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Par EMCDDA
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) ir viena 
no Eiropas Savienības decentralizētajām aģentūrām. Centru nodibināja 
1993. gadā, tas atrodas Lisabonā un ir galvenais avots, no kura iegūst 
vispusīgu informāciju par narkotikām un narkomāniju Eiropā.

EMCDDA vāc, analizē un izplata faktisku, objektīvu, uzticamu un 
salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju. Veicot šo 
uzdevumu, tas sniedz interesentiem ar pierādījumiem pamatotu pārskatu 
par narkomānijas problēmu Eiropas līmenī.

Centra publikācijas ir galvenais informācijas avots plašai auditorijai, 
ieskaitot politiķus un to padomdevējus, speciālistus un pētniekus, kas 
darbojas narkotiku jomā, un tas sniedz visplašāko informāciju plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai.

Šajā gada ziņojumā ir EMCDDA gada pārskats par narkomānijas 
problēmu ES dalībvalstīs, un šis ziņojums ir svarīgs atsauces materiāls tiem, 
kuri vēlas uzzināt jaunākos datus par narkotikām Eiropā.
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Publikacje bezpłatne:

•	 w	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu)

•	 	w	przedstawicielstwach	i	delegaturach	Unii	Europejskiej	(dane	kontaktowe	można	uzyskać	
pod	adresem	http://ec.europa.eu	lub	wysyłając	faks	pod	numer	+352	2929-42758)

Publikacje płatne:
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Cais do Sodré, 1249‑289 Lisabona, Portugāle
Tālr. +351 211210200 • Fakss +351 218131711
info@emcdda.europa.eu • www.emcdda.europa.eu

Ziņojums ir pieejams angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, poļu, 
portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un norvēģu valodā. Visus tulkojumus ir veicis 
Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

Kataloga dati atrodami publikācijas beigās.

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2012. gads

ISBN 978‑92‑9168‑546‑2

doi:10.2810/67788

© Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs, 2012. gads

Pārpublicēt atļauts tikai ar norādi uz avotu.

Printed in Luxembourg

IespIests uz papīra, kura balInāšanā nav Izmantots hlors.

Dienests Europe Direct jums palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem par Eiropas Savienību.

Bezmaksas tālruņa numurs (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Daži mobilā tālruņa operatori aizliedz pieeju 00 800 numuriem, vai arī, zvanot uz šiem numuriem, iespējams, jāmaksā.

Juridisks paziņojums

Šīs Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) publikācijas autortiesības ir aizsargātas ar 
likumu. EMCDDA neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par sekām, kas var rasties, izmantojot dokumentā atrodamo 
informāciju. Šajā publikācijā paustie atzinumi var nesakrist ar EMCDDA partneru, ES dalībvalstu vai citu Eiropas Savienības 
iestāžu vai aģentūru pausto oficiālo viedokli.

Plaša informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

mailto:info%40emcdda.europa.eu?subject=
www.emcdda.europa.eu
http://europa.eu
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Šis ir Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības 
centra (EMCDDA) 17. gada ziņojums par situāciju 
narkomānijas problēmas jomā Eiropā. Atskatoties uz 
aizvadītajos gados paveikto, varam justies gandarīti 
par sekmēm, kas gūtas labas izpratnes veicināšanā par 
narkomānijas problēmu Eiropā. Tas nav tikai EMCDDA 
sasniegums, un atzinīgi ir jānovērtē arī Eiropas Savienības 
dalībvalstu sniegtais ieguldījums. Dalībvalstis jau sen ir 
atzinušas, ka vispusīga izpratne par narkomānijas problēmu 
Eiropā ir ļoti būtiska. Lai gan esam ļoti gandarīti par darbu, 
ko šīs publikācijas sagatavošanas procesā ir paveikuši 
EMCDDA darbinieki, mums ir jāatzīst, ka šis ziņojums 
lielā mērā ir kopīgu pūliņu rezultāts. Tā sagatavošana 
bija iespējama, tikai pateicoties atbalstam un centīgajam 
darbam, ko veica mūsu partneri, jo īpaši Reitox tīkla 
dalībnieki, kuri sniedza analīzē izmantotos datus par 
valstīm. Mēs esam pateicību parādā arī daudzām citām 
Eiropas un starptautiskām aģentūrām un organizācijām, 
kuras atbalsta mūsu darbu.

Šis gada ziņojums lasītājus sasniedz Eiropai svarīgā 
un grūtā laikā. Daudzas valstis saskaras ar finanšu un 
ekonomiskajām problēmām, un šī situācija ir jāņem vērā 
arī mūsu ziņojumā. Pašlaik īstenotie taupības pasākumi 
rada dažādas grūtības un nostāda politikas veidotājus 
grūtu izvēļu priekšā, jo līdzekļi ir vajadzīgi vienlīdz svarīgu 
prioritāšu īstenošanai. Šādā laikā vēl svarīgāk nekā parasti 
ir veikt rūpīgi izvērtētus ieguldījumus, pamatojoties uz 
problēmas būtības izpratni un to, kādi pasākumi varētu 
nodrošināt vislielākos ieguvumus. EMCDDA uzdevums ir 
sadarboties ar ekspertiem no visas Eiropas, lai nodrošinātu 
šo analīzi. Šajā ziņojumā un papildinošajos tiešsaistē 
pieejamajos dokumentos jūs atradīsiet aktuālu, zinātniski 
pamatotu un vispusīgu pārskatu par narkomānijas problēmu 
mūsdienu Eiropā, kā arī informāciju par inovatīvas prakses 
un paraugprakses piemēriem.

Izskatot ar narkomāniju saistītās problēmas, dažkārt ir 
vērojama problēmas vienkāršošanas tendence, pievēršoties 
tikai atsevišķiem šī sarežģītā jautājuma elementiem, it kā 
tie pastāvētu izolēti no pašas problēmas. Sagatavojot 

šo ziņojumu, mēs esam izmantojuši atšķirīgu pieeju. Mēs 
uzskatām, ka EMCDDA analīzes stiprā puse ir fakts, ka tajā 
ir apkopota izkliedēta informācija par dažādiem tematiem, 
proti, no narkotiku tirgiem un aizliegšanas centieniem līdz 
narkotiku lietošanai, narkotiku pieprasījuma samazināšanas 
risinājumiem un politikai, kā arī likumdošanas pasākumiem. 
Šāda pieeja mums ļauj veikt vispusīgu analīzi, kura 
neaprobežojas tikai ar atsevišķu elementu apkopošanu. 
Nav iespējams pilnīgi izprast ar piedāvājumu saistītos 
jautājumus, ja nav izpratnes par noteicošajiem faktoriem 
narkotiku pieprasījuma jomā, turpretī plašāka informētība 
par šiem faktoriem nav iespējama bez izpratnes par 
piedāvājumu. Piemēram, lai izprastu pašreizējās pārmaiņas 
heroīna pieejamības jomā Eiropā, mums ir jāņem vērā pret 
lielajām kriminālajām organizācijām vērsto aizliegšanas 
centienu ietekme. Tomēr svarīgi arī ņemt vērā apstākli, ka 
heroīna pieejamība ir samazinājusies laikā, kad, pateicoties 
lielākiem ieguldījumiem ārstniecības jomā, pieprasījums 
heroīna tirgū ir ievērojami samazinājies. Kā norādīts 
mūsu šāgada ziņojumā, šie ir vienlīdz svarīgi faktori, kuri 
ir jāaplūko kopumā, lai iegūtu pamatotu priekšstatu par 
izmaiņām ar heroīnu saistītajā situācijā Eiropā.

Ja vēlamies reaģēt uz sarežģīto un dinamisko narkomānijas 
problēmu mūsdienu Eiropā, mums ir vajadzīga šī vispusīgā 
izpratne. Mums ir jārisina virkne jaunu un vecu problēmu. 
Tās var būt saistītas ar jauninājumiem informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā, jaunu psihoaktīvo vielu 
izplatību un plašāku sintētisko narkotiku pieejamību 
un lietošanu. Neatrisinātie jautājumi var izrietēt arī no 
ilglaicīgām problēmām, kuras vēl joprojām rada šķēršļus 
risinājumiem un nodara kaitējumu gan atsevišķiem 
cilvēkiem, gan plašākai sabiedrībai. EMCDDA mērķis ir 
nodrošināt pierādījumu bāzi, lai debates par narkomāniju 
Eiropā arī turpmāk pamatotos uz vispusīgu, objektīvu un, 
svarīgākais, noderīgu izpratni par šo sarežģīto jautājumu.

João Goulão
EMCDDA valdes priekšsēdētājs

Wolfgang Götz
EMCDDA direktors

Priekšvārds
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Pateicības

Par šā ziņojuma tapšanā sniegto palīdzību EMCDDA vēlas pateikties:

• Reitox tīkla valstu koordinācijas centru vadītājiem un darbiniekiem;

• visu dalībvalstu dienestiem un ekspertiem, kuri apkopoja šajā ziņojumā izmantotos datus;

• EMCDDA valdes un Zinātniskās komitejas locekļiem;

•  Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei — jo īpaši tās Narkotiku jautājumu horizontālajai darba grupai — un Eiropas 
Komisijai;

• Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC), Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) un Eiropolam;

•  Eiropas Padomes Pompidū grupai, Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas birojam, Pasaules 
Veselības organizācijas Eiropas reģionālajam birojam, Interpolam, Pasaules Muitas organizācijai, ESPAD projektam un Zviedrijas 
Informācijas padomei alkohola un narkotiku jautājumos (CAN), Kanādas Veselības aizsardzības ministrijas Kontrolēto vielu un 
tabakas pārvaldei, ASV Vielu lietošanas ieradumu un psihiskās veselības pakalpojumu administrācijai;

• Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram un Eiropas Savienības Publikāciju birojam.

Reitox tīkla valstu koordinācijas centri
Reitox ir Eiropas narkotiku un narkomānijas informācijas tīkls. To veido ES dalībvalstu, Norvēģijas, kandidātvalstu un Eiropas 
Komisijas koordinācijas centri. Koordinācijas centri ir valsts iestādes, kas atrodas attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu pārziņā un 
sniedz EMCDDA ar narkotiku jomu saistītu informāciju.

Valsts koordinācijas centru kontaktinformācija ir atrodama EMCDDA tīmekļa vietnē.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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Šis gada ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz 
informāciju, ko EMCDDA valsts ziņojumos ir sniegušas 
ES dalībvalstis, kandidātvalstis Horvātija un Turcija un 
Norvēģija. Ziņojumā minētie statistikas dati attiecas 
uz 2010. gadu (vai pēdējo gadu, par kuru ir pieejami 
dati). Ziņojumam pievienotās diagrammas un tabulas var 
atspoguļot informāciju tikai par dažām ES valstīm, un tās 
var atlasīt tikai no valstīm, par kurām attiecīgajā laikposmā 
ir pieejami dati vai kuras izvēlētas noteiktu tendenču 
izcelšanai.

Tendenču analīzes pamatā ir dati tikai no tām valstīm, 
kuras sniedza pietiekamus datus, kas raksturo pārmaiņas 
attiecīgajā laikposmā. Narkotiku tirgus tendenču analīzē 
2009. gada dati var aizstāt trūkstošos 2010. gada datus; 
citu tendenču analīzē trūkstošie dati var būt interpolēti.

Pamatinformācija un daudzi brīdinājumi, kas jāpatur prātā, 
lasot šo gada ziņojumu, ir izklāstīti turpmāk.

Informācija par narkotiku piedāvājumu un pieejamību

Sistemātiska un regulāra informācija, kas raksturotu 
nelegālo narkotiku tirgu un pārvadāšanu, joprojām ir 
nepietiekama. Aprēķini par heroīna, kokaīna un kaņepju 
ražošanu ir iegūti no audzēšanas aprēķiniem, kuri 
pamatojas uz vietas savāktajos datos (ņemot paraugus 
uz lauka) un izpētē no gaisa vai satelīta. Šādām aplēsēm 
ir vairāki būtiski ierobežojumi, kas saistīti, piemēram, ar 
svārstībām datos par ražu vai grūtībām uzraudzīt tādas 
kultūras kā kaņepes, kuras var audzēt iekštelpās un kuru 
audzēšanu neierobežo noteiktas ģeogrāfiskas robežas.

Narkotiku konfiskācijas gadījumus bieži uzskata par netiešu 
rādītāju, kas raksturo narkotiku piegādi, pārvadāšanas 
maršrutus un pieejamību. Tās ir daudz tiešāks rādītājs 
attiecībā uz narkotiku tiesību aktu izpildes darbībām 
(piemēram, prioritāšu, resursu un stratēģiju jomā), vienlaikus 
atspoguļojot arī gan paziņošanas praksi, gan tirgotāju 
vājās vietas. Lai izprastu narkotiku mazumtirdzniecības 
tirgus, var analizēt arī datus par nelegālo narkotiku tīrību 
vai iedarbību un mazumtirdzniecības cenām. EMCDDA 
paziņotās narkotiku mazumtirdzniecības cenas atspoguļo 
cenas, ko maksā lietotāji. Cenu tendences ir koriģētas, 
ņemot vērā inflāciju attiecīgajās valstīs. Valstu dati par tīrību 
vai iedarbību galvenokārt pamatojas uz izlasi, ko izraugās 
no visām konfiscētajām narkotikām, un ziņotos datus parasti 
nevar saistīt ar konkrētu narkotiku tirgus līmeni. Visas 
analīzes par tīrību vai iedarbību un mazumtirdzniecības 

cenām pamatojas uz parastajām jeb modālajām vērtībām 
vai, ja to nav, uz mediānas vērtībām. Dažās valstīs datu 
pieejamība par cenām un tīrību var būt ierobežota un var 
rasties jautājumi par to uzticamību un salīdzināmību.

EMCDDA apkopo valstu datus par narkotiku konfiskāciju, 
tīrību un mazumtirdzniecības cenām Eiropā. Citi dati par 
narkotiku piedāvājumu ir iegūti UNODC informācijas 
sistēmās un analīzē, un tos papildina Eiropola papildu 
sniegtā informācija. Informācija par narkotiku prekursoriem 
ir iegūta no Eiropas Komisijas, kas apkopo datus par šo 
vielu konfiskācijas gadījumiem ES, un no INCB, kas ir 
iesaistīta starptautiskās iniciatīvās, lai novērstu to prekursoru 
ķimikāliju novirzīšanu, kuras izmanto nelegālo narkotiku 
izgatavošanā.

Dati un aplēses, kas izklāstītas šajā ziņojumā, ir labākās 
pieejamās aptuvenās vērtības, tomēr tās jāinterpretē 
piesardzīgi, jo daudzās pasaules daļās narkotiku 
piedāvājuma jomā joprojām trūkst sarežģītu informācijas 
sistēmu.

Narkotiku lietošanas izplatība saskaņā ar iedzīvotāju 
aptauju datiem

Narkotiku lietošanu sabiedrībā kopumā vai skolu audzēkņu 
vidū var novērtēt reprezentatīvās aptaujās, kas nodrošina 
aplēses par to personu īpatsvaru, kuras apgalvo, ka ir 

Ievada piezīme

Gada ziņojuma un datu avotu pieejamība 
internetā

Gada ziņojums ir pieejams lejupielādei 22 valodās 
EMCDDA tīmekļa vietnē. Elektroniskajā versijā ir saites uz 
visiem tiešsaistes avotiem, kas minēti gada ziņojumā.

Turpmāk norādītie resursi ir pieejami tikai internetā.

2012. gada statistikas biļetenā ir iekļautas visas avotu 
tabulas, kas ir pamatā gada ziņojumā sniegtai statistikas 
analīzei. Tajā ir sniegta arī plašāka informācija par 
izmantoto metodiku un aptuveni 100 papildu statistikas 
diagrammas.

Reitox tīkla valstu koordinācijas centru valstu ziņojumi 
nodrošina sīkus aprakstus un analīzi par narkotiku problēmu 
katrā valstī.

Valstu pārskatos ir sniegts visizsmeļošākais grafiskais 
apkopojums par narkotiku situācijas svarīgākajiem 
aspektiem katrā valstī.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012
http://www.emcdda.europa.eu/stats12
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
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2012. gada ziņojums. Situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā

lietojušas konkrētas narkotikas noteiktos laikposmos. 
Aptaujas arī sniedz noderīgu papildu informāciju par 
lietošanas ievirzēm, lietotāju sociāli demogrāfiskajām 
īpašībām un priekšstatiem par riskiem un pieejamību.

EMCDDA ciešā sadarbībā ar valstu ekspertiem ir 
izstrādājusi galvenos punktus, ko iekļaut pieaugušo 
aptaujās (“Eiropas parauganketa”, EMQ). Šis protokols 
tagad ir īstenots lielākajā daļā ES dalībvalstu. Tomēr vēl 
arvien atšķiras izmantotā metodoloģija un datu vākšanas 
gadi, un tas nozīmē, ka nelielās atšķirības, jo īpaši starp 
valstīm, ir jāinterpretē piesardzīgi.

Aptauju veikšana ir dārga, un tikai dažas Eiropas valstis 
vāc informāciju katru gadu, toties daudzas valstis to vāc 
no divu līdz četru gadu intervālā. Šajā ziņojumā sniegtie 
dati pamatojas uz visjaunākajiem pieejamiem aptauju 
rezultātiem katrā valstī, un lielākajā daļā gadījumu tas ir 
no 2006. līdz 2010. gadam. Izplatības dati no Apvienotās 
Karalistes attiecas uz Angliju un Velsu, ja nav norādīts 
citādi, kaut gan ir pieejami arī atsevišķi dati par Skotiju un 
Ziemeļīriju.

No trim standarta laika ietvariem, kas izmantoti aptaujas 
datu paziņošanā, visbiežāk sastopamais ir lietošana dzīves 
laikā (narkotiku lietošana jebkurā personas dzīves brīdī). 
Šis mērījums neatspoguļo pašreizējo narkotiku lietošanas 
situāciju pieaugušo iedzīvotāju vidū, bet var noderēt, 
lai izprastu lietošanas ievirzes un biežumu. Attiecībā 
uz pieaugušajiem EMCDDA standarta vecums svārstās 
no 15 līdz 64 gadiem (visi pieaugušie) un no 15 līdz 
34 gadiem (jauni pieaugušie). Valstis, kas lieto atšķirīgu 
augstāko vai zemāko vecuma robežu, ir šādas — Dānija 
(16), Vācija (18), Ungārija (18), Malta (18), Zviedrija (16) 
un Apvienotā Karaliste (16–59). Galvenā uzmanība tiek 
pievērsta pēdējā gada un pēdējā mēneša laika ietvaram 
(lietošana pēdējo 12 mēnešu laikā vai pēdējo 30 dienu 
laikā pirms aptaujas; papildu informāciju skatīt EMCDDA 
tīmekļa vietnē). Skolu audzēkņiem lietošanas dzīves laikā 

un pēdējā gada laikā izplatība bieži ir līdzīga, jo nelegālo 
narkotiku lietošana pirms 15 gadu vecuma sasniegšanas 
notiek reti.

Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām 
narkotikām (ESPAD) izmanto standartizētas metodes 
un rīkus, lai novērtētu narkotiku un alkohola lietošanu 
reprezentatīvā parauga grupā, ko veido skolēni, kuri 
sasniegs 16 gadu vecumu kalendārā gada laikā. 
2011. gadā datus vāca 36 valstīs, tostarp 24 ES 
dalībvalstīs, Horvātijā un Norvēģijā, un rezultāti tika 
publicēti 2012. gadā. Turklāt Apvienotā Karaliste un 
Spānija veic skolēnu aptaujas valsts mērogā, kas nodrošina 
datus par narkotiku lietošanu, kuri ir salīdzināmi ar ESPAD 
aptaujām.

Ārstēšanās pieprasījums

Dati par personām, kuras Eiropā sāk ārstēšanos saistībā 
ar narkotiku lietošanu izraisītām problēmām, tiek paziņoti 
un EMCDDA ārstēšanās rādītājā tiek iekļauti kā anonīmi. 
Katrs pacients, kas sāk ārstēšanos, tiek izvaicāts par 
viņa narkotiku lietošanas paradumiem, ārstēšanās 
kontaktpersonu un sociālajām īpašībām. Gada ārstēšanās 
ievaddatu aptvertais laika posms ir no 1. janvāra līdz 
31. decembrim. Pacienti, kuri ir sākuši ārstēties pirms 
attiecīgā gada sākuma, nav iekļauti datos. Ja par 
ārstēšanos no primāro narkotiku atkarības ir norādīta 
ārstēšanās pieprasījuma proporcija, saucējs izsaka 
ārstēšanās gadījumu skaitu, kas ir zināms par konkrēto 
primāro narkotiku.

Intervences pasākumi

Informācijai par dažādu intervences pasākumu pieejamību 
un nodrošināšanu Eiropā pārsvarā pamatā ir valstu 
ekspertu pamatots novērtējums, kas apkopots strukturētās 
anketās. Tomēr attiecībā uz dažiem rādītājiem ir pieejami 
arī kvantitatīvi uzraudzības dati.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.espad.org/
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Koordinācijas un sadarbības uzlabošana

Nepārprotams secinājums, kas izriet no jaunākās EMCDDA 
analīzes par situāciju narkomānijas jomā Eiropā, liecina par 
vajadzību sekot ar tradicionālajām narkotikām saistītajām 
problēmām, tajā pašā laikā izstrādājot risinājumus jaunu 
draudu un problēmu novēršanai. Viens no galvenajiem 
ar narkotiku lietošanu saistītā kaitējuma, saslimstības 
un mirstības cēloņiem Eiropā vēl joprojām ir heroīna un 
kokaīna lietošana. Saistībā ar šo problēmu būs jāturpina 
darbs ar mērķi sagatavot un īstenot uz pierādījumiem 
balstītus risinājumus. Daudzās jomās ir panākts ievērojams, 
lai gan nevienmērīgs, progress, bet to var apdraudēt 
mainīgi apstākļi vai nespēja izstrādāt efektīvākus 
risinājumus. Analīze arī izceļ vajadzību nostiprināt Eiropas 
spēju konstatēt un risināt problēmas, kuras rada aizvien 
sarežģītāks un dinamiskāks narkotiku tirgus.

Šīs vajadzības ir jāizskata, ņemot vērā daudzu Eiropas 
valstu problemātisko finanšu situāciju un no tās izrietošo 
apstākli, ka visu aprakstīto veselības un sociālo problēmu 
risināšanai paredzētais līdzekļu daudzums ir ļoti ierobežots. 
Šajos apstākļos ir svarīgi nodrošināt, lai pieejamais 
finansējums tiktu ieguldīts mērķtiecīgos pasākumos ar 
pierādītu efektivitāti. Viens veids, kā to nodrošināt, ir ES 
dalībvalstu sadarbības īstenošana pēc iespējas lielāku 
ieguvumu nodrošināšanai no īstenotajiem pasākumiem, 
apmainoties ar pieredzi, sadarbojoties vai labāk saskaņojot 
savas darbības. Šīs sadarbības politiskais satvars ir 
izklāstīts ES narkotiku apkarošanas stratēģijā un ar to 
saistītajos rīcības plānos. Spēkā esošajai ES stratēģijai 
(2005.–2012. gadam) ir sniegts atzinīgs vērtējums, kurā 
īpaši uzsvērta tās nozīme saistībā ar informācijas apmaiņas 
atvieglošanu.

Pašlaik tiek izskatīts jaunais politiskais satvars, kas stāsies 
spēkā pēc 2005.–2012. gada narkotiku apkarošanas 
stratēģijas termiņa beigām. Domājams, ka jaunajā 
satvarā tiks saglabāts uzsvars uz vajadzību nodrošināt 
uz pierādījumiem pamatotu un līdzsvarotu pieeju, kura 
ietver vispusīgu pieprasījuma un piegādes samazināšanas 
pasākumu kopumu. Turklāt ļoti ticams, ka ES pieejas 
galvenie elementi arī turpmāk būs pārraudzība, pētniecība 
un novērtēšana, kā arī cilvēka pamattiesību ievērošana. 

Jaunais politiskais satvars arī nodrošinās sinerģiju starp 
pasākumiem narkotiku apkarošanas jomā un plašākiem ar 
drošību un veselības aizsardzību saistītiem jautājumiem, 
kuros narkotikas ir tikai viens aspekts, piemēram, HIV 
profilaksi vai cīņu pret organizēto noziedzību. Jaunais 
satvars arī palīdzēs nodrošināt vienotu un pārliecinošu 
Eiropas nostāju starptautiskajās debatēs par narkotiku 
apkarošanu.

Sarežģīta situācija: kaņepju tirgus Eiropā

Šogad EMCDDA veica jaunu plašu kaņepju tirgus analīzi, 
kas atklāja sarežģīto un daudzveidīgo ainu saistībā ar 
Eiropā visplašāk lietoto nelegālo narkotiku. Eiropas tirgū 
mūsdienās ir pieejami vairāki atšķirīgi kaņepju “produkti”, 
un to vidū svarīgākās grupas ir kaņepju augi un kaņepju 
sveķi. Pieaugot kaņepju audzēšanas izplatībai Eiropas 
Savienībā, importētos sveķus aizvien biežāk aizstāj 
mājās audzētu augu produkti. Kaņepju audzēšanas veidi 
dalībvalstīs var būt ļoti atšķirīgi. Kaņepes tiek audzētas 
lielās plantācijās, izmantojot intensīvas audzēšanas 
metodes un sarežģītus paņēmienus, lai iespējami palielinātu 
ražu un efektivitāti. Nelielos apjomos tās mēdz audzēt arī 
kaņepju lietotāji personiskām vajadzībām.

Lai gan lielākā daļa ar kaņepēm saistīto noziegumu vēl 
joprojām saistās ar šīs narkotiskās vielas lietošanu vai 
glabāšanu, daudzas valstis ziņo, ka tās par prioritāriem 
nosaka pasākumus, kuru mērķis ir vēršanās pret kaņepju 
pārvadāšanu un piedāvājumu. Šajā saistībā tiek ziņots, 
ka pašlaik lielāka uzmanība tiek pievērsta pasākumiem 
intensīvu ražotņu izskaušanai. Tomēr, neraugoties uz 
konfiscēto augu apjoma palielināšanos un vairāku 
jaunu un inovatīvu atklāšanas metožu izstrādi, Eiropā 
konfiscētais sveķu daudzums vēl joprojām ievērojami 
pārsniedz konfiscēto kaņepju augu daudzumu. Tas liecina, 
ka aizliegšanas pasākumu veikšana, apkarojot kaņepju 
audzēšanu dalībvalstīs, var būt daudz sarežģītāka, jo 
īpaši kaņepju intensīvas audzēšanas gadījumos iekštelpās. 
Pieaug bažas par norisēm šajā jomā. Tās rada gan 
papildu zaudējumi, ko narkotiku klātbūtne var radīt vietējās 
kopienās, gan pierādījumi par organizētās noziedzības 
grupējumu iesaistīšanos.

Komentārs
Esošo sasniegumu attīstība, dinamikas uzturēšana un reaģēšana 
uz pārmaiņām — narkotiku apkarošanas politikas uzdevumi 
mūsdienu Eiropā
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2012. gada ziņojums. Situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā

Kaņepju tirgus mērogs un sarežģītība nav pārsteidzoši, jo 
tas atspoguļo kaņepju kā populārāko nelegālo narkotiku 
pozīciju Eiropā. Kaņepes arī ir narkotiskā viela, par 
kuru sabiedrībā un politiskajā līmenī vērojama vislielākā 
nevienprātība. Interesanti, ka kaņepju patēriņa līmeņi kopumā 
šķiet samērā nemainīgi un dažās valstīs, iespējams, pat ir 
vērojama patēriņa samazināšanās. Lai gan šajā jomā ir grūti 
veikt kvantitatīvu novērtējumu, ir uzlabojusies izpratne par 
kaņepju izraisītām problēmām un to, ka tās ir saistītas ar šo 
narkotiku intensīvu un ilgtermiņa lietošanu. Līdz ar to pastāv 
bažas par vairākiem jautājumiem. Piemēram, paplašinoties 
kaņepju augu izmantošanai, lietotāji var saskarties ar 
spēcīgākas iedarbības kaņepēm. Turklāt pētījumos iegūtā 
informācija liecina, ka daudzi lietotāji narkotikas sākuši 
lietot diezgan agri. Tiek lēsts, ka 1 % Eiropas pieaugušo 
iedzīvotāju kaņepes lieto katru dienu un dažās valstīs jaunu 
vīriešu vidū samērā bieži ir sastopama intensīva lietošanas 
ievirze. Kopumā optimismu, ko varētu radīt lietošanas 
rādītāju stabilizēšanās, vajag mazināt, ņemot vērā faktu, ka 
šīs narkotikas vēl joprojām ir svarīga sabiedrības veselības 
problēma, par kuru liecina ar kaņepju lietošanu saistītu 
ārstniecības pakalpojumu pieprasījuma rādītāji.

Skolēni un studenti mūsdienu Eiropā: piesardzīgāka 
grupa

Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām 
narkotikām (ESPAD) jaunākie rezultāti sniedz būtisku ieskatu 
par laika tendencēm saistībā ar narkotiku lietošanu skolēnu 
vidū. Iedrošinošs ir fakts, ka 2011. gadā gūtie secinājumi 
par visu izplatītāko narkotiku lietošanu šajā grupā liecina 
par lietošanas izplatības samazināšanos vai nemainīgu 
situāciju. Piecos aptaujas posmos atklāts, ka cigarešu 
smēķēšanas rādītāji laikā no 1999. līdz 2007. gadam 
ir samazinājušies, bet vēlāk — stabilizējušies. Laikā no 
2003. gada alkohola lietošanas rādītāji skolēnu vidū 
Eiropā kopumā ir pazeminājušies, bet jaunākie dati 
liecina, ka laikā no 1995. līdz 2007. gadam novērotā 
augšupejošā tendence saistībā ar epizodisku pārmērīgu 
alkohola lietošanu pašlaik varētu būt zem iepriekš sasniegtā 
augstākā punkta. Kopumā nelegālo narkotiku, galvenokārt 
kaņepju, lietošanas rādītāji skolēnu vidū līdz 2003. gadam 
palielinājās, mazliet samazinājās 2007. gadā un kopš tā 
laika ir saglabājušies nemainīgi. Šie secinājumi var liecināt 
par tendencēm nākotnē, jo šajā grupā konstatētās ievirzes 
vēlāk var pārmantot vecākas iedzīvotāju grupas.

Tika veikts novērojums par interesantu tendenci, proti, 
valstis, kuras ziņo par augstām kādas narkotiku lietošanas 
izplatības aplēsēm, nereti ziņo arī par augstām citu narkotiku 
(gan nelegālu, gan legālu) lietošanas izplatības aplēsēm, 
tādējādi nesen iegūtie augstie rādītāji par alkohola lietošanu 
un epizodisku pārmērīgu alkohola lietošanu tiek saistīti ar 

nelegālo narkotiku un inhalantu lietošanu. Šis secinājums 
apstiprina tādu profilakses pasākumu pamatotību, kuru 
ietvaros tiek atzīta vajadzība darbā ar jauniešiem risināt gan 
narkotiku, gan alkohola problēmu.

Narkotikas un ģimene: ignorēta problēma un nepilnīgi 
izmantots resurss

Nereti narkotiku lietotāju ģimenēm ir jārisina problēmas, 
ko rada ģimenes locekļa narkotiku lietošana. Jaunajā 
EMCDDA pētījumā ir analizēts jautājums par ģimenēm un 
ar to saistīta problēma — narkotiku lietotāji, kuru aprūpē ir 
bērni. Ziņojumā ir secināts, ka, lai gan cilvēki ar narkotiku 
problēmām automātiski nav uzskatāmi par sliktiem 
vecākiem, nereti viņiem ir vajadzīgs papildu atbalsts. 
Ārstēšanas pakalpojumu ietvaros ir īpaši jāņem vērā to 
cilvēku vajadzības, kuru aprūpē ir bērni, jo bažas par 
bērnu aprūpi vai bērnu aizsardzību var kavēt šo narkotiku 
lietotāju vēršanos pēc palīdzības. Arī dienesti, kas strādā ar 
vecākiem, kuri lieto narkotikas, saskaras ar sarežģījumiem, 
jo tiem ir jānodrošina vecāku un bērna tiesību līdzsvars. 
Tomēr ziņojumā ir secināts, ka paraugprakse un mērķtiecīgi 
iejaukšanās pasākumi šajā jomā var nodrošināt faktiskas 
pārmaiņas. Šis secinājums ir atspoguļots arī to iejaukšanās 
pasākumu analīzē, kuru mērķa grupa ir grūtnieces, kas 
lieto narkotikas. Minētā analīze sniedz pārliecinošus 
pierādījumus, ka pienācīgu konsultāciju un atbalsta 
sniegšana var uzlabot gan mātes, gan bērna situāciju.

Daudzos pētījumos ir aplūkots jautājums par stresu un 
sociālajiem traucējumiem, kurus var radīt ģimenes locekļa 
narkotiku problēma. Lielākajā daļā Eiropas valstu ģimenes 
atbalsta pakalpojumi ir kopumā nepietiekami. Tas, iespējams, 
nozīmē, ka tiek ignorēts būtisks atveseļošanās atbalsta 
resurss. Narkomānijas novēršanas darbā uzsvars uz ģimenes 
vidi kļūst arī arvien svarīgāks, jo pieaugoša pierādījumu 
bāze liecina par tādu vispusīgu narkomānijas novēršanas 
stratēģiju efektivitāti, kuras ir vērstas gan uz vidi, gan 
indivīdiem. Šajā saistībā ģimene ir īpaši svarīga, un vides 
profilakses stratēģijas, kuru mērķis ir ģimeņu stiprināšana, var 
samazināt dažādu problemātisku uzvedības modeļu, tostarp 
narkotiku lietošanas, risku. Neraugoties uz pozitīvajiem 
secinājumiem saistībā ar iejaukšanās pasākumiem šajā 
jomā, fakts, ka tie lielā mērā vēl joprojām ir nepietiekami, 
izceļ plašāku problēmu, proti, ka narkomānijas novēršanas 
jomā veiktajā izpētē gūtie secinājumi nereti netiek izmantoti 
politikas programmu sagatavošanā un praksē.

Narkotiku lietotāji ieslodzījumā: neaizsargāta 
iedzīvotāju grupa

Neraugoties uz aizvien plašāku interesi par “alternatīvas” 
rašanu ieslodzījumam, daudzi cilvēki ar narkotiku 
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problēmām vēl joprojām ik gadu nonāk Eiropas cietumos. 
To atspoguļo pētījumā iekļautie dati, kuri apliecina, ka 
narkotiku problēmas ieslodzīto vidū ir daudz biežāk 
sastopamas nekā vispārējā sabiedrībā. Lai gan daži cilvēki, 
nonākot ieslodzījuma vietā, pārtrauc narkotiku lietošanu, 
to pieejamība atsevišķos cietumos nozīmē, ka daudzi 
ieslodzītie var sākt lietot narkotikas vai iesaistīties kaitīgākās 
aktivitātēs. Piemēram, pastāv varbūtība, ka intravenozo 
narkotiku lietotāji biežāk kopīgi izmantos attiecīgo 
aprīkojumu, tādējādi palielinot risku inficēties ar vīrusiem, 
kas tiek pārnēsāti ar asinīm, piemēram, HIV un C hepatītu.

Daudzas ieslodzījuma vietas ir pārblīvētas, tajās ir 
neapmierinoši higiēnas apstākļi un netiek nodrošināta 
pienācīga veselības aprūpe. Šīs problēmas nelabvēlīgi 
ietekmē kopumā slikto veselības stāvokli, kas konstatējams 
ieslodzīto vidū. Ieslodzītie, kuri cieš no narkotiku atkarības, 
atrodas vēl nelabvēlīgākā situācijā un, atrodoties 
ieslodzījumā, var būt īpaši neaizsargāti gan pret fiziskās, 
gan psihiskās veselības problēmām. Īpašas bažas rada 
arī paaugstinātais pašnāvību un pašnodarīta kaitējuma 
risks. Tādējādi pastāv pārliecinošs arguments par labu 
tam, ka ikvienā veiksmīgā pieejā attiecībā uz ieslodzīto 
veselības stāvokļa uzlabošanu vispārējās fiziskās un 
psihiskās veselības aprūpes risinājumos ir svarīgi iekļaut arī 
narkomānijas slimnieku ārstēšanu.

Daudziem ieslodzītajiem uzturēšanās laiks ieslodzījuma 
vietās, kurās tiek nodrošināti pienācīgi pakalpojumi, 
var sniegt iespēju ierobežot narkotiku lietošanu un sākt 
sadarbību ar attiecīgajiem dienestiem. Iespējas šajā jomā 
ir uzlabojušās, jo daudzas valstis ir paredzējušas plašākus 
iejaukšanās pasākumus ieslodzījuma vietās, precīzāk — 
aizstājējterapiju no opioīdiem atkarīgajiem ieslodzītajiem. 
Izmaiņas ieslodzījuma vietās nodrošinātajā ārstniecībā 
parasti atspoguļo pārmaiņas kopienā, tomēr tas notiek ar 
ievērojamu laika nobīdi. Ieslodzījuma vietās nodrošinātie 
veselības aprūpes pakalpojumi dažādās valstīs ievērojami 
atšķiras, un ir jāturpina sniegto pakalpojumu pilnveidošana 
un to kvalitātes uzlabošana. Ļoti retos gadījumos cietumos 
piedāvātās aprūpes līmenis ir līdzvērtīgs tam, kāds tiek 
nodrošināts plašākai sabiedrībai.

Ieslodzīto atbrīvošana no ieslodzījuma arī var būt svarīgs 
brīdis iejaukšanās pasākumu veikšanai, jo periodā 
pēc brīvības atgūšanas būtiski palielinās narkotiku 
pārdozēšanas risks — bijušie ieslodzītie, kuru opioīdu 
panesamība ir samazinājusies, var atsākt heroīna lietošanu. 
Tāpēc konsultācijas pirms atbrīvošanas no ieslodzījuma 
vietas un aprūpes turpināšana pēc atbrīvošanas ir 
ļoti svarīgs faktors. Nodrošinot neaizsargāto personu 
kontaktēšanos ar attiecīgajiem dienestiem, tie var sniegt 
atbalstu atlabšanai un galu galā — rentablā veidā 
nodrošināt dzīvību glābšanu.

Komentārs: Narkotiku apkarošanas politikas uzdevumi mūsdienu Eiropā

Īsumā — aplēses par narkotiku lietošanu 
Eiropā

Šīs aplēses attiecas uz pieaugušajiem iedzīvotājiem 
(15–64 gadu vecumā) un ir pamatotas ar jaunākajiem 
pieejamajiem datiem (aptaujas veiktas laikā no 2004. līdz 
2010./2011. gadam, galvenokārt 2008.–2010. gadā). 
Pilnīgs datu kopums un metodikas dati pieejami statistiskajā 
biļetenā.

Kaņepes

Lietojuši vismaz reizi dzīves laikā: aptuveni 80,5 miljoni 
(23,7 % visu Eiropas pieaugušo).

Lietojuši pēdējā gada laikā: aptuveni 23 miljoni Eiropas 
pieaugušo (6,8 %) jeb viens no katriem trim, kuri lietojuši 
vismaz reizi dzīves laikā.

Lietojuši pēdējā mēneša laikā: aptuveni 12 miljoni (3,6 %).

Pēdējā gada lietošanas atšķirības dažādās valstīs: 
diapazonā no 0,3 % līdz 14,3 %.

Kokaīns

Lietojuši vismaz reizi dzīves laikā: aptuveni 15,5 miljoni 
(4,6 % visu Eiropas pieaugušo).

Lietojuši pēdējā gada laikā: aptuveni 4 miljoni Eiropas 
pieaugušo (1,2 %) jeb viens no katriem četriem, kuri lietojuši 
vismaz reizi dzīves laikā.

Lietojuši pēdējā mēneša laikā: aptuveni 1,5 miljoni (0,5 %).

Pēdējā gada lietošanas atšķirības dažādās valstīs: 
diapazonā no 0,1 % līdz 2,7 %.

Ekstazī

Lietojuši vismaz reizi dzīves laikā: aptuveni 11,5 miljoni 
(3,4 % visu Eiropas pieaugušo).

Lietojuši pēdējā gada laikā: aptuveni 2 miljoni (0,6 %) jeb 
viens no katriem sešiem, kuri lietojuši vismaz reizi dzīves 
laikā.

Pēdējā gada lietošanas atšķirības dažādās valstīs: 
diapazonā no 0,1 % līdz 1,6 %.

Amfetamīni

Lietojuši vismaz reizi dzīves laikā: aptuveni 13 miljoni 
(3,8 % visu Eiropas pieaugušo).

Lietojuši pēdējā gada laikā: aptuveni 2 miljoni (0,6 %) jeb 
viens no katriem sešiem, kuri lietojuši vismaz reizi dzīves 
laikā.

Pēdējā gada lietošanas atšķirības dažādās valstīs: 
diapazonā no 0,0 % līdz 1,1 %.

Opioīdi

Problemātiskie opioīdu lietotāji: aptuveni 1,4 miljoni Eiropas 
iedzīvotāju.

Aptuveni 4 % no visiem Eiropas iedzīvotāju nāves 
gadījumiem vecuma grupā no 15 līdz 39 gadiem bija 
narkotiku izraisīti, un opioīdi tika atklāti aptuveni trīs 
ceturtdaļās gadījumu.

Galvenā narkotika apmēram 50 % gadījumu, kad 
pieprasīta ārstēšana no narkotiku atkarības.

2010. gadā aptuveni 710 000 opioīdu lietotāju saņēma 
aizstājējterapiju.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11
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Baltie pulverīši un tabletes: mazāk prasīgs stimulantu 
tirgus

Narkotiku patērētājs kokaīnu, amfetamīnus, ekstazī un 
mūsdienās dažkārt arī sintētiskos katinonus, iespējams, 
dažkārt uzskata par konkurējošiem un zināmā 
mērā savstarpēji aizstājamiem produktiem. Šajā saistībā 
pastāv iespēja, ka vielas pieejamība, kā arī cena un 
kvalitāte ietekmēs patērētāja izvēli un ka šie faktori nosaka 
nepastāvību, kas vērojama stimulantu tirgū mūsdienās. 
Dažos jaunākajos pētījumos pat ir minēts, ka nereti 
stimulējošo narkotiku lietotāji norāda, ka lietojuši nezināmas 
izcelsmes tabletes vai baltu pulveri.

Aplēses par vispārējo amfetamīnu un ekstazī lietošanas 
izplatību Eiropā ir samērā nemainīgas, lai gan šķiet, ka abu 
narkotisko vielu pieejamību ir ietekmējuši ar piedāvājumu 
saistīti faktori. Ekstazī tirgus pašlaik atgūstas pēc 
nepietiekama MDMA nodrošinājuma perioda, kad daudzu 
tablešu sastāvā bija citas vielas. Atsevišķos Eiropas reģionos 
metamfetamīns zināmā mērā ir aizstājis amfetamīnu. Šī 
tendence rada satraukumu, jo vēsturiski šīs narkotikas 
izmantošana lielā mērā attiecās tikai uz Čehijas Republiku 
un Slovākiju. Pašlaik šī situācija, iespējams, mainās, un, 
lai gan pieejamie dati ir ierobežoti, tie rada bažas. Dati 
par konfiscētajām narkotikām liecina, ka šīs narkotiskās 
vielas pieejamība paplašinās un tās ražošana dažās valstīs 
ir kļuvusi intensīvāka. Vācijā ir reģistrēti šīs narkotikas 
pārdozēšanas izraisīti nāves gadījumi, un tā arvien biežāk 
tiek pieminēta arī citu valstu ziņojumos. Bažas rada arī 
fakts, ka EMCDDA ir saņēmis sporādiskus ziņojumus par 
metamfetamīna smēķēšanu un kristāliskā metamfetamīna — 
ļoti “tīras” narkotiskās vielas — pieejamību. Vēsturiski 
metamfetamīna smēķēšana Eiropā ir bijusi ārkārtīgi reti 
sastopama, bet pierādījumi no citām pasaules daļām liecina 
par tās lietošanas ciešu saistību ar negatīvām sekām.

4‑metilēndioksimetamfetamīna riska novērtējums Eiropas 
Savienībā tiek veikts saistībā ar ES agrīno brīdināšanas 
sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām. Šī novērtējuma 
veikšanu izraisīja vairāki ar šo vielu saistīti nāves gadījumi. 
Izrādījās, ka tā tika pārdota kā amfetamīns vai tika sajaukta 
ar amfetamīnu. Domājams, ka šis amfetamīna veids, kura 
izplatīšana Eiropā pašlaik netiek kontrolēta, tika radīts 
slepenās laboratorijās, ražotājiem cenšoties rast jaunus 
ķīmiskus risinājumus amfetamīna ražošanai. Tādējādi šīs 
vielas parādīšanās apliecina aizvien plašākas inovācijas 
sintētisko narkotiku ražošanas jomā un neparedzēto 
negatīvo ietekmi uz veselību, ko šādas inovācijas var radīt.

Lielāka dažādība sintētisko narkotiku lietošanā

Kamēr uzmanība galvenokārt tika vērsta uz tradicionālajiem 
stimulantiem vai jaunu nekontrolētu psihoaktīvu vielu 

parādīšanos, Eiropas narkotiku tirgū ir parādījušās un 
nostiprinājušās citas sintētiskās narkotikas. Lai gan GHB, 
GBL, ketamīna un pēdējā laikā arī mefedrona lietotāju 
skaits Eiropā nav liels, dažās atsevišķās sociālās grupās 
ir novēroti augsti lietošanas rādītāji, turklāt šķiet, ka šo 
narkotiku izplatība varētu palielināties. Tagad ir pieejama 
informācija par veselības problēmām, kuras ir saistītas ar 
visām šīm vielām, tostarp par atkarību hronisku lietotāju 
vidū, kā arī atsevišķām negaidītām problēmām, piemēram, 
urīnpūšļa slimību, kas ir novērota ketamīna lietotājiem. 
Šāda notikumu attīstība lielā mērā ir paslīdējusi garām 
nepamanīta, un tas liecina par nepieciešamību ne vien 
uzlabot narkotiku informācijas sistēmu jutību saistībā 
ar jaunām tendencēm un veselības problēmām, bet arī 
labāk izprast to, kādiem ir jābūt pienācīgiem iejaukšanās 
pasākumiem pieprasījuma samazināšanai šajā jomā.

Kokaīns: pazīmes par lietošanas izplatības un 
popularitātes samazināšanos

Plaša kokaīna lietošanas izplatība, iespējams, sastopama 
tikai atsevišķās valstīs Eiropas dienvidos un rietumos, bet 
kopējo rādītāju ziņā kokaīns vēl joprojām ir izplatītākais 
nelegālais stimulants Eiropā. Tomēr tagad, pēc desmit 
gadiem, kuru laikā kokaīna popularitāte turpināja pieaugt, 
jaunākie dati liecina, ka kokaīna lietošanas tendence, 
iespējams, samazinās. Iespējams, mainās arī priekšstati par 
šo narkotisko vielu — dažos pētījumos ir norādīts, ka kokaīns 
pakāpeniski zaudē “augsta statusa” narkotiskās vielas tēlu.

Šajā saistībā par svarīgiem varētu uzskatīt vairākus 
faktorus. Kvalitāte tiek minēta kā viens no iespējamiem 
faktoriem, norādot, ka neapmierinošā kokaīna tīrība 
varētu būt iemesls, kāpēc daži lietotāji izvēlas citus 
stimulantus. Pastāv arī iespēja, ka potenciālie lietotāji 
mūsdienās ir labāk informēti par negatīvajām sekām, ko 
var radīt kokaīna lietošana. Nesen veiktajā EMCDDA 
pārskatā par kokaīna lietošanas ietekmi uz veselību tika 
secināts, ka pieejamajos datu avotos, iespējams, šīs 
problēmas nav pietiekami novērtētas. Pieejamie dati par 
akūtiem gadījumiem, kuros bija nepieciešama neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, liecināja, ka kopš 20. gs. 
deviņdesmito gadu beigām ir pieaudzis ar kokaīnu saistītu 
neatliekamu hospitalizācijas gadījumu skaits, bet ārkārtas 
gadījumu skaits sasniedza kulmināciju ap 2008. gadu. 
Arī dati par nāves gadījumiem, kuri ir saistīti ar kokaīna 
lietošanu, liecina par augstāko kāpumu 2008. gadā. Šo 
tendenci apliecina arī dati par ārstniecības sākšanu — laikā 
līdz 2008. gadam pieauga to cilvēku skaits, kuri pirmo 
reizi dzīvē sāka ārstēšanos ar kokaīnu saistītu problēmu 
dēļ, bet pēc 2008. gada šo cilvēku skaits samazinājās. 
Līdzīga situācija ir vērojama, iepazīstoties ar datiem par 
piedāvājumu. Tie liecina, ka Eiropā samazinās kokaīna 
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konfiskāciju skaits, proti, 2006. gadā tika konfiscēts 
vislielākais kopējais kokaīna apjoms, bet 2008. gadā tika 
reģistrēts lielākais konfiskācijas gadījumu skaits.

Heroīns: liecības par izplatības samazināšanos

Kopš 20. gs. septiņdesmitajiem gadiem heroīna lietošana, 
īpaši intravenozā veidā, ir bijusi daudzu ar narkotikām 
saistītu problēmu cēlonis Eiropā. Ņemot vērā ar heroīnu 
saistīto kaitējumu, tostarp pārdozēšanas izraisītus nāves 
gadījumus, HIV un C hepatīta izplatību intravenozo 
narkotiku lietotāju vidū un ar to saistīto noziedzību, nav 
pārsteidzoši, ka Eiropas narkotiku apkarošanas politika līdz 
šim galvenokārt ir bijusi vērsta uz heroīna radīto problēmu 
risināšanu. Lai gan šīs problēmas pastāv arī mūsdienās, 
ar tām saistītie rādītāji ir zemāki un dažos gadījumos ir 
vērojama būtiska to pazemināšanās. Šīs pārmaiņas ir 
skaidrojamas ar efektīvas narkotiku apkarošanas politikas 
ietekmi un heroīna lietošanas, jo īpaši intravenozā veidā, 
rādītāju samazināšanos ilgtermiņā. Šķiet aizvien ticamāk, 
ka mēs tuvojamies jaunam laikmetam, kurā heroīns zaudēs 
savu dominējošo vietu Eiropas narkomānijas problēmu 
jomā.

Šāda analīze ir jāveic piesardzīgi, jo ir grūti prognozēt 
nākotnes tendences. Turklāt heroīna problēmu ilgtermiņa 
un hroniskais raksturs nozīmē, ka daudziem pašreizējiem 
lietotājiem būs vajadzīga palīdzība arī turpmākajos gados. 
Tomēr rādītāji liecina par vispārējās heroīna lietošanas 
izplatības mazināšanos un, vēl svarīgāk, par jaunu heroīna 
lietotāju skaita samazināšanos. Eiropā ir samazinājies jaunu 
ārstniecības pieprasījumu skaits un ir palielinājies to cilvēku 
vidējais vecums, kuri sāk ārstēšanos no heroīna atkarības.

Tirgus rādītāji liecina, ka pēdējo gadu laikā heroīna 
pieejamība Eiropā ir samazinājusies un dažās valstīs 
šo narkotiku ir aizstājušas citas vielas, tostarp sintētiskie 
opioīdi, piemēram, fentanils un buprenorfīns. Gandrīz 
pirms desmit gadiem vairākās valstīs Eiropas ziemeļos 
heroīna tirgus piedzīvoja sabrukumu, no kura tas nav 
pilnībā atguvies. Pēdējā laikā ir saņemtas ziņas par 
īstermiņa tirgus satricinājumiem, ko, iespējams, ir izraisījuši 
sekmīgi aizliegšanas centieni. Jaunākie Eiropas rādītāji 
par narkotiku tīrību, konfiskācijām, ar narkotikām saistītu 
noziedzību un mazumtirdzniecības cenām liecina par 
lejupejošu tendenci. Lai noskaidrotu, vai nesen novērotais 
pieejamā heroīna trūkums dažās valstīs novedīs pie šīs 
narkotikas ilgstošas izzušanas un kādas vielas to aizstās, ir 
uzmanīgi jānovēro norises nelegālo narkotiku tirgos. Šajā 
kontekstā papildus sintētiskajiem opioīdiem par iespējamiem 
heroīna aizstājējiem tiek uzskatīti metamfetamīns, katinoni 
un benzodiazepīni.

Kopumā šķiet, ka konstatētās izmaiņas heroīna lietošanā 
būtiski ietekmē gan ar pieprasījumu, gan piedāvājumu 
saistīti faktori. Sekmīgi aizliegšanas centieni ir jāaplūko 
sasaistē ar ievērojamu ārstniecības pieejamības 
uzlabošanos, jo īpaši ar aizstājējterapiju, kura ir 
nodrošinājusi ievērojamu pieprasījuma samazinājumu tirgū. 
Jautājums par saikni starp opija ražošanu Afganistānā 
un heroīna lietošanas ievirzēm Eiropā paliek neatbildēts, 
un dati neliecina par acīmredzamu saikni. Lai gan pastāv 
bažas, ka ražošanas apjomu kāpums varētu izraisīt jaunu 
heroīna lietošanas vilni ES dalībvalstīs, vēsturiskie dati 
nesniedz pārliecinošas liecības par šādu precedentu. Gluži 
pretēji — Eiropas Savienība mūsdienās vismaz zināmā mērā 
varētu būt problemātiskāks šī produkta realizācijas tirgus.

Intravenozās lietošanas samazināšanās un tās radītie 
būtiskie draudi sabiedrības veselībai

Arī rādītāji par tendencēm intravenozās lietošanas jomā 
liecina, ka šī īpaši kaitīgā heroīna lietošanas veida izplatība 
pašlaik samazinās. Labākais datu avots šajā jomā ir ziņas 
par intravenozās lietošanas izplatību jauno klientu vidū, 
kuri sāk ārstēšanos. Viņu vidū ir konstatējama lejupejoša 
intravenozās lietošanas tendence. Visuzskatāmāk tas ir 
redzams Rietumeiropas valstīs, bet šī parādība ir vērojama 
arī atsevišķās valstīs Austrumeiropā. Kopumā tikai nedaudz 
vairāk nekā trešdaļa (36 %) personu, kuras sāk ārstēšanos 
no heroīna atkarības, ziņo par intravenozo lietošanu kā 
galveno narkotiku patēriņa veidu. Ir iespējama arī citu 
narkotiku intravenoza lietošana. Aptuveni ceturtā daļa 
personu, kuras sāk ārstēšanos no amfetamīna atkarības, 
ziņo par narkotiku intravenozu lietošanu. Par šādu narkotiku 
patēriņa veidu ziņo arī aptuveni 3 % personu, kuras sāk 
ārstēšanos no kokaīna atkarības. Novērojamā tendence 
par atteikšanos no intravenozas narkotiku lietošanas sniedz 
pamatu optimismam. Tomēr narkotiku intravenoza lietošana 
vēl joprojām ir būtisks novēršamu veselības problēmu un 
nāves gadījumu cēlonis Eiropas jauniešu vidū. Intravenoza 
narkotiku lietošana ir īpaši saistīta ar narkotiku pārdozēšanu 
un smagām infekcijām. Nesenie HIV uzliesmojumi Grieķijā 
un Rumānijā mums atgādina, ka, neraugoties uz Eiropas 
sekmēm cīņā ar šī vīrusa izplatību narkotiku lietotāju vidū, 
tas var strauji izplatīties atsevišķās sabiedrības grupās. 
Šī situācija arī vērš uzmanību uz vajadzību nodrošināt 
pienācīgus HIV profilakses un kaitējuma samazināšanas 
pakalpojumus apdraudētajām sabiedrības grupām. 
Lietojot narkotikas intravenozi, pastāv arī risks inficēties ar 
bakteriālām infekcijām, kuras var apdraudēt dzīvību. Piecās 
ES dalībvalstīs 2012. gada jūnijā un jūlijā tika ziņots par 
Sibīrijas mēra gadījumiem, kas, iespējams, bija saistīti ar 
kopīgu inficēta heroīna avotu. Šis uzliesmojums pamudināja 

Komentārs: Narkotiku apkarošanas politikas uzdevumi mūsdienu Eiropā
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EMCDDA un ECDC kopīgiem spēkiem veikt operatīvu riska 
novērtējumu.

Jaunas perspektīvas noteikšana attiecībā uz jaunajām 
narkotikām

Internets ir samazinājis laika un telpas radītos 
ierobežojumus, ļaujot jaunām narkotiku lietošanas 
ievirzēm un tendencēm strauji šķērsot ģeogrāfiskās 
robežas. Otrajā starptautiskajā forumā par jaunajām 
psihoaktīvajām vielām, kuru šogad organizēja EMCDDA 
un ASV Nacionālais narkomānijas institūts, tika sniegti 
neskaitāmi pierādījumi par šī secinājuma pamatotību. 
Līdzīgi “atļautie apdullinātāji” pašlaik tiek pārdoti Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Japānā, atsevišķos reģionos Āzijas 
dienvidaustrumos un Eiropas valstīs. Eiropas Savienībā 
atbilstīgi starptautiskajiem standartiem funkcionē sarežģīta 
agrīnā brīdinājuma un riska novērtēšanas sistēma 
reaģēšanai uz jaunu psihoaktīvo vielu parādīšanos. Šī 
sistēma pašlaik tiek pārskatīta, un ir plānota jauna tiesiskā 
regulējuma pieņemšana. Efektīvākos risinājumus šajā jomā 
var nodrošināt, valstīm savstarpēji saskaņojot pasākumus 
un izmantojot pievienoto vērtību, ko sniedz ES līmeņa 
sistēma. Sistēmas ietvaros 2012. gadā aptuveni reizi 
nedēļā tika ziņots par jaunas psihoaktīvas vielas atklāšanu. 
Vēl joprojām dominē sintētiskie kanabinoīdu receptoru 
antagonisti un katinoni, tomēr aizvien biežāk tiek ziņots 
par neskaidrākas izcelsmes ķīmisko grupu vielām. Līdz 
šim jauno vielu ietekme parasti ir līdzinājusies kaņepju 
vai stimulējošo narkotiku, piemēram, ekstazī vai kokaīna, 
iedarbībai, un to noformējums liecina, ka tās ir paredzētas 
realizācijai izklaides vietu narkotiku tirgū. Tomēr vairākas 
valstis ir ziņojušas, ka problemātiskie narkotiku lietotāji 
pievēršas katinonu, piemēram, mefedrona un MDPV, 
intravenozai lietošanai.

“Vannas sāls” un “augu mēslojums”: sarežģīto un 
mainīgo produktu un maisījumu problēma

Svarīgs ES agrīnā brīdinājuma sistēmas uzdevums ir 
kriminālistikas un toksikoloģijas informācijas apmaiņa. 
Psihoaktīvo vielu identificēšana produktu sastāvā var būt 
sarežģīta, jo tie var būt neskaidras izcelsmes ķīmisko vielu 
maisījumi. Pieejamā informācija liecina, ka palielinās to 
produktu skaits, kuru sastāvā ir vairākas psihoaktīvās 
vielas. Vairākos pārbaudes nolūkā nopirktu vielu paraugos 
ir atklātas gan kontrolētas, gan nekontrolētas vielas. 
Tāpēc plaši lietotais termins “atļautie apdullinātāji” bieži 
vien ir maldinošs, un šo produktu patērētāji nereti nav 
informēti par to, kādas vielas viņi ir lietojuši un kādas var 

būt to lietošanas tiesiskās sekas un ietekme uz veselību. 
Neskaidrības ir acīmredzamas arī starptautiskajā līmenī, 
jo precīzas terminoloģijas un kriminālistikas informācijas 
trūkums traucē debašu norisi. Piemēram, Amerikas 
Savienotajās Valstīs vispārīgais termins “vannas sāls” 
attiecas uz virkni produktu, kuru sastāvā ir kāda jauna 
psihoaktīvā viela un kuri Eiropas Savienībā bieži vien tiek 
pārdoti kā “augu mēslojums”.

Jaunās psihoaktīvās vielas apgrūtina arī aptauju veikšanu 
par narkotiku lietošanu, jo daudzi lietotāji nav informēti 
par to, kādas vielas viņi ir lietojuši. Daži pieejamie pētījumi 
sniedz informāciju par atšķirīgu situāciju dažādās valstīs. 
Šo vielu lietošanas rādītāji ir samērā nelieli, tomēr nav 
pamata tos ignorēt. Dati liecina arī par to, ka šo vielu 
lietošanas izplatība atsevišķās sabiedrības grupās var 
strauji kāpt un kristies. Šajā kontekstā būtiska nozīme 
ir pieejamībai. Pēc tam, kad Polijā sāka darboties liels 
skaits mazumtirdzniecības vietu, tika reģistrēts lietošanas 
rādītāju kāpums, kā arī neatliekamās palīdzības sniegšanas 
gadījumu skaita pieaugums. Šīs tendences tika saistītas ar 
jaunu psihoaktīvo vielu parādīšanos, un tās samazinājās 
pēc pasākumu veikšanas attiecīgo vielu pieejamības 
ierobežošanai. Atsevišķi dati liecina, ka pēc ārkārtas 
aizliegumu pasākumu īstenošanas Vācijā samazinājās 
spice (šīs vielas sastāvā bieži tiek konstatēti sintētiskie 
kanabinoīdu receptoru antagonisti) lietošanas izplatība, 
tomēr šī viela no aprites nav izzudusi. Neraugoties uz ES 
kontroles pasākumu īstenošanu, dažu valstu nelegālajos 
tirgos vēl joprojām ir pieejams mefedrons.

Līdz šim politiskās debates par jaunajām narkotiskajām 
vielām lielā mērā bija vērstas uz kontroles pasākumu 
izstrādi, un valstīs kombinētā veidā tika piemēroti tirgus 
regulēšanas noteikumi, spēkā esošie narkotiku kontroles 
tiesību akti un īpaši izstrādāti jauni likumi. Tomēr ir 
vērojama aizvien lielāka interese par plašāku ar jaunajām 
narkotikām saistītu problēmu risināšanu, jo īpaši vajadzību 
izprast šo narkotiku iespējamo ietekmi veselības un 
sociālajā jomā un pienācīgu pieprasījuma samazināšanas 
stratēģiju noteikšanu. EMCDDA ir saņēmis ziņojumus par 
jaunu psihoaktīvo vielu izraisītiem akūtiem medicīniskajiem 
stāvokļiem un nāves gadījumiem. Pašlaik ir grūti interpretēt 
saņemtos datus, un neapšaubāma mūsu prioritāte ir 
pārraudzības un analīzes spēju uzlabošana šajā jomā. 
ES dalībvalstis arī sāk ziņot par īpašu risinājumu ieviešanu 
saistībā ar jaunajām psihoaktīvajām vielām. Jauno pieeju 
vidū, kuras pašlaik tiek izskatītas, ir inovatīvas interneta 
profilakses programmas un mērķtiecīgu skolām paredzētu 
narkomānijas novēršanas pasākumu sagatavošana.
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(1) Pieejams tiešsaistē.
(2) Skatīt iestarpinājuma lodziņu “COSI — Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos” (2. nodaļa).
(3) COM(2011) 689/2.
(4) Sk. valstu pārskatus EMCDDA tīmekļa vietnē.

Ievads
Šajā nodaļā ir aplūkotas nesenās politikas aktualitātes 
Eiropas Savienībā un izvērtēts, ciktāl dalībvalstis 
ir integrējušas savas legālo un nelegālo narkotiku 
apkarošanas stratēģijas un izveidojušas saiknes starp 
narkotiku apkarošanas un drošības stratēģijām. Tajā ir arī 
izklāstītas vairākas valstu un transnacionālās stratēģijas, ko 
īsteno valstīs ārpus ES un kas ir ņemtas vērā attiecībā uz to 
līdzību ar Eiropas pieeju narkotiku apkarošanā vai atšķirību 
no Eiropas pieejas.

Ir ņemts vērā tas, ciktāl valstu narkotiku apkarošanas 
stratēģijas ir saistītas ar budžetu, un izklāstīti jaunākie 
tendenču dati, kas gūti ar narkotikām saistītu valsts 
izdevumu pētījumos. Šajā nodaļā ir arī aplūkota analīze 
par to, kā dalībvalstis izstrādā savus tiesību aktus, lai 
risinātu pieaugošās problēmas, ko rada jaunas narkotikas. 
Nodaļas beigās ir sniegta jaunākā informācija par norisēm 
ar narkotikām saistītā pētniecībā Eiropā.

ES un starptautiskās politikas aktualitātes

Virzībā uz jaunu ES narkotiku apkarošanas stratēģiju

Pašreizējā ES narkotiku apkarošanas stratēģija 
(2005.–2012. gadam) bija pirmā, kas tika iesniegta 
ārējai novērtēšanai. Novērtētāji secināja, ka stratēģija ir 
radījusi pievienoto vērtību dalībvalstu centieniem narkotiku 
jomā un ka uz pierādījumiem pamatotus intervences 
pasākumus ES stratēģijas ietvaros sāka ieinteresētās 
personas (Rand Europe, 2012). Ziņojumā tika izcelta 
informācijas, pētniecības un novērtēšanas joma, kurā ES 
pieeja un infrastruktūras aktīvi atbalsta zināšanu nodošanu 
Eiropā. Attiecībā uz nākamo stratēģiju, kas tiek izstrādāta 
2012. gadā, novērtētāji ieteica saglabāt līdzsvaroto pieeju, 
pieņemt integrētas politikas pieejas attiecībā uz legālām 
un nelegālām narkotikām, tostarp jaunām psihoaktīvām 
vielām, izveidot pierādījumu bāzi narkotiku piedāvājuma 
samazināšanās jomā un precizēt ES koordinācijas struktūru 
uzdevumus.

Ņemot vērā pašreizējo politisko ieinteresētību šajā tematā 
un tā acīmredzamo Eiropas dimensiju, svarīgs nākamās 
stratēģijas elements būs risinājumi jaunu psihoaktīvo vielu 
apkarošanai. Stratēģijas izstrādē tiks izmantotas vairākas 
2011. gadā sāktas iniciatīvas, tostarp Eiropas pakts cīņai 
pret sintētiskajām narkotikām (1), operatīvais darbības plāns 
sintētisko narkotiku un jaunu psihoaktīvo vielu jomā (2), kurus 
abus pieņēmusi Eiropas Savienības Padome, un paziņojums 
“Stingrāka Eiropas reakcija uz narkotiku izraisītajām 
problēmām”, kuru pieņēmusi Eiropas Komisija un kurā 
izziņoti vairāki pasākumi nelegālo narkotiku apkarošanai 
(3). Šie pasākumi ietver jaunus Eiropas tiesību aktus, 
kas paredzēti, lai ātrāk un efektīvāk vērstos pret kaitīgu 
jaunu psihoaktīvo vielu parādīšanos (tā dēvētās “legālās 
apreibinošās vielas”, sk. 8. nodaļu). Citi grozījumi tiesību 
aktos ir plānoti tādās jomās kā narkotiku tirdzniecība, 
prekursoru kontrole, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 
un noziedzīgi iegūtu aktīvu atgūšana. Turklāt tiek sagatavots 
priekšlikums par obligāto kvalitātes standartu noteikšanu 
profilakses, ārstēšanas un kaitējuma mazināšanas jomās.

Narkotiku apkarošanas politika Rietumbalkānos

ES narkotiku apkarošanas stratēģijas novērtējumā tika 
norādīts, ka noderīgs un ietekmīgs politikas instruments 
ir starptautiskā sadarbība, jo īpaši ar kandidātvalstīm un 
pirmspievienošanās valstīm. Pirms Eiropas Savienības 
pēdējās paplašināšanās 2004. un 2007. gadā topošajām 
ES dalībvalstīm tika sniegta palīdzība tādas narkotiku 
apkarošanas politikas izstrādē, kas atbilst Eiropas 
Savienības līdzsvarotajai un pierādījumos pamatotajai 
pieejai.

Līdzīgs process pašlaik notiek Rietumbalkānos, kur trīs 
kandidātvalstis un trīs iespējamās kandidātvalstis nesen 
ir pieņēmušas visaptverošas un līdzsvarotas narkotiku 
apkarošanas stratēģijas un rīcības plānus (sk. 1. tabulu). 
Valstīm šajā reģionā ir daudz kopīgu iezīmju, tostarp 
to atrašanās vienā no Eiropas vēsturiskajiem narkotiku 
tirdzniecības maršrutiem un raksturīgās heroīna un 
citas ar narkotikām saistītas problēmas (4). Šie valstu 

1. nodaļa
Politika un tiesību akti

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/125709.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0689:FIN:LV:PDF
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
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1. nodaļa. Politika un tiesību akti

politikas dokumenti aptver tādus jautājumus kā narkotiku 
pieprasījuma un narkotiku piedāvājuma samazināšana, un 
dažos gadījumos tajos ir noteikti stratēģiskie mērķi, nolūki 
un struktūras, kas atspoguļo ES narkotiku apkarošanas 

politikas dokumentā noteiktos, iekļaujot uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmas, kā arī koordinācijas mehānismus. 
Rīcības plāni bieži vien ir sīki izstrādāti un nosaka noteiktu 
laika ietvaru, atbildīgās personas, īstenošanas rādītājus un 
izmaksu aplēses par katru darbību.

Valstu narkotiku apkarošanas stratēģijas
Viens no ieteikumiem nākamajai ES narkotiku apkarošanas 
stratēģijai ir virzīties uz integrētāku pieeju gan attiecībā 
uz legālajām, gan nelegālajām narkotikām, iespējams, 
iekļaujot arī uzvedības atkarības. Vēl viens temats, ko 
varētu apsvērt, ir saiknes uzlabošana starp narkotiku 
apkarošanas politiku un plašākiem drošības politikas 
veidiem, piemēram, tādiem, kas vērsti pret organizēto 
noziedzību. Turpmāk ir izklāstīta pašreizējā situācija ES 
dalībvalstīs, Horvātijā, Turcijā un Norvēģijā no abu šo 
jautājumu viedokļa.

Legālo un nelegālo narkotiku integrācija

Valstu narkotiku apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu 
pieņemšana ir ES narkotiku apkarošanas politikas 
stūrakmens un iedibināts instruments, ko Eiropas valstis 
izmanto, lai izklāstītu savas narkotiku apkarošanas 
politikas mērķus. Atšķirties var tas, ciktāl valstis ir guvušas 
panākumus tādu dokumentu izstrādē, kuri attiecas gan uz 
legālām, gan nelegālām narkotikām (1. attēls).

Piecas valstis ir pieņēmušas stratēģijas vai rīcības plānus, 
kam ir “globāla” darbības joma un kas aptver legālās un 
nelegālās narkotikas un dažos gadījumos arī uzvedības 
atkarības. Par pieejas vispusīgumu liecina politikas 
dokumentu nosaukumi, piemēram, Beļģijas “visaptverošā un 
integrētā politika narkotiku jautājumos”, Francijas “valdības 
plāns apkarot narkotikas un narkomāniju”, Vācijas “valsts 

1. tabula. Jaunākie narkotiku apkarošanas politikas dokumenti kandidātvalstīs un iespējamās 
kandidātvalstīs Rietumbalkānos.

Valsts Politikas dokumenta nosaukums Laikposms Galvenais temats Piezīme

Albānija Valsts narkotiku apkarošanas stratēģija 2004.–2010. Nelegālās narkotikas Iespējamā kandidātvalsts

Bosnija un Hercegovina Valsts stratēģija narkotisko vielu 
uzraudzībai, profilaksei un narkotisko vielu 
lietošanas ierobežošanai

2009.–2013. Nelegālās narkotikas Iespējamā kandidātvalsts

Bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika 

Valsts narkotiku apkarošanas stratēģija 2006.–2012. Nelegālās narkotikas Kandidātvalsts

Kosova (1) Valsts narkotiku apkarošanas un rīcības 
plāns

2009.–2012. Nelegālās narkotikas Iespējamā kandidātvalsts

Melnkalne Valsts stratēģija narkotiku apkarošanas 
pasākumiem 

2008.–2012. Nelegālās narkotikas Kandidātvalsts

Serbija Valsts stratēģija narkotiku apkarošanai 2009.–2013. Nelegālās narkotikas Kandidātvalsts
(1) Šis apzīmējums neskar nostāju attiecībā pret Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības padomes rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas 

neatkarības deklarāciju.

Transnacionālās narkotiku apkarošanas 
stratēģijas

Nākamā ES narkotiku apkarošanas stratēģija būs devītā 
narkotiku apkarošanas stratēģija vai rīcības plāns, ko Eiropas 
Savienība būs pieņēmusi kopš 1990. gada. Šajā laikposmā 
šādus dokumentus ir izstrādājušas arī transnacionālas 
organizācijas citās pasaules daļās.

Āfrikā Āfrikas Savienība izstrādāja “rīcības plānu narkotiku 
kontrolei un noziedzības profilaksei” (2007.–2012. gadam), 
savukārt 15 Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas 
(ECOWAS) dalībvalstis vienojās par politisku deklarāciju 
un “reģionālo rīcības plānu nelegālās narkotiku 
tirdzniecības, organizētās noziedzības un narkomānijas 
jomā” (2008.–2011. gadam). Āzijā Dienvidaustrumu 
Āzijas valstu asociācija (AESAN), kurā apvienojušās 
10 valstis, pieņēma “AESAN darba plānu nelegālo narkotiku 
ražošanas, tirdzniecības un lietošanas apkarošanai) (2009.–
2015. gadam). 2010. gadā Amerikas Valstu organizācija 
(OAS) pieņēma “Puslodes narkotiku apkarošanas stratēģiju”, 
aptverot 35 Amerikas kontinentu valstis.

OAS stratēģija visvairāk atbilst ES pieejai, tomēr pārējo 
transnacionālo organizāciju plāni ir vērsti galvenokārt 
uz piedāvājuma samazināšanu un tiesībaizsardzību. 
Piemēram, ASEAN darba plāna mērķis ir izskaust nelegālo 
narkotiku ražošanu, pārstrādi, tirdzniecību un lietošanu, lai 
līdz 2015. gada ASEAN reģionu atbrīvotu no narkotikām. 
Āfrikas Savienības plāna vispārējais mērķis ir nostiprināt 
tiesībaizsardzību attiecībā uz narkotiku kontroli, sešas no 
septiņām galvenajām prioritārajām jomām vēršot uz narkotiku 
kontroli un noziedzības profilaksi. ECOWAS stratēģija, kaut 
arī tā ietver līdzsvarotāku pieeju, ir stingri vērsta uz drošības 
jautājumiem, kas saistīti ar narkotiku tirdzniecību.
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2012. gada ziņojums. Situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā

stratēģija attiecībā uz narkotiku un atkarības apkarošanas 
politiku”, Zviedrijas “vienotā stratēģija attiecībā uz alkohola, 
narkotisku vielu, dopinga un tabakas (ANDT) apkarošanas 
politiku” un Norvēģijas “rīcības plāns narkotiku un alkohola 
jomā”. Minētajās valstīs nav atsevišķu valsts stratēģiju, 
kas būtu veltītas citām legālām narkotikām un uzvedības 
atkarībām, izņemot Norvēģiju, kam ir atsevišķas stratēģijas 
tabakas un azartspēļu jomā.

Desmit valstīm ir atsevišķas stratēģijas vai rīcības plāni 
attiecībā uz nelegālām un legālām narkotikām. Šīs valstis 
atšķiras to legālo narkotiku ziņā, attiecībā uz kurām ir 
izstrādāti īpaši politikas dokumenti, un tādā ziņā, vai šādos 
dokumentos ir aplūkotas individuālas vielas. Nīderlandei 
un Slovākijai ir atsevišķas stratēģijas attiecībā uz alkoholu 
un tabaku, savukārt Lietuvai ir vienota stratēģija, kas 
attiecas uz alkoholu un tabaku. Septiņās citās valstīs 
legālo narkotiku apkarošanas stratēģijās ir aplūkots tikai 
alkohols vai tabaka; gan Īrija, gan Portugāle pašlaik apsver 
nelegālo narkotiku un alkohola lietošanas apkarošanas 
stratēģiju integrēšanas procesu.

Četrpadsmit valstīm ir tikai viena narkotiku apkarošanas 
stratēģija vai rīcības plāns, kas ir vērsti uz nelegālām 
narkotikām. Tomēr šajos politikas dokumentos lielākā 
vai mazākā mērā var būt iekļauti pasākumi attiecībā 
uz legālām narkotikām. Dažās no minētajām valstīm, 
piemēram, Spānijā, ir vērojama stingra tendence 

vajadzības gadījumā iekļaut specifiskus pasākumus, kas 
vērsti pret alkohola vai tabakas lietošanu. Citas valstis ik pa 
laikam iekļauj atsauces uz legālām narkotikām vai zālēm 
(Bulgārija, Malta) vai aicina turpmāk efektīvāk integrēt 
narkotiku un alkohola jautājumus (Grieķija, Luksemburga). 
Tikai vienai valstij — Igaunijai — ir stratēģija, kas vērsta tikai 
uz nelegālām narkotikām.

Izskatās, ka tendence virzīties uz integrētu pieeju attiecībā 
uz vielu lietošanu ir vērojama galvenokārt dalībvalstīs, kas 
bija ES dalībvalstis pirms 2004. gada. Tieši šīs valstis ir 
pieņēmušas globālu stratēģiju vai pašlaik integrē savas 
nelegālo narkotiku un alkohola lietošanas apkarošanas 
stratēģijas, vai arī ir iekļāvušas savās nelegālo narkotiku 
apkarošanas stratēģijās daudzus ar legālām narkotikām 
saistītus mērķus. Centrāleiropā un Austrumeiropā situācija 
pārsvarā ir vai nu tikai atsevišķas stratēģijas, vai arī tikai 
nelegālo narkotiku apkarošanas stratēģijas, kurās legālās 
narkotikas ir minētas maz.

Lai gan pastāv šī tendence integrēt legālās un nelegālās 
vielas politikas dokumentos, atbalstošās valsts koordinācijas 
un budžeta struktūras var nebūt pārveidotas savstarpēji 
papildinošā veidā.

Narkotiku apkarošanas stratēģijas un drošības 
jautājumi

Būtisks narkotiku apkarošanas politikas komponents Eiropā 
ir piedāvājuma samazināšana. Darbību plānošana un 
saskaņošana šajā jomā ir saistīta ne vien ar narkotiku 
apkarošanas stratēģiju, bet arī ar plašākām politikas 
aktualitātēm drošības jomā. Piemēram, ES līmenī viens 
no apdraudējumiem, uz kuriem vērsta Eiropas Savienības 
iekšējās drošības stratēģija (Eiropadome, 2010. gads), 
ir organizēti smagi noziegumi un to saistība ar narkotiku 
tirdzniecību.

Valstu līmenī 15 valstis ir paziņojušas, ka tām papildus savai 
narkotiku apkarošanas stratēģijai ir vismaz viens politikas 
dokuments, kurā noteiktas darbības narkotiku pieprasījuma 
samazināšanas jomā. Divas no šīm valstīm norādīja, ka 
tām ir stratēģija drošības jomā, 11 norādīja uz stratēģiju 
noziedzības vai organizētās noziedzības apkarošanai, un 
divas citas minēja abu veidu stratēģijas. Četrpadsmit citas 
valstis norādīja, ka to narkotiku apkarošanas stratēģija ir 
vienīgais dokuments, kurā noteiktas narkotiku piedāvājuma 
samazināšanas darbības, bet Austrijai nav valsts politikas 
dokumenta šajā jomā.

Lielākajā daļā valstu, kurās piedāvājuma samazināšana 
ir iekļauta gan narkotiku apkarošanas stratēģijā, gan citā 
stratēģijā, narkotiku eksperti norāda, ka valsts narkotiku 
apkarošanas stratēģija ir vissvarīgākais dokuments šajā 
jomā. Divas valstis (Apvienotā Karaliste un Nīderlande) 

1. attēls. Valstu narkotiku apkarošanas stratēģiju izplatība.

Vispārēja stratēģija

Atsevišķas stratēģijas
nelegālajām un legālajām
narkotikām
Nelegālo narkotiku
apkarošanas stratēģija

Nav valsts narkotiku
apkarošanas stratēģijas

Piezīme. Vispārējās stratēģijas aptver legālās un nelegālās narkotikas un dažos 
gadījumos arī atkarīgu uzvedību. Dažās nelegālo narkotiku apkarošanas 
stratēģijās ir aplūkotas arī legālās narkotikas. Lai gan Apvienotajā Karalistē 
ir atsevišķas stratēģijas nelegālajām un legālajām narkotikām, Anglijā 
un Skotijā ir atsevišķas stratēģijas nelegālajām narkotikām, alkoholam 
un tabakai, un Velsā un Ziemeļīrijā ir vispārējas narkotiku apkarošanas 
stratēģijas, kas attiecas uz alkoholu, kā arī atsevišķas stratēģijas attiecībā uz 
tabaku.

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri.
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norāda, ka abi dokumenti ir vienlīdz svarīgi, bet Beļģijas 
“Valsts drošības plāns” un Slovēnijas “Valsts programma 
noziedzības profilaksei un apspiešanai” piedāvājuma 
samazināšanas darbību noteikšanā tiek uzskatīti par 
svarīgākiem nekā narkotiku apkarošanas stratēģija.

Pēdējo 20 gadu laikā narkotikas ir bijušas ļoti pamanāma 
politikas prioritāte — lielākoties narkotiku lietošanas un 
ar narkotikām saistīto problēmu pieauguma dēļ. Šķiet, 
ka pašlaik stabila situācija narkotiku jomā un jaunas 
politikas prioritātes valsts līmenī (valsts budžeta deficīts, 
bezdarbs) veicina narkotiku apkarošanas politikas arvien 
pieaugošu integrēšanu plašākā politikā. Praksē tas varētu 
nozīmēt, ka narkotiku pieprasījuma samazināšana arvien 
vairāk tiek pietuvināta veselības un uzvedības atkarību 
apkarošanas politikai, savukārt narkotiku piedāvājuma 
samazināšana tuvinās drošības stratēģijām, kas vērstas pret 
organizēto noziedzību. Tas rada jautājumu, vai mūsdienu 
visaptverošajām un līdzsvarotajām narkotiku apkarošanas 
stratēģijām būs vieta nākotnē.

Valsts izdevumi
Valstu narkotiku apkarošanas stratēģijās un rīcības plānos 
ir ietverti pasākumi ar narkotikām saistītu problēmu 
mazināšanai, kuru īstenošanu finansē galvenokārt valdības. 
Šādu valsts izdevumu uzskaite var būt svarīgs instruments 
politikas novērtēšanas procesā. Šajā sadaļā ir izpētīts, vai 
konkrēti budžeti ir saistīti ar narkotiku apkarošanas politikas 
dokumentiem un vai ir darīta pieejama informācija par 
faktiskajiem izdevumiem. Tomēr, tā kā līdzekļi tiek piešķirti 
dažādos valdības līmeņos un budžeta uzskaites prakse 
Eiropā atšķiras, ir pieejams tikai provizorisks pārskats par 
valstu praksi šajā jomā.

Valsts izdevumus, kas saistīti ar narkotiku lietošanas 
problēmu, var ietekmēt taupības programmas, piemēram, 
tās ko dažas valstis īsteno pēc nesenās globālās 
ekonomiskās lejupslīdes. Šis jautājums ir izpētīts pirmajā 
tendenču datu apskatā par valsts izdevumiem, kas saistīti ar 
narkotikām.

Narkotiku apkarošanas stratēģijas un budžeti

No 29 Eiropas valstīm, kurām ir valsts narkotiku 
apkarošanas stratēģijas vai rīcības plāni, 7 ir norādījušas, 
ka to pašreizējam narkotiku apkarošanas politikas 
dokumentam ir atvēlēts vai nu vispārējs, vai nozares 
budžets. Kiprā gada budžets ir pievienots narkotiku 
apkarošanas stratēģijai 2009.–2012. gadam un tiek 
publicēti arī gada izdevumi. Igaunijā valsts narkotiku 
apkarošanas stratēģijas tiek iekļautas budžetā un 
tiek arī aprēķināti gada izdevumi. Čehijas Republikā 

2010.–2012. gada rīcības plānam pirmo reizi tika 
pievienots orientējošs budžets. Grieķijā budžets ir 
pievienots 2011.–2012. gada rīcības plānam. Budžets ir 
paredzēts arī Francijas valsts plānā 2008.–2011. gadam 
(pagarināts līdz 2012. gadam), bet tā izpilde netiek 
publiski novērtēta. Apvienotās Karalistes narkotiku 
apkarošanas stratēģijā centralizēts budžets nav paredzēts, 
bet Ziemeļīrijā, Skotijā un Velsā ir stratēģijām piesaistīti 
budžeti un tiek publicētas izdevumu aplēses. Anglijā 
izdevumu pārskati tiek publicēti regulāri, lai gan tai nav 
īpaša budžeta. Dažos gadījumos specializētie budžeti 

Padomu sniegšana par narkotiku 
apkarošanas politiku

Valdības prasa padomus par narkotiku apkarošanas 
politiku dažādu iemeslu dēļ, piemēram, kad tās izstrādā 
jaunas narkotiku apkarošanas stratēģijas, apsver tiesību 
aktu grozījumus vai novērtē agrākus politikas lēmumus.

Divdesmit astoņas no 30 valstīm norāda, ka tajās ir 
izveidota struktūra, kura sniedz formālus padomus par 
narkotiku apkarošanas politiku — dažos gadījumos 
šāda struktūra ir izveidota ar likumu, bet citos tā nav 
reglamentēta ar likumu. Pusei valstu ir specializētas 
padomdevējas struktūras, bet citās valstīs konsultēšanas 
pienākumu veic esošās struktūras, kas pārsvarā ir 
valsts narkotiku apkarošanas koordinācijas struktūras. 
Padomdevējās struktūrās darbojas no 8 līdz vairāk 
nekā 30 cilvēkiem, kuri pārsvarā ir politikas veidotāji, 
civildienesta ierēdņi, pētnieki, narkotiku speciālisti un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Struktūras vadītājs var 
būt politiķis (Zviedrija), akadēmiķis (Beļģija) vai vecākais 
civildienesta ierēdnis (Igaunija). Starp šādu struktūru 
pienākumiem var būt atbalsta sniegšana vielu klasificēšanā 
atbilstoši narkotiku tiesību aktiem, pētniecības veikšana un 
finansēšana un politikas veidotāju konsultēšana.

Viens no padomdevēju struktūru piemēriem Eiropā ir Īrijas 
Valsts padomdevēja komiteja narkotiku jautājumos, kurā 
ir 16 dalībnieki un kuras priekšsēdētājs ir akadēmiķis. 
Apvienotās Karalistes Konsultatīvā padome narkotiku 
lietošanas jautājumos 24 locekļu sastāvā gan klasificē 
narkotikas, gan konsultē valdību. Vācijas Narkotiku 
lietošanas un atkarības apkarošanas padomi, kurā ir 
27 locekļi, vada Federālais narkomānijas lietu komisārs, 
un tā atbalsta valsts narkotiku apkarošanas stratēģijas 
īstenošanu un izstrādi un sadarbību starp valsts un vietējā 
līmeņa struktūrām. Čehijas Republikā klasificēšanu un 
padomu sniegšanu veic piecas komitejas un vairākas 
darba grupas, kas saistītas ar Valsts narkotiku apkarošanas 
politikas koordinācijas padomi.

Kaut arī padomdevējām struktūrām Eiropā ir standarta 
politikas struktūra, atšķiras to veids, funkcijas un locekļu 
sastāvs. Kopumā tās nodrošina forumu, kurā valdība un 
citas nozares sazinās, koordinē savas darbības un pārrunā 
ar politiku saistītu informāciju.
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(5) Anglijā dzīvo 84 % no visas Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem, un tās ar narkotikām saistītais budžets parasti ir vairāk nekā 80 % no kopējā 
budžeta. Apzīmētie izdevumi veido mazu daļu no Apvienotās Karalistes kopējiem ar narkotikām saistītajiem izdevumiem.

aptver tikai daļu no narkotiku apkarošanas stratēģijas, 
kā tas ir, piemēram, Rumānijā, kur budžets ir paredzēts 
2009.–2012. gada narkotiku apkarošanas rīcības plānā 
iekļautajiem veselības un sociālās aprūpes pasākumiem.

Trīs valstis ir norādījušas, ka tām vairs nav budžeta, kas 
ir saistīts ar to narkotiku apkarošanas stratēģiju. Īrija, 
Portugāle un Slovākija bija iesniegušas budžetus un gada 
izdevumu aplēses par iepriekšējiem rīcības plāniem, bet 
ne par pašreizējo. Tomēr gan Portugālei, gan Slovākijai ir 
starpministriju komitejas, kas attīsta šo jomu.

Astoņās valstīs budžets, kas aptver visu narkotiku 
apkarošanas stratēģiju vai rīcības plānu vai tā daļu, tiek 
noteikts katru gadu valsts kopējā budžetā. Luksemburgā 
daudzgadu rīcības plāns tiek atbalstīts ar gada narkotiku 
apkarošanas budžetu un tiek arī nodrošinātas visaptverošas 
izdevumu aplēses. Horvātijā gada budžets narkotiku 
apkarošanas jomā ir cieši saistīts ar rīcības plānu. Bulgārijā, 
Dānijā, Ungārijā, Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā valdība 
apstiprina gada budžetu ar narkotikām saistītu iniciatīvu 
finansēšanai.

Vienpadsmit valstis pēdējā laikā savu ar narkotiku 
apkarošanu saistīto budžetu nav piesaistījušas valsts 
politikas dokumentam. Tādos gadījumos narkotiku 
apkarošanas stratēģijai vai rīcības plānam vajadzīgo 
budžetu tieši nodrošina aģentūras, kas ir atbildīga par tā 
īstenošanu.

Prakse Eiropā ir ļoti dažāda, un tikai dažas valstis ir 
pieņēmušas skaidru un pārredzamu pieeju attiecībā uz 
budžeta piešķiršanu un pārskatīšanu narkotiku jomā. 
Iemesls varētu būt tehniskas grūtības, tomēr tas veicina 
problēmas, kas jau pastāv ar narkotikām saistītu valsts 
izdevumu novērtēšanā Eiropā un narkotiku apkarošanas 
politikas ekonomiskā novērtējuma izstrādē.

Ar narkotikām saistītu valsts izdevumu aplēšu 
tendences

Pašlaik aktuāls jautājums ir nesenās ekonomikas krīzes 
un izrietošo taupības pasākumu ietekme uz narkotiku 
apkarošanas politiku un ar narkotikām saistītajiem 
budžetiem. Šis jautājums ir izpētīts, atsaucoties uz 
nesenajām aplēsēm par Eiropas valstu izdevumiem saistībā 
ar narkotikām. Tomēr tas jāaplūko ar zināmu piesardzību, 
jo pieejamās informācijas apjoms un kvalitāte starp valstīm 
būtiski atšķiras — pētījumi aptver atšķirīgus gadus, tiek 
izmantots plašs metodoloģiju klāsts, un ne vienmēr tiek 
aplēsts viens un tas pats budžeta īpatsvars.

Dažkārt līdzekļi, ko valdības piešķir izdevumiem, lai 
izpildītu uzdevumus narkotiku apkarošanas jomā, ir īpaši 

norādīti budžetos (“apzīmēti”). Tomēr bieži vien kopējie 
izdevumi narkotiku apkarošanai nav īpaši norādīti (ir 
“neapzīmēti”), un tie jāaplēš, izmantojot modelēšanu. 
Kopējo budžetu veido apzīmēto un neapzīmēto ar 
narkotikām saistīto izdevumu summa.

Pēdējos gados ar narkotikām saistīto izdevumu 
palielinājums ir konstatēts sešās valstīs. Apvienotajā 
Karalistē valsts apzīmēto izdevumu samazinājumu 
par 5 % 2010./2011. gadā Anglijā (5) salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu nekompensēja nelielie apzīmēto 
izdevumu palielinājumi Ziemeļīrijā, Skotijā un Velsā. 
Igaunijā apzīmētie izdevumi 2010. gadā salīdzinājumā 
ar 2009. gadu samazinājās par 3 %, bet salīdzinājumā 
ar 2008. gadu — par 54 %; Īrijā apzīmētie izdevumi 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 
3 %. Ungārijā, veicot 2010. gada budžeta pusgada 
pārskatīšanu, tika konstatēts, ka finansējums apzīmētu 
izdevumu darbībām ir samazinājies par 25 %. Horvātijā 
pieejamie dati liecina, ka apzīmētie ar narkotikām 
saistītie valsts izdevumi 2010. budžetā salīdzinājumā ar 
2009. gadu ir samazinājušies par 10 %. Čehijas Republikā, 
lai gan ir labāks datu aptvērums, kas liecina par izdevumu 
palielināšanos 2010. gadā, sīka analīze pierāda, ka 
ārstēšanai un kaitējuma mazināšanai ir pieejams mazāk 
līdzekļu.

Attiecībā uz četrām citām valstīm visjaunākajās 
aplēsēs par izdevumiem saistībā ar narkotikām nekas 
neliecina par budžeta samazinājumu. Beļģijā laikā no 
2004. līdz 2008. gadam (pirms ekonomiskās lejupslīdes) 
kopējie ar narkotikām saistītie valsts izdevumi palielinājās 
par 18,5 %. Zviedrijā valsts kopējie izdevumi saistībā 
ar narkotikām 2011. gadā ievērojami palielinājās 
salīdzinājumā ar 2007. gadu. Luksemburgā 2010. gadā 
kopējie ar narkotikām saistītie izdevumi palielinājās par 
5,6 %. Somijā 2009. gadā kopējie ar narkotikām saistītie 
valsts izdevumi palielinājās par 1,6 %.

Līdz šim veiktie pētījumi liecina, ka starp valstīm pastāv 
būtiskas atšķirības attiecībā uz to, kāda un cik liela ir bijusi 
ekonomikas krīzes ietekme uz to budžetu un izdevumiem 
saistībā ar narkotikām.

Valstu tiesību akti, kas attiecas uz jaunām 
psihoaktīvām vielām
Pēdējos gados Eiropā līdz šim nepieredzētā ātrumā ir 
kļuvušas pieejamas dažādas jaunas psihoaktīvās vielas. 
Temps, kādā šīs jaunās vielas tiek ieviestas, apvienojumā ar 
informācijas trūkumu par riskiem, kas saistīti ar to lietošanu, 
apdraud iedibināto procedūru, kurā to vielu sarakstam, ko 
kontrolē narkotiku tiesību akti, tiek pievienotas individuālas 
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(6) Politikas jautājumu kopsavilkumu par Eiropas valstīm sk. EMCDDA (2011d).

vielas. Kaut arī lielākā daļa Eiropas valstu turpina to darīt, 
vairākas ir rīkojušās un ieviesušas jaunus grozījumus savos 
tiesību aktos vai izpildes politikā (6).

Visnozīmīgākās pārmaiņas ir bijušas tādu jaunu 
krimināltiesību izdošana, kuras paredz sodīt par psihoaktīvo 
vielu neatļautu izplatīšanu, kā tas ir noticis Īrijā, Austrijā un 
Rumānijā. Starp šo trīs valstu piemēriem ir vērojamas dažas 
līdzības, bet pastāv arī būtiskas atšķirības. Runājot par 
konkrēto vielu, visas trīs valstis ir definējušas, ka psihoaktīva 
ir tāda viela, kas stimulē vai nomāc centrālo nervu sistēmu 
un izraisa atkarību, halucinācijas vai motorisko funkciju 
vai uzvedības traucējumus. Īrijā šādiem traucējumiem 
jābūt “ievērojamiem”, bet Austrijā šīs vielas var iekļaut 
sarakstā tikai tad, ja tās varētu pārmērīgi lietot noteikti 
sabiedrības slāņi, tādējādi iespējami apdraudot patērētāju 
veselību. Rumānijas tiesību aktos vairs nav paredzēta 
īpaša prasība attiecībā uz kaitīgumu, kāda tika iekļauta 
valdības rīkojumā, kas izdots agrāk tajā pašā gadā. 
Austrijā veselības ministram vielu vai vielu grupu nosaukumi 
ir jānorāda atsevišķā noteikumā, savukārt Īrijā un Rumānijā 
vielu nosaukumu norādīšana nav vajadzīga — tiek netieši 
aptverta ikviena viela, kam piemīt tiesību aktos noteiktās 
īpašības. Austrijā piegāde ir noziegums, ja piegādātāja 
mērķis ir gūt labumu un ja piegādātājs ir iecerējis, ka 
produkts tiks izmantots tā psihoaktīvās iedarbības dēļ; 
Īrijā ir vajadzīgas tikai zināšanas par iespējamo patēriņu 
cilvēku vidū, bet Rumānija nepiemēro nevienu no šiem 
nosacījumiem. Maksimālais soda mērs par piegādi ir 
divi gadi ieslodzījumā Austrijā, pieci gadi Īrijā un astoņi 
gadi Rumānijā, turklāt Austrijā un Rumānijā tas ievērojami 
palielinās, ja piegāde izraisa smagus bojājumus vai nāvi.

Daudzas valstis, vienlaikus paturot spēkā esošos narkotiku 
tiesību aktus, ir ieviesušas uzlabojumus, lai nostiprinātu 
vai paātrinātu procedūras, ko izmanto jaunu vielu 
iekļaušanai narkotiku sarakstā. Ungārijā (2010. gadā) un 
Somijā (2011. gadā) tika formāli izveidotas īpašas riska 
novērtēšanas darba grupas, lai nodrošinātu pierādījumu 
bāzi lēmumiem kontrolēt jaunas vielas. Apvienotā Karaliste 
2011. gadā ieviesa jaunu procedūru (“zāļu pagaidu 
klasificēšanas rīkojumus”), lai norādītās vielas varētu 
steidzīgi kontrolēt atbilstoši narkotiku tiesību aktiem 
uz termiņu līdz vienam gadam, kura laikā var izvērtēt 
vajadzību pēc pastāvīgas kontroles. Līdzīgu priekšlikumu 
izveidot pagaidu kontroles sarakstu izdeva Slovākijas 
Parlaments, bet tas tika apturēts pirms 2012. gada 
vēlēšanām. Vēl viens uzlabojums, ko ieviesa dažas 
valstis, bija spēkā esošo narkotiku tiesību aktu aptvēruma 
paplašināšana, uzskaitot vielas kā definētas grupas, nevis 
individuāli, kā tas tika darīts iepriekš. Luksemburgā un 
Itālijā attiecīgi 2009. un 2011. gadā sintētiskie kanabinoīdi 
tika definēti kā kontrolētas vielu grupas, bet Itālija vēlāk 

pievienoja katinonu grupas definīciju. Kipra 2011. gadā 
savos narkotiku tiesību aktos iekļāva sintētisko kanabinoīdu, 
katinonu un fenetilamīnu grupu definīcijas, savukārt Francija 
un Vācija izvērtēja šīs pieejas pamatotību.

Grozījumu ieviešana tiesību aktos var būt ilgstošs process, 
un dažas valstis izmanto citus spēkā esošus tiesību aktus, lai 
paātrinātu risinājumu rašanu attiecībā uz jaunām vielām. 
Vismaz astoņās valstīs, lai kontrolētu neārstnieciskas vielas, 
tika izmantoti zāļu jomā pieņemti tiesību akti. Itālijā, Polijā, 
Portugālē un Apvienotajā Karalistē tika ieviesti dažādu 
veidu tiesību akti attiecībā uz patērētāju drošību, kas 
vērsti uz psihoaktīviem produktiem kopumā (kā rezultātā 
tika slēgti veikali) vai uz individuālām vielām. Piemēram, 
mefedrons tika tirgots kā “augu pārtika” vai “vannas sāls”, 
kaut arī tam nebija šāda lietojuma. Tie var būt steidzami 
intervences pasākumi, pirms var ieviest narkotiku tiesību 
aktu kontroli, bet tie ir arī nodrošinājuši valstīm pietiekami 
daudz laika, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus.

Vēl viena iespēja, kā kontrolēt iespējami kaitīgas vielas, 
ir pielāgot spēkā esošos tiesību aktus. Polija 2010. gadā 
no “aizstājējzāļu” (vielas, kas izmantojamas zāļu vietā vai 
tādiem pašiem mērķiem) definīcijas svītroja prasību, ka 
vielai jābūt kaitīgai un ka ir jāpiemēro vispārējie produktu 
drošības tiesību akti. Vienlaikus tika atjaunināti veselības 
aizsardzības tiesību akti, lai tos varētu piemērot gadījumā, 
ja ir aizdomas, ka aizstājējzāles apdraud cilvēku veselību. 
Ungārijā 2012. gadā Zāļu likumam tika pievienots 
pagaidu saraksts, lai tajā uzskaitītu neterapeitiskās zāles, 
kas ietekmē centrālo nervu sistēmu, var izmainīt garīgo 
stāvokli, uzvedību vai uztveri un tādējādi būtiski apdraudēt 
sabiedrības veselību tāpat kā zāļu sarakstos iekļautās 
vielas. Saskaņā ar grozīto Kriminālkodeksa sadaļu, kas 
attiecas uz narkotikām, šādu vielu piedāvāšana vai 
izplatīšana ir sodāma ar līdz pat trim gadiem ieslodzījumā. 
Zviedrijā 2011. gadā tiesībaizsardzības iestādēm 
tika piešķirtas jaunas pilnvaras rīkoties, lai aizsargātu 
sabiedrības drošību, un konfiscēt un iznīcināt konkrētas 
vielas, kuras tiek uzskatītas par tādām, ko lieto intoksikācijai 
un kas varētu izraisīt bojājumus vai nāvi. Saskaņā ar 
jaunajiem tiesību aktiem Austrijā un Apvienotajā Karalistē 
konkrētos apstākļos policija var konfiscēt jebkādu vielas 
daudzumu, pat ja nav izdarīts noziedzīgs nodarījums.

Palielinās tādu pasākumu skaits, kas vērsti pret jaunu 
psihoaktīvo vielu reklamēšanu un atklātu tirdzniecību. Vielas 
psihoaktīvās iedarbības reklamēšana ir sodāma ar līdz pat 
pieciem gadiem ieslodzījumā Īrijā un vienu līdz trim gadiem 
Rumānijā. Čehijas Republikā par to, ka tiek popularizēta 
atkarība no psihoaktīvas vielas, var sodīt ar līdz pat astoņiem 
gadiem ieslodzījumā. Rumānijā par reklāmu, ka šādi produkti 
tiek tirgoti likumīgi, piemēro sodu no trim līdz desmit gadiem 
ieslodzījumā. Polijā par “aizstājējzāļu” piegādi var sodīt 
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(7) Vairāk informācijas par pētniecību Eiropas narkotiku problēmas jomā ir pieejams EMCDDA pētniecības tīmekļa vietnē.

ar lielu naudas sodu, bet par to reklamēšanu var sodīt ar 
vienu gadu ieslodzījumā. Rumānijā, ja tīmekļa vietne, kas 
pārkāpj likumu, netiek slēgta 12 stundu laikā pēc ministrijas 
pieprasījuma, tiek piemērots liels naudas sods.

Jaunu un nezināmu narkotiku straujā izplatība ir veicinājusi 
daudzus un dažādus risinājumus, kuru izstrāde turpinās 
attīstīties — kopš 2009. gada vismaz septiņas valstis ir 
īstenojušas vienu inovatīvu risinājumu un vēlāk sākušas citu. 
Kriminālsodu apmērs un psihoaktivitātes vai iespējamā 
kaitējuma pakāpe, par kādu piemēro kriminālsodus, 
Eiropā ievērojami atšķiras, tomēr acīmredzamas ir divas 
tendences — ieslodzījuma draudu izmantošana, lai atturētu 
piegādātājus, un kriminālsodu nepiemērošana tiem, kuri 
glabā vielu personīgai lietošanai.

Ar narkotikām saistītie pētījumi
Lai papildinātu un atbalstītu ES narkotiku apkarošanas 
stratēģijā noteiktās prioritātes, Eiropas Komisija finansē 
dažādus ar narkotikām saistītus pētījumus. Kopš 
2007. gada tā ir ieguldījusi vairāk nekā EUR 18 miljonus 
atbilstoši Septītajai pamatprogrammai — Septītajai 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammai.

Divi nozīmīgi Eiropas pētījumi tika veltīti narkotiku un 
alkohola atkarībai smadzeņu darbības traucējumu 
kontekstā. Nesen pabeigtais pētījums “Psihosociālie 
faktori, kas saistīti ar smadzeņu darbības traucējumiem 
Eiropā” (PARADISE) pierādīja, ka vielu lietošanas izraisīti 
traucējumi ir saistīti ar lielu slodzi un ietekmi ikdienas dzīvē. 
Visbiežāk sastopamās grūtības bija vērojamas izziņas 
funkcijās, emocionālajās funkcijās, pašaprūpē, attiecībās 
ar citiem, nodarbinātībā un ekonomiskajā dzīvē. Kāds cits 
Eiropas projekts 2011. gadā apstiprināja, ka smadzeņu 
darbības traucējumi, ko mēra pēc invaliditātes koriģētajiem 
dzīves gadiem, ir vislielākais Eiropas Savienības kopējo 
slimību slogu veicinošais faktors, veidojot 26,6 % no kopējā 
sloga (Wittchen un citi, 2011). Šajā pētījumā narkotiku 
un alkohola atkarība tika ierindota starp visbiežākajiem 
smadzeņu darbības traucējumiem, atpaliekot tikai no 
nemiera traucējumiem, bezmiega, smagas depresijas un 
somatoformiem traucējumiem.

Projektā “Piekļuve opioīdu zālēm Eiropā” (ATOME) tiek 
izpētīti iemesli, kāpēc opioīdu zāles, kas paredzētas 
no vidējām līdz stiprām sāpēm un opioīdu atkarības 
ārstēšanai, bieži vien nav pieejamas, kad tās ir vajadzīgas, 
un netiek atbilstoši izmantotas. Projekts turpināsies līdz 
2014. gada beigām, un daži no tā sākotnējiem rezultātiem 
ir jaunu 14 valodās pieejamu PVO vadlīniju (2011. gads) 
publikācija un apskats par iespējamiem šķēršļiem opioīdu 
pieejamībai. Projekta rezultātā tiks sagatavoti valstu 
ziņojumi ar konkrētiem ieteikumiem par tiesību aktu 
grozījumiem.

Projekts “Atkarības un dzīvesveidi mūsdienu Eiropā — 
atkarību pārveides projekts” (ALICE RAP) norisināsies 
līdz 2016. gadam, un ieguldījumu tajā sniegs vairāk nekā 
100 pētnieku un 70 pētniecības iestāžu vairāk nekā 
30 valstīs. Projekta mērķis ir ar septiņu galveno darba 
pakešu starpniecību nostiprināt zinātniskos pierādījumus, 
kas var nodrošināt informāciju sabiedrībai un politiskajam 
dialogam par problēmām, kuras Eiropas sabiedrībā rada 
narkotikas un citas atkarības, un veicināt debates par 
pieejām atkarību jautājumu risināšanā.

Projekts “Izpratne par savstarpējiem posmiem ķēdē — 
starptautisko narkotiku apkarošanas pasākumu nevēlamās 
sekas ES” (LINKSCH) sākās 2012. gada februārī, un tas 
apvieno septiņus partnerus no četrām valstīm, lai veicinātu 
vispusīgāku narkotiku apkarošanas politiku, kuras mērķis 
ir mazināt nevēlamās sekas. Visbeidzot līdz 2013. gadam 
tiks ieviests Septītās pamatprogrammas finansētais Eiropas 
Pētniecības telpas tīkls (ERA‑NET) nelegālo narkotiku 
jautājumos.

Arī Eiropas Komisijas “Narkotiku profilakses un 
informēšanas programma” (DPIP) ir finansējusi vairākus 
projektus, tostarp pētījumu “ES nelegālo narkotiku tirgus 
turpmākā analīze un risinājumi”, kurā tika analizētas 
Eiropas Savienības kaņepju, kokaīna, amfetamīnu un 
ekstazī tirgu īpašības un darbības, un projektu “Jauni 
metodoloģiski rīki politikas un programmu novērtēšanai” 
(DPE), kura ietvaros tiek izstrādāti rādītāji, lai uzraudzītu 
nelegālo narkotiku piedāvājumu un pieprasījumu un 
novērtētu politiku un intervences pasākumus (7).

http://www.emcdda.europa.eu/topics/research
http://paradiseproject.eu/
http://www.atome-project.eu
http://www.alicerap.eu
http://www.drugpolicyevaluation.eu/
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DRUID — transportlīdzekļu vadīšana 
narkotiku, alkohola un zāļu ietekmē

DRUID projekts, ko pabeidza 2011. gadā, tika īstenots 
ar mērķi radīt jaunu priekšstatu par alkohola, nelegālo 
narkotiku un zāļu ietekmi uz ceļu satiksmes drošību un 
sagatavot ieteikumus ceļu satiksmes drošības politikai. Tika 
izmantoti saskaņoti datu vākšanas protokoli, lai savāktu 
ķermeņa šķidrumu paraugus no aptuveni 50 000 nejauši 
izvēlētiem transportlīdzekļu vadītājiem 13 Eiropas valstīs 
un no 4500 autovadītājiem, kuri tika smagi ievainoti vai 
gājuši bojā ceļu satiksmes negadījumos. Pētījumā tika 
secināts, ka 3,5 % no pārbaudītajiem autovadītājiem 
organismā ir alkohola klātbūtne. Turklāt 1,5 % autovadītāju 
bija pārsniegta vispārējā likumīgi pieļaujamā alkohola 
koncentrācija asinīs, kas ir 0,5 gramu uz litru, kā rezultātā 
ievērojami palielinājās risks, ka viņi varētu iet bojā ceļu 
satiksmes negadījumā salīdzinājumā ar autovadītājiem, kuri 
alkoholu nebija lietojuši.

Pēc nejaušības principa pārbaudīto autovadītāju 
organismā visbiežāk tika konstatēta nelegālo narkotiku 
tetrahidrokanabinola (THC) (1,3 %) un kokaīna (0,4 %) 
klātbūtne. THC klātbūtne bija saistīta ar nedaudz 
palielinātu risku, ka autovadītājs varētu tikt ievainots vai 
izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar letālu iznākumu, 
savukārt kokaīna un amfetamīna klātbūtne autovadītājam 
ievērojami palielināja šādu risku. Psihoaktīvās zāles, 
galvenokārt benzodiazepīni, tika konstatētas 1,4 % 
autovadītāju un varēja ievērojami palielināt bojāejas risku 
ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. Visi riski ievērojami 
palielinājās, ja vielas tika lietotas kopā ar alkoholu un citām 
narkotikām, kā tas bieži notiek Eiropā.

Izvērtējot risinājumus, projektā tika secināts, ka lielākā 
daļa autoceļu malās izmantoto narkotiku testēšanas ierīču 
un paņēmienu nav pietiekami precīzi. Daži no efektīviem 
intervences pasākumiem ir vadītāja tiesību atņemšana uz 
laiku līdz 12 mēnešiem un rehabilitācijas programmas, 
lai gan to efektivitāte ir atkarīga no tā, ciktāl tiek nošķirti 
dažādu veidu likumpārkāpēji. Tomēr viens no galvenajiem 
DRUID secinājumiem bija tāds, ka centieniem izskaust 
transportlīdzekļu vadīšanu narkotiku ietekmē nevajadzētu 
piesaistīt līdzekļus, kas atvēlēti centieniem izskaust 
transportlīdzekļu vadīšanu dzērumā.

Aktualitātes atkarību izpētē (1)

Pēdējā gada laikā atkarību izpētes apjoms ES dalībvalstīs 
ir gandrīz trīskāršojies, kaut arī vienu trešdaļu jauno 
publikāciju joprojām sagatavo ASV zinātnieki. Alkohola, 
nikotīna un psihostimulantu jautājumiem veltīto dokumentu 
skaits 2011. gadā palielinājās, un ievērojami palielinājās 
arī ģenētisko un attēlveidošanas pētījumu skaits atkarību 
jomā. Tomēr mazāk nekā 7 % pētījumu attiecas uz 
klīniskajiem pētījumiem par jaunām atkarību ārstēšanas 
stratēģijām — jomu, kas ir jāattīsta.

Starp visnozīmīgākajiem klīniskajiem pētījumiem, kas 
publicēti šajā jomā, bija pētījumi par aizstājējterapijas 
vai atkarību neizraisošu zāļu izmantošanu metamfetamīnu 
atkarības ārstēšanā, buprenorfīna/naloksona izmantošanu 
opioīdu atkarības ārstēšanā vai jaunām terapijas metodēm 
attiecībā uz atradināšanos no opioīdu lietošanas. Citi 
pētījumi bija vērsti uz asociatīvās jeb nosacītās mācīšanās 
uzvedības, psiholoģisko un molekulāro bāzi narkotiku 
lietošanas paradigmās, izpētot jaunus iespējamus mērķus 
terapeitiskajai attīstībai.

Liela daļa neirozinātnes pētījumu ir vērsta uz smadzeņu 
atalgošanas sistēmu un dopamīnu, tomēr jauni dati liecina 
par citām iespējām. Piemēram, neiroattēlu veidošanas 
pētījumi ar dzīvniekiem un cilvēkiem ir pierādījuši, ka 
prefrontālajai smadzeņu garozai ir liela ietekme uz 
narkotiku lietošanas uzvedību. Mijiedarbība starp muguras 
un vēdera prefrontālās smadzeņu garozas apgabaliem 
atkarības procesā mainās, un tas liecina par tādu 
neiroraidītāju intervenci kā, piemēram, noradrenalīns, 
serotonīns, glutamāts un kanabinoīdi.

(1) Sagatavojuši EMCDDA Zinātniskās komitejas locekļi Fernando 
Rodríguez de Fonseca un Jean‑Pol Tassin.

http://www.emcdda.europa.eu/about/sc
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Ievads

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par narkotiku problēmu 
risinājumiem Eiropā, ja iespējams, uzsverot tendences, 
ievirzes un aktualitātes. Vispirms ir aplūkoti profilakses 
pasākumi, bet pēc tam — intervences pasākumi ārstēšanās, 
sociālās reintegrācijas un kaitējuma mazināšanas jomās. 
Visi šie pasākumi kopā veido visaptverošu narkotiku 
pieprasījuma samazināšanas sistēmu, un tos arvien plašāk 
koordinē un integrē. Nobeiguma sadaļa attiecas uz 
prioritāšu noteikšanu narkotiku tiesību aktu izpildē un uz 
narkotiku tiesību aktu pārkāpumiem.

Profilakse

Narkotiku profilaksi var iedalīt dažādos līmeņos vai 
stratēģijās, sākot no pievēršanās sabiedrībai kā vienai 
lielai mērķa grupai (vides profilakse) un beidzot ar 
koncentrēšanos uz apdraudētām personām (indicēta 
profilakse). Galvenās problēmas profilakses politikā 
ir šādas: kā šīs atšķirīgās stratēģijas pielāgot mērķa 
grupu neaizsargātības pakāpei (Derzon, 2007) un 
kā nodrošināt, ka intervences pasākumi ir pamatoti 
uz pierādījumiem un ir pietiekami plaši. Lielākā daļa 
profilakses stratēģiju ir vērsta uz vielu lietošanu kopumā, 
un dažas ir vērstas arī uz saistītajām problēmām, 
piemēram, vardarbību un riskantu seksuālo uzvedību; tikai 
dažas programmas aplūko konkrētas vielas, piemēram, 
alkoholu, tabaku vai kaņepes.

Vides stratēģijas

Vides profilakses stratēģijas ir paredzētas tam, lai mainītu 
kultūras, sociālo, fizisko un ekonomisko vidi, kurā cilvēki 
pieņem savu lēmumu jautājumā par narkotiku lietošanu. Šīs 
stratēģijas parasti ietver tādus pasākumus kā alkohola cenu 
regulēšana un tabakas reklāmas un smēķēšanas aizliegumi, 
ja ir pamatoti pierādījumi par to efektivitāti. Citas vides 
stratēģijas ir vērstas uz pasargājošas skolu vides attīstīšanu. 
Daži no piemēriem, ko norādījušas Eiropas valstis, ir 
labvēlīgas un atbalstošas mācību vides veicināšana (Polija, 
Somija), izglītošana par pilsonības normām un vērtībām 

(Francija) un drošības uzlabošana skolās, nodrošinot 
policijas klātbūtni to apkārtnē (Portugāle).

Tika norādīts, ka vairākas sociālās problēmas, tostarp vielu 
lietošana, pusaudžu grūtniecība un vardarbība, ir izplatītākas 
valstīs, kurās ir augsts sociālās un veselības aprūpes 
nevienlīdzības līmenis (Wilkinson un Pickett, 2010). Daudzas 
Skandināvijas valstis, piemēram, Somija, iegulda daudz 
līdzekļu plašākā vides politikā, kas vērsta uz to, lai palielinātu 
sociālo iekļaušanu ģimenēs, skolās, vietējā kopienā un 
sabiedrībā kopumā, un kas veicina un palīdz uzturēt zemāku 
narkotiku lietošanas līmeni. Profilakses programmas un 
intervences pasākumi, kas vērsti uz īpašām problēmām vai 
narkotikām, minētajās valstīs tiek izmantoti mazāk.

2. nodaļa
Pārskats par narkotiku problēmu risināšanu Eiropā

Profilakse vides kontekstā

Nesenie secinājumi sociālajā neirozinātnē (Steinberg, 
2008) apstiprina sociālajos pētījumos gūtos pierādījumus, 
ka vide ļoti ietekmē pieaugušo iesaistīšanos riskantās 
uzvedības izpausmēs.

Pubertātes laikā riska uzņemšanās palielinās, jo notiek 
pārmaiņas smadzeņu sociāli emocionālajā sistēmā, kā 
rezultātā palielinās tieksme pēc atlīdzības un mazinās 
dziņu kontrole vienaudžu klātbūtnē. Šāda sakāpināta 
uztvere pret citu uzskatiem un vispārpieņemtajām normām 
var palīdzēt izskaidrot to, kāpēc vairumā gadījumu riskanta 
pieaugušo uzvedība, piemēram, nekontrolēta narkotiku 
un alkohola lietošana un pārgalvīga transportlīdzekļu 
vadīšana, ir vērojama gandrīz tikai sociālajā vidē. 
Izšķirošos brīžos jaunieši grupās var nebūt spējīgi pieņemt 
“apzinātu lēmumu” vai racionāli izvērtēt riskus.

Pētījumi liecina, ka tā vietā, lai koncentrētos uz informācijas 
sniegšanu, jauniešiem adresētos profilaktiskie intervences 
pasākumos uzmanība būtu jāpievērš normām un tam, 
kas tiek uzskatīts par normālu. Pētījumos tiek uzsvērts, 
cik svarīgi no profilakses viedokļa ir pievērsties vides 
kontekstam, piemēram, skolas, ģimenes un atpūtas videi. 
Tiek arī uzsvērta vecāku kontroles nozīme un sniegts 
atbalsts pasākumos, kuru mērķis ir ierobežot nevēlamu 
seku iespējamību vidē, kurā jaunieši tiekas grupās, jo 
īpaši atpūtas un nakts izklaides pasākumos. Visbeidzot 
šie pierādījumi apstiprina vides profilakses pieeju, kuras 
pamatā vairāk ir vides maiņa, nevis tikai pārliecināšana.
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(8) Atšķirībā no “agrīnas intervences” līdzšinējās izmantošanas nozīmē “vielu lietošanas sākumposmā”.
(9) Pieejama tīmekļa vietnē, kas veltīta diskusijai par narkotiku pieprasījuma samazināšanas pasākumiem.

Vispārējā profilakse

Vispārējā profilakse ir paredzēta visiem iedzīvotājiem, 
galvenokārt skolu un vietējās sabiedrības līmenī. Tās 
mērķis ir mazināt ar vielām saistītu riskantu uzvedību, 
sniedzot jauniešiem nepieciešamo informāciju, lai viņi 
nesāktu vielu lietošanu vai sāktu tās lietot pēc iespējas 
vēlāk. Nesen veiktā Neatkarīgās profilakses programmas 
novērtējumā Čehijas Republikā, pamatojoties uz iesaistīto 
skolēnu sniegtajām atbildēm, tika konstatēta ievērojami 
samazināta smēķēšanas izplatība, kā arī retāka smēķēšana, 
apreibināšanās ar alkoholu, kaņepju lietošana un jebkādu 
narkotiku lietošana (Gabrhelik un citi, 2012). Tomēr 
nesen ir ziņots par vispārējās profilakses samazināšanu 
Grieķijā un Spānijā un profilakses nodrošināšanas 
darbinieku skaita samazināšanu Latvijā — tas apstiprina 
agrākos apgalvojumus, ka profilakse ir joma, ko ietekmē 
budžeta samazinājumi šajā ekonomiskās lejupslīdes laikā 
(EMCDDA, 2011a).

ES profilakses standartu rokasgrāmata (EMCDDA, 2011b) 
ir izstrādāta, lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt to 
profilakses programmu kvalitāti, un vairākas dalībvalstis ir 
ziņojušas par uzlabojumiem. Nesen Īrija novērtēja savas 
valsts profilakses programmas īstenošanu vidusskolās. 
Čehijas Republika ir veikusi uzlabojumus savā profilakses 
dotāciju shēmā, ieviešot Eiropā pirmo sertifikācijas sistēmu, 
saskaņā ar kuru finansējums ir pieejams tikai sertificētām 
programmām. Speciālistu sertifikācija ir paredzēta, lai 
uzlabotu profilakses programmu ieviešanas kvalitāti un 
nodrošinātu valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Selektīvā profilakse

Selektīvā profilakse ir paredzēta īpašām grupām, ģimenēm 
vai pat kopienām, kuru dalībniekiem vājās saiknes ar 
sabiedrību un līdzekļu trūkuma dēļ ir lielāka iespēja sākt 
lietot narkotikas vai kļūt atkarīgiem no tām. Dānija, Vācija, 
Spānija, Austrija un Portugāle ir īstenojušas mērķtiecīgus 
profilaktiskās intervences pasākumus attiecībā uz skolēniem 
arodskolās — jauniešu grupu, kas novērtēta kā tāda, kurā 
narkotiku lietošanas problēmu rašanās risks ir paaugstināts. 
Īrija ir izvēlējusies plašāku pieeju attiecībā uz profilakses 
darbu ar paaugstināta riska jauniešiem, strādājot pie tā, lai 
uzlabotu rakstpratību un rēķināšanas prasmes skolēniem, 
kuri atrodas nelabvēlīgā situācijā. Vietējās kopienas līmeņa 
intervences pasākumos, kas vērsti uz augsta riska jauniešu 
grupām, piemēram, tādos, par kuriem ziņojusi Itālija un 
pašvaldības Ziemeļeiropā, tiek apvienotas individuālas 
un vides stratēģijas, īstenojot ielu sociālo darbu, darbu 
ar jauniešiem un formālu sadarbību starp pašvaldībām 
un nevalstiskām organizācijām. Šādu pieeju mērķis ir 

pievērsties augsta riska jauniešiem, neiesaistot viņus īpašās 
programmās.

Eiropā ir bieži ziņots par agrīnas intervences pieejām, 
tomēr šādu programmu mērķis un saturs starp valstīm ir bijis 
atšķirīgs. Nesen Apvienotajā Karalistē īstenotajā profilakses 
politikā tika atjaunota “agrīnas intervences” sākotnējā 
nozīme, proti, sniegt sociālu, emocionālu un mācību 
atbalstu bērniem, kuri dzīvo nelabvēlīgos apstākļos, viņu 
dzīves agrīnajos gados (8). Mērķis ir aizkavēt vai novērst 
problēmu sākšanos (tostarp vielu lietošanu), nevis nogaidīt 
un rīkoties tad, kad problēmas jau ir radušās (Allen, 2011). 
Agrīnas intervences pieejās svarīga nozīme var būt arī 
vecāku izglītošanas programmām, tomēr aktīvs darbs ar 
vecākiem un viņu mācīšana selektīvās profilakses jomā 
notiek reti.

Indicētā profilakse

Indicētās profilakses mērķis ir apzināt personas ar 
uzvedības vai psiholoģiskām problēmām, kas varētu 
liecināt, ka šīm personām vēlāk dzīvē varētu rasties vielu 
lietošanas problēmas, un veikt tām īpaši paredzētus 
individuālus intervences pasākumus. Lielākajā daļā Eiropas 
valstu indicētās profilakses pamatā joprojām ir konsultāciju 
sniegšana gados jauniem vielu lietotājiem. Viens no 
izņēmumiem ir Kanādas programma Preventure (9), kas 
ir pielāgota situācijai Apvienotajā Karalistē un ir selektīvi 
vērsta uz gados jauniem pacilājumu meklējošiem alkohola 
lietotājiem. Tā ir viena no vispozitīvāk novērtētajām pašlaik 
pieejamām programmām, kas patlaban tiek īstenota arī 
Čehijas Republikā un Nīderlandē.

Ārstēšana
Eiropā ar narkotikām saistītu problēmu ārstēšanai 
visplašāk izmantotie līdzekļi ir psihosociāli intervences 
pasākumi, opioīdu aizstājējterapija un detoksikācija. 
Dažādo ārstēšanas veidu relatīvo nozīmību katrā valstī 
ietekmē vairāki faktori, tostarp valsts veselības aprūpes 
sistēmas organizācija. Narkotiku lietotāju ārstēšanas 
pakalpojumus var sniegt dažādās vidēs — specializētās 
ārstniecības iestādēs, tostarp ambulatoros un stacionāros 
centros, psihiskās veselības klīnikās un slimnīcās, cietumu 
medpunktos, zema sliekšņa pakalpojumu aģentūrās un 
ģimenes ārstu birojos.

Nav apkopotu datu, kas ļautu raksturot visus narkotiku 
lietotājus, kurus pašlaik ārstē no narkotiku atkarības Eiropā. 
Tomēr informāciju par svarīgu šīs iedzīvotāju grupas 
apakšgrupu apkopo, izmantojot EMCDDA ārstēšanās 
pieprasījuma rādītāju, kas vāc datus par tiem pacientiem, 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
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(10) Ārstēšanās pieprasījuma rādītājs saņēma datus par specializētajiem narkotiku lietotāju ārstniecības centriem 29 valstīs. Lielākā valstu daļa 
iesniedza datus par vairāk nekā 60 % savu struktūrvienību, lai gan dažās valstīs aptverto vienību īpatsvars nav zināms (skatīt 2012. gada statistikas 
biļetena tabulu TDI ‑7).

(11) Sk. iestarpinājuma lodziņu “Ārstēšanos sākušo narkotiku lietotāju skaita aplēses Eiropā” un 2012. gada statistikas biļetena tabulu HSR‑10.
(12) Sīkāka informācija par konkrētiem ārstēšanas veidiem par dažādajām vielām ir pieejama attiecīgajās nodaļās.
(13) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu TDI‑19.
(14) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu TDI‑16.
(15) Informāciju par pacientu ārstēšanu sadalījumā pēc galvenās vielas skatīt attiecīgās nodaļās.
(16) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu TDI‑21.
(17) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI ‑9 (iv daļa) un TDI‑103.

kuri sāk ārstēšanos specializētajās narkotiku lietotāju 
ārstniecības iestādēs kalendārā gadā laikā, un tas ļauj 
gūt priekšstatu par viņu īpašībām un narkotiku lietošanas 
profiliem (10). 2010. gadā rādītājs reģistrēja aptuveni 
472 000 jaunu ārstēšanos sākušu pacientu, un no tiem 
38 % (178 000) iestājās narkotiku ārstēšanās iestādē pirmo 
reizi mūžā. Primārās narkotikas, ko pēdējos piecos gados 
lietojuši ārstēšanos sākušie pacienti, bija heroīns, kaņepes 
un kokaīns, bet visvairāk ir palielinājusies kaņepju lietošana 
(sk. 2. attēlu).

Pamatojoties uz dažādiem avotiem, tostarp ārstēšanās 
pieprasījuma rādītāju un valstu opioīdu aizstājēju 
reģistriem, var aplēst, ka 2010. gadā Eiropas Savienībā, 
Horvātijā, Turcijā un Norvēģijā no nelegālo narkotiku 
lietošanas ārstējās vismaz 1,1 miljons cilvēku (11). Vairāk 
nekā puse šo pacientu saņēma opioīdu aizstājējterapiju, 
bet ļoti daudzus ārstēja citādi — no problēmām, kas saistītas 
ar opioīdiem, stimulantiem, kaņepēm un citām nelegālajām 
narkotikām (12). Šīs aplēses par narkotiku lietotāju ārstēšanu 
Eiropā, kaut arī tās vēl ir jāatjaunina, liecina par augstu 
ārstēšanās pieprasījuma līmeni, vismaz opioīdu lietotāju 
vidū. Iemesls ir tāds, ka pēdējo divdesmit gadu laikā 

būtiski izplatījās specializētie ambulatorie pakalpojumi ar 
ievērojamu primārās veselības aprūpes, vispārējo psihiskās 
veselības pakalpojumu, ielu sociālā darba un zema sliekšņa 
pakalpojumu sniedzēju iesaisti.

Ambulatorā ārstēšana

Ir pieejama informācija par aptuveni 400 000 narkotiku 
lietotāju, kuri 2010. gada laikā sāka specializēto 
ambulatoro ārstēšanos. Gandrīz puse jauno ārstēšanās 
pacientu (48 %) norādīja, ka primārā viņu lietotā narkotika 
ir opioīdi, galvenokārt heroīns, bet 27 % minēja kaņepes, 
17 % — kokaīnu, un 4 % — citus stimulantus, izņemot 
kokaīnu (13). Izplatītākie veidi, kā sākta ārstēšanās, bija pēc 
pašu iniciatīvas (35 %), kā arī veselības aprūpes vai sociālo 
dienestu norīkojumi (29 %) un krimināltiesību sistēmas 
norīkojumi (20 %). Pārējos pacientus nosūtīja ģimene, 
draugi un neoficiālie tīkli (14).

Narkotiku lietotāji, kuri sākuši ambulatoro ārstēšanos, 
ir vidēji 31 gadu veci. Šajā vecuma grupā vīriešu skaits 
pārsniedz sieviešu skaitu gandrīz četras reizes, un tas 
daļēji atspoguļo vīriešu pārsvaru visproblemātiskāko 
narkotiku lietotāju vidū. Vīriešu skaita pārsvars pār sieviešu 
skaitu ir liels attiecībā uz visām vielām, kaut arī tas mainās 
atkarībā no konkrētās narkotikas un valsts (15). Dzimumu 
attiecības rādītāji kopumā ir augstāki valstīs, kas atrodas 
Eiropas dienvidos, un kokaīna un kaņepju lietotāju vidū, bet 
zemāki — Eiropas ziemeļu valstīs un stimulantu un opioīdu 
lietotāju vidū (16). Ambulatoro ārstēšanos sākušo pacientu 
vidū lietotāji, kuru primārā narkotika ir kaņepes, ir gandrīz 
10 gadus jaunāki (25 gadi) nekā tie, kuru galvenā lietotā 
narkotika ir kokaīns (33 gadi) un opioīdi (34 gadi). Kopumā 
gados visjaunākie pacienti (26–27 gadi) ir Ungārijā, Polijā, 
Rumānijā un Slovākijā, bet visvecākie (34–35 gadi) — 
Itālijā, Portugālē un Norvēģijā (17).

Divi galvenie ambulatorās ārstēšanas veidi Eiropā ir 
psihosociālā intervence un opioīdu aizstājējterapija. 
Psihosociālie intervences pasākumi ietver konsultēšanu, 
motivējošas intervijas, kognitīvo uzvedības terapiju, 
gadījumu pārvaldību, grupu un ģimenes terapiju un recidīva 
novēršanu. Psihosociālie intervences pasākumi piedāvā 
atbalstu lietotājiem, kad viņi mēģina pārvaldīt un pārvarēt 
savas narkomānijas problēmas, un tie ir galvenie ārstēšanas 
veidi stimulantu, piemēram, kokaīna un amfetamīnu, 

2. attēls. Ārstēšanos sākušo pacientu aptuvenā skaita tendences 
iedalījumā pa primārajām narkotikām.
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http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab16
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab9d
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig1b
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(18) Informāciju par ārstēšanu sadalījumā pēc galvenās vielas skatīt attiecīgās nodaļās.
(19) Pacientu procentuālā sadalījuma ziņā valsts iestādes un nevalstiskas organizācijas ir vienlīdz iesaistītas ambulatorās (un stacionārās) psihosociālās 

ārstēšanās nodrošināšanā Bulgārijā.
(20) Sk. 2012. gada Īpašo izdevumu par narkotiku lietotājiem ieslodzījuma vietās.
(21) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas HSR‑1 un HSR‑2.
(22) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu HSR‑3. Vairāk informācijas par aizstājējterapijas pieejamību un tendencēm skatīt 6. nodaļā.
(23) Šis rādītājs ir jāinterpretē ar piesardzību, jo tajā nav iekļauti visi lietotāji, kuri sākuši stacionāru ārstēšanos.
(24) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI‑7, TDI‑10, TDI‑19, TDI‑21 un TDI‑24.

lietotājiem (18). Tos nodrošina arī opioīdu lietotājiem, bieži 
apvienojumā ar aizstājējterapiju.

Gandrīz visās valstīs atbildību par ambulatorās 
psihosociālās ārstēšanas nodrošināšanu kopīgi uzņemas 
valsts iestādes un nevalstiskas organizācijas. Valsts iestādes 
ir galvenās šādas ārstēšanās nodrošinātājas 20 valstīs, 
bet 8 valstīs tās ir nevalstiskas organizācijas (19), kas 
ir otrās galvenās ārstēšanās nodrošinātājas pacientu 
procentuālā sadalījuma ziņā 11 citās valstīs. Komerciāliem 
pakalpojumu sniedzējiem pārsvarā ir mazāk būtiska nozīme 
šā ārstēšanās veida nodrošināšanā, bet tie ir otrie galvenie 
šādas ārstēšanās nodrošinātāji astoņās valstīs (Beļģijā, 
Bulgārijā, Dānijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Slovākijā un 
Turcijā), kurās to ārstēto pacientu īpatsvars ir 5–35 %.

Kādā 2010. gadā veiktā aptaujā valstu eksperti norādīja, 
ka ambulatorā psihosociālā ārstēšana Eiropā 14 valstīs ir 
pieejama gandrīz visiem, kuri to vēlas saņemt, un 11 valstīs — 
lielākajai daļai to, kuri vēlas to saņemt. Tomēr tiek lēsts, 
ka trīs valstīs (Bulgārijā, Igaunijā un Rumānijā) ambulatorā 
psihosociālā ārstēšana ir pieejama mazāk nekā pusei no 
visiem narkotiku lietotājiem, kuri izrāda aktīvu ieinteresētību to 
saņemt. Šajās aplēsēs var būt iekļautas slēptas ievērojamas 
atšķirības valsts ietvaros un atšķirības specializētu ārstēšanās 
programmu pieejamībā īpašām mērķa grupām, piemēram, 
gados vecākiem narkotiku lietotājiem vai etniskajām 
minoritātēm. Dažas dalībvalstis ir norādījušas, ka tām ir 
grūtības nodrošināt specializētus pakalpojumus ekonomiskās 
lejupslīdes un budžeta ierobežojumu apstākļos.

Attiecībā uz ambulatorās psihosociālās ārstēšanās 
pieejamību eksperti no 12 no kopumā 29 valstīm norādīja, 
ka tā ir pieejama bez gaidīšanas, savukārt 11 valstīs 
vidējais gaidīšanas laiks ir īsāks par vienu mēnesi. 
Norvēģijā vidējais gaidīšanas laiks ir aptuveni astoņas 
nedēļas, bet eksperti no četrām valstīm nevarēja iesniegt 
attiecīgas aplēses. Dānijā ir ar likumu noteikts, ka ārstēšana 
jānodrošina 14 dienu laikā.

Aizstājējterapija ir opioīdu lietotāju visbiežāk izvēlētā 
ārstēšanas metode Eiropā. Parasti to nodrošina 
specializētās ambulatorās iestādēs, lai gan dažās valstīs 
tā ir pieejama arī stacionārās ārstniecības iestādēs, un to 
arvien biežāk nodrošina ieslodzījuma vietās (20). Turklāt 
arvien lielāka nozīme ir arī ģimenes ārstu praksēm, bieži 
vien organizējot kopīgu aprūpi ar specializētajiem centriem. 
Opioīdu aizstājējterapija ir pieejama visās ES dalībvalstīs, 
kā arī Horvātijā, Turcijā un Norvēģijā (21). Kopumā 

tiek lēsts, ka 2010. gadā Eiropā ir notikuši aptuveni 
710 000 aizstājējterapijas gadījumu. Salīdzinājumā ar 
2009. gadu to pacientu skaits, kuri sāka aizstājējterapiju, 
palielinājās lielākajā daļā valstu, lai gan Spānijā un 
Slovākijā tas nedaudz samazinājās (22).

Stacionārā ārstēšana

Ir pieejami dati par aptuveni 50 000 narkotiku lietotāju, 
kuri Eiropā 2010. gadā sāka ārstēšanos no narkotikām 
stacionārās iestādēs (23). Puse (48 %) šo pacientu kā primāro 
narkotiku minēja opioīdus, bet citiem pacientiem tās bija 
kaņepes (16 %), amfetamīni un citi stimulanti, kas nav kokaīns 
(13 %), un kokaīns (6 %). Stacionētie pacienti ir pārsvarā 
gados jauni vīrieši, kuru vidējais vecums ir 31 gads, un 
vīriešu skaits ir aptuveni trīsreiz lielāks nekā sieviešu (24).

Ārstējoties stacionārā vai uzturēšanās iestādē, pacientam ir 
jāpaliek tajā uz laiku no vairākām nedēļām līdz vairākiem 
mēnešiem. Daudzos gadījumos šo programmu mērķis ir 
dot pacientiem iespēju atturēties no narkotiku lietošanas 
un tās neparedz aizstājējterapiju. Narkotiku detoksikācija 
ir medicīniski uzraudzīts īslaicīgs intervences pasākums 
ar mērķi novērst abstinences simptomus, ko izraisa 
hroniskas narkotiku lietošanas pārtraukšana, un dažkārt 

Aplēses par ārstēšanos sākušo narkotiku 
lietotāju skaitu Eiropā

Kopš 2008. gada EMCDDA katru gadu vāc datus par 
to pacientu kopējo skaitu, kuri ārstējas no narkotiku 
atkarības Eiropā. Visjaunākajos savāktajos datos 14 valstis 
ir iesniegušas uzticamas minimālās aplēses par to cilvēku 
kopējo skaitu, kuri izmantojuši ārstēšanas pakalpojumus 
2010. gadā — tas nozīmē, ka kopējais aplēstais šādu 
pacientu skaits ir 900 000. Attiecībā uz pārējām 16 valstīm 
tika izmantots datu apakškopums — vai nu ārstēšanās 
pieprasījumu skaits, vai arī to pacientu skaits, kuri saņem 
opioīdu aizstājējterapiju attiecīgajā gadā, atkarībā no 
tā, kurš ir lielāks. Tādējādi attiecībā uz septiņām valstīm 
tika izmantoti dati par pacientiem, kuri saņem opioīdu 
aizstājējterapiju (171 000 pacientu), bet attiecībā uz 
deviņām valstīm tika izmantoti ārstēšanās pieprasījuma 
rādītāja dati (48 000 pacientu). Spriežot pēc visiem 
šiem datiem kopumā, 2010. gadā Eiropā ārstēšanas 
pakalpojumus saņēma vismaz 1,1 miljons cilvēku. EMCDDA 
sadarbojas ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu kvalitāti valsts 
aplēsēs par kopējo ārstēto pacientu skaitu, tādējādi 
nākotnē vēl vairāk uzlabojot Eiropas līmeņa aplēses.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab3
hhttp://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21
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(25) Sk. iestarpinājuma lodziņu “Terapeitiskās kopienas narkotiku lietotāju rehabilitācijai Eiropā”.

tā ir priekšnoteikums ilglaicīgas stacionāras ārstēšanās 
sākšanai, pamatojoties uz abstinenci. Detoksikācija parasti 
ir stacionārs intervences pasākums slimnīcās, specializētos 
ārstniecības centros vai uzturēšanās iestādēs, kurās ir 
medicīniskās aprūpes vai psihiatrijas nodaļa.

Stacionārā pacientiem piešķir istabu, individuāli strukturētu 
psihosociālo ārstēšanu, un viņi piedalās aktivitātēs, kuru 
mērķis ir viņu rehabilitēšana un reintegrēšana sabiedrībā. 
Šajā ziņā bieži izmanto terapeitisku kopienas pieeju (25). 
Narkotiku atkarības ārstēšanu stacionārā nodrošina 
arī psihiatriskās slimnīcas, jo īpaši pacientiem ar psihes 
traucējumiem, kas izpaužas kā blaknes.

Valsts iestādes ir detoksikācijas pakalpojumu galvenās 
nodrošinātājas 22 valstīs, savukārt privātais sektors ir 
galvenais detoksikācijas pakalpojumu nodrošinātājs Kiprā un 
Luksemburgā un otrais lielākais šā pakalpojuma nodrošinātājs 
12 valstīs. Nevalstiskās organizācijas ir vislielākās 
detoksikācijas pakalpojumu nodrošinātājas Nīderlandē un 
otrās lielākās astoņās citās valstīs. Valstu eksperti lēš, ka 
detoksikācija ir pieejama gandrīz visiem, kuri vēlas to saņemt, 
12 valstīs, un lielākai daļai to, kuri vēlas to saņemt, 9 citās 
valstīs. Tiek lēsts, ka septiņās valstīs (Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, 
Latvijā, Ungārijā, Rumānijā un Norvēģijā) detoksikācija ir 
pieejama mazāk nekā pusei no visiem, kuri izrāda aktīvu 
ieinteresētību to saņemt. Savukārt 15 valstīs lēstais vidējais 
gaidīšanas laiks, lai saņemtu detoksikācijas pakalpojumus, 
ir īsāks par divām nedēļām. Astoņās valstīs vidējais lēstais 
gaidīšanas laiks ir no divām nedēļām līdz vienam mēnesim, 
bet Austrijā un Slovēnijā tas ir ilgāks par mēnesi. Eksperti no 
trim valstīm šādas aplēses neiesniedza. Tomēr valstu aplēsēs 
par gaidīšanas laiku jebkura veida ārstēšanas pakalpojumu 
saņemšanai var būt ietvertas slēptas atšķirības valsts ietvaros.

Valsts iestādes ir galvenās stacionārās ārstēšanas 
pakalpojumu nodrošinātājas 14 valstīs, bet nevalstiskās 
organizācijas ir galvenās šādu pakalpojumu nodrošinātājas 
11 valstīs. Privātās iestādes ir galvenās šādu pakalpojumu 
nodrošinātājas Dānijā un otrās galvenās šo pakalpojumu 
sniedzējas sešās valstīs. Valstu eksperti lēš, ka stacionārā 
psihosociālā ārstēšana ir pieejama gandrīz visiem, kuri 
vēlas to saņemt, 10 valstīs un lielākai daļai to, kuri vēlas to 
saņemt, 11 citās valstīs. Tomēr septiņās valstīs (Bulgārijā, 
Dānijā, Igaunijā, Kiprā, Ungārijā, Rumānijā un Somijā) 
šis ārstēšanas veids tika uzskatīts par tādu, kas pieejams 
mazāk nekā pusei no visiem narkotiku lietotājiem, kuri 
izrāda aktīvu ieinteresētību to saņemt.

Eksperti no Grieķijas, Polijas, Portugāles, Slovākijas un 
Horvātijas lēsa, ka stacionārās ārstēšanas saņemšanai 
nav gaidīšanas laika. Turpretī 13 valstīs lēstais vidējais 
gaidīšanas laiks bija īsāks par vienu mēnesi, bet četrās 
valstīs — garāks par vienu mēnesi.

Sociālā reintegrācija
Problemātisko narkotiku lietotāju sociālās atstumtības 
līmenis pārsvarā ir augsts, jo īpaši opioīdu lietotāju vidū. 
Dati par to narkotiku lietotāju sociālajiem apstākļiem, kuri 
sāka ārstēšanos no narkomānijas 2010. gadā, liecina, 
ka vairāk nekā puse (56 %) no viņiem pēdējos piecos 
gados bija bezdarbnieki; šis rādītājs ir palielinājies 15 no 
24 valstīm, kas paziņojušas tendenču datus. Ārstēšanās 
pacientu vidū ir izplatīts zems izglītības līmenis; 38 % 
no viņiem bija ieguvuši tikai pamatizglītību, bet 2 % 
nebija sasnieguši pat šo izglītības līmeni. Daudzi 
no viņiem ir bezpajumtnieki — 10 % pacientu, kuri 
ārstējas no narkomānijas, ir norādījuši, kas viņiem nav 
pastāvīgas dzīvesvietas.

Galvenais faktors narkotiku lietotāju sociālajā reintegrācijā 
ir personas spējas atrast un saglabāt darbu uzlabošana, 
proti, nodarbināmība. Intervences pasākumos šajā 
jomā ir atzīts, ka narkotiku lietošana un ar to saistītās 
problēmas var apdraudēt ne vien iesaistīšanos un atkārtotu 
iesaistīšanos darba tirgū, bet arī spēju saglabāt darbu. 
Profesionālās mācības Eiropā ietver vairākas programmas, 
kuru mērķis ir uzlabot prasmes un kompetences, kas 
vajadzīgas darba atrašanai un saglabāšanai, tostarp 
interviju un prezentēšanas prasmes, laika pārvaldības 
prasmes, datorprasmes, gribasspēku un nodošanos 
darbam. Turklāt shēmas īpašu aroda prasmju un 
kvalifikāciju attīstīšanai var piedāvāt arī narkomānijas 
ārstēšanas dienesti un specializēti pakalpojumu sniedzēji, 
piemēram, valsts mācību iestādes un nodarbinātības 
dienesti (EMCDDA, 2011a).

Viena no daudzsološām pieejām ir atbalsta, piemēram, 
profesionālās orientācijas konsultāciju, prasmju mācības un 
iekārtošanas darbā, integrēšana narkomānijas ārstēšanas 

Terapeitiskās kopienas narkotiku lietotāju 
rehabilitācijai Eiropā

Par terapeitisko kopienu vēsturiski tiek uzskatīta no 
narkotikām brīva vide, kurā personas ar narkotiku (un citām 
problēmām) dzīvo vienkopus organizēti un strukturēti, lai 
veicinātu sociālās un psiholoģiskās pārmaiņas. Pacienti tiek 
uzskatīti par aktīviem dalībniekiem savā un citu pacientu 
ārstēšanā, un atbildību par kopienas ikdienas darbībām 
kopīgi uzņemas pacienti un personāls. Pēdējos gados šī 
pieeja tiek arvien vairāk pielāgota, lai tā atbilstu opioīdu 
aizstājējterapijas pacientu, pieaugušo, bezpajumtnieku, 
māšu un bērnu vajadzībām un to cilvēku vajadzībām, kuri ir 
inficēti ar HIV vai kuriem ir garīgās veselības problēmas.

Kādā no EMCDDA “Ieskatu” sērijas 2013. gada 
publikācijām tiks aplūkota terapeitisko kopienu nozīme 
narkotiku lietotāju ārstēšanā Eiropā.
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(26) Padomes 2003. gada 18. jūnija ieteikums — 2003/88/EK.
(27) COM (2007) 199 galīgā redakcija.

programmās. Viena no pētītajām metodēm ir prasmju 
mācību nodrošināšana bez darba esošiem narkotiku 
lietotājiem, kuri saņem psihosociālu ārstēšanu ambulatorās 
iestādēs. Ir veikti arī individuālu profesionālās orientācijas 
konsultāciju, darba meklēšanas atbalsta, atbalstītas 
nodarbinātības, gadījumu pārvaldības un citu intervences 
pasākumu efektivitātes novērtējumi attiecībā uz pacientiem, 
kuri saņem aizstājējterapiju. Vairākos rezultātos ir gūti 
daudzsološi panākumi attiecībā uz rezultātiem vērstiem 
pasākumiem, tostarp nodarbinātības līmeni, ienākumiem 
un labklājības izmantošanu (EMCDDA, 2012b). Tomēr 
nav identificēti intervences pasākumi, kas radītu pastāvīgi 
pozitīvus rezultātus, un pieejas, pētījumos aptverto 
iedzīvotāju, novērtēto rezultātu atšķirības un replicēšanas 
trūkums liedz izdarīt pārliecinošus secinājumus par šo 
pasākumu vispārējo efektivitāti (Foley un citi, 2010). Turklāt 
pieejamie pierādījumi attiecas gandrīz tikai uz intervences 
pasākumiem opioīdu lietotāju sociālajai reintegrācijai, 
bet vēl ir sistemātiski jāpievēršas to ārstēšanas pacientu 
vajadzībām, kuri lieto citas narkotikas.

Darbs un citi pasākumi, kas veicina iekļautības sajūtu 
un rada sociālās saskarsmes iespējas, var palīdzēt 
novērst recidīva iespējamību narkotiku lietotāju vidū 
(McIntosh un citi, 2008). Dažās Eiropas valstīs sociālo 
uzņēmumu organizācijas eksperimentē ar tā dēvētajiem 
“atveseļošanas darba” kooperatīviem, lai pārietu 
no ārstēšanas uz vispārējo nodarbinātību (Beļģija, 
Čehijas Republika, Spānija, Latvija, Somija). Tie ir mazi 
uzņēmumi kopienas iekšienē, kas atbalsta cilvēkus, kuri 
iesaistās vispārējā nodarbinātībā vai atgriežas tajā, 
un kas vienlaikus koncentrējas uz atbalstu, kopienas 
pakalpojumiem un piedalīšanos kopienas dzīvē. Pastāv arī 
citi specializēti intervences pasākumi, kas, ja tie ir integrēti 
narkomānijas ārstēšanas un rehabilitācijas programmās, 
var veicināt pozitīvu rezultātu iespējamību. Daži no tiem 
ir nodarbinātības atbalsts iedzīvotāju grupām, kuras ir 
sarežģīti iekārtot darbā, piemēram, likumpārkāpējiem, 
kuri lieto narkotikas, vai narkotiku lietotājiem ar garīgās 
veselības problēmām (EMCDDA, 2012b). Tomēr, kaut 
arī programmas var veiksmīgi iemācīt nodarbināmības 
prasmes, narkotiku lietotājiem tik un tā darba tirgū ir 
jākonkurē ar citiem pretendentiem laikā, kad daudzās 
valstīs ir augsts bezdarbs.

Kaitējuma mazināšana
Kopš HIV izplatīšanās narkotiku lietotāju vidū pirms vairāk 
nekā 25 gadiem Eiropā ir palielinājies un nostiprinājies 
narkotiku lietošanas radītā kaitējuma mazināšanas 
pasākumu apjoms, un tie arvien biežāk tiek integrēti 

dažādos citos veselības aprūpes, ārstēšanas un sociālās 
aprūpes pakalpojumos. Kaitējuma mazināšanā pašlaik 
tiek ņemtas vērā plašākas narkotiku lietotāju, jo īpaši 
sociāli atstumto, veselības un sociālās aprūpes vajadzības. 
Galvenie kaitējuma mazināšanas intervences pasākumi 
ir opioīdu aizstājējterapija un adatu un šļirču apmaiņas 
programmas, kuru mērķis ir samazināt letālu pārdozēšanas 
gadījumu skaitu un infekcijas slimību izplatīšanos. Papildu 
pieejas ir ielu sociālais darbs, veselības veicināšana un 
izglītošana veselības jautājumos, ka arī cita injicēšanas 
aprīkojuma nodrošināšana, izņemot adatas un šļirces. 
Kaitējuma mazināšanas pasākumi aptver ļoti dažādus 
uzvedības un kaitējuma veidus, tostarp tos, kas saistīti 
ar alkohola lietošanu un ar narkotiku lietošanu izklaides 
pasākumos (EMCDDA, 2010b).

Eiropadome 2003. gadā ierosināja ES dalībvalstīm 
vairākus politikas veidus un intervences pasākumus, lai 
vērstos pret kaitējumu veselībai, ko izraisa atkarība no 
narkotikām (26). Eiropas Komisija 2007. gada uzraudzības 
ziņojumā apstiprināja, ka ar narkotikām saistītā kaitējuma 
novēršana un mazināšana ir sabiedrības veselības mērķis 
visās valstīs (27). Valstu narkotiku apkarošanas politikā 
arvien biežāk tiek iekļauti ES narkotiku apkarošanas 
stratēģijā noteiktie mērķi, un pašlaik starp valstīm pastāv 
plaša vienprātība par to, ka svarīgi ir samazināt infekcijas 

“Ieskats” par to narkotiku lietotāju 
iesaistīšanās darba tirgū uzlabošanu, kuri 
ārstējas

Jaunā EMCDDA publikācijā tiek izvērtētas nesenās 
aktualitātes narkotiku lietotāju sociālās reintegrācijas 
jomā un pierādījumi par to intervences pasākumu 
efektivitāti, kuru mērķis ir palielināt nodarbināmību. 
Minētā publikācija ir paredzēta, lai palīdzētu politikas 
veidotājiem un praktizējošiem speciālistiem narkotiku jomā 
izstrādāt efektīvas stratēģijas narkotiku lietotāju sociālās 
reintegrācijas veicināšanai.

“Īpašais izdevums” par narkotiku 
lietotājiem, kuriem ir bērni

Viens no šogad publicētajiem EMCDDA īpašajiem 
izdevumiem ir veltīts narkotiku lietotājiem, kuriem ir bērni. 
Daži no tajā aplūkotajiem tematiem ir ārstēšanās iespējas 
grūtniecēm, kuras lieto narkotikas, šķēršļu mazināšana 
ārstēšanās pieejamībā vecākiem, kuri lieto narkotikas un 
kuriem ir bērni, un profilakses programmas, kas vērstas uz 
vecākiem, kuri lieto narkotikas.

Šīs publikācijas ir pieejamas drukātā veidā un EMCDDA 
tīmekļa vietnē tikai angļu valodā.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/com/2007/com2007_0199lv01.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications
http://www.emcdda.europa.eu/publications
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(28) Sk. iestarpinājuma lodziņu “HIV uzliesmojumi Grieķijā un Rumānijā” (7. nodaļa).
(29) Nobeiguma ziņojums ir pieejams tiešsaistē.

slimību izplatību un pārdozēšanas izraisītu saslimstību un 
mirstību, kā arī citus kaitējumus.

Pēdējo divdesmit gadu laikā kaitējuma mazināšanas politika 
ir veicinājusi pierādījumos pamatotas pieejas pieņemšanu un 
palīdzējusi likvidēt šķēršļus pakalpojumu pieejamībā. Viens 
no sasniegumiem ir tāds, ka ir ievērojami palielinājies to 
narkotiku lietotāju skaits, kuri sadarbojas ar veselības aprūpes 
dienestiem un ārstējas Eiropā. Kaitējuma mazināšanas 
intervences pasākumi narkotiku lietotājiem pašlaik tiek īstenoti 
visās ES dalībvalstīs, un, kaut arī dažas ir tikai nesen sākušas 
veidot šādus dienestus, lielākā daļa norāda uz augstu 
pakalpojumu nodrošināšanas un aptvēruma līmeni.

Kaitējuma mazināšanas pasākumi ir veicinājuši HIV 
ierobežošanu narkotikas injicējošo lietotāju vidū Eiropā, 
kā rezultātā ir ievērojami samazinājies reģistrēto jaunu 
inficēšanās gadījumu skaits, tomēr HIV joprojām ir liels 
apdraudējums sabiedrības veselībai, un ir ziņots par 
jauniem uzliesmojumiem (28). EMCDDA kopā ar Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) izdeva 
vadlīnijas politikas veidotājiem par narkotikām un 
infekcijas slimībām, kurās kopsavilkuma veidā bija izklāstīti 
pašreizējie pierādījumi par infekcijas slimību profilaksi un 
ierobežošanu narkotikas injicējošo lietotāju vidū (ECDC 
un EMCDDA, 2011). Šo kopējo vadlīniju mērķis ir uzlabot 
Eiropas izredzes novērst lielāko daļu HIV infekcijas 
slimību (ja ne visas), kas saistītas ar narkotiku injicēšanu.

Kvalitātes standarti
Eiropas Komisija veica EQUS pētījumu, kura mērķis bija 
panākt Eiropā vienprātību par obligātajiem kvalitātes 
standartiem narkotiku pieprasījuma samazināšanas jomā. 
Nobeiguma ziņojumā, kas tika sagatavots 2012. gadā, 
tika ierosināti 33 obligātie standarti narkotiku lietošanas 
profilaksei, 22 — narkomānijas ārstēšanai vai rehabilitācijai, 
un 16 — kaitējuma mazināšanai Eiropā (29). Šie obligātie 
kvalitātes standarti darbojas trīs līmeņos (intervence, 
pakalpojums un sistēma) atbilstoši dažādajām praktizējošo 
speciālistu, pakalpojumu pārvaldītāju un politikas plānotāju 
vajadzībām.

EQUS pētījumā, iesaistot ekspertus no 24 Eiropas valstīm, 
arī tika pārskatīti valstu līmenī jau īstenotie kvalitātes 
standarti. Attiecībā uz narkomānijas ārstēšanas procesiem 
visbiežāk tika ziņots, ka standarti jau ir īstenoti tādās jomās 
kā pacientu datu konfidencialitāte un pacientu narkotiku 
lietošanas vēstures novērtēšana, savukārt standarti, kas 
attiecas uz regulāro sadarbību ar citiem dienestiem, 
un tie, kas vērsti uz personāla nepārtrauktu mācīšanos, 
bija īstenoti retāk. Ārstēšanas rezultātu jomā divu veidu 
standarti, par kuriem visbiežāk tika ziņots, ka tie ir īstenoti, 

bija standarti, kas saistīti ar veselības uzlabošanu un vielu 
lietošanas samazināšanu. Visretāk piemērotie standarti bija 
tie, kas vērsti uz ārēju novērtēšanu un pacientu izrakstīšanu 
no ārstniecības iestādēm, un tika arī ziņots par problēmām 
šo standartu īstenošanā.

Pētījumā ir konstatēta plaša vienprātība par vairākiem 
obligātajiem kvalitātes standartiem Eiropas narkotiku 
pieprasījuma samazināšanas jomā, un tas var nodrošināt 
noderīgus pamatdatus turpmāko norišu uzraudzībai Eiropā. 
Pilns EQUS pētījuma standartu un rezultātu uzskaitījums 
atrodams Paraugprakses portālā.

Narkotiku tiesību aktu izpilde
Narkotiku tiesību aktu izpilde ir būtiska valstu un ES 
narkotiku apkarošanas politikas daļa. Tā ietver dažādus 
intervences pasākumus, ko īsteno galvenokārt policija un tai 
līdzīgas iestādes (piemēram, muita). Šajā sadaļā ir īsumā 
aplūkots tiesībaizsardzības aģentūrām svarīgs jautājums, 
proti, stratēģisko un darbības prioritāšu noteikšana. 
Sadaļas nobeigumā ietverts kopsavilkums par narkotiku 
tiesību aktu pārkāpumiem.

Stratēģisko un darbības prioritāšu noteikšana

Lielākā daļa ar narkotikām saistīto pārkāpumu ir vienprātīgi 
noziegumi, un attiecībā uz šādiem noziegumiem individuālas 
personas vai iestādes novērtē, vai ir pamatoti sākt 
izmeklēšanu, cik pamatīgai tai jābūt un cik ilgi tā turpināsies. 
Policijas vienībai nav iespējams strādāt ar visiem narkotiku 
tiesību aktu pārkāpumiem, kas varētu tikt atklāti, un ir 
jāizmanto noteikta rīcības brīvība (Dvorsek, 2006). Prioritāšu 
noteikšanas procesā izmanto gan tiesībaizsardzības 

“Īpašais izdevums” par narkotikām un 
ieslodzījumu

Narkotiku lietotāji veido ievērojamu daļu no visiem 
ieslodzītajiem, un viņus pārmērīgi ietekmē ar narkotiku 
lietošanu saistītās veselības un sociālās problēmas. 
Eiropā ir pieejama palīdzība narkotiku lietotājiem, kuri 
atrodas ieslodzījuma vietās, apvienojumā ar dažādu veidu 
intervences pasākumiem, ārstēšanu un pakalpojumiem.

Šogad publicētajā EMCDDA “Īpašajā izdevumā” par 
narkotikām un ieslodzījuma vietām ir sniegts aktuāls Eiropas 
pārskats par narkotiku lietošanu un saistītajām problēmām 
ieslodzīto vidū, viņu veselības un sociālo stāvokli un 
intervences pasākumiem, kas vērsti uz narkotiku patēriņu un 
tā sekām.

Šī publikācija ir pieejama iespiestā veidā un EMCDDA 
tīmekļa vietnē tikai angļu valodā.

http://www.isgf.ch/fileadmin/downloads/EQUS_final_report.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
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(30) Diskusiju informāciju par narkotiku un noziedzības saistību, kā arī “nozieguma, kas saistīts ar narkotikām” definīciju sk. EMCDDA (2007b).

datus, gan “izmeklēšanas pieredzi” jeb tiesībaizsardzības 
amatpersonas zināšanas. Kaut arī narkotiku tiesību aktu 
izpildes vienību prioritātes ne vienmēr ir pārredzamas, 
tās tomēr nav patvaļīgas, un pārsvarā tās ierobežo 
vairāki juridiski un organizatoriski pienākumi. Ik pa laikam 
vienībai var uzdot pienākumu izmeklēt īpašu noziedzības 
veidu, piemēram, narkotiku pārdošanas starpniecības vai 
vairumtirdzniecības lietas, vai piešķirt oficiālas pilnvaras 
koncentrēties uz vienu jomu, piemēram, noziedzīgi iegūtu 
aktīvu atgūšanu. Citreiz par prioritāti var tikt noteikta konkrēta 
narkotika tās izraisītā kaitējuma vai sabiedriskās kārtības 
traucējumu dēļ vai pat tādēļ, ka tai tiek pievērsta ļoti liela 
plašsaziņas līdzekļu uzmanība (Kirby un citi, 2010). Prioritāšu 
noteikšanu var ietekmēt arī vajadzība pēc pārliecinošiem 
izpildes rādītājiem (Stock un Kreuzer, 1998). Lielu izmeklēto 
gadījumu skaitu var izmantot, lai uzsvērtu narkomānijas 
problēmas nozīmīgumu un neatliekamību salīdzinājumā 
ar citiem drošības apdraudējumiem un attiecīgi pamatotu 
vajadzību veikt īpašas tiesībaizsardzības darbības šajā jomā. 
Visos gadījumos cilvēkresursu un finanšu resursu pieejamība 
veicinās atsevišķas iespējas, vienlaikus ierobežojot citas.

Lai gan stratēģisko un darbības prioritāšu noteikšanā 
izmanto datus, arī prioritātes pašas par sevi ietekmē 
to, kuri dati tiks savākti un publiskoti (Stock un Kreuzer, 
1998). Piemēram, narkotiku konfiskācijas gadījumi var gan 
ietekmēt prioritāšu noteikšanas procesu, gan būt viens no 
tā rezultātiem. Tiesas procesā informācija par konfiskācijas 
gadījumu skaitu var tikt izmantota kā rādītājs, pēc kura 
var spriest par kriminālvajāšanai pakļautā nozieguma 
smagumu. Turklāt konfiskācijas gadījumu skaits var liecināt 
par vajadzību veikt papildu izmeklēšanu un ieguldīt papildu 
līdzekļus. Ir vispārpieņemts, ka konfiskācijas gadījumu skaits 
ir galvenokārt tiesībaizsardzības darbības rādītājs un tā 
interpretācijā ir jāizprot tā rašanās konteksts. Konfiskācija 
ir rezultāts proaktīvai izmeklēšanai par konkrētiem 
aizdomām turētajiem vai — vispārīgākā kontekstā — 
rezultāts tiesībaizsardzības darbību veikšanai konkrētās 
vietās, piemēram, ostās un lidostās. Īpaši lielu narkotiku 
konfiskācijas gadījumu skaitu var nodrošināt, veicot slēptu 
uzraudzību un slepenas operācijas, kas vērstas uz nelegālo 
narkotiku piegādēm. Mazāka skaidrība ir par to narkotiku 
konfiskācijas gadījumu procentuālo īpatsvaru, kuri ir tiešs 
rezultāts darbības prioritāšu noteikšanai, salīdzinājumā ar 
nejaušo konfiskācijas gadījumu īpatsvaru.

Dati par narkotiku tiesību aktu pārkāpumiem (sk. nākamo 
sadaļu) ir arī tiešs rādītājs, kas raksturo tiesībaizsardzības 
aktivitāti, jo tie attiecas uz vienprātīgiem noziegumiem, 
par kuriem iespējamie cietušie parasti neziņo. Bieži tos 
uzskata par narkotiku lietošanas un nelegālās tirdzniecības 
netiešiem rādītājiem, kaut arī tie attiecas tikai uz darbībām, 
kas nonākušas tiesībaizsardzības iestāžu uzmanības lokā. 

Tāpēc, lai izprastu tiesībaizsardzības datus neatkarīgi no 
tā, vai tie attiecas uz narkotiku tiesību aktu pārkāpumiem, 
apcietināšanas gadījumiem vai konfiskācijas gadījumiem, 
ir jāņem vērā pamatā esošie stratēģisko un darbības 
prioritāšu noteikšanas procesi un to sekas.

Narkotiku tiesību aktu pārkāpumi

Sākotnējie ziņojumi par valstu narkotiku tiesību aktu 
pārkāpumiem, galvenokārt no policijas, parasti ir 
vienīgie Eiropā regulāri pieejamie dati par noziegumiem, 
kas saistīti ar narkotikām (30). Šie dati parasti attiecas 
uz pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotiku lietošanu 
(lietošanu un glabāšanu lietošanas nolūkā) vai narkotiku 
piegādi (ražošanu, nelegālu tirdzniecību un izplatīšanu 
mazumtirdzniecībā), lai gan dažas valstis var ziņot par 
citiem pārkāpumu veidiem (piemēram, saistībā ar narkotiku 
prekursoriem). Turklāt šie dati var atspoguļot tiesību aktu, 
prioritāšu un resursu atšķirības starp valstīm. Visā Eiropā 

COSI — Pastāvīgā komiteja operatīvai 
sadarbībai iekšējās drošības jautājumos

Par Eiropas līmeņa prioritāšu noteikšanu operatīvās 
narkotiku tiesību aktu izpildes jomā atbild Padomes 
Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās 
drošības jautājumos (COSI), kas šo pienākumu veic, 
pamatojoties uz Eiropola Organizētās noziedzības draudu 
novērtējumiem (1). COSI tika nodibināta 2010. gadā, 
pamatojoties uz Lisabonas līgumu, un izveidota ar Padomes 
lēmumu (Eiropas Savienības Padome, 2009). Minētajai 
komitejai, kurā darbojas augsta līmeņa amatpersonas no 
dalībvalstu iekšlietu ministrijām un Komisijas pārstāvji, ir 
plašs pienākumu klāsts — atvieglot, veicināt un nostiprināt to 
iestāžu operatīvo darbību koordināciju, kuru kompetencē ir 
iekšējās drošības joma.

COSI galvenie uzdevumi ir izstrādāt, uzraudzīt un īstenot 
Iekšējās drošības stratēģiju un sniegt atbalstu daudzgadu 
politikas cikla īstenošanā; minētā cikla mērķis ir likvidēt 
vissvarīgākos noziedzības draudus Eiropas Savienībai, 
palielinot sadarbību starp dalībvalstu tiesībaizsardzības 
iestādēm, ES iestādēm un ES aģentūrām. Ar COSI atbalstu 
Padome nesen pieņēma astoņas politikas prioritātes 
2011.–2013. gadam, no kurām trīs attiecas uz narkotiku 
tiesību aktu izpildi. Mērķis vienai no minētajām prioritātēm 
ir samazināt sintētisko narkotiku, tostarp jaunu psihoaktīvo 
vielu, ražošanu un izplatīšanu Eiropas Savienībā. Saistītajā 
operatīvās rīcības plānā Eiropolam un EMCDDA ir uzticēts 
pienākums ieviest sintētisko narkotiku ražotņu likvidācijas 
regulāru uzraudzību Eiropā. Nākamā politikas cikla 
2013.–2017. gadam pamatā būs 2013. gada ES Smagās 
un organizētās noziedzības draudu novērtējums.

(1) Prioritāšu noteikšanas uzdevums Eiropas līmenī narkotiku 
apkarošanas politikas jomā ir uzticēts Horizontālajai darba 
grupai narkomānijas jautājumos.
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(31) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu DLO‑1 un tabulu DLO‑1.
(32) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu DLO‑2.
(33) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu DLO‑1 un tabulu DLO‑5.
(34) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu DLO‑3.
(35) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu DLO‑3 un tabulu DLO‑6.

atšķiras arī valstu informācijas sistēmas, jo īpaši attiecībā uz 
prakses reģistrēšanu un paziņošanu. Šo iemeslu dēļ ir grūti 
veikt precīzu salīdzināšanu starp valstīm, un ir lietderīgāk 
salīdzināt tendences, nevis absolūtos skaitļus.

Kopumā paziņoto narkotiku tiesību pārkāpumu skaita 
pieauguma tendence kopš 2009. gada ir palēninājusies. 
ES indekss, kura pamatā ir 22 dalībvalstu iesniegtie dati 
par 93 % Eiropas Savienības iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 
64 gadiem, liecina, ka paziņoto narkotiku tiesību aktu 
pārkāpumu skaits laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam 
ir palielinājies par aptuveni 15 %. Ja ņem vērā visas valstis, 
kas iesniegušas informāciju par šo periodu, dati liecina 
par augšupejošu tendenci 19 valstīs un vispārēju kritumu 
7 valstīs (31).

Ar lietošanu un piegādi saistītie pārkāpumi

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, līdzsvars starp narkotiku 
tiesību aktu pārkāpumiem, kas saistīti ar lietošanu, un tiem, 
kas saistīti ar piegādi, nav būtiski mainījies. Lielākajā daļā 
(22) Eiropas valstu pārkāpumi, kas saistīti ar narkotiku 
lietošanu vai glabāšanu lietošanas nolūkā, joprojām veidoja 
lielāko daļu no visiem narkotiku tiesību aktu pārkāpumiem 
2010. gadā, un Spānija, Francija, Ungārija, Austrija un 
Turcija ziņoja par visaugstāko īpatsvaru (85–93 %) (32).

Lēš, ka laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam ar narkotiku 
lietošanu saistīto pārkāpumu skaits Eiropā palielinājās 
par 19 %. Šajā analīzē ir vērojamas dažas atšķirības 
starp valstīm, jo minētajā laikposmā ar narkotiku lietošanu 
saistīto pārkāpumu skaits palielinājās 18 valstīs un 
samazinājās 7 valstīs. Tomēr visjaunākie paziņotie dati 
(2009.–2010. gads) liecina par vispārēju ar narkotiku 
lietošanu saistīto noziegumu samazināšanos (3. attēls). 
Pēc paziņotajām aplēsēm, ar narkotiku piegādi saistīto 
pārkāpumu skaits laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam 
Eiropas Savienībā palielinājās par aptuveni 17 %. Minētajā 
laikposmā 20 valstis ziņoja, ka ar narkotiku piegādi 
saistīto pārkāpumu skaits ir palielinājies, bet Igaunija, 
Nīderlande, Austrija, Polija un Vācija ziņoja par vispārēju 
samazinājumu (33).

Tendences sadalījumā pēc narkotiku veida

Kaņepes joprojām ir nelegālā narkotika, kuru visbiežāk 
piemin, ziņojot par narkotiku tiesību aktu pārkāpumiem 
Eiropā (34). Lielākajā daļā Eiropas valstu pārkāpumi, kas 
saistīti ar kaņepēm, veido 50–90 % no visiem narkotiku 
tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem ir ziņots 2010. gadā. 
Ar citām narkotikām saistīto pārkāpumu skaits pārsniedz ar 

kaņepēm saistīto pārkāpumu skaitu tikai četrās valstīs, proti, 
Čehijas Republikā un Latvijā ar metamfetamīnu (attiecīgi 
54 % un 34 %) un Lietuvā un Maltā ar heroīnu (attiecīgi 
34 % un 30 %).

Laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam narkotiku tiesību 
aktu pārkāpumu skaits saistībā ar kaņepēm palielinājās 
15 valstīs, kas iesniedza informāciju, un tāpēc Eiropas 
Savienībā tiek lēsts pieaugums par 20 %. Itālija, Malta, 
Nīderlande, Austrija un Vācija ziņo par lejupejošām 
tendencēm (35).

Ar kokaīnu saistītu pārkāpumu skaits laikposmā no 
2005. līdz 2010. gadam palielinājās 12 valstīs, kas 
iesniedza informāciju, bet Austrija, Grieķija, Vācija un 
Horvātija ziņoja par lejupejošām tendencēm. Eiropas 

3. attēls. Ziņojumi par likumpārkāpumiem saistībā ar narkotiku 
lietošanu vai glabāšanu un narkotiku piegādi ES dalībvalstīs — 
indeksētās tendences 2005.–2009. gadā un sadalījums pēc 
narkotiku veida ziņojumos par 2010. gadu.
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Piezīme. Tendences ir pamatotas ar pieejamo informāciju par paziņotajiem 
narkotiku tiesību aktu pārkāpumiem (krimināliem un nekrimināliem) 
dalībvalstīs; visas virknes ir indeksētas, salīdzinot ar bāzi 100, ko veido 
2005. gada līmenis, un svērtas, pamatojoties uz valsts iedzīvotāju skaitu, 
lai noteiktu vispārēju ES tendenci; sadalījums pēc narkotiku veida attiecas 
uz ziņojumu kopskaitu par 2010. gadu. Vairāk informācijas sk. 2012. gada 
statistikas biļetena attēlos DLO‑4 un DLO‑5.

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab6
http://www.emcdda.europa.eu/stats13/dlofig4
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig5
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(36) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu DLO‑3 un tabulu DLO‑8.
(37) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu DLO‑3 un tabulu DLO‑7.

Savienībā kopumā pārkāpumi, kas saistīti ar kokaīnu, 
tajā pašā laikposmā palielinājās par aptuveni 12 %, bet 
pēdējos divos gados samazinājās (36).

Ar heroīnu saistīto pārkāpumu skaita samazināšanās, kas 
bija vērojama 2009. gadā, turpinājās arī 2010. gadā. 
Vidējais rādītājs ES attiecībā uz šādiem pārkāpumiem 
kopumā ir saglabājies salīdzinoši stabils, un tiek lēsts, 
ka 2005.–2010. gadā tas ir palielinājies par 7 %. Ar 
heroīnu saistīto pārkāpumu skaits ir samazinājies vairāk 

nekā pusē no valstīm, kas iesniegušas informāciju (12), bet 
par vispārēju palielinājumu minētajā laikposmā ziņojušas 
deviņas valstis (37).

Ar amfetamīniem saistīto pārkāpumu skaits, par ko ziņots 
Eiropas Savienībā, laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam 
ir palielinājies par aptuveni 24 %, lai gan pēdējos divos 
gados tas, šķiet, ir stabilizējies. Turpretī ar ekstazī saistīto 
pārkāpumu skaits tajā pašā laikposmā saruka par divām 
trešdaļām (samazinājums par 71 %).

Eurojust — tiesu iestāžu sadarbība Eiropas Savienībā

Organizētās noziedzības tīkli darbojas pāri robežām, un tāpēc 
ir vajadzīga valstu sadarbība, lai nodrošinātu, ka noziedznieki 
tiek aizturēti un pakļauti kriminālvajāšanai neatkarīgi no tā, 
kurā vietā viņi atrodas. Lai risinātu šo situāciju, 2002. gadā 
tika izveidota Eiropas Savienības tiesu iestāžu sadarbības 
struktūra Eurojust. Tā pārstāv pēdējo posmu vēsturiskā procesā, 
kurā tiesu iestāžu sadarbība Eiropas Savienībā ir attīstījusies 
no tīras starpvaldību koncepcijas par jomu, kurā notiek tiešāka 
mijiedarbība starp tiesu iestādēm.

Eurojust uzdevums attiecībā uz pārrobežu krimināllietām 
ir veicināt un koordinēt informācijas apmaiņu, kopējas 
izmeklēšanas grupas, kontrolētas piegādes, Eiropas 

apcietināšanas orderu izpildi, pierādījumu vai kriminālprocesu 
nodošanu, savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumu 
īstenošanu, jurisdikcijas kolīziju novēršanu un atrisināšanu un 
starptautisko aktīvu atgūšanu. Nesen veikta analīze apstiprina, 
ka narkotiku nelegālā tirdzniecība ir visbiežākais noziedzības 
veids Eurojust lietu praksē, ar kuru ir saistīta aptuveni viena 
piektdaļa reģistrēto lietu (Eurojust, 2012). Eurojust 2011. gadā 
tika nodotas 242 nelegālās narkotiku tirdzniecības lietas, un 
šajā jomā aktīvi darbojas 8 kopējas izmeklēšanas grupas. Dati 
liecina, ka dalībvalstis, kas visbiežāk iesaistās tiesu iestāžu 
sadarbībā attiecībā uz narkotiku nelegālo tirdzniecību, ir 
Spānija un Nīderlande, no kurām krietni atpaliek Vācija, 
Francija un Itālija.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab7
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Ievads

Kaņepes ir nelegālā narkotika, kas Eiropā ir visplašāk 
pieejama, un to gan importē, gan arī ražo vietēji. Lielākajā 
daļā Eiropas valstu kaņepju lietošana 20. gadsimta 
90. gados un 21. gadsimta sākumā palielinājās. Iespējams, 
Eiropā šajā ziņā sākas jauns posms, jo dati, kas iegūti 
iedzīvotāju aptaujās, un jauns datu kopums no ESPAD skolu 
aptaujas liecina par salīdzinoši stabilām tendencēm kaņepju 
lietošanā daudzās valstīs. Tomēr no vēsturiskā skatupunkta 
lietošanas līmenis joprojām ir augsts. Turklāt dažos pēdējos 
gados ir palielinājusies izpratne par šo narkotiku ilgtermiņa 
lietošanas un lielās izplatības ietekmi uz sabiedrības 
veselību un ir paaugstinājies ārstēšanās pieprasījuma līmenis 
ar kaņepju lietošanu saistītu problēmu gadījumā.

Piedāvājums un pieejamība

Ražošana un tirdzniecība

Kaņepes var audzēt ļoti dažādos apstākļos, turklāt 
daudzviet pasaulē tās aug brīvā dabā. Ir aprēķināts, 
ka kaņepes audzē 172 valstīs un teritorijās (UNODC, 
2009). Precīzi aplēst kaņepju ražošanas apjomus pasaulē 
varētu būt ļoti grūti, un tas ir ņemts vērā arī UNODC 
jaunākajās aplēsēs, kas liecina, ka 2008. gadā kaņepju 
augu ražošanas apjoms visā pasaulē bija no 13 300 līdz 
66 100 tonnām, bet kaņepju sveķu apjoms — no 2200 līdz 
9900 tonnām.

Kaņepju audzēšana Eiropā ir visai izplatīta, un šķiet, ka tā 
palielinās. Visas 29 Eiropas valstis, kas sniedza informāciju 

3. nodaļa
Kaņepes

2. tabula. Kaņepju augu un sveķu konfiskācijas gadījumi, cenas un iedarbība.

Kaņepju sveķi Kaņepju augi Kaņepju stādi (1)

Kopējais konfiscētais daudzums 1136 tonnas 6251 tonna n. p.

ES un Norvēģijā 
(tostarp Horvātijā un Turcijā) 
konfiscētais daudzums

534 tonnas
(563 tonnas)

62 tonnas
(106 tonnas)

3,1 miljons stādu un 35 tonnas 
(3,1 miljons stādu un 35 tonnas) (2)

Konfiskācijas gadījumu skaits 
ES un Norvēģijā 
(tostarp Horvātijā un Turcijā)

341 000 
(358 000)

332 000
(382 000)

25 000
(37 000)

Vidējā mazumtirdzniecības cena 
(EUR par gramu)
Diapazons
(Starpkvartiļu diapazons) (3)

3–17
(7,0–10,2)

3–25
(6,5–9,9)

n. p.

Vidējā iedarbība (THC saturs %)
Diapazons
(Starpkvartiļu diapazons) (3)

1–12
(4,5–10,0)

1–12
(4,5–10,0)

n. p.

(1) Valstis konfiscēto daudzumu norāda vai nu kā konfiscēto stādu skaitu, vai svaru; šeit ir norādīta kopējā vērtība abiem rādītājiem.
(2) Puse no visiem 2010. gadā konfiscētajiem kaņepju stādiem tika konfiscēti Nīderlandē. Skaitļi nav pilnīgi, bet tos var uzskatīt par pamatotu rādītāju.
(3) Paziņoto datu vidējās puses diapazons.
Piezīme. Visi dati attiecas uz 2010. gadu; n. p. — nav piemērojams, vai arī dati nav pieejami.
Avoti: UNODC (2012) skaitļiem par visu pasauli, Reitox valstu koordinācijas centri datiem par Eiropu.
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(38) Šis apzīmējums neskar nostāju attiecībā pret Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības padomes rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas 
atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(39) Dati par šajā nodaļā minētajiem narkotiku konfiskācijas gadījumiem Eiropā ir atrodami 2012. gada statistikas biļetena tabulās no SZR‑1 līdz SZR‑6.
(40) Atšķirīgā sūtījumu lieluma un pārvadāšanas attāluma dēļ, kā arī tāpēc, ka ir jāšķērso starptautiskās robežas, kaņepju sveķu konfiskācijas risks ir 

lielāks nekā vietēji audzētu kaņepju augu konfiskācijas risks.
(41) Analīzē nav iekļauti konfiskācijas gadījumi Taizemē, jo par tiem nav ziņots kopš 2005. gada. Iepriekšējie dati liecina par ievērojamu konfiskācijas 

gadījumu skaitu Turcijā (20 miljoni kaņepju augu 2004. gadā).

EMCDDA, norādīja uz kaņepju vietēju audzēšanu, lai 
gan šīs parādības mērogs un raksturs, šķiet, ir ļoti mainīgs. 
Tomēr ievērojama daļa kaņepju, ko izmanto Eiropā, drīzāk 
ir starpreģionu tirdzniecības rezultāts. Saskaņā ar nesen 
veiktu EMCDDA analīzi starp Eiropā pieejamo kaņepju 
augu avotiem ir minētas arī Šveice un Krievija. Ievērojama 
daļa kaņepju augu, kas tiek konfiscēti Centrāleiropā un 
Dienvidaustrumeiropā, tiek audzēti arī Albānijā un — 
mazākos apjomos — Kosovā (38), bijušajā Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikā un Serbijā (EMCDDA, 2012a).

Daži kaņepju augi Eiropā tiek arī importēti, galvenokārt no 
Āfrikas (jo īpaši Dienvidāfrikas) un retāk arī no Amerikas 
kontinentiem (jo īpaši no Karību salām) (EMCDDA, 2012a).

Nesen veikts pētījums liecina, ka Afganistāna pašlaik ir 
pārspējusi Maroku, kļūdama par kaņepju sveķu lielāko 
ražotāju pasaulē. Kaņepju sveķu ražošanas apjomus 
Afganistānā lēš no 1200 līdz 3700 tonnām gadā 
(UNODC, 2011a). Kaut arī daļu kaņepju sveķu, kas 
ražoti Afganistānā, pārdod Eiropā, iespējams, ka Maroka 
joprojām ir Eiropas galvenā šīs narkotikas piegādātāja. 
Kaņepju sveķus no Marokas kontrabandas ceļā Eiropā 
ieved galvenokārt caur Ibērijas pussalu, bet Nīderlande un 
Beļģija ir sekundārās izplatīšanas un uzglabāšanas centri. 
Nesenie pētījumi liecina, ka kaņepju sveķi no Marokas tiek 
pārvesti caur Igauniju, Lietuvu un Somiju uz Krieviju.

Konfiskācija

Aplēsts, ka pasaulē 2010. gadā konfiscēja 6251 tonnu 
kaņepju augu un 1136 tonnas kaņepju sveķu (2. tabula), 
un tas kopumā ir līdzīgs rādītājs kā iepriekšējā gadā. 
Ziemeļamerika joprojām ziņoja par lielāko daļu konfiscēto 
kaņepju augu (69 %), bet konfiscēto sveķu daudzums 
joprojām bija lielāks Rietumeiropā un Centrāleiropā 
(47 %) (UNODC, 2012).

Kaņepju augu konfiskācijas gadījumu skaits Eiropā kopš 
2005. gada ir pastāvīgi palielinājies, un tiek lēsts, ka 
2010. gadā to skaits bija 382 000, pirmo reizi pārsniedzot 
kaņepju sveķu konfiskācijas gadījumu skaitu (2. tabula). 
Saskaņā ar aplēsēm 2010. gadā tika pārtvertas 106 tonnas 
kaņepju augu, no kurām gandrīz puse (44 tonnas) — Turcijā, 
kas ir rekordliels daudzums (39). Ir vērojamas atšķirīgas 
tendences, piemēram, pārtverto kaņepju augu apjoms 
laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam ir saglabājies 
salīdzinoši stabils Eiropas Savienībā, bet palielinājies 
četrkārtīgi Turcijā.

Pēc pastāvīga palielinājuma pēdējo desmit gadu laikā 
kaņepju sveķu konfiskācijas gadījumu skaits 2010. gadā 
samazinājās līdz 358 000. Pārtverto kaņepju sveķu 
daudzums pēdējos 10 gados kopumā ir samazinājies, 
2010. gadā sasniedzot rekordzemu līmeni, kas tiek lēsts 
563 konfiscētu tonnu apmērā. Atgūto kaņepju sveķu 
daudzums joprojām ievērojami pārsniedz atgūto kaņepju 
augu daudzumu (40). Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
2010. gadā Spānija ziņoja, ka tajā ir notikusi puse no 
kopējā kaņepju sveķu konfiskācijas gadījumu skaita un 
konfiscētas aptuveni divas trešdaļas no kopējā daudzuma.

Kopš 2005. gada kaņepju stādu konfiskācijas gadījumu 
skaits ir palielinājies, 2010. gadā sasniedzot aptuveni 
37 000 gadījumu. Valstis ziņo par konfiscētajiem 
daudzumiem, norādot konfiscēto stādu aptuveno skaitu vai 
svaru. Konfiscēto stādu skaits Eiropā 2005.–2007. gadā 
saglabājās stabils — aptuveni 2,5 miljoni (41); tendences 
par 2008. un 2009. gadu nevar noteikt, jo trūkst uzticamu 
datu no Nīderlandes — valsts, kas vēsturiski ziņojusi 
par lieliem daudzumiem. Lēš, ka 2010. gadā minētajā 
valstī tika konfiscēta vairāk nekā puse no 3,1 miljona 
stādu, kas konfiscēti Eiropā, bet nākamais lielākais 
kaņepju stādu skaits konfiscēts Apvienotajā Karalistē. 
No 2005. līdz 2008. gadam konfiscēto stādu svars ir 
trīskāršojies, pēc tam nedaudz samazinoties līdz 35 tonnām 
2010. gadā, un vislielākais stādu svars joprojām tika 
konfiscēts Spānijā (27 tonnas) un Bulgārijā (4 tonnas).

Iedarbība un cena

Kaņepju preparātu iedarbību nosaka galvenās aktīvās 
sastāvdaļas delta‑9‑tetrahidrokanabinola (THC) saturs 
tajos. Dažādās valstīs, valstu robežās, dažādiem kaņepju 
preparātiem un ģenētiskām variācijām ir novērotas ļoti 
atšķirīgas iedarbības pakāpes. Pamats informācijai par 
kaņepju iedarbību galvenokārt ir tiesu ekspertīze, kas 
veikta konfiscēto kaņepju paraugiem. Tas, ciktāl analizētie 
paraugi atspoguļo tirgu kopumā, nav skaidrs, tāpēc dati 
par iedarbību ir interpretējami piesardzīgi.

Vidējais THC saturs kaņepju sveķos, par ko ziņoja 
valstis, 2010. gadā bija no 1 % līdz 12 %. Kaņepju augu 
(arī sinsemillas — kaņepju auga paveida ar vislielāko 
iedarbību) vidējā iedarbība bija no 1 % līdz 16,5 %. Par 
sinsemillas vidējo iedarbību ziņoja tikai trīs valstis — tā 
ir 8 % Zviedrijā, 11 % Vācijā un 16,5 % Nīderlandē. 
Laikā no 2005. līdz 2010. gadam vidējā kaņepju sveķu 
iedarbība 15 valstīs, kas sniedza pietiekamus datus, bija 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szr/tables
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(42) Iedarbības un cenu datus sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulās PPP‑1 un PPP‑5. Kaņepju preparātu definīcijas sk. tiešsaistes glosārijā.
(43) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu GPS‑1.
(44) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu GPS ‑5 (iii daļa) un (iv daļa).

atšķirīga. Kaņepju augu iedarbība saglabājās salīdzinoši 
nemainīga vai samazinājās 10 valstīs un palielinājās 
Bulgārijā, Igaunijā, Francijā, Itālijā, Slovākijā un Somijā. No 
2005. līdz 2010. gadam sinsemillas iedarbība saglabājās 
nemainīga Vācijā un nedaudz samazinājās Nīderlandē (42).

Vidējā kaņepju sveķu mazumtirdzniecības cena 2010. gadā 
bija no EUR 3 līdz EUR 17 par gramu 26 valstīs, kas 
sniedza informāciju, no kurām 14 valstis norādīja, ka 
tajās cena ir no EUR 7 līdz EUR 10. Kaņepju augu vidējā 
mazumtirdzniecības cena bija no EUR 3 līdz EUR 25 par 
gramu 23 valstīs, kas sniedza informāciju, no kurām 13 valstis 
norādīja, ka tajās cena ir no EUR 6 līdz EUR 10. Laikā no 
2005. līdz 2010. gadam gan kaņepju sveķu, gan kaņepju 
augu vidējā mazumtirdzniecības cena saglabājās nemainīga 
vai palielinājās lielākajā daļā valstu, kas sniedza datus.

Aptuvenās kaņepju preparātu tirgus daļas

Dažādi datu avoti liecina par kaņepju augu pārsvaru visā 
Eiropā 2009. gadā. Kaņepju augi ir visbiežāk lietotais 
kaņepju preparāts divās trešdaļās no 30 valstīm, kas 
sniegušas informāciju, bet kaņepju sveķi ir preparāts, ko 
itin bieži izvēlas atlikušajā trešdaļā valstu (sk. 4. attēlu). 
Izskatās, ka laika gaitā šīs tirgus daļas ir saglabājušās 
nemainīgas dažās valstīs, kurās tās var atspoguļot sen 
iedibinājušās patēriņa tendences, bet citās valstīs tās ir 
neseno pārmaiņu rezultāts (EMCDDA, 2012a).

Izplatība un lietošanas ievirzes

Kaņepju lietošana iedzīvotāju vidū kopumā

No piesardzīgām aplēsēm izriet, ka aptuveni 80,5 miljoni 
eiropiešu jeb gandrīz viena ceturtā daļa visu iedzīvotāju 
vecumā no 15 līdz 64 gadiem ir vismaz vienu reizi 
(lietošana dzīves laikā) lietojuši kaņepes (datu kopsavilkumu 
sk. 3. tabulā). Starp valstīm ir vērojamas būtiskas atšķirības, 
un valstu izplatības rādītāji svārstās no 1,6 % līdz 32,5 %. 
Lielākajā daļā valstu izplatības rādītājs ir aptuveni 
10–30 % visu pieaugušo iedzīvotāju.

Saskaņā ar aplēsēm pēdējā gada laikā kaņepes ir 
lietojuši aptuveni 23 miljoni eiropiešu jeb vidēji 6,8 % visu 
iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Aprēķini par 
lietošanu pēdējā mēneša laikā aptver iedzīvotājus, kuri 
lieto šīs narkotikas regulārāk, tomēr tas nenozīmē, ka ik 
dienas vai intensīvi. Saskaņā ar aplēsēm pēdējā mēneša 
laikā šīs narkotikas ir lietojuši aptuveni 12 miljoni eiropiešu 
jeb vidēji aptuveni 3,6 % visu iedzīvotāju vecumā no 
15 līdz 64 gadiem.

Kaņepju lietošana gados jaunu pieaugušo 
iedzīvotāju vidū

Kaņepju lietotāji ir galvenokārt jaunieši (15–34 gadus veci), 
un pēdējā gada laikā kaņepju lietošana kopumā visvairāk 
bija izplatīta 15–24 gadus vecu iedzīvotāju vidū (43).

Iedzīvotāju aptaujās iegūtie dati liecina, ka vidēji 32,5 % 
gados jaunu pieaugušo (vecumā no 15 līdz 34 gadiem) 
Eiropā ir kaut reizi mūžā lietojuši kaņepes, 12,4 % ir 
lietojuši šīs narkotikas pēdējā gada laikā, bet 6,6 % ir 
lietojuši kaņepes pēdējā mēneša laikā. Joprojām lielākā 
daļa eiropiešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir lietojuši 
kaņepes pēdējā gada laikā (15,4 %) vai pēdējā mēneša 
laikā (7,8 %). Aplēses par kaņepju lietošanas izplatību 
dažādās valstīs, aplūkojot jebkuru lietošanas izplatības 
rādītāju, ļoti atšķiras (3. tabula).

Kaņepju lietošanas izplatība parasti lielāka ir vīriešu vidū 
nekā starp sievietēm, piemēram, no gados jaunajiem 
pieaugušajiem, kuri atzinuši, ka pagājušajā gadā lietojuši 
kaņepes, vīriešu un sieviešu attiecība bija attiecīgi no 
seši pret vienu Portugālē līdz gandrīz vienādam skaitam 
Norvēģijā (44).

Salīdzinājums ar situāciju pasaulē

Austrālijā, Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs 
iegūtie dati par kaņepju lietošanu gados jaunu pieaugušo 
iedzīvotāju vidū dzīves laikā un pēdējā gada laikā ir lielāki 
par vidējiem rādītājiem Eiropā un ir attiecīgi 32,5 % un 
12,4 %. Piemēram, Kanādā (2010. gadā) gados jaunu 

4. attēls. Aptuvenās tirgus daļas, ko veido Eiropā patērētie 
kaņepju preparāti, 2008./2009. gads.

  >80 % 
  60–79 %

  
  >80 % 
  55–79 %

Galvenokārt
kaņepju augi

Galvenokārt
kaņepju sveķi

Avots: EMCDDA, 2012a.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab5
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-potency/glossary
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab5d
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(45) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu GPS ‑4 (ii daļa).

pieaugušo iedzīvotāju vidū kaņepju lietošanas dzīves 
laikā izplatība bija 50,4 %, un lietošanas pēdējā gada 
laikā izplatība bija 21,1 %. Amerikas Savienotajās Valstīs 
SAMHSA (2010. gada) pētījumā konstatētā kaņepju 
lietošanas dzīves laikā izplatība bija 52,1 % (16–34 gadi 
saskaņā ar EMCDDA pārrēķinu), lietošanas pēdējā gada 
laikā izplatība — 24,5 %, bet Austrālijā (2010. gadā) 
šie skaitļi attiecībā uz gados jauniem pieaugušajiem bija 
43,3 % un 19,3 %.

Kaņepju lietošanas tendences

Pagājušā gadsimta 90. gadu beigās un 21. gadsimta 
sākumā daudzas Eiropas valstis ziņoja par kaņepju 
lietošanas palielinājumiem, par ko liecināja iedzīvotāju 
aptaujas un skolu aptaujas. Kopš tā laika par kaņepju 
lietošanas tendenču stabilizēšanos vai pat samazināšanos ir 
ziņojušas daudzas valstis (45).

Lai gan pēdējos gados gandrīz visas Eiropas valstis ir 
veikušas iedzīvotāju aptaujas, tikai 16 valstis ir iesniegušas 

3. tabula. Kaņepju lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū kopumā — datu apkopojums.
Vecuma grupa Lietošanas laika ietvars

Dzīves laikā Pēdējā gada laikā Pēdējā mēneša laikā

15–64 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 80,5 miljoni 23 miljoni 12 miljoni

Eiropā vidēji 23,7 % 6,8 % 3,6 %

Diapazons 1,6–32,5 % 0,3–14,3 % 0,1–7,6 %

Valstis ar vismazāko izplatību Rumānija (1,6 %) 
Bulgārija (7,3 %)
Ungārija (8,5 %)
Grieķija (8,9 %) 

Rumānija (0,3 %) 
Grieķija (1,7 %)
Ungārija (2,3 %)
Bulgārija, Polija (2,7 %)

Rumānija (0,1 %) 
Grieķija, Polija (0,9 %)
Zviedrija (1,0 %)
Lietuva, Ungārija (1,2 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Dānija (32,5 %) 
Spānija, Francija (32,1 %) 
Itālija (32,0 %)
Apvienotā Karaliste (30,7 %)

Itālija (14,3 %)
Spānija (10,6 %)
Čehijas Republika (10,4 %) 
Francija (8,4 %)

Spānija (7,6 %)
Itālija (6,9 %) 
Francija (4,6 %) 
Čehijas Republika, 
Nīderlande (4,2 %) 

15–34 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 42,5 miljoni 16 miljoni 8,5 miljoni

Eiropā vidēji 32,5 % 12,4 % 6,6 %

Diapazons 3,0–49,3 % 0,6–20,7 % 0.2–14,1 %

Valstis ar vismazāko izplatību Rumānija (3,0 %)
Grieķija (10,8 %)
Bulgārija (14,3 %)
Polija (16,1 %)

Rumānija (0,6 %)
Grieķija (3,2 %)
Polija (5,3 %)
Ungārija (5,7 %)

Rumānija (0,2 %)
Grieķija (1,5 %)
Polija (1,9 %)
Zviedrija, Norvēģija (2,1 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Čehijas Republika (49,3 %)
Francija (45,1 %)
Dānija (44,5 %)
Spānija (42,4 %)

Čehijas Republika (20,7 %) 
Itālija (20,3 %)
Spānija (19,4 %)
Francija (17,5 %)

Spānija (14,1 %)
Itālija (9,9 %)
Francija (9,8 %)
Čehijas Republika (8,0 %)

15–24 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 18 miljoni 9,5 miljoni 5 miljoni

Eiropā vidēji 29,7 % 15,4 % 7,8 %

Diapazons 3,0–52,2 % 0,9–23,9 % 0,5–17,2 %

Valstis ar vismazāko izplatību Rumānija (3,0 %)
Grieķija (9,0 %)
Kipra (14,4 %)
Portugāle (15,1 %)

Rumānija (0,9 %)
Grieķija (3,6 %)
Portugāle (6,6 %)
Slovēnija, Zviedrija (7,3 %)

Rumānija (0,5 %)
Grieķija (1,2 %)
Zviedrija (2,2 %)
Norvēģija (2,3 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Čehijas Republika (52,2 %)
Spānija (39,1 %)
Francija (38,1 %)
Dānija (38, %)

Spānija (23,9 %)
Čehijas Republika (23,7 %)
Itālija (22,3 %)
Francija (20,8 %)

Spānija (17,2 %)
Francija (11,8 %)
Itālija (11,0 %)
Apvienotā Karaliste (9,0 %)

Piezīme. Aplēses par Eiropu ir aprēķinātas no valstu izplatības aplēsēm, kas svērtas, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu attiecīgajā vecuma grupā katrā valstī. Lai iegūtu 
aplēses par lietotāju kopējo skaitu Eiropā, valstīm, par kurām nebija izplatības datu, aprēķinos izmantoja vidējo ES rādītāju (šīs valstis pārstāvēja ne vairāk kā 3 % 
mērķauditorijas). Iedzīvotāju vecuma grupas, kas izmantotas kā aprēķina bāze: 15–64 gadi — 338 miljoni; 15–34 gadi — 130 miljoni; 15–24 gadi — 61 miljons. 
Tā kā aplēsēm par Eiropu pamatā ir aptaujas, kas veiktas no 2004. līdz 2010./2011. gadam (galvenokārt 2008.–2010. gadā), tās neattiecas uz vienu gadu. Šeit 
apkopotie dati ir pieejami 2012. gada statistikas biļetena sadaļā “Iedzīvotāju aptaujas”.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig4b
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(46) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu GPS‑2.
(47) Aptaujas veiktas laikposmā no 2003. līdz 2011. gadam, izmantojot dažādas metodoloģijas un vides. Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas 

GPS‑10 un GPS‑121.
(48) Šī ir minimāla aplēse, jo aptaujās tika norādītas mazākas vērtības nekā faktiskās, atsevišķas iedzīvotāju grupas, kas intensīvi lieto kaņepes, 

nevarēja iekļaut paraugā, un netika ņemtas vērā personas, kuras ir intensīvi lietojušas kaņepes pēdējā gada laikā, bet ir maz to lietojušas pēdējā 
mēneša laikā.

pietiekamus datus, lai varētu analizēt kaņepju lietošanas 
tendences ilgākā laikposmā. No tām piecas valstis 
(Bulgārija, Grieķija, Ungārija, Zviedrija un Norvēģija) 
vienmēr ir ziņojušas par kaņepju lietošanas zemu izplatību 
pēdējā gada laikā 15–34 gadus vecu iedzīvotāju vidū, šim 
līmenim nepārsniedzot 10 %.

Sešas valstis (Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Slovēnija 
un Somija) ir ziņojušas par augstāku izplatības līmeni, 
kas tomēr pēdējā aptaujā nepārsniedza 15 %. Dānija, 
Vācija un Īrija ziņoja par ievērojamu kaņepju lietošanas 
palielinājumu 20. gadsimta 90. gados un 21. gadsimta 
sākumā, bet pēc tam šajās valstīs arvien biežāk bija 
vērojama tendence lietošanai saglabāties nemainīgai vai 
samazināties. Nekas neliecina, ka lietošanas palielinājumi, 
kas vērojami Igaunijā un Somijā pēdējos desmit vai vairāk 
gados, varētu izlīdzināties.

Čehijas Republika, Spānija, Francija, Itālija un Apvienotā 
Karaliste kādā brīdī pēdējo 10 gadu laikā visas ir ziņojušas, 
ka lietošanas izplatība pēdējā gada laikā gados jaunu 
pieaugušo vidū ir 20 % vai lielāka. Tendences šajās valstīs 
sāka atšķirties, sākot no 2000. gada vidus — Spānijā un 
Francijā tika novērotas pārsvarā stabilas tendences, Itālija 
ziņoja par palielinājumu 2008. gadā, bet Apvienotajā 
Karalistē ir noticis ievērojams samazinājums, un tajā to 
gados jaunu pieaugušo skaits, kuri lietojuši kaņepes pēdējā 
gada laikā, pašlaik atbilst ES vidējam rādītājam.

Savukārt 2010./2011. gadā septiņas valstis paziņoja 
jaunus aptauju datus, kas ļāva gūt zināmu priekšstatu par 
jaunākajām tendencēm kaņepju lietošanā. Salīdzinot ar 
minētajās valstīs veiktajām iepriekšējām aptaujām, kas 
notika pirms viena līdz pieciem gadiem, sešas no tām ziņoja 
par salīdzinoši stabilu kaņepju lietošanas izplatību pēdējā 
gada laikā gados jaunu pieaugušo vidū, un viena valsts 
(Somija) ziņoja par izplatības palielinājumu.

Kaņepju lietošanas ievirzes

Pieejamie dati liecina par daudzām kaņepju lietošanas 
ievirzēm, sākot no eksperimentālas pamēģināšanas līdz 
atkarīgai lietošanai. Daudzas personas pamēģina kaņepes 
tikai vienreiz vai divreiz, bet citas lieto tās laiku pa laikam 
vai noteiktu laikposmu. Lietošanas ievirzes būtiski ietekmē 
riska uztvere, un ir vērts norādīt, ka ES mēroga attieksmes 
pētījumā lielākā daļa (91 %) jauniešu Eiropā atzina ar 
kaņepju regulāru lietošanu saistītos riskus veselībai, bet 
riskus veselībai, ko rada lietošana laiku pa laikam, atzina 
mazāk aptaujāto (52 %).

No visiem 15–64 gadus veciem iedzīvotājiem, kuri kaut 
reizi ir lietojuši kaņepes, 70 % nav tās lietojuši pēdējā 
gadā (46). No tiem, kuri šo narkotiku lietojuši pēdējā gadā, 
vidēji gandrīz puse ir to darījuši pēdējā mēneša laikā, un 
tas var liecināt par regulārāku lietošanu. Tomēr īpatsvarā ir 
ievērojamas atšķirības starp valstīm un dzimumiem. Kaņepju 
lietošanas izplatība, kas ir daudz augstāka par vidējo 
Eiropā, ir novērojama dažās jauniešu grupās, piemēram, 
to jauniešu vidū, kuri apmeklē noteiktus nakts izklaides 
vai deju mūzikas pasākumus. Kaņepju lietošanu bieži 
saista arī ar ievērojamu alkohola patēriņu — gados jaunu 
pieaugušo vidū (vecumā no 15 līdz 34 gadiem) biežiem vai 
pārmērīgiem alkohola lietotājiem kopumā bija divas līdz 
sešas reizes lielāka iespējamība, ka viņi ziņos par kaņepju 
lietošanu, nekā pārējiem iedzīvotājiem (EMCDDA, 2009b).

Ar dažādiem kaņepju preparātu un to lietošanas veidiem 
var būt saistīti dažādi riski. Kaņepju lietošanas ievirzes, 
kas saistītas ar lielām patēriņa devām, var radīt lietotājam 
lielāku atkarības veidošanās risku vai citas problēmas 
(EMCDDA, 2008). Piemēram, tas attiecas uz tādu kaņepju 
lietošanu, kurās ir ļoti augsts THC saturs, vai to lietošanu 
lielos daudzumos, kā arī ieelpošanu no ūdenspīpes. 
Aptaujās reti tiek nošķirti dažādi kaņepju veidu lietošanas 
paņēmieni, tomēr Lielbritānijas 2009.–2010. gada 
Noziedzības aptaujā tika lēsts, ka aptuveni 12,3 % 
pieaugušo (vecumā no 15 līdz 59 gadiem) vismaz vienreiz 
ir pamēģinājuši kaņepju veidu, kas, viņuprāt, bija “skunkss” 
(ielas nosaukums, ar ko apzīmē šīs narkotikas formu, kurai 
parasti ir augsta iedarbība). Lai gan aptuveni vienāds 
skaits kaņepju lietotāju ziņoja par kaņepju augu lietošanu 
dzīves laikā (50 %) un kaņepju sveķu lietošanu (49 %) 
dzīves laikā, tiem, kuri lietoja šo narkotiku pēdējā gada 
laikā, lielāka varbūtība bija lietot kaņepju augus (71 %), 
nevis kaņepju sveķus (38 %) (Hoare un Moon, 2010). 
Dati, kas gūti iedzīvotāju aptaujās 17 valstīs (47), par 
aptuveni 80 % pieaugušo iedzīvotāju Eiropas Savienībā un 
Norvēģijā liecina, ka vairāk nekā 40 % kaņepju lietotāju, 
kuri ziņojuši par šīs narkotikas lietošanu pēdējā mēneša 
laikā, to lietoja vienu līdz trīs dienas. Var lēst, ka aptuveni 
1 % pieaugušo (vecumā no 15 līdz 64 gadiem) Eiropas 
Savienībā un Norvēģijā jeb aptuveni 3 miljoni (48) lieto 
kaņepes katru dienu vai gandrīz katru dienu (izplatība 
valstīs svārstās no 0,1 % līdz 2,6 %). Aptuveni viena 
trešdaļa šādu lietotāju ir gados jauni pieaugušie vecumā no 
15 līdz 34 gadiem. Šajā vecuma grupā vīriešu, kas kaņepes 
lieto katru dienu, ir aptuveni 3,5 reizes vairāk nekā sieviešu. 
No 11 valstīm, kurās dzīvo 70 % ES iedzīvotāju un par 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab121
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(49) Šajā analīzē tika ņemti vērā tikai pēc 2000. gada savāktie dati.

kurām var noteikt intensīvas kaņepju lietošanas tendences, 
deviņas ziņo, ka situācija tajās ir stabila aptuveni kopš 
2000. gada (49). Pārējās divās valstīs pārmaiņas tika 
novērotas no piecu līdz sešu gadu laikposmā; Apvienotajā 
Karalistē kopš 2007. gada vērojams intensīvas kaņepju 
lietošanas samazinājums, bet Portugālē tā ir palielinājusies.

Atkarību arvien biežāk atzīst par regulāras kaņepju 
lietošanas iespējamām sekām, pat gados jaunāku lietotāju 
vidū, un dažās Eiropas valstīs pieaug to personu skaits, 
kuras meklē palīdzību saistībā ar kaņepju lietošanu (skatīt 
turpmāk). Dažiem kaņepju lietotājiem, jo īpaši intensīvajiem 
lietotājiem, var rasties problēmas arī tad, ja viņi klīniski nav 
atzīstami par atkarīgiem.

Kaņepju lietošana skolu audzēkņu vidū

ESPAD 2011. gada aptaujā (Hibell un citi, 2012) tika 
apkopota informācija par kaņepju lietošanas ievirzēm 
un tendencēm attiecībā uz skolu audzēkņiem no 26 no 
30 EMCDDA valstīm. Visaugstākais ziņotais kaņepju 
lietošanas dzīves laikā līmenis 15–16 gadus vecu skolēnu 
vidū bija Čehijas Republikā (42 %) un Francijā (39 %) 
(5. attēls). Nevienā no pārējām aptaujā iekļautajām valstīm 
un Spānijā lietošanas dzīves laikā līmenis nebija augstāks 

par 27 %. Tikai Čehijas Republika un Francija ir ziņojušas 
par kaņepju lietošanas dzīves laikā izplatības līmeni, kas 
pārsniedz to, kurš paziņots par salīdzināmu vecuma grupu 
Amerikas Savienotajās Valstīs 2011. gadā (35 %).

2011. gada ESPAD ziņojums — aptauja par 
vielu lietošanu Eiropas skolās

Eiropas skolu aptaujas projekts attiecībā uz alkoholu un 
citām narkotikām (ESPAD) nodrošina regulārus aktuālākos 
datus par narkotiku lietošanas līmeni, tendencēm un 
attieksmi pret tām 15–16 gadus vecu skolēnu vidū 
visā Eiropā.

Šī standartizētā aptauja notiek ik pēc četriem gadiem un 
nodrošina salīdzināmus datus par nelegālo narkotiku, 
alkohola, cigarešu un citu vielu lietošanu skolu audzēkņu 
vidū. Tā arī sniedz informāciju par šādu vielu pieejamību, 
to lietošanas sākšanas vecumu un uzskatiem par riskiem 
un kaitējumu.

Aptaujā 2011. gadā (Hibell un citi, 2012) tika intervēti 
1995. gadā dzimušie skolu audzēkņi no 36 Eiropas 
valstīm, tostarp no 26 no 30 EMCDDA valstīm. Pirmo 
reizi tika izmantotas statistiskās metodes, lai noskaidrotu, 
vai pastāv būtisks atšķirības (95 % līmenis) — gan starp 
2011. un 2007. gadā veiktajām aptaujām, gan starp 
zēniem un meitenēm. Iepriekšējos ESPAD ziņojumos par 
būtiskām tika uzskatītas tikai atšķirības par vismaz četriem 
procentu punktiem.

ESPAD secinājumi par kaņepju lietošanu ir izklāstīti šajā 
nodaļā. Attiecīgā gadījumā ir norādīti arī rezultāti no 
salīdzināmām aptaujām, kas veiktas Apvienotajā Karalistē 
un Spānijā. Secinājumi par ekstazī, amfetamīniem un 
kokaīnu ir izklāstīti nākamajās nodaļās.

5. attēls. Kaņepju lietošanas dzīves laikā izplatība 15–16 gadus 
vecu skolu audzēkņu vidū ESPAD un salīdzināmās aptaujās, kas 
veiktas 2010. un 2011. gadā.
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(1) Ierobežota salīdzināmība  — dati par Beļģiju attiecas uz flāmu kopienu; 
dati par Vāciju attiecas uz piecām zemēm; tikai neliela daļa skolu, kas 
atlasītas paraugā Apvienotajā Karalistē, piedalījās ESPAD aptaujā, tomēr 
vispāratzītā valsts aptaujā 2010. gadā tika ziņots par ļoti līdzīgu izplatību 
(27 %); dati par Spāniju, kas nepiedalījās ESPAD, ņemti no 2010. gadā 
veiktas valsts aptaujas; dati par Amerikas Savienotajām Valstīm kas arī 
nepiedalījās ESPAD, savākti 2011. gadā, un tajās lēstais vidējais vecums bija 
16,2 gadi, kas ir vairāk nekā ESPAD vidējais 15,8.

(2) Šeit norādīts vidējais nesvērtais Eiropas valstu rādītājs.
Avoti: ESPAD un Reitox valstu koordinācijas centri Eiropas datiem; Johnston un citi 

(2012) Amerikas Savienoto Valstu datiem.

http://www.espad.org/
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Paziņotais to 15–16 gadus veco kaņepju lietotāju īpatsvars, 
kuri lietojuši kaņepes pēdējā mēneša laikā, svārstās no 
24 % Francijā līdz 2 % Rumānijā un Norvēģijā.

Īpatsvars starp dzimumiem Eiropā ir dažāds, piemēram, 
zēnu un meiteņu attiecība to lietotāju vidū, kuri kaut reizi 
ir lietojuši kaņepes, svārstās no 1:1 Francijā, Spānijā un 
Rumānijā līdz 2,5:1 Grieķijā un Kiprā.

Tendences skolu audzēkņu vidū

ESPAD aptaujā aptvertajā 16 gadu laikposmā kaņepju 
lietošanas dzīves laikā izplatība Eiropas skolu audzēkņu 
vidū kopumā ir palielinājusies. Minētajā laikposmā 
līdz 2003. gadam novērotā augšupejošā tendence 
to 15–16 gadus veco skolēnu vidu, kuri ir lietojuši 
kaņepes savas dzīves laikā, samazinājās 2007. gadā, 
un 2011. gadā tā saglabājās tādā pašā līmenī. No 
23 valstīm, kas piedalījās gan 2011. gada aptaujā, gan 
1995. vai 1999. gada aptaujā, kaņepju lietošanas izplatība 
pašlaik ir vismaz par četriem procentu punktiem augstāka 
14 valstīs un zemāka 2 valstīs.

Šajā laikposmā novērotās tendences var sagrupēt pēc 
izplatības līmeņa un ģeogrāfiskā novietojuma. Astoņas 
valstis, kas atrodas galvenokārt Eiropas ziemeļos vai 
dienvidos (6. attēls, pa kreisi), visā šajā laikposmā ziņoja 
par zemu dzīves laikā notikušas kaņepju lietošanas 
izplatību. Piecās no šīm valstīm kaņepju lietošanas 
izplatība 2011. gadā līdz trīs procentu punktu robežās 
atšķiras no izplatības līmeņa, kas konstatēts ESPAD 

iepriekšējā aptaujā 1995. vai 1999. gadā. Tomēr kaņepju 
lietošanas izplatība pašlaik ir ievērojami augstāka nekā 
iepriekšējā aptaujā, kas notikusi 20. gadsimta 90. gados, 
trijās no šīm valstīm — Portugālē (par deviņiem procentu 
punktiem), Somijā (par sešiem procentu punktiem) un 
Rumānijā (par sešiem procentu punktiem). Laikposmā no 
2007. līdz 2011. gadam piecas no šīm valstīm ziņoja par 
statistiski nozīmīgu palielinājumu, bet viena ziņoja par 
nozīmīgu samazinājumu.

Otru grupu veido astoņas Rietumeiropas valstis, kas 
agrākajās ESPAD aptaujās ziņojušas par salīdzinoši 
augstu kaņepju lietošanas izplatību (6. attēls, vidū). 
Visā 16 gadu laikposmā kaņepju lietošanas izplatība 
skolu audzēkņu vidū ir krasi samazinājusies divās no šīm 
valstīm — Īrijā par 19 procentu punktiem un Apvienotajā 
Karalistē par 16 procentu punktiem. Samazinājums 
laikposmā no pirmās aptaujas 2003. gadā līdz pēdējai 
2011. gadā ir novērots arī Vācijā (deviņi procentu punkti) 
un Beļģijā (septiņi procentu punkti). Divas šīs grupas 
valstis, kurās bija viszemākā kaņepju lietošanas izplatība 
1995. gadā, proti, Dānija un Itālija, ziņo par līdzīgu 
izplatības līmeni arī 2011. gadā. Šajā grupā tikai Francijā 
ir novērots palielinājums par vismaz četriem procentu 
punktiem laikposmā no pirmās aptaujas (1999. gadā) 
līdz pēdējai ESPAD aptaujai. Turklāt, lai gan septiņās no 
astoņām valstīm laikposmā no 2007. līdz 2011. gadam 
bija vērojama lejupejoša vai stabila tendence, Francija 
ziņo par palielinājumu (astoņi procentu punkti).

6. attēls. Dažādas tendenču ievirzes attiecībā uz kaņepju lietošanas dzīves laikā izplatību 15–16 gadus vecu skolu audzēkņu vidū visās 
piecās ESPAD aptaujas kārtās.
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Avoti: ESPAD un Reitox valstu koordinācijas centri.
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(50) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu EYE‑1 (iv daļa).
(51) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu EYE‑23 (i daļa).
(52) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu TDI ‑2 (ii daļa) un tabulas TDI ‑5 (ii daļa) un TDI ‑22 (i daļa).

Trešajā grupā, kurā ir 10 valstis, kas atrodas starp 
Baltijas jūru un Balkānu pussalu, laikposmā no pirmās 
aptaujas 1995. vai 1999. gadā līdz pēdējai 2011. gadā 
kaņepju lietošanas izplatība palielinājās, bet astoņās 
valstīs tā palielinājās par vismaz 10 procentu punktiem 
(6. attēls, pa labi). Čehijas Republikā izplatības līmenis 
ir augstāks nekā citās valstīs. Lielākajā daļā pārējo šīs 
grupas valstu kaņepju lietošanas dzīves laikā izplatība 
skolu audzēkņu vidū ir palielinājusies no zemas līdz tādai, 
kas ir tāda pati vai augstāka nekā vidēji Eiropā. Liela 
daļa pārmaiņu kaņepju lietošanas izplatībā šajā valstu 
grupā notika līdz 2003. gadam, un līdz 2007. gadam 
bija vērojamas izlīdzināšanās pazīmes. Kopš 2007. gada 
kaņepju lietošanas izplatība skolu audzēkņu vidū ir būtiski 
palielinājusies trijās no šīm valstīm (Latvijā, Ungārijā, Polijā), 
samazinājusies vienā valstī (Slovākijā), bet saglabājusies 
stabila sešās valstīs.

Salīdzinot abas pēdējās ESPAD aptaujas, stabila tendence 
attiecībā uz kaņepju lietošanu dzīves laikā skolu audzēkņu 
vidū ir vērojama pusē no iesaistītajām 26 EMCDDA 
valstīm, bet būtisks samazinājums ir vērojams četrās valstīs, 
savukārt deviņās valstīs ir vērojams būtisks palielinājums. 
Par vislielāko palielinājumu par sešiem līdz astoņiem 
procentu punktiem ziņo Francija, Latvija, Ungārija un Polija.

Ievirzes skolu audzēkņu vidū

ESPAD 2011. gada aptauja liecina, ka kopumā kaņepju 
lietošanu par riskantāku uzskata skolēni valstīs, kurās 
lietotāju ir mazāk. No risku un kaitējuma izpratnes viedokļa 
skolēni skaidri nošķir eksperimentālu un regulāru lietošanu, 
un 12–47 % ziņoja, ka kaņepju pamēģināšana vienu vai 
divas reizes rada lielu risku veselībai, bet regulāru šīs 
narkotikas lietošanu par tādu, kas rada lielu risku veselībai, 
uzskatīja 56–80 % (50).

Agrīna kaņepju lietošanas sākšana tika saistīta ar to, 
ka vēlāk radās intensīvāki un problemātiskāki narkotiku 
patēriņa veidi, un astoņas valstis (Bulgārija, Čehijas 
Republika, Igaunija, Spānija, Francija, Nīderlande, 
Slovākija un Apvienotā Karaliste) ziņoja, ka to lietotāju 
īpatsvars, kuri sākuši lietot kaņepes 13 gadu vecumā vai 
jaunākā vecumā, tajās ir 5 % (51); Amerikas Savienotajās 
Valstīs šis līmenis sasniedza 15 %.

Zēni biežāk nekā meitenes atzīst, ka ir sākuši kaņepes 
lietot agrāk un ka lieto tās biežāk; 5–11 % 15–16 gadus 
vecu skolu audzēkņu deviņās Eiropas valstīs ziņojuši, ka 
ir lietojuši kaņepes 40 vai vairāk reižu savas dzīves laikā. 
Lielākajā daļā valstu šis īpatsvars bija vismaz divreiz lielāks 
nekā skolnieču vidū.

Kaņepju lietošanas nelabvēlīgā ietekme uz 
veselību
Pastāv vispārējs pieņēmums, ka kaņepju lietošanas radītie 
riski cilvēka veselībai ir mazāki nekā tie, kas saistīti ar heroīnu 
vai kokaīnu. Tomēr, tā kā kaņepju lietošana ir plaši izplatīta, 
tās ietekme uz sabiedrības veselību var būt ievērojama.

Ir apzinātas daudzas akūtas un hroniskas veselības 
problēmas, kas saistītas ar kaņepju lietošanu. Nelabvēlīga 
akūta ietekme var būt slikta dūša, traucēta koordinācija 
un darbspējas, nemiers un psihozes simptomi, par kuriem 
biežāk var sūdzēties tie, kuri lietojuši narkotiku pirmo 
reizi. Epidemioloģiski novērojumu pētījumi apstiprināja, 
ka kaņepju lietošana autovadītāju vidū arī palielina risku, 
ka viņi varētu tikt iesaistīti transportlīdzekļu sadursmē 
(Asbridge un citi, 2012).

Hroniska kaņepju lietošanas ietekme var būt atkarība un 
elpošanas orgānu slimības. Regulāra kaņepju lietošana 
pusaudža vecumā var nelabvēlīgi ietekmēt gados jaunu 
pieaugušo iedzīvotāju garīgo veselību, un ir pierādījumi par 
psihozes simptomu un traucējumu riska paaugstināšanos, 
ja palielinās lietošanas biežums un daudzums (Hall un 
Degenhardt, 2009).

Ārstēšana

Ārstēšanās pieprasījums

Kaņepes 2010. gadā bija primārā narkotika aptuveni 
108 000 pacientu, kuri sāka ārstēšanos 29 valstīs (25 % no 
visiem narkotikas lietojošiem pacientiem), tādējādi tā bija 
otra visbiežāk minētā narkotika pēc heroīna. Kaņepes bija 
arī visbiežāk nosauktā sekundārā narkotika, kuru norādīja 
aptuveni 98 000 pacientu. Primāro kaņepju lietotāju 
īpatsvars ir vairāk nekā 30 % no visiem ārstēšanās sācējiem 
Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Francijā, Kiprā, Nīderlandē, 
Polijā un Ungārijā, un mazāk nekā 10 % Bulgārijā, 
Igaunijā, Luksemburgā, Maltā, Rumānijā un Slovēnijā, bet 
pārējās valstīs tas ir no 10 % līdz 30 % (52). Par gandrīz 
70 % īpatsvaru no visiem kaņepju lietotājiem, kuri sākuši 
ārstēšanos Eiropā, ziņo Vācija, Spānija, Francija un 
Apvienotā Karaliste.

Atšķirības kaņepju lietošanas un ar to saistīto problēmu 
izplatībā palīdz izskaidrot dažas no ārstēšanās sācēju 
skaita atšķirībām starp valstīm. Svarīgi ir arī citi apstākļi, 
piemēram, norīkojumu izsniegšanas prakse un ārstēšanas 
nodrošināšanas veids. Piemēram, Francijā darbojas 
konsultatīvo centru sistēma, kas paredzēta gados jauniem 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyefig1d
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyetab23a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab22a
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pacientiem, kuri lieto galvenokārt kaņepes (53), savukārt 
Ungārijā likumpārkāpējiem ārstēšanās no narkomānijas 
tiek piedāvāta kā alternatīva sodīšanai; abas šīs sistēmas 
palielinās ārstēšanās sācēju skaitu.

Pēdējos piecos gados ārstēšanos sākušo kaņepju lietotāju 
skaits kopumā ir palielinājies (no 73 000 pacientu 
2005. gadā līdz 106 000 pacientu 2010. gadā) 25 valstīs, 
par kurām ir pieejami dati, un īpaši ir palielinājies to 
lietotāju skaits, kuri sākuši ārstēšanos pirmo reizi.

Ārstējamo pacientu raksturojums

Pacienti — kaņepju lietotāji sāk ārstēšanos pārsvarā 
ambulatori, un tiek ziņots, ka tā ir viena no gados 
jaunākajām pacientu grupām, kas sāk ārstēšanos — šādu 
pacientu vidējais vecums ir 25 gadi. Jaunieši, kuri norāda 
kaņepes kā primāro narkotiku, veido 76 % no paziņotā 
jaunu ārstēto pacientu skaita vecumā no 15 līdz 19 gadiem 
un 86 % no tiem, kuri jaunāki par 15 gadiem. Vīriešu 
skaita pārsvars pār sieviešu skaitu ir viens no augstākajiem 
starp narkomānijas ārstēšanas pacientiem (aptuveni pieci 
vīrieši uz katru sievieti). Kopumā aptuveni puse pacientu, 
kuru primārā narkotika ir kaņepes, lieto tās katru dienu, 
aptuveni 21 % tās lieto no divām līdz sešām reizēm 
nedēļā, 13 % lieto kaņepes reizi nedēļā vai retāk, un 
17 % ir gadījuma rakstura lietotāji, no kuriem daži kaņepes 
nav lietojuši mēnesī pirms ārstēšanās sākšanas. Pastāv 
ievērojamas atšķirības starp valstīm. Piemēram, Ungārijā, 
kur lielāko daļu kaņepju lietotāju, kuri sāk ārstēšanos, 
nosūta ārstēties krimināltiesību sistēma, vairums no šādiem 
lietotājiem ir gadījuma rakstura vai nav lietojuši šo narkotiku 
mēnesi pirms ārstēšanās sākšanas (54).

Ārstēšanas nodrošināšana

Kaņepju lietotāju ārstēšana Eiropā ietver dažādus 
pasākumus, tostarp ārstēšanu ar interneta starpniecību, 
konsultēšanu, strukturētus psihosociālos intervences 
pasākumus un ārstēšanu mājas apstākļos. Selektīvā un 
indikatīvā profilakse un ārstēšanas intervences pasākumi 
šajā jomā bieži vien pārklājas (sk. 2. nodaļu).

Vairāk nekā puse Eiropas valstu 2011. gadā ziņoja, 
ka lietotājiem, kuri aktīvi meklē ārstēšanas iespējas, 
ir pieejamas īpašas kaņepju atkarības ārstēšanas 
programmas — tas ir par vienu trešdaļu vairāk nekā 
2008. gadā. Valsts eksperti no Vācijas, Grieķijas, Itālijas, 
Lietuvas, Luksemburgas, Nīderlandes, Slovēnijas, Slovākijas, 
Apvienotās Karalistes un Horvātijas savā visjaunākajā 
novērtējumā lēsa, ka šīs programmas ir pieejamas lielākajai 
daļai kaņepju lietotāju, kuriem vajadzīga ārstēšana, 

savukārt eksperti no Beļģijas, Čehijas Republikas, Dānijas, 
Spānijas, Austrijas, Portugāles, Rumānijas un Norvēģijas 
lēsa, ka tās ir pieejamas tikai nelielai šādu lietotāju daļai. 
Bulgārija, Igaunija, Kipra, Ungārija un Polija ziņoja, ka 
nākamajos trīs gados ir plānots ieviest īpašas ārstēšanās 
programmas kaņepju lietotājiem.

Ārstēšanu no kaņepju atkarības nodrošina pārsvarā 
ambulatorās iestādēs, krimināltiesību sistēmas struktūrās, 
neatliekamās medicīniskās palīdzības telpās, un garīgās 
veselības ārstēšanas iestādēs, kas darbojas kā svarīgas 
nosūtītājaģentūras. Ungārijā aptuveni divas trešdaļas no 
visiem ārstēšanos sākušajiem kaņepju lietotājiem, par kuriem 
ziņots 2010. gadā, saņēma konsultācijas, ko nodrošināja 
akreditētu organizāciju tīkls. Daudzpusējo ģimenes terapiju 
un kognitīvo uzvedības terapiju jauniešiem, kuriem ir ar 
kaņepju lietošanu saistītas problēmas, un viņu ģimenēm 
nodrošina Beļģijā, Vācijā, Francijā un Nīderlandē kā daļu 
no klīniskā pētījuma, ko veic arī Šveicē (sk. turpmāk). Pēc 
veiksmīga izmēģinājuma posma Kopenhāgenā, Dānijā, kā 
terapija attiecībā uz problēmām, kas saistītas ar kaņepju 
lietošanu, tiek ieviesta īsās terapijas pieeja. Šī terapija ietver 
motivējošās intervijas elementus, kognitīvās uzvedības 
terapiju un uz risinājumu vērsto terapiju.

Arvien vairākas Eiropas valstis piedāvā ārstēšanu no 
kaņepju atkarības ar interneta starpniecību, lai veicinātu 
ārstēšanās pieejamību personām, kuras, iespējams, nespēj 
vai nevēlas prasīt palīdzību specializētajā narkomānijas 
ārstēšanas sistēmā. Ungārijā tiešsaistes programma 
piedāvā tīmeklī pamatotu ārstēšanos cilvēkiem, kuri vēlas 
samazināt vai izbeigt kaņepju lietošanu, un tajā ir ietvertas 
saites uz ambulatorās ārstēšanas centriem Budapeštā. 
Šī pašpalīdzības programma izmanto pieredzi, kas gūta 
ārstēšanas nodrošināšanā kaņepju lietotājiem ar interneta 
starpniecību citās Eiropas valstīs.

Jaunākie pētījumi par kaņepju lietotāju ārstēšanu

Ir pakāpeniski palielinājusies kaņepju atkarības ārstēšanas 
novērtējuma pētījumu pieejamība, un lielākā daļa no 
šādiem pētījumiem ir vērsta galvenokārt uz intervences 
pasākumiem, piemēram, ģimenes terapiju un kognitīvās 
uzvedības terapiju.

EMCDDA nesen sāka meta analīzi par Eiropā un ASV 
veiktiem pētījumiem daudzpusējās ģimenes terapijas jomā. 
ASV pētījumi apstiprināja vairākus pozitīvus šīs pieejas 
rezultātus, tādus kā vielu lietošanas un likumpārkāpumu 
samazināšanās, salīdzinājumā ar individuāli nodrošinātu 
kognitīvās uzvedības terapiju un pēc rokasgrāmatām 
nodrošinātu pieaugušo grupu terapiju, kuras pamatā 

(53) Turklāt daudzus opioīdu lietotājus Francijā ārstē ģimenes ārsti, un šādi lietotāji nav iekļauti ārstēšanās pieprasījuma rādītājā, tādējādi palielinot citu 
narkotiku lietotāju īpatsvaru.

(54) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI ‑10 (iii daļa), (iv daļa), TDI ‑21 (ii daļa) un TDI ‑111 (viii daļa).

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab111h
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3. nodaļa. Kaņepes

ir sociālās mācīšanās principi un kognitīvās uzvedības 
terapija (Liddle un citi, 2009). Attiecībā uz jauniešu 
ārstēšanu ASV krimināltiesību struktūrās jānorāda, ka 
daudzpusējā ģimenes terapija ir samazinājusi kaņepju 
lietošanu visproblemātiskāko lietotāju vidū (Henderson 
un citi, 2010). Arī Eiropas analīze liecina, ka šī terapija 
ir dzīvotspējīga ārstēšanas iespēja pieaugušajiem, kuri 
lieto vielas ļoti lielā daudzumā un kuriem ir uzvedības 
traucējumi. Šādi bija provizoriskie secinājumi, kas izdarīti 
vairākās Eiropas vietnēs veiktajā starptautiskajā pētījumā 
par kaņepju atkarības ārstēšanas nepieciešamību 
(INCANT), kurš kopš 2003. gada tiek veikts Beļģijā, Vācijā, 
Francijā, Nīderlandē un Šveicē.

Īsus intervences pasākumus var definēt kā padomu 
došanu, konsultēšanu vai padomu došanu apvienojumā ar 
konsultēšanu, kuras mērķis ir samazināt narkotiku — legālo 

un nelegālo — patēriņu. Nesenā starptautiskā pētījumā 
alkohola, smēķēšanas un vielu lietošanas pārbaudes 
tika saistītas ar īsiem intervences pasākumiem, un 
pēcuzraudzībā tika ziņots par kaņepju lietošanas 
samazināšanos (Humeniuk un citi, 2011).

Pašlaik notiek arī izpēte par medikamentiem, ar kuriem 
varētu papildināt psihosociālos intervences pasākumus 
kaņepju izraisīto problēmu ārstēšanā, mazinot kaņepju 
abstinences simptomus, kāri pēc kaņepēm vai to lietošanu. 
Attiecībā uz kaņepju atkarību pētījumos tiek pētīta orālā 
sintētiskā THC kā aizstājējterapijas iedarbība, savukārt 
attiecībā uz rimonabantu kā antagonistu gūti pierādīti 
pozitīvi rezultāti, kas pierāda, ka tas samazina akūtas 
psiholoģiskās problēmas, kuras saistītas ar kaņepju 
smēķēšanu (Weinstein un Gorelick, 2011).

http://www.incant.eu
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Ievads
Daudzās Eiropas valstīs amfetamīni (vispārīgs apzīmējums, 
kas aptver gan amfetamīnu, gan metamfetamīnu) vai ekstazī 
ir otrā visbiežāk lietotā nelegālā viela pēc kaņepēm. 
Turklāt dažās valstīs liela narkotiku problēma ir amfetamīnu 
lietotāji, kam ir ievērojams īpatsvars ārstējamo narkotiku 
lietotāju vidū.

Amfetamīns un metamfetamīns ir centrālo nervu sistēmu 
stimulējoši līdzekļi. No šīm divām narkotikām amfetamīns 
Eiropā ir vairāk pieejams, savukārt metamfetamīna 
lietošana ievērojamos daudzumos jau vēsturiski ir vērojama 
Čehijas Republikā un pēdējā laikā arī Slovākijā. Pēdējos 
gados metamfetamīns ir parādījies arī citu valstu narkotiku 
tirgos, jo īpaši Eiropas ziemeļos (Latvijā, Zviedrijā, 
Norvēģijā un retāk arī Somijā), kur tas ir lielā mērā 
aizstājis amfetamīnu. Par citām pazīmēm, kas liecina par 
problemātisku metamfetamīnu lietošanu, kaut arī, iespējams, 
ļoti zemā līmenī, 2010. gadā ziņoja Vācija, Grieķija, 
Kipra, Ungārija un Turcija, bet šīs narkotikas konfiskācijas 
gadījumu skaits ir palielinājies Igaunijā un Austrijā.

Ekstazī ir sintētiskas vielas, kas ķīmiskā sastāva ziņā ir 
radniecīgas amfetamīniem, bet to iedarbība nedaudz 
atšķiras. Vislabāk zināmais ekstazī grupas narkotiku 
preparāts ir 3,4–metilēndioksimetamfetamīns (MDMA), 
bet dažreiz ekstazī tabletēs atrod arī citas analogas vielas 
(MDA, MDEA). Šīs narkotikas popularitāte vēsturiski ir 
bijusi saistīta ar elektroniskās deju mūzikas kultūru, lai gan 
pēdējos gados ekstazī lietošana un pieejamība Eiropā ir 
nedaudz mazinājusies. Tomēr jaunākie dati liecina par 
MDMA atgriešanos dažās Eiropas valstīs.

Kopējais halucinogēno narkotiku, piemēram, lizergīnskābes 
dietilamīda (LSD) un halucinogēno sēņu, izplatības līmenis 
pārsvarā ir neliels un pēdējos gados ir bijis lielākoties stabils.

Kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus ziņo, ka noteiktās 
Eiropas narkotiku lietotāju apakšgrupās izklaides nolūkos 
lieto ketamīnu un gamma‑hidroksisviestskābi (GHB) — tie 
abi ir anestēzijas līdzekļi. Šī kļūst par atzītu problēmu, 
un dienesti arvien biežāk sāk pievērsties šo narkotiku 
lietotājiem. Tāpat arvien biežāk tiek atzītas ar šīm vielām 

saistītās veselības problēmas, jo īpaši urīnpūšļa slimības, ko 
izraisa ilgstoša ketamīna lietošana.

Piedāvājums un pieejamība

Narkotiku prekursori

Amfetamīns, metamfetamīns un ekstazī ir sintētiskas 
narkotikas, kam ražošanas procesā nepieciešami ķīmiski 
prekursori. Priekšstatu par šo vielu nelegālo ražošanu var 
rast, apkopojot ziņojumus par to kontrolēto ķīmisko vielu 
konfiskāciju, kas novirzītas no likumīgās tirdzniecības un 
nepieciešamas vielu izgatavošanai.

Starptautiskā darbība, lai novērstu to ķīmisko prekursoru 
novirzīšanu, kurus izmanto sintētisko narkotiku nelikumīgā 
izgatavošanā, tiek koordinēta projektā Prism. Šis projekts 
izmanto pirmseksporta paziņojumu sistēmu likumīgai 
šo vielu tirdzniecībai un ziņojumus par apturētajiem 
sūtījumiem un veikto konfiskāciju aizdomīgu darījumu 
gadījumos (INCB, 2012b).

Starptautiskā Narkotiku kontroles padome ziņo, ka 
1‑fenil‑2‑propanona (P2P, BMK), ko var izmantot 
amfetamīna un metamfetamīna nelikumīgai izgatavošanai, 
konfiskācijas apjoms visā pasaulē ir palielinājies 
pieckārtīgi no 4900 litriem 2009. gadā līdz 26 300 litriem 
2010. gadā. Konfiscētais apjoms Meksikā (14 200 litru 
2010. gadā), Kanādā (6000 litru) un Beļģijā (5000 litru) 
bija 95 % no visa konfiscētā apjoma pasaulē, par 
kuriem ziņots INCB (2012a). Arī Eiropas Savienībā krasi 
palielinājās P2P konfiskācija — no 863 litriem 2009. gadā 
līdz 7493 litriem 2010. gadā (Eiropas Komisija, 2011). 
P2P prekursora feniletiķskābes konfiskācijas apjoms 
pasaulē 2010. gadā četrkāršojās (INCB, 2012a). Šīs 
ķīmiskās vielas konfiskācijas apjoms Eiropas Savienībā 
2010. gadā (1,5 kilogrami) bija mazs salīdzinājumā ar 
2009. gadu (277 kilogrami) (Eiropas Komisija, 2011). 
Divu metamfetamīna galveno prekursoru — efedrīna 
un pseidoefedrīna — konfiskācijas apjoms pasaulē 
2010. gadā samazinājās (INCB, 2012a). Tomēr Eiropas 
Savienībā šo prekursoru konfiskācijas apjoms 2010. gadā 

4. nodaļa
Amfetamīni, ekstazī, halucinogēnās vielas, GHB un ketamīns
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(55) Desmit no šīm 28 vietām bija iesaistītas arī citu narkotiku — lielākoties metamfetamīna — ražošanā, tablešu izgatavošanā vai uzglabāšanā.
(56) Trīs ceturtdaļas pārtverto amfetamīna tablešu bija apzīmētas kā “kaptagons” un atgūtas Turcijā. Tabletes, ko pārdod nelegālo narkotiku tirgū kā 

kaptagonu, bieži satur amfetamīna un kofeīna sajaukumu.
(57) Dati par šajā nodaļā minētajiem narkotiku konfiskācijas apjomiem Eiropā ir atrodami 2012. gada statistikas biļetena tabulās no SZR‑11 līdz SZR‑18.

palielinājās — līdz 1,2 tonnām efedrīna (685 kilogrami 
2009. gadā) un 1,5 tonnām pseidoefedrīna (186 kilogrami 
2009. gadā) (Eiropas Komisija, 2011).

MDMA izgatavošanā ir iesaistīti galvenokārt divi 
ķīmiskie prekursori — 3,4 ‑metilēndioksifenil‑2‑propanons 
(3,4‑MDP2P, PMK) un safrols. Pasaulē 2010. gadā PMK 
tika konfiscēts 2 litru apmērā, kas ir mazāk salīdzinājumā 
40 litriem 2009. gadā, bet konfiscētā safrola daudzums 
samazinājās no 1048 litriem 2009. gadā līdz 168 litriem 
2010. gadā. Eiropas Savienībā 2010. gadā PMK netika 
konfiscēts, bet četros gadījumos tika konfiscēts safrols 
85 litru apmērā.

Eiropas Savienībā arī 2010. gadā tika pārtverts GHB 
prekursors gamma‑butirolaktons — kopumā 139 gadījumos 
tika konfiscēti 253 litri šīs vielas.

Amfetamīns

Pasaulē patērētā amfetamīna ražošana joprojām 
notiek galvenokārt Eiropā, kur atrodas gandrīz visas 
amfetamīna laboratorijas, par kurām ziņots 2010. gadā 
(UNODC, 2012). Amfetamīna konfiskācijas apjoms 
pasaulē 2010. gadā samazinājās par 42 % līdz aptuveni 
19 tonnām (sk. 4. tabulu). Rietumeiropā un Centrāleiropā 
2010. gadā joprojām tika konfiscēts liels daudzums 
amfetamīna, kaut arī konfiskācijas apjoms arī šajā reģionā 
samazinājās no 8,9 tonnām 2009. gadā līdz 5,4 tonnām 
2010. gadā. Par vislielāko amfetamīna konfiskācijas 
apjoma samazinājumu tika ziņots UNODC Tuvo un Vidējo 

Austrumu reģionā un Dienvidrietumāzijas reģionā. Liela 
daļa šajā reģionā konfiscētā amfetamīna bija “kaptagona” 
tablešu veidā (UNODC, 2012), un dažu šādu tablešu 
izcelsme varētu būt Eiropas Savienībā.

Lielākā daļa Eiropā konfiscētā amfetamīna tiek 
saražota Nīderlandē, Beļģijā, Polijā, Bulgārijā, Igaunijā 
un Turcijā (valstis norādītas svarīguma secībā). Eiropas 
Savienībā 2010. gadā atklāja un Eiropolam paziņoja 
28 vietas, kas iesaistītas amfetamīna ražošanā, tablešu 
izgatavošanā vai uzglabāšanā (55).

Tiek lēsts, ka Eiropā 2010. gadā notika aptuveni 
36 600 konfiskācijas gadījumu, konfiscējot 5 tonnas 
amfetamīna pulvera un 1,4 miljonus amfetamīna 
tablešu (56). Vispārējās lejupejošās tendences ietvaros 
pēdējos piecos gados amfetamīna konfiskācijas gadījumu 
skaits ir bijis svārstīgs. Eiropā konfiscēto amfetamīna 
tablešu skaits laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam ir 
krasi samazinājies, galvenokārt tāpēc, ka samazinājies 
konfiskācijas gadījumu skaits Turcijā. Pēc rekordliela 
pārtvertā daudzuma — aptuveni 8 tonnām — laikposmā no 
2007. līdz 2009. gadam pārtvertā amfetamīna pulvera 
daudzums 2010. gadā ir samazinājies līdz aptuveni 
5 tonnām (57).

Eiropā 2010. gadā Eiropā pārtverto amfetamīna paraugu 
tīrība joprojām ievērojami svārstījās no mazāk nekā 8 % 
Bulgārijā, Itālijā, Austrijā, Portugālē, Slovēnijā, Horvātijā 
un Turcijā līdz aptuveni 20 % vai vairāk valstīs, kurās 
ziņots par amfetamīna ražošanu (Beļģijā, Latvijā, Lietuvā, 

4. tabula. Amfetamīna, metamfetamīna, ekstazī un LSD konfiskācija, cena un tīrība.
Amfetamīns Metamfetamīns Ekstazī LSD

Kopējais konfiscētais daudzums 
(tonnas)

19 45 3,8 n. p.

ES un Norvēģijā 
(tostarp Horvātijā un Turcijā) 
konfiscētais daudzums

5,1 tonna
(5,4 tonnas)

500 kilogramu
(600 kilogramu)

Tabletes
3,0 miljoni

(3,9 miljoni)

Vienības
97 900

(98 000) (1)

Konfiskācijas gadījumu skaits 
ES un Norvēģijā 
(tostarp Horvātijā un Turcijā)

 
36 200

(36 600)
7 300

(7 300)
7 800

(9 300)
970

(990)

Vidējā mazumtirdzniecības cena 
(EUR)
Diapazons
(Starpkvartiļu diapazons)

Grams
6–41

(9,6–21,2)

Grams
10–70

Tablete
2–16

(3,9–8,4)

Deva
3–26

(6,5–13,1)

Vidējās tīrības (vai — attiecībā uz 
ekstazī —MDMA satura) diapazons
Diapazons
(Starpkvartiļu diapazons) 

5–39 %
(7,8–27,2 %)

5–79 %
(28,6–64,4 %)

3–104 mg
(33,0–90,4 mg)

n. p.

(1) Dati par kopējo 2010. gadā konfiscēto LSD daudzumu ir nepilnīgi, jo trūkst 2010. gada datu par Zviedriju — valsti, kas ziņoja par salīdzinoši lielu konfiskācijas gadījumu 
skaitu 2009. gadā. 

Piezīme. Visi dati attiecas uz 2010. gadu; n. p. — nav piemērojams, vai arī dati nav pieejami.
Avoti: UNODC (2012) skaitļiem par visu pasauli, Reitox valstu koordinācijas centri datiem par Eiropu.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szr/tables
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(58) Dati par šajā nodaļā minēto narkotiku tīrību Eiropā ir atrodami 2012. gada statistikas biļetena tabulā PPP‑8. ES tendenču indeksi ir atrodami 
2012. gada statistikas biļetena attēlā PPP‑2.

(59) Dati par šajā nodaļā norādītajām narkotiku cenām Eiropā ir atrodami 2012. gada statistikas biļetena tabulā PPP‑4.

Nīderlandē) vai kurās ir salīdzinoši augsti patēriņa rādītāji 
(Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā) , kā arī Čehijas Republikā un 
Slovākijā (58). Pēdējos piecos gados amfetamīna tīrība ir 
samazinājusies vai saglabājusies nemainīga lielākajā daļā 
valstu, kas iesniedza tendenču analīzei pietiekamus datus.

Amfetamīna vidējā mazumtirdzniecības cena 2010. gadā 
vairāk nekā pusē no 18 valstīm, kas iesniedza datus, 
svārstījās no EUR 10 līdz EUR 22 par gramu. Amfetamīna 
mazumtirdzniecības cena gadam samazinājās vai 
saglabājās nemainīgas 14 no 20 valstīs, kas bija 
iesniegušas datus par 2005.–2010. gadu (59).

Metamfetamīns

Visā pasaulē 2010. gadā tika konfiscētas 45 tonnas 
metamfetamīna, un tas bija būtisks pieaugums, salīdzinot 
ar 31 tonnu, ko konfiscēja 2009. gadā. Lielāko daļu šīs 
narkotikas konfiscēja Ziemeļamerikā (34 %), bet īpaši liels 
daudzums, proti, 13 tonnas, 2010. gadā tika konfiscēts 
Meksikā — nozīmīgā ražotājvalstī. Lielus apjomus konfiscēja 
arī Āzijas austrumos un dienvidaustrumos — reģionā, 
kurā 2010. gadā tika konfiscēti 32 % no visā pasaulē 
konfiscētā daudzuma jeb 20 tonnas; šajā reģionā galvenā 
ražotājvalsts ir Mjanma (UNODC, 2012).

Eiropā nelegālā metamfetamīna ražošana notiek 
galvenokārt Čehijas Republikā, kur 2010. gadā atklāja 
307 ražotnes, galvenokārt nelielas “mājas laboratorijas” 
(samazinājums, salīdzinot ar 342 laboratorijām 
2009. gadā). Šo narkotiku ražo arī Slovākijā, kā arī 
Lietuvā, Vācijā, Nīderlandē un Polijā. Vācija ziņoja 
par ievērojamu konfiscētā metamfetamīna daudzuma 
palielinājumu 2010. gadā (26,8 kilogrami salīdzinājumā 
ar 7,2 kilogramiem 2009. gadā); lielākā daļa šīs narkotikas 
tika pārtverta Saksonijā un Bavārijā, kas robežojas ar 
Čehijas Republiku, kura ir šīs narkotikas avotvalsts.

Eiropā 2010. gadā tika ziņots par gandrīz 
7300 metamfetamīna konfiskācijas gadījumiem, kuros tika 
konfiscēts aptuveni 600 kilogramu šīs narkotikas. Laikā no 
2005. līdz 2010. gadam palielinājās gan metamfetamīna 
konfiskācijas gadījumu skaits, gan konfiscētais daudzums; 
īpaši straujš šis pieaugums bija 2008. un 2009. gadā, bet 
2010. gadā tas stabilizējās.

Metamfetamīna tīrība 2010. gadā 20 valstīs, kas 
iesniedza datus, bija ļoti dažāda, un vidējā tīrība svārstījās 
no mazāk nekā 15 % Beļģijā un Dānijā līdz vairāk nekā 
60 % Čehijas Republikā, Slovākijā, Apvienotajā Karalistē 
un Turcijā. Arī metamfetamīna mazumtirdzniecības cenas 
2010. gadā būtiski svārstījās septiņās valstīs, kas par 
tām ziņoja, no aptuveni EUR 10–15 par gramu Bulgārijā, 

Latvijā, Lietuvā un Ungārijā līdz aptuveni EUR 70 par 
gramu Vācijā un Slovākijā.

Ekstazī

Saskaņā ar ziņām likvidēto ekstazī ražošanas laboratoriju 
skaits 2010. gadā samazinājās līdz 44 (55 laboratorijas 
2009. gadā). Lielākā daļa šādu laboratoriju atradās 
Austrālijā (17), Kanādā (13) un Indonēzijā (12). 
Joprojām turpinājās šīs narkotikas ražošanas ģeogrāfiskā 
izkliedētība, ražošanai koncentrējoties tuvāk patēriņa 
tirgiem Austrumāzijā, Dienvidaustrumāzijā, Ziemeļamerikā, 
Dienvidamerikā un Okeānijā. Tomēr ir iespējams, ka 
Rietumeiropa joprojām ir nozīmīga ekstazī ražošanas vieta.

Pasaulē ekstazī konfiskācijas apjoms 2010. gadā bija 
3,8 tonnas (UNODC, 2012); Ziemeļamerika ziņoja par 
konfiscētiem 20 % kopējā daudzuma, bet nākamais lielākais 
apjoms tika konfiscēts Rietumeiropā un Centrāleiropā (13 %).

Eiropā kopš 2005. gada gan ekstazī konfiskācijas gadījumu 
skaits, gan konfiscētais apjoms ir kopumā samazinājies. 
Laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam Eiropā 
konfiscēto ekstazī tablešu daudzums samazinājās par 
ceturtdaļu, bet 2010. gadā tika ziņots par palielinājumu, 
galvenokārt Francijā un Turcijā konfiscēto apjomu dēļ. 
Eiropā 2010. gadā tika ziņots par aptuveni 9300 ekstazī 
konfiskācijas gadījumu, un tajos pārtvēra vairāk nekā 
3,9 miljonus ekstazī tablešu, no kurām 1,6 miljoni tika 
konfiscēti Francijā un Turcijā.

2010. gadā 19 valstīs, kas iesniedza informāciju, 
pārbaudītajās ekstazī tabletēs vidējais MDMA saturs 
bija no 3 līdz 104 miligramiem. Turklāt vairākas valstis 
(Beļģija, Bulgārija, Vācija, Nīderlande un Horvātija) 
ziņoja, ka ir pieejamas lielas devas ekstazī tabletes, 
kas satur vairāk nekā 130 miligramu MDMA. Laikā no 
2005. līdz 2010. gadam MDMA saturs ekstazī tabletēs 
samazinājās 10 valstīs, bet palielinājās 9 valstīs.

Dažu pēdējo gadu laikā Eiropā ir notikušas pārmaiņas 
nelegālo narkotiku tablešu sastāvā — iepriekš lielākā daļa 
analizēto tablešu saturēja MDMA vai citu ekstazī līdzīgu 
vielu (MDEA, MDA) kā vienīgo psihoaktīvo vielu, bet 
šobrīd šis saturs ir daudzveidīgāks, un MDMA līdzīgu vielu 
šīs narkotikas sastāvā ir mazāk. Šīs pārmaiņas bija īpaši 
pamanāmas 2009. gadā, kad tikai trīs valstis ziņoja, ka 
analizētajās tabletēs ir liels MDMA līdzīgu vielu īpatsvars. 
2010. gadā to valstu skaits, kas ziņoja par MDMA līdzīgas 
vielas saturošu tablešu pārsvaru, palielinājās līdz astoņām.

Amfetamīni, bieži vien kombinācijā ar MDMA līdzīgām 
vielām, ir salīdzinoši plaši sastopami tabletēs, kas 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab4
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(60) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu EYE‑11.

analizētas Polijā, Slovēnijā un Turcijā. Lielākā daļa valstu, 
kas iesniedza datus, norādīja, ka analizētajās tabletēs ir 
atklāti piperazīni, jo īpaši mCPP atsevišķi vai kombinācijā ar 
citām, vielām; šīs vielas tika konstatētas vairāk nekā 20 % 
analizēto tablešu Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Kiprā, Ungārijā, 
Austrijā, Somijā, Apvienotajā Karalistē un Horvātijā.

Pašlaik ekstazī ir daudz lētāks nekā 20. gadsimta 90. gados; 
lielākā daļa valstu ziņo par vidējām mazumtirdzniecības 
cenām no EUR 4 līdz EUR 9 par tableti. Laikposmā no 
2005. līdz 2010. gadam ekstazī mazumtirdzniecības cena 
samazinājās vai saglabājās nemainīga 18 no 23 valstīm, par 
kurām bija iespējams veikt analīzi.

Halucinogēni un citas vielas

LSD lietošana un tirdzniecība Eiropā tiek uzskatīta par 
apjomīgu. Laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam 
LSD konfiskācijas gadījumu skaits palielinājās, bet 
konfiscētais daudzums pēc visu laiku augstākā rādītāja 
1,8 miljoni vienību sasniegšanas 2005. gadā attiecīgajā 
laikposmā svārstījās no 50 000 līdz 150 000. LSD 
mazumtirdzniecības cena aplūkotajā laikposmā 
samazinājās vai saglabājās nemainīga lielākajā daļā 
valstu, kas iesniedza datus. Vidējā cena 2010. gadā 
svārstījās no EUR 6 līdz EUR 14 par vienību lielākajā daļā 
14 valstu, kas iesniedza datus.

Par halucinogēno sēņu, ketamīna, GHB un GBL konfiskāciju 
2010. gadā ziņoja tikai trīs vai četras valstis atkarībā no 
narkotikas veida. Nav skaidrs, cik lielā mērā paziņotie 
konfiskācijas dati liecina par šo vielu ierobežoto pieejamību 
vai tikai faktu, ka tiesībaizsardzības dienesti parasti tām 
nepievērš uzmanību.

Izplatība un lietošanas ievirzes
Dažās valstīs ievērojama daļa no visiem problemātiskajiem 
narkotiku lietotājiem un lietotājiem, kuri meklē palīdzību 
narkotiku izraisīto problēmu dēļ, ir amfetamīna lietotāji, 
kuri bieži šo narkotiku lieto injicējot. Turpretī amfetamīni 
un ekstazī, kas bieži tiek lietoti orāli vai iešņaucot, ir 
saistāmi ar naktsklubu un deju pasākumu apmeklēšanu. Ir 
ievērots, ka ekstazī vai amfetamīnus biežo vien lieto kopā 
ar alkoholu, un personas, kas alkoholu lieto bieži vai lielos 
daudzumos, ziņo par daudz augstākiem amfetamīnu vai 
ekstazī lietošanas izplatības līmeņiem nekā vidēji pārējā 
sabiedrībā (EMCDDA, 2009b).

Amfetamīni

Narkotiku izplatības aplēses liecina, ka aptuveni 13 miljoni 
eiropiešu ir pamēģinājuši amfetamīnus un aptuveni 
2 miljoni ir lietojuši šo narkotiku pēdējā gada laikā (datu 

kopsavilkumu sk. 5. tabulā). Gados jaunu (15–34 gadi) 
pieaugušo vidū amfetamīnu lietošanas dzīves laikā 
izplatība dažādās valstīs ievērojami atšķiras, svārstoties 
no 0,1 % līdz 12,9 %, bet vidējais svērtais rādītājs Eiropā 
ir 5,5 %. Amfetamīnus pēdējā gada laikā šajā vecuma 
grupā lietojuši no 0 % līdz 2,5 %, bet lielākajā daļā valstu, 
kas sniedza informāciju, izplatības līmenis ir no 0,5 % līdz 
2,0 %. Lēš, ka pēdējā gada laikā amfetamīnus ir lietojuši 
aptuveni 1,5 miljoni (1,2 %) gados jauno eiropiešu. To, ka 
amfetamīni ir lietoti pēdējā gada laikā, visbiežāk norāda 
aptaujātie jaunieši, kuri ir saistīti ar deju mūzikas vai nakts 
izklaides vidi, un 2010. gada aptaujas rezultāti liecina, ka 
Čehijas Republikā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē 
izplatības īpatsvars svārstās no 8 % līdz 27 %.

Saskaņā ar ESPAD aptaujām 2011. gadā no 15 līdz 
16 gadus vecu skolu audzēkņu vidū amfetamīnu lietošanas 
dzīves laikā izplatība svārstījās no 1 % līdz 7 % 24 ES 
dalībvalstīs, Horvātijā un Norvēģijā, lai gan tikai Beļģija, 
Bulgārija un Ungārija ziņoja par izplatības līmeni, kas 
pārsniedz 4 % (60). Spānijas valsts skolu aptaujā šis rādītājs 
ir 1 %, bet Amerikas Savienotajās Valstīs — 9 %.

Laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam amfetamīnu 
lietošana pēdējā gada laikā visu iedzīvotāju vidū 
joprojām ir bijusi salīdzinoši reta un nemainīga lielākajā 
daļā Eiropas valstu, un visās valstīs, kas iesniedza datus, 

7. attēls. Amfetamīnu lietošanas pēdējā gada laikā izplatības 
tendences gados jaunu pieaugušo vidū (vecumā no 15 līdz 
34 gadiem).
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Piezīme. Dati norādīti tikai par tām valstīm, kurās veiktas vismaz trīs aptaujas. 
Vairāk informācijas sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlā GPS‑8.

Avoti: Reitox valstu ziņojumi, iedzīvotāju aptaujas, ziņojumi vai zinātniska 
informācija.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig8
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(61) Problemātisku amfetamīnu lietošanu definē kā šo vielu injicēšanu vai ilglaicīgu un/vai regulāru lietošanu.

izplatības rādītājs bija mazāk nekā 3 %. Šajā laikposmā 
par palielinājumu ziņoja tikai viena valsts, proti, Bulgārija, 
kurā tika novērots, ka to gados jaunu pieaugušo skaits, kas 
lietojuši amfetamīnus pēdējā gada laikā, ir palielinājies 
par vienu procentu punktu (7. attēls). Kopumā 2011. gadā 
veiktās ESPAD skolu aptaujas liecina, ka to skolu audzēkņu 
vecumā no 15 līdz 16 gadiem skaits, kuri ir pamēģinājuši 
ekstazī, ir mainījies nedaudz.

Problemātiska amfetamīnu lietošana

Jaunākās aplēses attiecībā uz problemātiskas amfetamīnu 
lietošanas izplatību ir pieejamas par divām valstīm (61). 
Pēc aplēsēm, 2010. gadā problemātisko metamfetamīna 
lietotāju skaits Čehijas Republikā bija 27 300–25 900 
(3,7–3,9 gadījumi uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 
15 līdz 64 gadiem), kas ir vairāk nekā iepriekšējos 
gados un vairāk nekā divas reizes pārsniedz 

problemātisko opioīdu lietotāju aptuveno skaitu. Slovākijā 
2007. gadā aplēses liecināja par aptuveni 5800–
15 700 problemātiskajiem metamfetamīna lietotājiem 
(1,5–4,0 gadījumi uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 
15 līdz 64 gadiem), kas ir aptuveni par 20 % mazāk nekā 
aptuvenais problemātisko opioīdu lietotāju skaits.

Metamfetamīns ir parādījies arī citu valstu narkotiku tirgos, 
jo īpaši Eiropas ziemeļos (Latvijā, Zviedrijā, Norvēģijā 
un retāk arī Somijā), kur tas ir daļēji aizstājis amfetamīnu. 
Par citām pazīmēm, kas liecina par problemātisku 
metamfetamīnu lietošanu, kaut arī, iespējams, ļoti zemā 
līmenī, 2010. gadā ziņoja Vācija, Grieķija, Kipra, Ungārija 
un Turcija, bet šīs narkotikas konfiskācijas gadījumu skaits ir 
palielinājies Austrijā un Igaunijā.

Afetamīnu kā primāro narkotiku norāda neliela daļa 
ārstēšanos sākušo pacientu Eiropā — 6 % no reģistrētajiem 
pacientiem, kuri ārstējas no narkotiku atkarības, 

5. tabula. Amfetamīnu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū kopumā — datu apkopojums.
Vecuma grupa Lietošanas laika ietvars

Dzīves laikā Pēdējā gada laikā

15–64 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 13 miljoni 2 miljoni

Eiropā vidēji 3,8 % 0,6 %

Diapazons 0,1–11,6 % 0,0–1,1 %

Valstis ar vismazāko izplatību Grieķija, Rumānija (0,1 %) 
Kipra (0,7 %)
Portugāle (0,9 %) 
Slovākija (1,2 %)

Rumānija, Grieķija (0,0 %) 
Francija, Portugāle (0,2 %)
Čehijas Republika, Kipra, Slovākija (0,3 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Apvienotā Karaliste (11,6 %) 
Dānija (6,2 %) 
Zviedrija (5,0 %)
Īrija (4,5 %)

Igaunija, Apvienotā Karaliste (1,1 %)
Bulgārija, Latvija (0,9 %)
Zviedrija, Somija (0,8 %)

15–34 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 7 miljoni 1.5 miljoni

Eiropā vidēji 5,5 % 1,2 %

Diapazons 0,1–12,9 % 0,0–2,5 %

Valstis ar vismazāko izplatību Rumānija (0,1 %)
Grieķija (0,2 %)
Kipra (1,2 %)
Portugāle (1,3 %)

Rumānija (0,0 %) 
Grieķija (0,1 %)
Portugāle (0,4 %)
Francija (0,5 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Apvienotā Karaliste (12,9 %)
Dānija (10,3 %)
Īrija (6,4 %)
Latvija (6,1 %)

Igaunija (2,5 %)
Bulgārija (2,1 %)
Dānija, Apvienotā Karaliste (2,0 %)
Vācija, Latvija (1,9 %)

Piezīme. Aplēses par Eiropu ir aprēķinātas no valstu izplatības aplēsēm, kas svērtas, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu attiecīgajā vecuma grupā katrā valstī. Lai iegūtu aplēses 
par lietotāju kopējo skaitu Eiropā, valstīm, par kurām nebija izplatības datu, aprēķinos izmantoja vidējo ES rādītāju (šīs valstis pārstāvēja ne vairāk kā 6 % gados jauno 
pieaugušo mērķauditorijas attiecībā uz aplēsēm par lietošanu pēdējā gada laikā un ne vairāk kā 3 % mērķauditorijas attiecībā uz pārējām aplēsēm). Iedzīvotāju 
vecuma grupas, kas izmantotas kā aprēķina bāze: 15–64 gadi — 338 miljoni; 15–34 gadi — 130 miljoni. Tā kā aplēsēm par Eiropu pamatā ir aptaujas, kas veiktas 
no 2004. līdz 2010./2011. gadam (galvenokārt 2008.–2010. gadā), tās neattiecas uz vienu gadu. Šeit apkopotie dati ir pieejami 2012. gada statistikas biļetena 
sadaļā “Iedzīvotāju aptaujas”.
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2012. gada ziņojums. Situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā

(62) Lietuvā, Norvēģijā un Vācijā datos, kas tiek paziņoti EMCDDA, nav iespējams nošķirt amfetamīna, MDMA un citu stimulantu lietotājus, jo viņi tiek 
norādīti kā “citu stimulantu, izņemot kokaīna”, lietotāji. Kopumā valstīs, par kurām paziņoti dati, amfetamīnu lietotāju īpatsvars ir 90 % no visiem 
lietotājiem, kas klasificēti kategorijā “citi stimulanti, izņemot kokaīnu”.

(63) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI ‑5 (ii daļa) un TDI‑22.
(64) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI ‑5 (iv daļa) un TDI‑37.
(65) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI ‑2 (i daļa), TDI ‑3 (iii daļa), TDI ‑5 (ii daļa) un TDI ‑36 (iv daļa). Sk. arī 2007. un 2012. gada statistikas 

biļetenu tabulu TDI ‑17.
(66) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu GPS ‑1 (iii daļa).
(67) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu EYE‑11.

2010. gadā (23 000 pacientu) (62). Turklāt gandrīz 
20 000 pacientu, kuri sāk ārstēšanos no problēmām 
saistībā ar citām primārajām narkotikām, kā sekundāro 
narkotiku norāda stimulantus (izņemot kokaīnu). Lietotāji, 
kuru primārā narkotika ir amfetamīni, veido ievērojamu 
īpatsvaru no visiem paziņotajiem lietotājiem, kuri sākuši 
ārstēšanos, Zviedrijā (28 %); Polijā (24 %); Latvijā 
(19 %) un Somijā (17%), un metamfetamīnu kā primāro 
narkotiku norādīja liela daļa reģistrēto pacientu, kuri sāka 
ārstēšanos Čehijas Republikā (63 %) un Slovākijā (35 %). 
Amfetamīnu lietojošo pacientu īpatsvars ir 5–15 % no 
visiem paziņotajiem ārstēšanās sācējiem sešās citās 
valstīs (Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Ungārijā, Nīderlandē un 
Norvēģijā); citur šis īpatsvars ir mazāks par 5 %. Laikposmā 
no 2005. līdz 2010. gadam tendences to ārstēšanos 
sākušo lietotāju skaita ziņā, kuru primārā narkotika ir 
amfetamīni, ir saglabājušās nemainīgas lielākajā daļā 
valstu, izņemot Čehijas Republiku un Slovākiju — abas šīs 
valstis ziņo, ka minētajā laikposmā tajās ir palielinājies to 
pacientu skaits un kopējais īpatsvars, kuri sākuši ārstēšanos 
saistībā ar metamfetamīnu, un tas ir īpaši palielinājies no 
2009. līdz 2010. gadam (63).

Amfetamīnu lietotāji, kuri sāk ārstēšanos, ir vidēji 30 gadus 
veci un ar zemāku vīriešu un sieviešu attiecību (divi pret 
vienu) nekā attiecībā uz jebkuru citu nelegālo narkotiku. 
Valstīs, kurās amfetamīnu lietotāji veido lielu īpatsvaru no 
ārstēšanās sācējiem, daudzi no viņiem ziņo, ka šo narkotiku 
injicē. Čehijas Republikā, Latvijā, Somijā, Zviedrijā un 
Norvēģijā 63–80 % no visiem pacientiem, kuru primārā 
narkotika ir amfetamīni, ziņoja, ka viņi šo narkotiku 
injicē (64). Par zemāku injicēšanas līmeni ziņo Slovākija 
(34 %), kur tas ir pazeminājies kopš 2005. gada (65).

Ekstazī

Narkotiku izplatības aplēses liecina, ka aptuveni 
11,5 miljoni eiropiešu ir pamēģinājuši ekstazī un aptuveni 
2 miljoni ir lietojuši šo narkotiku pēdējā gada laikā (datu 
kopsavilkumu sk. 6. tabulā). Šīs narkotikas lietošana pēdējā 
gada laikā ir vairāk izplatīta gados jaunu pieaugušo vidū, 
kur paziņotais vīriešu kārtas lietotāju īpatsvars parasti 
ir augstāks nekā sieviešu īpatsvars visās valstīs. Ekstazī 
lietošanas dzīves laikā izplatība vecuma grupā no 15 līdz 
34 gadiem svārstās no mazāk nekā 0,6 % līdz 12,4 %, 
bet lielākā daļa valstu, kas sniedza informāciju, lēš, ka 
izplatības līmenis tajās ir 2,1–5,8 % (66).

Ekstazī lietošanas dzīves laikā izplatība 15–16 gadus vecu 
skolu audzēkņu vidū 2011. gadā aptaujātajās Eiropas 
valstīs svārstījās no 1 % līdz 4 % (67), un tikai Apvienotā 
Karaliste ziņoja, ka gan pēc ESPAD aptaujas, gan Anglijas 
valsts skolu aptaujas datiem izplatības līmenis tajā ir 4 %. 
Spānijas valsts skolu aptaujā tiek ziņots par 2 % izplatības 
līmeni. Salīdzinājumam — šīs narkotikas lietošanas dzīves 
laikā izplatība līdzīga vecuma skolu audzēkņu vidū 
Apvienotajā Karalistē tiek lēsta 7 % līmenī.

Mērķtiecīgi pētījumi sniedz ieskatu stimulējošo narkotiku 
lietošanā “izklaides” nolūkā tādu gados jaunu pieaugušo 
vidū, kuri apmeklē dažādas nakts izklaides vietas visā 
Eiropā. Informācija par ekstazī lietošanu pēdējā gada 
laikā deju mūzikas un nakts izklaides vietu apmeklētāju 
vidū par 2010.–2011. gadu ir pieejama par divām 
valstīm — Čehijas Republiku (43 %) un Nīderlandi 
(Amsterdama, 54 %). Abos paraugam atlasītajos 
mērķauditorijas paraugos ekstazī lietošana bija izplatītāka 
nekā amfetamīnu lietošana. Tiešsaistes aptauja, kas 

8. attēls. Ekstazī lietošanas pēdējā gada laikā izplatības 
tendences gados jaunu pieaugušo vidū (vecumā no 15 līdz 
34 gadiem).
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Piezīme. Dati norādīti tikai par tām valstīm, kurās veiktas vismaz trīs aptaujas. 
Vairāk informācijas sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlā GPS‑21.

Avoti: Reitox valstu ziņojumi, iedzīvotāju aptaujas, ziņojumi vai zinātniska 
informācija.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab37
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab3c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats07/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab1c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig21
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4. nodaļa. Amfetamīni, ekstazī, halucinogēnās vielas, GHB un ketamīns

(68) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI‑5, TDI‑8 un TDI‑37.
(69) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu GPS‑1.

2012. gadā veikta Apvienotajā Karalistē, ziņoja, ka 
regulāro Apvienotās Karalistes naktsklubu apmeklētāju 
vidū ekstazī lietošana pēdējā gada laikā pārsniedz 
kaņepju lietošanu (Mixmag, 2012). Naktsklubu aptaujā, 
kas veikta Dānijā, 40 % aptaujāto (vidējais vecums — 
21 gads) atzina, ka kaut reizi dzīvē ir pamēģinājuši kādu 
no nelegālajām narkotikām, izņemot kaņepes (parasti 
kokaīnu, amfetamīnu vai ekstazī). Tomēr dati no vietu 
paraugiem un tiešsaistes aptaujām jāinterpretē piesardzīgi.

Piecās no sešām valstīm, kuru ziņotais ekstazī lietošanas 
pēdējā gadā līmenis pārsniedz vidējo un par kurām var 
raksturot tendences, šīs narkotikas patēriņš 15–34 gadus 
vecu lietotāju vidū parasti visaugstākais bija 21. gadsimta 
sākumā, bet pēc tam samazinājās (Čehijas Republika, 
Igaunija, Spānija, Slovākija, Apvienotā Karaliste) 
(8. attēls). Laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam šīs 
valstis ir ziņojušas par stabilu vai lejupejošu tendenci 

attiecībā uz lietošanu pēdējā gada laikā gados jaunu 
pieaugušo vidū (15–34 gadi).

Tikai neliels skaits narkotiku lietotāju sāk ārstēšanos saistībā 
ar ekstazī izraisītām problēmām. 2010. gadā ekstazī 
kā primāro narkotiku minēja 1 % vai mazāk (kopumā 
gandrīz 1000 pacientu) no visiem paziņotajiem ārstēšanos 
sākušajiem pacientiem visās Eiropas valstīs (68).

Halucinogēni, GHB un ketamīns

Aplēses liecina, ka gados jaunu (15–34 gadi) pieaugušo 
vidū LSD kaut reizi mūžā Eiropā ir lietojuši 0,1–5,4 %. Par 
daudz zemākiem izplatības līmeņiem tiek ziņots attiecībā 
uz lietošanu pēdējā gada laikā (69). No tām dažām 
valstīm, kas sniedza salīdzināmus datus, vairākums ziņo 
par augstāku halucinogēno sēņu lietošanas līmeni nekā 
LSD lietošanas līmeni, gan iedzīvotāju vidū kopumā, gan 
starp skolu audzēkņiem. Aplēses par halucinogēno sēņu 

6. tabula. Ekstazī lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū kopumā — datu apkopojums.
Vecuma grupa Lietošanas laika ietvars

Dzīves laikā Pēdējā gada laikā

15–64 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 11,5 miljoni 2 miljoni

Eiropā vidēji 3,4 % 0,6 %

Diapazons 0,4–8,3 % 0,1–1,6 %

Valstis ar vismazāko izplatību Grieķija (0,4 %) 
Rumānija (0,7 %)
Norvēģija (1,0 %)
Polija (1,2 %) 

Zviedrija (0,1 %) 
Grieķija, Rumānija, Francija (0,2 %)
Dānija, Polija, Norvēģija (0,3 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Apvienotā Karaliste (8,3 %)
Īrija (6,9 %)
Nīderlande (6,2 %) 
Spānija (4,9 %)

Slovākija (1,6 %)
Latvija (1,5 %)
Nīderlande, Apvienotā Karaliste (1,4 %)
Igaunija (1,2 %)

15–34 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 7,5 miljoni 1,5 miljoni

Eiropā vidēji 5,7 % 1,3 %

Diapazons 0,6–12,4 % 0,2–3,1 %

Valstis ar vismazāko izplatību Grieķija (0,6 %)
Rumānija (0,9 %)
Polija, Norvēģija (2,1 %)
Portugāle (2,6 %)

Zviedrija (0,2 %)
Grieķija, Rumānija, Francija (0,4 %)
Norvēģija (0,6 %)
Polija (0,7 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Apvienotā Karaliste (12,4 %)
Nīderlande (11,6 %)
Īrija (10,9 %)
Latvija (8,5 %)

Nīderlande (3,1 %)
Apvienotā Karaliste (3,0 %) 
Slovākija, Latvija (2,7 %) 
Igaunija (2,3 %)

Piezīme. Aplēses par Eiropu ir aprēķinātas no valstu izplatības aplēsēm, kas svērtas, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu attiecīgajā vecuma grupā katrā valstī. Lai iegūtu 
aplēses par lietotāju kopējo skaitu Eiropā, valstīm, par kurām nebija izplatības datu, aprēķinos izmantoja vidējo ES rādītāju (šīs valstis pārstāvēja ne vairāk kā 3 % 
mērķauditorijas). Iedzīvotāju vecuma grupas, kas izmantotas kā aprēķina bāze: 15–64 gadi — 338 miljoni; 15–34 gadi — 130 miljoni. Tā kā aplēsēm par Eiropu 
pamatā ir aptaujas, kas veiktas no 2004. līdz 2010./2011. gadam (galvenokārt 2008.–2010. gadā), tās neattiecas uz vienu gadu. Šeit apkopotie dati ir pieejami 
2012. gada statistikas biļetena sadaļā “Iedzīvotāju aptaujas”.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab37
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab1
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(70) Dati no ESPAD par visām valstīm, izņemot Spāniju. Sk. 2011. gada statistikas biļetena attēlu EYE‑3 (v daļa).

lietošanu dzīves laikā gados jaunu pieaugušo vidū svārstās 
no 0,3 % līdz 8,1 %, bet aplēses par lietošanu pēdējā gada 
laikā — no 0,0 % līdz 2,2 %. Attiecībā uz 15–16 gadus 
veciem skolu audzēkņiem lielākā daļa valstu ziņo, ka 
halucinogēnās sēnes kaut reizi mūžā ir lietojuši 1–4 % (70).

Aplēses par GHB un ketamīna lietošanu dzīves laikā 
pieaugušo un skolu audzēkņu vidū ir daudz zemākas 
nekā aplēses par ekstazī lietošanu. Nīderlandē, kur 
2009. gada iedzīvotāju aptaujā pirmo reizi tika iekļauts 
GHB, 0,4 % pieaugušo (vecumā no 15 līdz 64 gadiem) 
atzina, ka ir lietojuši šo narkotiku pēdējā gada laikā — 
šis rādītājs ir līdzīgs aplēsēm par amfetamīna lietošanu 
pēdējā gada laikā. Lielbritānijas Noziedzības aptaujā, 
kas ir viena no retajām valsts mēroga aptaujām, kurā 
tiek sekots līdzi ketamīna lietošanas tendencēm, tika 
ievērots, ka ir palielinājusies ketamīna lietošana pēdējā 
gada laikā vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem — no 
0,8 % 2006./2007. gadā līdz 2,1 % 2010./2011. gadā.

Mērķtiecīgas aptaujas nakts izklaides vietās sniedz 
aptuvenus datus par narkotikām, kas ir pieejamas šādās 
vietās, lai gan to izplatības rādītājus ir grūti interpretēt. 
Jaunākie pētījumi Čehijas Republikā un Nīderlandē, kā 
arī tiešsaistes aptauja, kas veikta Apvienotajā Karalistē, 
liecina, ka GHB kaut reizi dzīvē ir lietojuši 4–11 % 
aptaujāto, bet aplēses attiecībā uz ketamīnu svārstās no 
8 % līdz 48 % atkarībā no vides vai respondentu grupas. 
Dānijas naktsklubos veiktā aptaujā tika ziņots, ka aptuveni 
10 % aptaujāto ir lietojuši ketamīnu, GHB, halucinogēnās 
sēnes vai LSD. Rezultāti, kas gūti 2011. gadā veiktā aptaujā 
“gejiem draudzīgos” Londonas naktsklubos, norāda 
uz augstu šo vielu lietošanas līmeni dažās iedzīvotāju 
apakšgrupās; 24 % respondentu GHB novērtēja kā savu 
iecienītāko narkotiku un norādīja uz ieceri lietot to aptaujas 
naktī, un vairāk nekā 10 % līdzīgi atbildēja par ketamīnu 
(Wood un citi, 2012b). No visiem Apvienotajā Karalistē 
veiktas tiešsaistes aptaujas respondentiem, kuri tika 
identificēti kā regulāri naktsklubu apmeklētāji, 40 % ziņoja, 
ka pēdējā gada laikā ir lietojuši ketamīnu, un 2 % ziņoja, ka 
pēdējā gada laikā ir lietojuši GHB (Mixmag, 2012).

Amfetamīnu ietekme uz veselību

Daudzi no pētījumiem par amfetamīnu lietošanas ietekmi 
uz veselību ir veikti valstīs, kurās būtiska narkomānijas 
problēma daļa ir kristāliskā metamfetamīna smēķēšana. Lai 
gan daudzas no sekām uz veselību, kas dokumentētas šajos 
pētījumos, ir ziņotas arī attiecībā uz amfetamīnu lietotājiem 
Eiropā, nav skaidrs, vai šo pētījumu secinājumus var tieši 
attiecināt uz situāciju Eiropā.

Nelegālo amfetamīnu lietošana ir tikusi saistīta ar dažādām 
akūtām nelabvēlīgām sekām, tostarp uzbudinājumu, 
galvassāpēm, trīci, sliktu dūšu, vēdera krampjiem, svīšanu, 
reiboņiem un samazinātu apetīti (EMCDDA, 2010c). 
Lietotāji, kam ir hroniskas garīgās veselības problēmas, 
ir visvairāk pakļauti akūtu nelabvēlīgu psiholoģisku un 
psihiatrisku seku riskam, un tās var būt dažādas, sākot 
no slikta garastāvokļa, nemiera, agresijas un depresijas 
līdz pat akūtai paranoiskai psihozei. Samazinoties 
stimulējošajam efektam, lietotājiem var rasties miegainums 
un pasliktināties spriestspēja un spēja mācīties.

Hroniskas nelabvēlīgas sekas, kas saistītas ar amfetamīnu 
lietošanu, ir sirds un asinsvadu sistēmas darbības traucējumi, 
ko izraisa sirds un koronāro artēriju slimības un pulmonārās 
hipertensijas riska uzkrāšanās. Ja iepriekš ir bijusi sirds 
un asinsvadu patoloģija, amfetamīnu lietošana var izraisīt 
smagas un potenciāli letālas sekas (miokarda išēmija un 
infarkts). Turklāt ir konstatēts, ka ilgstoša lietošana rada 
bojājumus smadzeņu un nervu sistēmā, izraisa psihozes un 
vairākus personības un garastāvokļa traucējumus.

Ir pārliecinoši pierādījumi par amfetamīna atkarības sindromu 
pēc regulāras intensīvas lietošanas. Saistītie abstinences 
simptomi var būt kāre pēc narkotikas un depresija ar 
paaugstinātu pašnāvības risku (Jones un citi, 2011).

Amfetamīnu lietošana injicējot palielina infekcijas slimību 
(HIV un hepatīta) risku, un lietotāji arī kļūst uzņēmīgāki 
pret seksuāli transmisīvajām infekcijas slimībām, jo viņu 
vidū ir augsts riskantas seksuālas uzvedības rādītājs. 
Arī pārtikas un miega trūkums var nelabvēlīgi ietekmēt 
veselību. Amfetamīnu lietošana grūtniecības laikā samazina 
jaundzimušā svaru, izraisa priekšlaicīgas dzemdības un 
palielina augļa saslimstības risku.

Profilakse izklaides vietās
Lai gan narkotiku lietošanas rādītāji, kas novēroti dažās 
izklaides vietās, ir augsti, tikai 11 valstis ziņo par profilakses 
un kaitējuma mazināšanas stratēģiju īstenošanu šādās 
vietās. Šādas stratēģijas parasti ir vērstas vai nu uz 
indivīdiem, vai vidi kopumā. Uz indivīdiem vērstie projekti 
ietver līdzinieku izglītības intervences pasākumus un 
mobilās grupas — kādas tiek īstenotas Beļģijā, Čehijas 
Republikā un Apvienotajā Karalistē —, kas piedāvā padomu 
un informāciju par narkotikām, nodrošina ārstniecisku 
palīdzību un izplata ar kaitējuma mazināšanu saistītus 
materiālus. Citas uz indivīdiem vērstas pieejas, par 
kurām ir ziņots, ir mūzikas festivālos un plašos izklaides 
pasākumos īstenoti intervences pasākumi, kas paredzēti 
jauniešiem, kuriem varētu būt augsts problēmu rašanās 
risks. Kā intervences pasākumu piemērus šajā jomā varētu 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyefig3e
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minēt ātrās apskates ar narkotikām saistītu problēmu 
konstatēšanai, pirmo palīdzību un iejaukšanos nepatīkamas 
psihodēliskās pieredzes (bad trip) gadījumos.

Vairākas reglamentējošas pieejas īpaši attiecas uz nakts 
izklaides vidi un bieži vien koncentrējas uz tādu telpu 
licencēšanu, kurās pārdod alkoholu, un atbildīgu alkohola 
piedāvāšanu. Šo intervences pasākumu mērķis ir uzlabot 
personāla un apmeklētāju drošību nakts izklaides vietās, 
nodibinot formālu sadarbību starp galvenajām ballīšu 
vidē iesaistītājām pusēm (pašvaldībām, policiju un 
telpu īpašniekiem).

Vides pieejas var ietvert cilvēku pūļu pārvaldības iniciatīvas, 
piekļuvi bezmaksas ūdenim un drošu nakts transportu. 
“After taxi” projekts Slovēnijā subsidē 16–30 gadus vecu 
jauniešu pārvadāšanu ar taksometru. Pierādījumi liecina, 
ka tas varētu palīdzēt samazināt nelaimes gadījumu skaitu, 
tomēr tas nemazina ar alkoholu vai narkotikām saistīto 
kaitējumu (Calafat un citi, 2009). Citas vides profilaktiskās 
pieejas izklaides vietās ir, piemēram, drošu ballīšu kvalitātes 
zīmes, ko atbalsta Eiropas projekts “Party+” Beļģijā, 
Dānijā, Spānijā, Nīderlandē, Slovēnijā un Zviedrijā. 
Pierādījumi liecina, ka tas, cik veiksmīgi būs reglamentējošie 
pasākumi riskantas uzvedības novēršanai nakts izklaides 
vietās, ir atkarīgs no to īstenošanas apstākļiem. Svarīgi ir, 
lai narkotiku profilakses intervences pasākumi krogos un 
naktsklubos būtu vērsti arī uz darbiniekiem, jo arī viņi var 
lietot narkotikas un alkoholu un būt iesaistīti to lietošanā.

Nesen ieviestajā Veselīgas naktsdzīves instrumentu kopā ir 
ietvertas trīs datubāzes (novērtētie intervences pasākumi, 
literatūras apskati un dati par ekspertiem, kuri darbojas šajā 
jomā) un rokasgrāmata, kurā sniegti norādījumi veselībai 
nekaitīgas un drošas naktsdzīves radīšanai. Tajā ir uzsvērts, 
ka profilakses pasākumos, ko veic izklaides vietās, alkohola 
lietošana un narkotiku lietošana būtu jāaplūko kopā, jo tā 
rada līdzīgas problēmas, un bieži vien alkohols tiek lietots 
kopā ar narkotikām. Minētajā kopā ir arī uzsvērts fakts, 
ka profilaktiski intervences pasākumi izklaides vietās var 
labvēlīgi ietekmēt dažādas problemātiskas uzvedības 
izpausmes un kaitējuma veidus, sākot no akūtām veselības 
problēmām, kas saistītas ar narkotiku un alkohola lietošanu, 
līdz pat vardarbībai, transportlīdzekļu vadīšanai narkotiku 
vai alkohola ietekmē un aizsargāšanās līdzekļu nelietošanai 
dzimumattiecību laikā vai negribētām dzimumattiecībām.

Ārstēšana

Problemātiska amfetamīnu lietošana

Amfetamīna lietotājiem Eiropā pieejamās ārstēšanās 
iespējas ievērojami atšķiras starp valstīm. Ziemeļeiropas 

un Centrāleiropas valstīs, kam ir ilga amfetamīnu lietotāju 
ārstēšanas vēsture, dažas programmas ir īpaši pielāgotas 
amfetamīnu lietotāju vajadzībām. Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstīs, kur īpaši problemātiska amfetamīnu 
lietošana ir sākusies tikai nesen, ārstēšanas sistēmas 
ir pielāgotas galvenokārt problemātiskajiem opioīdu 
lietotājiem, lai gan arvien biežāk tajās ņem vērā arī 
amfetamīnu lietotāju vajadzības. Rietumeiropas un 
Dienvideiropas valstīs, kurās problemātiskas amfetamīnu 
lietošanas līmenis ir zems, trūkst specializētu dienestu, un 
tas var kavēt ārstēšanās pieejamību amfetamīnu lietotājiem 
(EMCDDA, 2010c).

Salīdzinot ar 8 valstīm 2008. gadā, 2011. gadā jau 
12 valstis ziņoja, ka tajās ir pieejamas specializētas 
ārstēšanās programmas amfetamīnu lietotājiem, kuri aktīvi 
meklē ārstēšanās iespējas. Eksperti no Čehijas Republikas, 
Vācijas, Lietuvas, Slovākijas un Apvienotās Karalistes lēsa, 
ka šādas programmas bija pieejamas lielākajai daļai 
amfetamīnu lietotāju, kuriem bija vajadzīga ārstēšana, 
savukārt pārējās septiņās valstīs tās bija pieejamas tikai 
nelielai šādu lietotāju daļai. Bulgārija un Ungārija ziņoja, 
ka nākamajos trīs gados ir plānots ieviest īpašas ārstēšanās 
programmas amfetamīna lietotājiem.

Galvenais ārstēšanās veids amfetamīnu lietotājiem ir 
psihosociāie intervences pasākumi, ko nodrošina ambulatori 
narkotiku dienesti. Šādi pasākumi ietver motivējošas 
intervijas, kognitīvās uzvedības terapiju, paškontroles 
mācības un konsultācijas par uzvedību. Psiholoģiskās 
pieejas, kas biežāk tiek pētītas attiecībā uz metamfetamīna 
un amfetamīna atkarību, ir kognitīvās uzvedības terapija un 
neparedzētu gadījumu pārvaldība, dažkārt šīs abas pieejas 
apvienojot (Lee un Rawson, 2008). Abas šīs pieejas ir 
saistītas ar pozitīviem rezultātiem. Problemātiskāki lietotāji, 
piemēram, tie, kuru atkarību no amfetamīniem pastiprina 
vienlaicīgi psihiski traucējumi, var saņemt ārstēšanu 
narkomānijas ārstēšanas stacionāros, psihiatriskās 
klīnikās vai slimnīcās. Eiropā medikamentus, piemēram, 
antidepresantus, nomierinošus un antipsihotiskus līdzekļus, 
abstinences simptomu ārstēšanai izmanto detoksikācijas 
sākumposmā, un šādu ārstēšanu parasti nodrošina 
specializētos psihiatriskos stacionāros.

Ilglaicīgāku ārstēšanu ar antipsihotiskiem līdzekļiem dažkārt 
izraksta, ja ir ilgstošas psihopatoloģijas, ko izraisījusi 
hroniska amfetamīnu lietošana. Eiropas speciālisti ziņo, 
ka tādu psiholoģisku simptomu gadījumā kā kaitējuma 
nodarīšana sev, vardarbība, uzbudinājums un depresija, 
kas bieži vien rodas problemātiskiem amfetamīnu 
lietotājiem, var būt nepieciešams veikt vispusīgu garīgās 
veselības izmeklēšanu, ārstēšanu un rūpīgu uzraudzību. 

http://www.hnt-info.eu/
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Šādi gadījumi bieži tiek pārvaldīti, cieši sadarbojoties ar 
garīgās veselības dienestiem.

Pētījumi par amfetamīnu atkarības ārstēšanu

Amfetamīnu lietotāju vidū spontāna remisija no atmefatmīna 
atkarības, ja nav īstenoti ārstnieciski intervences 
pasākumi, notika biežāk nekā citu atkarības izraisošu vielu 
lietotājiem — gada laikā remisija bija vērojama gandrīz 
katram otrajam lietotājam (Calabria un citi, 2010).

Ir pētītas vairākas zāles amfetamīna un metamfetamīna 
atkarības ārstēšanai, tomēr pagaidām nav gūti 
pārliecinoši pierādījumi attiecībā uz kādu no 
farmakoloģiskās terapijas veidiem (Karila un citi, 2010). 
Kaut arī ir ziņots par amfetamīna vai metamfetamīna 
lietošanas samazināšanos terapijās, kurās izmanto 
modafinilu, bupropionu vai naltreksonu, ir vajadzīgi 
papildu pētījumi, lai precizētu šo vielu iespējamo nozīmi 
no amfetamīniem atkarīgo pacientu ārstēšanā.

Ir pierādīts, ka deksamfetamīnu un metilfenidātu 
varētu izmantot kā aizstājējterapiju amfetamīna vai 
metamfetamīna atkarības ārstēšanā. Izmēģinājuma 
pētījumā apstiprinājās, ka deksamfetamīns var palielināt 
no amfetamīna atkarīgo pacientu iesaistīšanos ārstēšanā 
(Shearer un citi, 2001), savukārt kādā nesen veiktā 
izpētē ilgstoša deksamfetamīna lietošana uzlaboja 
atturēšanās rādītājus un samazināja pacientu atkarību 
no metamfetamīna (Longo un citi, 2010). Randomizētā 

pētījumā tika pierādīts, ka metilfenidāts var efektīvi 
samazināt intravenozas lietošanas rādītājus pacientiem ar 
smagu amfetamīna atkarību (Tiihonen un citi, 2007).

Gamma‑hidroksibutirāta atkarība un tās ārstēšana

Atkarība no gamma‑hidroksibutirāta (GHB) ir atzīts klīnisks 
stāvoklis, kas var radīt ar smagu abstinences sindromu, 
ja narkotikas lietošanu krasi pārtrauc pēc regulāras vai 
hroniskas lietošanas. Ir pierādīts, ka lietotājiem izklaides 
vietās var izveidoties fiziska atkarība, un ir dokumentēti arī 
abstinences simptomu gadījumi pēc GHB un tā prekursoru 
lietošanas pārtraukšanas. GHB atkarība ir konstatēta arī 
bijušajiem alkoholiķiem (Richter un citi, 2009).

Līdz šim pētījumi ir tikuši vērsti galvenokārt uz to, lai 
aprakstītu GHB abstinences sindromu un saistītās 
komplikācijas, ko var būt grūti konstatēt ārkārtas gadījumos 
(van Noorden un citi, 2009). Šie simptomi var būt trīce, 
nemiers, bezmiegs un uzbudinājums. Pacientiem, kuri cenšas 
atmest narkotiku lietošanu, var rasties arī psihoze un delīrijs. 
Ja atmešana norit viegli, to var koordinēt ambulatorās 
iestādēs; pretējā gadījumā ieteicama stacionāra 
uzraudzība. Pagaidām vēl nav izstrādāti standartizēti 
protokoli GHB abstinences sindroma ārstēšanai.

Medikamenti, ko visbiežāk izmanto GHB abstinences 
sindroma ārstēšanai, ir benzodiazepīni un barbiturāti. 
Nīderlandē pašlaik notiek izpēte par kontrolētu GHB 
detoksikāciju, izmantojot medikamentu GHB koriģētā devā.
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Ievads
Kopumā kokaīns joprojām ir otrā visbiežāk lietotā 
nelegālā narkotika Eiropā, kaut arī izplatības līmenis un 
tendences starp valstīm ievērojami atšķiras. Augsts kokaīna 
lietošanas līmenis ir vērojams tikai nelielā skaitā — pārsvarā 
Rietumeiropas — valstu, bet citviet šīs narkotikas lietošana 
joprojām ir ierobežota. Būtiskas atšķirības ir vērojamas arī 
starp kokaīna lietotājiem, tostarp tiem, kuri lieto kokaīnu 
neregulāri, sociāli integrētiem regulāriem lietotājiem un 
sociāli atstumtākiem un bieži atkarīgiem lietotājiem, kuri 
kokaīnu injicē vai lieto kreka kokaīnu.

Piedāvājums un pieejamība

Ražošana un tirdzniecība

Kokas krūmu, kas ir kokaīna ieguves avots, audzēšana 
joprojām ir koncentrēta trīs Andu reģiona valstīs — 
Bolīvijā, Kolumbijā un Peru. UNODC (2012) lēsa, ka 

2010. gadā kokas krūmu audzēšanas kopējā platība bija 
149 000 hektāru, kas ir par 6 % mazāk, salīdzinot ar 
159 000 hektāru aplēsēm 2009. gadā. Šis samazinājums 
bija saistāms galvenokārt ar kokas audzēšanas platību 
samazināšanos Kolumbijā, ko daļēji kompensēja 
palielinājums Bolīvijā un Peru. Kokas krūmu platības 
149 000 hektāru apmērā potenciāli ļāva saražot no 788 līdz 
1060 tonnām tīra kokaīna, salīdzinot ar 842–1111 tonnu 
aplēsēm 2009. gadā (UNODC, 2012; sk. arī 7. tabulu).

Kokas lapu pārstrāde kokaīna hidrohlorīdā notiek 
galvenokārt Bolīvijā, Kolumbijā un Peru, lai gan to, 
iespējams, veic arī citās valstīs. Kolumbijas nozīmīgumu 
kokaīna ražošanā apstiprina informācija par likvidētajām 
laboratorijām un konfiscēto kālija permanganātu — ķīmisku 
reaģentu, ko izmanto kokaīna hidrohlorīda izgatavošanā. 
Kolumbijā 2010. gadā likvidēja 2623 kokaīna laboratoriju 
(UNODC, 2012) un konfiscēja kopumā 26 tonnas kālija 
permanganāta (81 % no kopējā konfiscētā daudzuma 
pasaulē) (INCB, 2 012a).

5. nodaļa
Kokaīns un kreka kokaīns

7. tabula. Kokaīna un kreka kokaīna ražošana, konfiskācija, cena un tīrība.

Kokaīna pulveris (hidrogēnhlorīds) Kreks (kokaīna bāze) (1)

Aplēstais ražošanas apjoms pasaulē 
(tīra kokaīna tonnas)

788–1060 n. p.

Konfiscētais daudzums pasaulē
(tīra kokaīna tonnas, tīrība nezināma)

694 n. p.

ES un Norvēģijā 
(tostarp Horvātijā un Turcijā) 
konfiscētais daudzums (tonnas)

 
61 

(61)

 
0,07 

(0,07)

Konfiskācijas gadījumu skaits 
ES un Norvēģijā
(tostarp Horvātijā un Turcijā)

 
86 000 

(88 000)

 
7000 

(7000)

Vidējā mazumtirdzniecības cena (EUR par gramu)
Diapazons
(Starpkvartiļu diapazons) (2)

 
45–144 

(49,9–73,4)

 
49–58

Vidējā tīrība (%)
Diapazons
(Starpkvartiļu diapazons) (2)

 
22–55 

(27,9–45,9)

 
10–62

(1) Tā kā informāciju sniedza neliels skaits valstu, dati jāinterpretē piesardzīgi. 
(2) Paziņoto datu vidējās puses diapazons.
Piezīme. Visi dati attiecas uz 2010. gadu; n. p. — dati nav pieejami. 
Avoti: UNODC (2012) skaitļiem par visu pasauli, Reitox valstu koordinācijas centri datiem par Eiropu.



63

5. nodaļa. Kokaīns un kreka kokaīns

Kokaīna sūtījumi uz Eiropu tranzītā šķērso lielāko daļu 
Dienvidamerikas un Centrālamerikas valstu, galvenokārt 
Argentīnu, Brazīliju, Ekvadoru, Meksiku un Venecuēlu. Arī 
Karību jūras salas bieži izmanto kā pārkraušanas vietu, lai 
narkotikas transportētu tālāk uz Eiropu. Pēdējos gados ir 
atklāti alternatīvi maršruti caur Rietumāfriku (EMCDDA un 
Eiropols, 2010) un Dienvidāfriku (INCB, 2012b).

Galvenie kokaīna ievešanas punkti Eiropā ir Beļģija, 
Nīderlande, Spānija un Portugāle. Ziņojumos kā būtiskas 
tranzītvalstis vai galamērķa valstis Eiropā bieži norāda 
Vāciju, Franciju un Apvienoto Karalisti. Apvienotā Karaliste 
lēš, ka katru gadu tajā ieved 25–30 tonnas kokaīna. 
Jaunākie ziņojumi arī liecina, ka kokaīna tirdzniecība 
paplašinās austrumu virzienā (EMCDDA un Eiropols, 
2010). Arvien biežāk kokaīns kontrabandas ceļā tiek sūtīts 
caur Dienvidaustrumeiropu un Austrumeiropu, jo īpaši pa 
Balkānu maršrutiem (INCB, 2012b) un uz ostām Latvijā 
un Lietuvā. Īpaši liels kokaīna daudzums 2010. gadā tika 
pārtverts Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Turcijā.

Konfiskācija

Kokaīns ir nākamā visvairāk tirgotā narkotika pasaulē pēc 
kaņepju augiem un kaņepju sveķiem. Kokaīna konfiskācijas 
apjoms pasaulē 2010. gadā lielākoties bija nemainīgs — 
aptuveni 694 tonnas (7. tabula) (UNODC, 2012). 
Tāpat kā iepriekš, visvairāk kokaīna — 52 % no pasaulē 
konfiscētā daudzuma — konfiscēja Dienvidamerikā, kā arī 
Ziemeļamerikā (25 %), Centrālamerikā (12 %) un Eiropā 
(9 %) (UNODC, 2012).

Pēc 20 gadus ilga palielinājuma kokaīna konfiskācijas 
gadījumu skaits sasniedza maksimumu, proti, aptuveni 
100 000 gadījumu 2008. gadā, un pēc tam atkal 
samazinājās līdz aptuveni 88 000 gadījumiem 2010. gadā. 
Kopējais konfiscētais šīs narkotikas daudzums bija vislielākais 
2006. gadā, bet 2009. gadā tas samazinājās uz pusi līdz 
59 tonnām, lielā mērā tāpēc, ka samazinājās Spānijā un 
Portugālē atgūtie daudzumi (71). Lēš, ka Eiropā pārtvertā 
kokaīna daudzumi 2010. gadā nedaudz palielinājās līdz 
61 tonnai, galvenokārt tāpēc, ka ievērojami palielinājās 
konfiskācijas gadījumu skaits Beļģijā un mitējās lejupejošā 
tendence, par ko ziņots Spānijā un Portugālē. Spānija 
2010. gadā joprojām bija valsts, kas ziņoja par vislielāko 
kokaīna konfiskācijas gadījumu skaitu un vislielāko šīs 
narkotikas konfiscēto daudzumu Eiropā.

Tīrība un cena

Pārbaudīto kokaīna paraugu vidējā tīrība svārstījās no 
27 % līdz 46 % pusē valstu, kas iesniedza informāciju. Par 

viszemākajām vērtībām ziņoja Ungārija (22 %) Dānija 
un Apvienotā Karaliste (Anglija un Velsa) (abām tikai 
mazumtirdzniecībā, 24 %), bet visaugstākās vērtības bija 
Beļģijā (55 %), Turcijā (53 %) un Nīderlandē (52 %) (72). 
No 23 valstīm, kas iesniedza pietiekamus datus, lai 
varētu analizēt kokaīna tīrības tendences laikposmā no 
2005. līdz 2010. gadam, 20 ziņoja par samazinājumu, 
un 3 tika novērota stabila vai augšupejoša tendence 
(Vācija, Latvija, Portugāle). Kopumā laikposmā no 
2005. līdz 2010. gadam kokaīna tīrība Eiropas Savienībā 
samazinājās vidēji par aptuveni 22 % (73).

Kokaīna vidējā mazumtirdzniecības cena 2010. gadā 
lielākajā daļā valstu, kas iesniedza informāciju, svārstījās no 
EUR 49 līdz EUR 74 par gramu. Nīderlande un Polija ziņoja 
par viszemāko vidējo cenu (EUR 45), bet Luksemburga — 
par visaugstāko (EUR 144). No 23 valstīm, kuru dati bija 
pietiekami salīdzinājuma veikšanai, 20 ziņoja par kokaīna 
mazumtirdzniecības cenu stabilizāciju vai samazināšanos 
laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam. Tajā pašā 
laikposmā kokaīna mazumtirdzniecības cena Eiropas 
Savienībā samazinājās vidēji par aptuveni 18 % (74).

(71) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas SZR‑9 un SZR‑10.
(72) Datus par tīrību un cenu sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulās PPP‑3 un PPP‑7.
(73) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu PPP‑2.
(74) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu PPP‑1.

Narkotiku tirdzniecība, izmantojot vispārējas 
nozīmes aviāciju

Pēdējos gados ir aktualizējies jautājums par narkotiku 
tirdzniecību, izmantojot aviotransportu, un UNODC (2011b) 
ziņo, ka lielākā daļa heroīna, kokaīna un amfetamīnam 
līdzīgu stimulantu sūtījumu no Āfrikas tiek ievesti Eiropā. Lai 
izstrādātu un saskaņotu instrumentus un sistēmas narkotiku 
atklāšanas uzlabošanai Eiropas lidostās, tika izveidota 
Eiropas Padomes Pompidū grupas Lidostu apakšgrupa. Ar 
Rietumeiropas reģionālo izlūkdatu sadarbības biroju un 
Pasaules Muitas organizācijas atbalstu amatpersonas no 
35 valstīm, galvenokārt Eiropas, katru gadu pārskata datus 
par konfiskācijas gadījumiem, kas saistīti ar aviotransporta un 
aviopasta darbībām. Iesaistīto valstu muitas iestādes lidostās 
un pasta centros 2010. gadā pārtvēra aptuveni 15 tonnas 
nelegālo narkotiku, no kurām vairāk nekā puse bija kokaīns.

Kā svarīgs jautājums ir aktualizēta vispārējas nozīmes 
aviācija (vidēji lielu un vieglo gaisa kuģu nekomerciāla 
izmantošana, lidojumus parasti veicot no maziem lidlaukiem), 
jo noziedzīgas organizācijas to var izmantot narkotiku 
tirdzniecībai. Lai saskaņotu pieejas, Lidostu apakšgrupa 
2003. gadā publicēja rokasgrāmatu par pārbaužu 
organizēšanu un veikšanu vispārējas nozīmes aviācijā. 
Atbildot uz ES Padomes 2010. gada secinājumiem, kuros 
dalībvalstis tika aicinātas pievērsties šim riskam, Lidostu 
apakšgrupa arī izveidoja darba grupu, kas ir izstrādājusi 
20 galvenos riska rādītājus attiecībā uz narkotiku 
tirdzniecību, izmantojot vispārējas nozīmes aviāciju.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pppfig1
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/trans/115487.doc


64

2012. gada ziņojums. Situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā

(75) Sk. 2102. gada statistikas biļetena attēlu GPS‑13.
(76) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu GPS ‑5 (iii daļa) un (iv daļa).

Izplatība un lietošanas ievirzes
Dažās Eiropas valstīs liels skaits cilvēku ir lietojuši kokaīnu 
eksperimentāli, tikai vienu vai divas reizes (Van der Poel un 
citi, 2009). Starp regulārākiem kokaīna lietotājiem var izšķirt 
divas plašas grupas. Pirmo grupu veido sociāli integrēti 
lietotāji, kuri parasti lieto kokaīnu nedēļas nogalēs, ballītēs 
vai citos īpašos gadījumos, un dažkārt lielos daudzumos. 
Daudzi šādi lietotāji norāda, ka kontrolē savu kokaīna 
lietošanu, iedibinot noteikumus, piemēram, attiecībā uz 
lietošanas daudzumu, biežumu vai vidi. Otrā grupa ir 
intensīvie kokaīna un kreka lietotāji, kuri pieder pie sociāli 
atstumtākām un nelabvēlīgākām grupām, tostarp agrākie vai 
pašreizējie opioīdu lietotāji, kuri lieto kreku vai injicē kokaīnu.

Kokaīna lietošana iedzīvotāju vidū kopumā

Pēdējos 10 gados kokaīns ir kļuvis par visbiežāk lietoto 
nelegālo stimulantu Eiropā, lai gan ir konstatēts, ka 
lielākā daļa tā lietotāju dzīvo nedaudzās augstas 
izplatības valstīs, no kurām dažās ir liels skaits lietotāju. 
Aplēses liecina, ka aptuveni 15,5 miljoni eiropiešu ir 
lietojuši kokaīnu vismaz vienreiz mūžā, kas atbilst vidēji 
4,6 % pieaugušo vecumā no 15 līdz 64 gadiem (datu 
apkopojumu sk. 8. tabulā). Valstu rādītāji ir atšķirīgi — 
no 0,3 % līdz 10,2 %, un puse no 24 valstīm, kas 
iesniedza datus, tostarp lielākā daļa Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstu, ziņoja, ka to rādītāji attiecībā uz 
lietošanu dzīves laikā ir zemi (0,5–2,5 %).

Lēš, ka pēdējā gada laikā šo narkotiku ir lietojuši aptuveni 
4 miljoni eiropiešu (vidēji 1,2 %). Jaunākās valstu aptaujas 
liecina, ka lietošanas rādītāji attiecībā uz pēdējo gadu 
ir no 0,1 % līdz 2,7 %. Pēdējā mēneša laikā kokaīnu 
Eiropā ir lietojuši aptuveni 0,5 % pieaugušo jeb aptuveni 
1,5 miljoni cilvēku.

Par kokaīna lietošanas pēdējā gada laikā rādītājiem, 
kas pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju, ziņo Apvienotā 
Karaliste, Īrija, Spānija un Itālija. Visās šajās valstīs dati 
par lietošanu pēdējā gada laikā liecina, ka kokaīns ir 
visbiežāk lietotais nelegālais stimulants.

Kokaīna lietošana gados jaunu pieaugušo vidū

Saskaņā ar aplēsēm vismaz vienreiz mūžā kokaīnu ir 
pamēģinājuši 8 miljoni jeb vidēji 6,3 % gados jaunu 
(15–34 gadi) Eiropas pieaugušo iedzīvotāju. Valstu 
rādītāji šajā ziņā ir no 0,7 % līdz 13,6 %. Lēš, ka kokaīna 
lietošanas pēdējā gada laikā vidējie rādītāji Eiropā šajā 
vecuma grupā ir 2,1 % (aptuveni 3 miljoni), bet attiecībā 
uz lietošanu pēdējā mēneša laikā — 0,8 % (1 miljons).

Lietošanas izplatība ir īpaši augsta gados jaunu 
(15–34 gadi) vīriešu vidū — Dānijā, Īrijā, Spānijā, Itālijā 
un Apvienotajā Karalistē kokaīnu pēdējā gada laikā ir 
lietojuši 4–6,5 % (75). No visām valstīm, kas iesniegušas 
informāciju, 16 valstīs pēdējā gada laikā kokaīnu lietojušo 
gados jaunu vīriešu un sieviešu attiecība ir vismaz 2:1 (76).

Mērķtiecīgas aptaujas skaidri liecina par palielinātu 
kokaīna lietošanu naktsklubu un citu izklaides vietu 
regulāru apmeklētāju vidū. Piemēram, 2010. gadā pilsētu 
līmeņa aptaujā 24 % Amsterdamas krogu apmeklētāju 
norādīja, ka ir lietojuši kokaīnu pēdējā gada laikā. 
Čehijas Republikā no vairāk nekā 1000 respondentiem, 
kuri piedalījās elektroniskās deju mūzikas plašsaziņas 
līdzekļu reklamētā 2010. gada tiešsaistes aptaujā, 29 % 
atzina, ka ir lietojuši kokaīnu pēdējo 12 mēnešu laikā. 

Notekūdeņu analīze — izpēte 19 pilsētās

Kanalizācijas epidemioloģija jeb notekūdeņu analīze ir 
zinātnes disciplīna, kas strauji attīstās un kas varētu radīt 
iespēju uzraudzīt nelegālo narkotiku lietošanas tendences 
iedzīvotāju vidū. Atlasot notekūdeņu paraugus, piemēram, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtā ieplūstošos kanalizācijas 
ūdeņus, zinātnieki var novērtēt kopējo narkotiku daudzumu, 
ko patērē konkrēta sabiedrības daļa, izmērot ar urīnu 
izvadīto nelegālo narkotiku metabolītu līmeni.

Kādā Eiropas izmēģinājuma pētījumā 2011. gada martā 
tika savākti un analizēti notekūdeņu paraugi no 19 pilsētām 
12 Eiropas valstīs (1) kopumā par aptuveni 15 miljoniem 
eiropiešu (Thomas un citi, presē).

Kokaīna lietošana tika novērtēta, izmērot kokaīna 
metabolīta — benzoilekgonīna — koncentrāciju 
notekūdeņos. Rezultāti ievērojami atšķīrās starp pilsētām 
un valstīm — visaugstākie rādītāji tika konstatēti Beļģijas 
un Nīderlandes pilsētās, kurās kokaīna patēriņš 
iedzīvotāju vidū tika lēsts 500–2000 miligramu apmērā 
uz 1000 iedzīvotājiem dienā. Viszemākie rādītāji bija 
Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīm (2–146 miligrami 
uz 1000 iedzīvotājiem dienā). Lielākajā daļā pilsētu 
kokaīna lietošanas rādītāji palielinājās nedēļas nogalēs, 
tādējādi liecinot par šīs narkotikas saistību ar atpūtas un 
izklaides pasākumiem.

Notekūdeņu izpētes rezultāti ir jāinterpretē piesardzīgi. 
Konkrētu pilsētu momentuzņēmumu rezultātus nevar 
ekstrapolēt, lai tie atspoguļotu patēriņa līmeņus valstīs. 
Turklāt rezultāti no dažādām pilsētām ne vienmēr var 
būt salīdzināmi paraugu atšķirību dēļ un ņemot vērā 
neskaidrības, kas saistītas ar starplaboratoriju mērījumu 
uzticamību. Kaut arī šādas metodes nenodrošina sīkus 
izplatības datus, ko sniedz aptaujas par narkotikām 
(piemēram, lietošana dzīves laikā, lietošana nesen, 
pašreizēja lietošana), tomēr to spēja nodrošināt objektīvas 
un savlaicīgas aplēses par nelegālo narkotiku patēriņu 
noteiktā iedzīvotāju mērķa grupā padara tās par noderīgu 
papildinājumu esošajiem uzraudzības rīkiem.

(1) Vairāk informācijas sk. EMCDDA tīmekļa vietnē.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig13
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/wastewater-analysis
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(77) Epizodiska alkohola lietošana lielos daudzumos, ko slengā dēvē arī par “uzdzīves iedzeršanu”, šajā ziņojumā ir definēta kā sešu vai vairāku 
alkoholiska dzēriena glāžu izdzeršana vienā pasākumā vismaz vienreiz nedēļā iepriekšējā gada laikā.

Tiešsaistes aptaujā, kas veikta 2011. gadā, 42 % no 
vairāk nekā 7000 respondentu Apvienotajā Karalistē 
norādīja, ka ir lietojuši kokaīnu pēdējā gada laikā 
(Mixmag, 2012).

Izklaides vietās kokaīna lietošana ir cieši saistīta ar 
alkohola un citu nelegālo narkotiku patēriņu. Iedzīvotāju 
aptauju dati deviņās valstīs ir apliecinājuši, ka tādu 
epizodisku alkohola lietotāju vidū, kuri lietojuši alkoholu 
lielos daudzumos (77), kokaīna lietošanas izplatība ir no 
divām līdz deviņām reizēm lielāka nekā pārējo iedzīvotāju 
vidū (EMCDDA, 2009b). Lielbritānijas Noziedzības 
aptaujā (2010./2011. gads) tika ziņots, ka pieaugušie, kuri 
lieto alkoholu regulāri, kokaīna lietošanu par pieņemamu 
uzskata biežāk nekā pieaugušie, kuri lieto alkoholu retāk 
vai nelieto vispār, turklāt tika konstatēta arī saistība 
starp naktsklubu vai krogu apmeklēšanas biežuma 
palielināšanos un kokaīna lietošanas palielināšanos.

Salīdzinājums ar situāciju pasaulē

Salīdzinājumā ar dažām citām pasaules daļām, par kurām 
pieejami uzticami dati, aplēses par kokaīna lietošanu 
pēdējā gada laikā gados jaunu pieaugušo vidū Eiropā 
(2,1 %) ir zemākas, nekā tiek ziņots par gados jauniem 
pieaugušajiem Austrālijā (4,8 %) un Amerikas Savienotajās 
Valstīs (4,0 % vecuma grupā no 16 līdz 34 gadiem), 
bet līdzīgas kā Kanādā (1,8 %). Divas Eiropas valstis — 
Spānija (4,4 %) un Apvienotā Karaliste (4,2 %) — ziņo 
par rādītājiem, kas ir līdzīgi kā Austrālijā un Amerikas 
Savienotajās Valstīs (9. attēls).

Kokaīna lietošana skolu audzēkņu vidū

Visjaunākajā ESPAD skolu aptaujā konstatēts, ka 
13 no 24 ES dalībvalstīm un Horvātijā un Norvēģijā, kas 
piedalījās aptaujā, kokaīnu savas dzīves laikā lietojuši 
1–2 % skolu audzēkņu vecumā no 15 līdz 16 gadiem. Visas 
pārējās 12 valstis, izņemot vienu, ziņo, ka tajās vismaz reizi 

8. tabula. Kokaīna lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū kopumā — datu apkopojums.
Vecuma grupa Lietošanas laika ietvars

Dzīves laikā Pēdējā gada laikā Pēdējā mēneša laikā

15–64 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 1,5 miljoni 4 miljoni 1,5 miljoni

Eiropā vidēji 4,6 % 1,2 % 0,5 %

Diapazons 0,3–10,2 % 0,1–2,7 % 0,0–1,3 %

Valstis ar vismazāko izplatību Rumānija (0,3 %) 
Lietuva (0,5 %)
Grieķija (0,7 %) 
Polija (0,8 %)

Grieķija, Rumānija (0,1 %) 
Ungārija, Polija, Lietuva, 
Somija (0,2 %)
Čehijas Republika (0,3 %)

Rumānija, Grieķija, Somija (0,0 %) 
Čehijas Republika, Zviedrija, Polija, 
Lietuva, Igaunija (0,1 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Spānija (10,2 %) 
Apvienotā Karaliste (8,9 %) 
Itālija (7,0 %)
Īrija (6,8 %)

Spānija (2,7 %)
Apvienotā Karaliste (2,2 %) 
Itālija (2,1 %) 
Īrija (1,5 %)

Spānija (1,3 %)
Apvienotā Karaliste (0,8 %) 
Kipra, Itālija (0,7 %) 
Austrija (0,6 %) 

15–34 gadi

Aplēstais lietotāju skaits Eiropā 8 miljoni 3 miljoni 1 miljoni

Eiropā vidēji 6,3 % 2,1 % 0,8 %

Diapazons 0,7–13,6 % 0,2–4,4 % 0,0–2,0 %

Valstis ar vismazāko izplatību Lietuva, Rumānija (0,7 %)
Grieķija (1,0 %)
Polija (1,3 %)
Čehijas Republika (1,6 %)

Grieķija, Rumānija (0,2 %)
Polija, Lietuva (0,3 %)
Ungārija (0,4 %)
Čehijas Republika (0,5 %)

Rumānija, Somija (0,0 %)
Grieķija, Polija, Lietuva, 
Norvēģija (0,1 %)
Čehijas Republika, Ungārija, 
Igaunija (0,2 %)

Valstis ar vislielāko izplatību Spānija (13,6 %)
Apvienotā Karaliste (12,8 %)
Īrija (9,4 %)
Dānija (8,9 %)

Spānija (4,4 %)
Apvienotā Karaliste (4,2 %)
Itālija (2,9 %)
Īrija (2,8 %)

Spānija (2,0 %)
Apvienotā Karaliste (1,6 %)
Kipra (1,3 %)
Itālija (1,1 %)

Piezīme. Aplēses par Eiropu ir aprēķinātas no valstu izplatības aplēsēm, kas svērtas, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu attiecīgajā vecuma grupā katrā valstī. Lai iegūtu aplēses 
par lietotāju kopējo skaitu Eiropā, valstīm, par kurām nebija izplatības datu, aprēķinos izmantoja vidējo ES rādītāju (šīs valstis pārstāvēja ne vairāk kā 3 % mērķauditorijas 
attiecībā uz aplēsēm par lietošanu dzīves laikā un 18 % attiecībā uz aplēsēm par lietošanu pēdējā mēneša laikā). Iedzīvotāju vecuma grupas, kas izmantotas kā 
aprēķina bāze: 15–64 gadi — 338 miljoni; 15–34 gadi — 130 miljoni. Tā kā aplēsēm par Eiropu pamatā ir aptaujas, kas veiktas no 2004. līdz 2010./2011. gadam 
(galvenokārt 2008.–2010. gadā), tās neattiecas uz vienu gadu. Šeit apkopotie dati ir pieejami 2012. gada statistikas biļetena sadaļā “Iedzīvotāju aptaujas”.
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(78) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu EYE‑11.
(79) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas no EYE‑10 līdz EYE‑30.
(80) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu GPS‑2.

mūža kokaīnu lietojuši 3–4 %, savukārt gan Apvienotās 
Karalistes ESPAD aptaujā, gan Anglijas valsts skolu aptaujā 
šis rādītājs bija 5 % (78). Spānijas valsts skolu aptaujā 
tiek ziņots par 3 %. Salīdzinājumam — šīs narkotikas 
lietošanas dzīves laikā izplatība līdzīga vecuma skolu 
audzēkņu vidū Apvienotajā Karalistē tiek lēsta 3 % līmenī. 
Kā liecina pieejamie dati par vecākiem skolu audzēkņiem 
(17–18 gadus veciem), kokaīna lietošanas dzīves laikā 
rādītājs parasti ir augstāks, sasniedzot 7 % Spānijā (79).

Kokaīna lietošanas tendences

Vairāk nekā 10 gadus, spriežot pēc paziņotajiem datiem, 
bija vērojamas augšupejošas kokaīna lietošanas tendences 
nelielā skaitā Eiropas valstu, kurās ir visaugstākais 
izplatības līmenis, bet maksimums tika sasniegts 
2008.–2009. gadā. Jaunākajās aptaujās par kokaīna 
lietošanu šajās valstīs ir vērojamas dažas pozitīvas iezīmes, 
kas palielina iespējamību, ka šīs narkotikas popularitāte 
mazinās. Arī kvalitatīvi pētījumi, kas veikti izklaides vietās, 

liecina, ka, iespējams, kokaīns sāk zaudēt savu kā augsta 
statusa narkotikas reputāciju (Dānijā un Nīderlandē).

Septiņas valstis ziņo par kokaīna lietošanas pēdējā gada 
laikā izplatību gados jaunu pieaugušo (15–34 gadi) 
vidū, kas pārsniedz ES vidējo rādītāju 2,1 % (80). Dānijā, 
Īrijā, Spānijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē jaunākajās 
aptaujās tika novērots, ka to gados jaunu pieaugušo skaits, 
kuri šo kokaīnu lietojuši pēdējā gada laikā, samazinās vai 
stabilizējas, un tāda pat tendence ir novērota arī Kanādā 
un Amerikas Savienotajās Valstīs, bet ne Austrālijā, kur 
tiek ziņots par augšupejošu tendenci (10. attēls). No 
abām pārējām visaugstākās izplatības valstīm Kipra 
savā jaunākajā aptaujā ziņoja par palielinājumu no 
0,7 % 2006. gadā līdz 2,2 % 2009. gadā; un, lai gan 
Nīderlande ziņoja, ka 2009. gadā kokaīnu pēdējā 
gada laikā lietojuši 2,4 % gados jaunu pieaugušo, veikt 
salīdzināšanu ar agrākām aptaujām nav pamatoti, jo ir 
notikušas pārmaiņas metodoloģijā.

9. attēls. Kokaīna lietošanas pēdējā gada laikā un dzīves 
laikā izplatība gados jaunu pieaugušo vidū (vecumā no 15 līdz 
34 gadiem) Eiropas Savienībā, Austrālijā, Kanādā un Amerikas 
Savienotajās Valstīs.
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Piezīme.  Aplēses par Eiropu aprēķinātas no valstu izplatības aplēsēm, kas svērtas, 
pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu attiecīgajā vecuma grupā katrā valstī. 
Tā kā aplēsēm par Eiropu pamatā ir aptaujas, kas veiktas no 2004.  līdz 
2010./2011. gadam (galvenokārt 2008.–2010. gadā), tās neattiecas uz 
vienu gadu. Aptaujas valstīs, kas nav Eiropas valstis, veiktas 2010. gadā. 
ASV veiktajā aptaujā vecuma diapazons ir 16–34 gadi (pārrēķināts no 
sākotnējiem datiem).

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri, AIHW (2011), CADUMS (2010), 
SAMHSA (2010).

10. attēls. Kokaīna lietošanas pēdējā gada laikā izplatības 
tendences gados jaunu pieaugušo vidū (vecumā no 15 līdz 
34 gadiem) piecās ES dalībvalstīs ar visaugstākajiem rādītājiem, 
Austrālijā, Kanādā un Savienotajās Valstīs.
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Piezīme. Vairāk informācijas sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlā GPS ‑14 
(ii daļa). Vecuma diapazons aptaujās, kas veiktas ārpus Eiropas, ir šāds: 
Amerikas Savienotās Valstis  — 16–34 gadi; Kanāda  — 15–34 gadi; 
Austrālija — 15–34 gadi 2010. gadā, 14–39 gadi agrākajās aptaujās.

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri, AIHW (2011), CADUMS (2010), 
SAMHSA (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eye/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig14d
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(81) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu GPS ‑14 (i daļa).
(82) Definēti kā lietotāji, kuri bija vecāki par 20 gadiem un bija lietojuši kokaīnu vismaz 30 dienas pēdējā gada laikā vai vismaz 10 dienas pēdējā 

mēneša laikā, vai lietotāji, kuri bija jaunāki par 20 gadiem un bija lietojuši kokaīnu 10 vai vairāk dienas pēdējā gada laikā un vismaz vienu dienu 
pēdējā mēneša laikā.

Citās valstīs, kas veica trīs atkārtotas aptaujas, kokaīna 
lietošana ir salīdzinoši maz izplatīta un pārsvarā stabila. 
Iespējamie izņēmumi ir Bulgārija, Francija un Zviedrija, 
kas ziņoja par pieauguma pazīmēm, un Norvēģija, kur 
šī tendence bija lejupejoša. Tomēr jāatceras, ka mazas 
izplatības gadījumā nelielas pārmaiņas ir jāinterpretē 
piesardzīgi. Bulgārijā kokaīna lietošana pēdējā gada laikā 
starp gados jauniem pieaugušajiem pieauga no 0,7 % 
2005. gadā līdz 1,5 % 2008. gadā, Francijā — no 1,2 % 
2005. gadā līdz 1,9 % 2010. gadā, bet Zviedrijā — no 
0 % 2000. gadā līdz 1,2 % 2008. gadā (81). Norvēģija 
ziņoja par samazinājumu no 1,8 % 2004. gadā līdz 0,8 % 
2009. gadā.

No 23 valstīm, kas piedalījās gan ESPAD 2011. gada 
aptaujā, gan 1995. vai 1999. gada aptaujā, kokaīna 
lietošanas dzīves laikā izplatība bija palielinājusies par 
1–3 procentu punktiem 18 valstīs, bet samazinājums netika 
novērots nevienā valstī. Lai gan kopumā izplatības līmenis 
saglabājas zems, ņemot vērā vispārējo palielinājumu starp 
valstīm, ir vajadzīga pastāvīga piesardzība.

Kokaīna lietošanas ietekme uz veselību
Kokaīna lietošanas ietekme uz veselību, iespējams, 
tiek novērtēta par zemu. Daļēji tas var būt tāpēc, ka 
patoloģijas, kas parasti rodas pēc ilglaicīgas kokaīna 
lietošanas, bieži vien ir nespecifiskas vai hroniskas 
(sk. 7. nodaļu). Regulāru kokaīna lietošanu, tostarp to 
iešņaucot, var saistīt ar sirds un asinsvadu, neiroloģiskām 
un psihiskām problēmām, kā arī ar negadījumu risku 
un infekcijas slimību pārnēsāšanas risku, ko izraisa 
neizsargāšanās dzimumattiecību laikā (Brugal un citi, 
2009) un, iespējams, arī kopīga salmu lietošana (Aaron 
un citi, 2008). Pētījumi valstīs, kurās ir augsts izplatības 
līmenis, liecina, ka ievērojama daļa sirds problēmu 
jauniešiem var būt saistītas ar kokaīna lietošanu.

Kokaīna injicēšana un kreka lietošana ir saistīta ar vislielāko 
apdraudējumu kokaīna lietotāju veselībai, tostarp ar sirds 
un asinsvadu un garīgās veselības problēmām (EMCDDA, 
2007a). Salīdzinot ar plašāku kokaīna lietotāju loku, 
nesenās Spānijas slimnīcu neatliekamās medicīniskās 
palīdzības aptaujas dati liecina par ievērojamu to lietotāju 
pārsvaru, kuri šo narkotiku injicē vai smēķē.

Problemātiska kokaīna lietošana
Kokaīna lietošanas viskaitīgākās formas ir tā regulāra vai 
ilgstoša lietošana vai lietošana injicējot. Tā kā ne par vienu 

Eiropas valsti nav nesenu netiešu aplēšu par problemātisku 
kokaīna lietošanu, galvenie pieejamie informācijas avoti 
attiecībā uz kokaīna lietošanas kaitīgāko formu izplatību 
ir vispārējas iedzīvotāju aptaujas, dati par narkotiku 
lietotājiem, kuri sāk ārstēšanos, un pētījumi par kreka 
kokaīna vienlaicīgu lietošanu.

Daudzas valstis datus par intensīvu kokaīna lietošanu ir 
apkopojušas vispārējās iedzīvotāju aptaujās. Lai gan šādās 
aptaujās mēdz neņemt vērā sociāli atstumtus lietotājus, tām 
ir potenciāls sasniegt sociāli integrētus intensīvus kokaīna 
lietotājus. Spānijā 2010. gadā veiktā vispārējā iedzīvotāju 
aptaujā, kurā tika izmantoti lietošanas biežuma rādītāji, 
tika aplēsts vairāk nekā 140 500 intensīvu kokaīna lietotāju 
(82) jeb aptuveni 4,5 gadījumi uz 1000 iedzīvotājiem 

Ar kokaīnu saistīta neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšana — 
vai potenciāls agrīnai intervencei?

Nesen veiktā Eiropas apskatā tika konstatēts, ka kopš 
20. gadsimta 90. gadu beigām dažās valstīs ir trīsreiz 
palielinājies ar kokaīnu saistītās slimnīcās sniegtās 
neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumu skaits, 
kas sasniedza maksimumu aptuveni 2008. gadā Spānijā 
un Apvienotajā Karalistē (Mena un citi, presē). Tas atbilst 
lietošanas izplatības tendencēm iedzīvotāju vidū kopumā un 
ziņojumiem par kokaīna izraisītiem nāves gadījumiem. Arī 
piecas no tām sešām valstīm, kuras ziņoja par visaugstāko 
slimnīcās sniegtās neatliekamās medicīniskās palīdzības 
gadījumu skaitu, kas saistīts ar kokaīnu (Dānija, Īrija, Spānija, 
Itālija un Apvienotā Karaliste), ziņo, ka 2008.–2010. gadā 
kokaīna lietošanas izplatība tajās bija augstāka par vidējo 
Eiropā. Izplatības datiem atbilst arī fakts, ka ar kokaīna 
lietošanu saistītā neatliekamā medicīniskā palīdzība visbiežāk 
tika sniegta gados jauniem pieaugušajiem, un divas trešdaļas 
no viņiem bija vīrieši.

Dažas Eiropas valstis pašlaik uzrauga ar kokaīnu saistīto 
kaitējumu, izmantojot pacientu uzņemšanas datus no slimnīcu 
neatliekamās medicīniskās palīdzības punktiem un pacientu 
hospitalizācijas iestādēm. Gadījumu datus var iegūt arī 
no toksikoloģijas nodaļām, dienestiem, kas sniedz pirmo 
palīdzību narkotiku lietotājiem, zvaniem uz toksikoloģijas 
centriem vai policijas narkotiku reidu pierakstiem. Salīdzinoši 
robustus datus nodrošina Spānija un Nīderlande. Citas valstis 
bieži paļaujas uz kontrolsistēmām, kuru pamatā ir slimnīcu 
atlase.

Kaut arī dati par neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšanu Eiropas slimnīcās ir neviendabīgi, tie nodrošina 
noderīgu rādītāju par tendencēm un arī īpaši norāda uz 
jomu, kurā pastāv liels neizmantots potenciāls — novērtēšanu, 
agrīnu intervenci un tūkstošiem kokaīnu lietojošo pacientu 
nosūtīšanu uz ārstniecības iestādēm katru gadu.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig14a
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(83) Definēti kā lietotāji, kuri šo narkotiku lieto biežāk nekā reizi nedēļā.
(84) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI ‑5 (i daļa) un (ii daļa) un TDI‑24; dati par Spāniju attiecas uz 2009. gadu.
(85) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlus TDI‑1 un TDI‑3.
(86) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI ‑4 (ii daļa), TDI ‑10 (iii daļa), TDI ‑11 (iii daļa) un TDI ‑18 (ii daļa).
(87) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI‑17 un TDI ‑18 (ii daļa).

vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Pilsētas līmeņa pētījumā 
Oslo, Norvēģijā, kura pamatā arī bija lietošanas biežuma 
rādītāji vairākos pētījumos (iedzīvotāju vidū kopumā, 
ieslodzīto vidū un narkotikas injicējošo lietotāju vidū), 
identificētais problemātisko kokaīna lietotāju (83) skaits bija 
no 1600 līdz 2000 jeb četri lietotāji uz 1000 iedzīvotājiem 
vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Vācijā ar kokaīna lietošanu 
saistīto problēmu izplatība bija aptuveni divi gadījumi uz 
1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem, un tā 
tika aplēsta, izmantojot atkarības smaguma skalu.

Kreka lietošana nav izplatīta sociāli integrētu kokaīna 
lietotāju vidū un notiek galvenokārt sociāli atstumtās un 
nelabvēlīgās grupās, piemēram, seksuālo pakalpojumu 
sniedzēju un problemātisko opioīdu lietotāju vidū. Eiropā 
tā novērojama lielākoties pilsētās (Connolly un citi, 2008; 
Prinzleve un citi, 2004), un ir pazīmes, kas liecina par 
ļoti zemu vispārējo izplatību. Londonā kreka lietošanu 
uzskata par šīs pilsētas narkomānijas problēmas galveno 
sastāvdaļu. Reģionālas kreka kokaīna lietošanas aplēses 
ir pieejamas tikai par Angliju, kur 2009./2010. gadā 
bija aptuveni 184 000 problemātisko kreka kokaīna 
lietotāju, un šis skaits atbilst 5,4 (5,2–5,7) lietotājiem uz 
1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Tika 
ziņots, ka lielākā daļa šo kreka lietotāju ir arī opioīdu 
lietotāji.

Ārstēšanās pieprasījums

Plašāku ieskatu problemātiskajās kokaīna lietošanas formās 
var iegūt no datiem par to cilvēku skaitu un īpašībām, 
kuri sāk ārstēšanos no kokaīna lietošanas. Gandrīz visi 
kokaīna pacienti, par kuriem ziņots, ārstējas ambulatoros 
ārstniecības centros, lai gan daži kokaīna lietotāji var tikt 
ārstēti privātās klīnikās, par kurām dati nav pieejami. Tomēr 
daudzi problemātiskie kokaīna lietotāji nemeklē ārstēšanās 
iespējas (Reynaud‑Maurupt un Hoareau, 2010).

No visiem paziņotajiem narkotiku lietotājiem, kuri sāka 
ārstēšanos 2010. gadā, 15 % kā ārstēšanās galveno 
iemeslu minēja kokaīnu. Starp tiem, kuri sāka ārstēšanos 
pirmo reizi mūžā, primāro kokaīna lietotāju īpatsvars bija 
lielāks (21 %).

Pastāv lielas atšķirības starp valstīm attiecībā uz kokaīnu 
lietojošo pacientu īpatsvaru un skaitu, un par lielāko 
īpatsvaru ziņo Spānija (44 %), Itālija (29 %) un Nīderlande 
(26 %). Kokaīnu lietojošo pacientu īpatsvars ir 10–15 % 
no visiem narkomānijas pacientiem Beļģijā, Īrijā, Kiprā, 
Luksemburgā, Maltā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē. 
Citviet Eiropā kokaīna lietotāju īpatsvars no visiem 

pacientiem, kuri sāk ārstēšanos no narkomānijas, ir mazāks 
par 10 %, un septiņas valstis ziņo, ka mazāk nekā 1 % visu 
ārstēšanos sākušo pacientu norāda kokaīnu kā primāro 
narkotiku. Kopumā piecas valstis (Vācija, Spānija, Itālija, 
Nīderlande un Apvienotā Karaliste) veido aptuveni 90 % 
no visiem kokaīnu lietojošiem pacientiem, par kuriem 
ziņojušas 29 Eiropas valstis (84).

25 valstīs, kas iesniegušas datus par laikposmu no 
2005. līdz 2010. gadam, to paziņoto un ārstēšanos 
sākušo pacientu skaits, kuru primārā narkotika bija kokaīns, 
palielinājās līdz 2008. gadam (no 55 000 līdz 71 000), 
stabilizējās 2009. gadā (70 000) un nedaudz samazinājās 
2010. gadā (67 000) (85). Kokaīnu lietojošo pacientu skaits 
samazinājās 13 valstīs laikposmā no 2007./2008. gada 
līdz 2010. gadam, un dažas valstis (Spānija, Nīderlande, 
Portugāle un Apvienotā Karaliste) ziņoja, ka par 40 % ir 
samazinājies to pacientu skaits, kuri sākuši ārstēšanos pirmo 
reizi mūžā. Nīderlandē 2009. un 2010. gadā samazinājās 
jauno no kokaīna atkarības ārstējošos pacientu skaits, 
bet tiek ziņots, ka to kokaīnu lietojošo pacientu skaits, 
kuri uzņemti ārstniecības iestādēs atkārtoti, un jo īpaši 
to pacientu skaits, kuri kā sekundāro narkotiku norādījuši 
opioīdus, ir nemainīgs (Ouwehand un citi, 2011).

Ambulatori ārstējamo pacientu raksturojums

Starp pacientiem, kuri sāk ambulatoru ārstēšanos no 
kokaīna kā primārās narkotikas atkarības, ir augsta vīriešu 
un sieviešu attiecība (aptuveni pieci vīrieši uz vienu sievieti) 
un viens no lielākajiem vidējiem vecumiem (33 gadi) starp 
visiem pacientiem, kuri ārstējas no narkotiku atkarības. 
Primārie kokaīna lietotāji ziņo, ka vecums, kurā viņi 
pirmo reizi sāka lietot šo narkotiku, vidēji bija 22 gadi; 
no viņiem 87 % sāka to lietot pirms 30 gadu vecuma 
sasniegšanas (86).

Lielākā daļa pacientu kokaīnu lieto, to galvenokārt 
iešņaucot (65 %) vai smēķējot (27 %), un tikai 6 % norāda, 
ka to pārsvarā injicē. Mēnesī pirms ārstēšanās sākšanas 
gandrīz puse pacientu bija lietojuši kokaīnu līdz pat sešām 
reizēm nedēļā, aptuveni ceturtdaļa bija to lietojusi katru 
dienu, bet atlikusī ceturtdaļa minētajā laikposmā nebija to 
lietojusi vai bija lietojusi tikai laiku pa laikam (87).

Kokaīnu bieži lieto kopā ar citām narkotikām, jo īpaši 
ar alkoholu, kaņepēm, citiem stimulantiem un heroīnu. 
Nīderlandē 2011. gadā veiktā analīzē tika ziņots, ka 
lielākā daļa (64 %) pacientu kokaīnu lieto kopā ar citām 
vielām, visbiežāk — alkoholu (Ouwehand un citi, 2011).

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab4b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab11c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab18b
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(88) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu TDI‑115.

Starp kokaīna lietotājiem, kuri sāk ambulatoru ārstēšanos 
Eiropā, atsevišķa apakšgrupa ir 7500 lietotāju, kuru 
primārā narkotika ir kreka kokaīns (88). Viņu īpatsvars 
ir 13 % no visiem pacientiem, kuri ārstējas no kokaīna 
atkarības, un mazāk nekā 2 % no visiem narkomānijas 
pacientiem, kuri sāk ārstēšanos ambulatoros ārstniecības 
centros. Lielākā daļa (aptuveni 5000) kreka atkarības 
pacientu sākuši ārstēšanos Apvienotajā Karalistē, kur 
viņu īpatsvars bija 36 % no visiem valsts pacientiem, kuru 
primārā narkotika ir kokaīns, un 4 % no visiem narkotiku 
atkarības pacientiem ambulatorās iestādēs. Par pārējiem 
2000 kreka atkarības pacientu ziņo galvenokārt Francija 
un Nīderlande, kur viņu īpatsvars ir attiecīgi 23 % un 
30 % no kokaīna atkarības pacientiem, un Spānija un 
Itālija (attiecīgi 3 % un 1 % no visiem kokaīna atkarības 
pacientiem). Kreka atkarības pacienti šo narkotiku bieži 
lieto kopā arī citām vielām, tostarp heroīnu, ko injicē 
(EMCDDA, 2007a; Escot un Suderie, 2009).

Ārstēšana un kaitējuma mazināšana
Vēsturiski narkotiku lietošanas problēmu ārstēšana Eiropā 
ir bijusi vērsta uz atkarību no opioīdiem. Tomēr, pieaugot 
bažām par sabiedrības veselību saistībā ar kokaīna un 
kreka kokaīna lietošanu, daudzas valstis ir sākušas veltīt 
vairāk uzmanības ar šīm narkotikām saistīto problēmu 
risināšanai. Galvenie kokaīna atkarības ārstēšanas veidi 
ir psihosociālie intervences pasākumi, tostarp motivējošas 
intervijas, kognitīvās uzvedības terapijas, uzvedības 
paškontroles mācības, recidīva novēršanas pasākumi un 
konsultēšana.

Vienpadsmit dalībvalstis, tostarp visas tās, kurās ir augsti 
kokaīna lietošanas un ārstēšanās sākšanas rādītāji, ziņo, ka 
kokaīna vai kreka kokaīna lietotājiem papildus vispārējiem 
ārstniecības pakalpojumiem ir pieejamas īpašas ārstēšanas 
programmas. Eksperti no Vācijas, Itālijas, Lietuvas un 
Apvienotās Karalistes lēsa, ka šādas īpašās programmas 
ir pieejamas lielākajai daļai kokaīna lietotāju, kuriem 
vajadzīga ārstēšana, savukārt eksperti no Beļģijas, Dānijas, 
Īrijas, Spānijas, Austrijas, Slovēnijas, un Rumānijas lēsa, ka 
tās ir pieejamas tikai nelielai šādu lietotāju daļai.

Dažas valstis ziņo, ka ir pielāgojušas savus kokaīna 
atkarības ārstēšanas pasākumus īpašu pacientu grupu 
vajadzībām. Piemēram, Apvienotajā Karalistē specializētās 
ārstniecības iestādes ārstniecības pakalpojumu sniegšanā 
par prioritāri ir izvirzījušas problemātiskos narkotiku 
lietotājus, tostarp kreka kokaīna lietotājus. Dānija un 
Austrijā ziņo, ka ārstēšanos kokaīna lietotājiem tās 
nodrošina vairāku narkotiku atkarības ārstēšanas 
programmas ietvaros. Dānijā ir sākts izmēģinājuma 
modelis kokaīna, kaņepju un alkohola lietošanas problēmu 

ārstēšanai. Ir jāizstrādā klīniskās vadlīnijas, un nākamo 
četru gadu laikā minētais modelis, kam atvēlētais budžets ir 
aptuveni EUR 1 miljons, tiks izvērsts vairākās pašvaldībās. 
Turklāt Bulgārija, Malta un Nīderlande ziņo, ka nākamajos 
trīs gados ir plānots ieviest īpašas ārstēšanās programmas 
kokaīna lietotājiem.

Pētījumi kokaīna atkarības ārstēšanā

EMCDDA un Kohreina grupa narkotiku un alkohola 
jautājumos nesen publicēja apskatu kopsavilkumu par 
kokaīna atkarības farmakoloģisko ārstēšanu (Amato 
un citi, presē). Minētajā kopsavilkumā tika analizēta 
psihostimulantu, antikonvulsantu, antipsihotisko līdzekļu, 
dopamīna agonistu un disulfirāma pieņemamība, 
iedarbīgums un drošība kokaīna atkarības ārstēšanā. 
Lielākā daļa šo vielu var bloķēt vai mazināt kokaīna radīto 
“atlīdzības efektu” uz smadzenēm. Turklāt antipsihotiskie 
līdzekļi var atvieglot kokaīna izraisītus psihozei līdzīgus 
simptomus. Šie pētījumi nav tieši salīdzināmi, jo tiem ir 
atšķirīgs mērķis un rezultātu rādītāji, tādi kā lietošanas 
samazināšanās, abstinences simptomu mazināšana vai 
ārstēšana un aizstājējterpijas noteikšana.

Psihostimulantu pētījumu apskatā ir norādīts uz dažiem 
pozitīviem rezultātiem attiecībā uz palīdzēšanu kokaīna 
lietotājiem sasniegt abstinenci. Īpaši daudzsološi bija 
rezultāti, kas attiecās uz opioīdu un kokaīna līdzatkarīgu 
pacientu ārstēšanu ar bupropionu un deksamfetamīnu. 
Tomēr netika konstatēts, ka psihostimulanti būtu efektīvi kā 
aizstājējterapija. Novērtējumi par antipsihotisko līdzekļu 
un antikonvulsantu lietošanu kokaīna atkarības pacientiem 
bija nepārliecinoši. Pašreizējie pierādījumi neatbalsta 
dopamīna agonistu lietošanu kokaīna atkarības ārstēšanai. 
Lai gan disulfirāms uzrādīja pozitīvus rezultātus attiecībā uz 
pacientu vēlmi turpināt ārstēšanos, visus ieguvumus atsver 
šīs vielas iespējamā kaitīgā blakusiedarbība.

No nefarmakoloģiskajiem intervences pasākumiem 
kokaīna atkarības ārstēšanai neparedzētu gadījumu 
pārvaldība joprojām ir visiedarbīgākais psiholoģiskās 
intervences pasākums (Vocci un Montoya, 2009). Nesenā 
Beļģijas pētījumā tika ziņots, ka pēc sešus mēnešus 
ilgas piedalīšanās neparedzētu gadījumu pārvaldības 
programmā ar vietējās kopienas atbalstu abstinences 
rādītājs kokaīna lietotāju vidū bija trīsreiz augstāks nekā 
to pacientu vidū, kuri izmantoja standarta ārstēšanās 
programmas (Vanderplasschen un citi, 2011).

Kaitējuma mazināšana

Kaitējuma mazināšanas pasākumus, kas vērsti uz sociāli 
integrētākiem kokaīna lietotājiem, lielākoties kokaīna 
pulvera lietotājiem, var īstenot, ieviešot īpašas ielu sociālā 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab115
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darba programmas nakts izklaides pasākumu vietās. Divi 
piemēri ir nesenā informatīvā kampaņa “Know the Score 
Cocaine Awareness Campaign” Skotijā un kampaņa 
“How is your friend on coke?” Beļģijas ballīšu vietās. Šo 
kampaņu mērķis ir uzlabot izpratni un informēt (vairāk 
informācijas par intervences pasākumiem izklaides vietās 
sk. 4. nodaļā).

Intervences pasākumi, kuru mērķis ir mazināt problemātiskas 
kokaīna un kreka kokaīna lietošanas radīto kaitējumu, ir jauna 
darba joma daudzās dalībvalstīs. Kopumā pakalpojumi 
un nodrošinājums, kas paredzēts kokaīna injicētājiem, 
ir pilnveidots tā, lai apmierinātu arī opioīdu lietotāju 
vajadzības. Tomēr kokaīna injicēšana ir saistīta ar konkrētiem 
riskiem. Kā piemērus var minēt biežākas injekcijas, haotiskus 
injicēšanas paradumus un palielinātu riskantas seksuālās 
uzvedības iespējamību. Ieteikumi par drošāku lietošanu 
ir jāpielāgo šīs grupas vajadzībām. Tā kā injicēšana var 
notikt ļoti bieži, nedrīkstētu ierobežot sterila aprīkojuma 
nodrošināšanu injicējošiem lietotājiem, un tā drīzāk būtu 
jāpamato ar vietējiem novērtējumiem par kokaīna lietošanas 
ievirzēm un narkotikas injicējošo lietotāju sociālo stāvokli 
(Des Jarlais un citi, 2009).

Īpašu kaitējuma mazināšanas programmu nodrošināšana 
kreka kokaīna smēķētājiem Eiropā ir ierobežota. Dažas 
narkotiku patēriņa iestādes trīs valstīs (Vācijā, Spānijā 
un Nīderlandē) nodrošina aprīkojumu narkotiku, tostarp 
kreka kokaīna, ieelpošanai. Tiek ziņots, ka higiēniskas 
ieelpošanas ierīces, tostarp tīras kreka pīpes jeb “kreka 
komplektus” (stikla kātus ar iemušiem, metāla sietus, lūpu 
balzamu un roku salvetes) narkotiku lietotājiem, kuri smēķē 
kreka kokaīnu, reizumis izsniedz dažas zema sliekšņa 
iestādes Beļģijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Luksemburgā 
un Nīderlandē. Trīspadsmit ES dalībvalstīs dažas zema 
sliekšņa iestādes heroīna vai kokaīna smēķētājiem 
nodrošina arī foliju. Apvienotajā Karalistē Konsultatīvā 
padome narkotiku lietošanas jautājumos pārskatīja 
jautājumu par folijas kā kaitējumu mazinoša intervences 
pasākuma izmantošanu un ieguva pierādījumus, ka tās 
nodrošināšana var veicināt atteikšanos no injicēšanas par 
labu smēķēšanai (ACMD, 2010).

Vakcīnas pret nelegālo narkotiku lietošanu

Pētījumi ar dzīvniekiem, izmantojot vakcīnas pret narkotiku 
atkarību, notika jau 1972. gadā (Berkowitz un Spector), 
bet interese par farmakoloģiska risinājuma izstrādi kokaīna 
atkarības problēmai pēdējā laikā atkal ir aktualizējusi šo 
jautājumu.

Vakcīnas pret narkotiku atkarību iedarbojas, ierosinot 
antivielu veidošanos asinsritē, un, ja viss norit veiksmīgi, 
tās var mazināt narkotiku psihoaktīvo iedarbību un nomākt 
kāri pēc narkotikām (Fox un citi, 1996). Pašlaik tiek pētītas 
vakcīnas pret kokaīna, nikotīna, metamfetamīna un heroīna 
atkarību (Shen un citi, 2011). Vissarežģītākās vakcīnas ir 
paredzētas kokaīna un nikotīna atkarības novēršanai, un vēl 
ir jāpierāda to iedarbīgums, palīdzot pacientiem atturēties 
no šo vielu lietošanas. Galvenais novērotais ierobežojums 
ir tāds, ka antivielu veidošanās lielākajai daļai pacientu 
ir zema (Hatsukami un citi, 2005; Martell un citi, 2005). 
Tomēr pašlaik notiek pētījumi, lai šo situāciju uzlabotu, 
un drīz varētu būt pieejami komerciāli produkti, vismaz 
attiecībā uz nikotīnu (Polosa un Benowitz, 2011). Izpēte par 
vakcīnām metamfetamīnu atkarības ārstēšanai joprojām ir 
pirmsklīniskajā posmā, kas ir vērsts uz antivielu raksturošanu. 
Ir izstrādātas vakcīnas pret opioīdu atkarību, kuras ir 
iedarbīgas žurkām, un pētījumi pašlaik tiek koncentrēti uz 
stratēģijām, lai samazinātu ievadīšanas reižu skaitu, kas 
vajadzīgs antivielu koncentrācijas uzturēšanai asinīs (Stowe 
un citi, 2012).





72

Ievads
Heroīna lietošana, jo īpaši injicējot šo narkotiku, ir bijusi 
cieši saistīta ar sabiedrības veselību un sociālajām 
problēmām Eiropā jau kopš 20. gadsimta 70. gadiem. 
Pašlaik šī narkotika joprojām izraisa lielāko daļu saslimstības 
un mirstības gadījumu, kas saistīti ar narkotiku lietošanu 
Eiropas Savienībā. Pēc divdesmit gadiem, kuru laikā heroīna 
problēmas pārsvarā pieauga, Eiropā 20. gadsimta 90. gadu 
beigās un mūsu gadsimta sākumā bija vērojama heroīna 
lietošanas un ar to saistītā kaitējuma samazināšanās. 
Tomēr pēdējo desmit gadu laikā šī tendence ir kļuvusi 
mazāk izteikta. Situācija joprojām ir sarežģīta, bet arvien 
biežāk tiek ievērots, ka dažās Eiropas daļās ir samazinājies 
jaunu heroīna lietošanas gadījumu skaits, ir mazinājusies 
šīs narkotikas pieejamība, un pēdējā laikā dažās valstīs 
ir piedzīvots akūts tās deficīts. To apstiprina arī ziņas, ka 
heroīnu aizstāj citas narkotikas, tostarp sintētiskie opioīdi, 
piemēram, fentanils, un arī stimulantu, tostarp amfetamīna, 
metamfetamīna un sintētisko katinonu, injicēšana. Jebkurš 
stimulantu injicēšanas gadījumu skaita palielinājums palielina 
bažas arī par veselības apdraudējumu palielināšanos.

Piedāvājums un pieejamība
Eiropā vēsturiski ir bijuši pieejami divi importētā heroīna 
veidi — visbiežāk sastopamais ir brūnais heroīns (tā ķīmiskajā 
pamatformā), kura izcelsme ir galvenokārt Afganistānā. Retāk 
sastopams ir baltais heroīns (sāls formā), kas tradicionāli ticis 
ievests no Dienvidaustrumāzijas. Lai gan baltais heroīns ir 
kļuvis reti izplatīts, dažas valstis nesen ir ziņojušas par baltā 
kristāliskā heroīna preparātiem, kuru izcelsme varētu būt 
Dienvidrietumāzija. Arī Eiropā joprojām izgatavo opioīdus 
ierobežotā daudzumā, galvenokārt mājas apstākļos iegūtus 
magoņu preparātus (piemēram, magoņu salmus vai no 
sasmalcinātiem magoņu kātiem vai galviņām izgatavotu 
koncentrātu), par kuru izgatavošanu ziņots Igaunijā, Lietuvā 
un Polijā.

Ražošana un tirdzniecība

Afganistāna, kas nodrošina Eiropai lielāko daļu no 
piedāvājumā esošā heroīna, joprojām ir arī galvenā šīs 

narkotikas izcelsmes valsts pasaulē. Citas ražojošās valstis 
ir Mjanma, kas lielākoties apgādā tirgus Austrumāzijā un 
Dienvidaustrumāzijā, Pakistāna, Laosa, kā arī Meksika 
un Kolumbija, kas tiek uzskatītas par lielākajām heroīna 
piegādātājām uz Amerikas Savienotajām Valstīm 
(UNODC, 2012). Lēš, ka opija ražošana pasaulē varētu 
būt palielinājusies no 4700 tonnām 2010. gadā līdz 
7000 tonnu 2011. gadā, sasniedzot iepriekšējam gadam 
līdzīgus rādītājus. Šo palielinājumu lielā mērā izraisījusi opija 
ražošanas potenciāla atgūšana Afganistānā, ražošanas 
apjomiem palielinoties no 3600 tonnām 2010. gadā līdz 
5800 tonnām 2011. gadā (UNODC, 2012). Visjaunākās 
pasaules heroīna ražošanas potenciālā apjoma aplēses 

6. nodaļa
Opioīdu lietošana un narkotiku injicēšana

9. tabula. Heroīna ražošana, konfiskācija, cena 
un tīrība.

Ražošana un konfiskācija Heroīns

Aplēstais ražošanas apjoms pasaulē 
(tonnas)

467

Konfiscētais daudzums pasaulē (tonnas) 81

ES un Norvēģijā
(tostarp Horvātijā un Turcijā) 
konfiscētais daudzums (tonnas)

 
6 

(19)

Konfiskācijas gadījumu skaits 
ES un Norvēģijā
(tostarp Horvātijā un Turcijā)

 
50 000 

(55 000)

Cena un tīrība Eiropā (1) Heroīna bāze 
(“brūnais” heroīns)

Vidējā mazumtirdzniecības cena 
(EUR par gramu)
Diapazons
(Starpkvartiļu diapazons) (2)

 
23–160 

(24,6–73,6)

Vidējā tīrība (%)
Diapazons
(Starpkvartiļu diapazons) (2)

 
13–57 

(17,7–28,0)

(1) Tā kā heroīna hidrohlorīda (“baltā” heroīna) mazumtirdzniecības cenu 
un tīrību paziņo neliels skaits valstu, šie dati šeit nav iekļauti. Tie ir 
atrodami 2012. gada statistikas biļetena tabulās PPP-2 un PPP-6.

(2) Paziņoto datu vidējās puses diapazons.
Piezīme. Dati attiecas uz 2010. gadu, izņemot aplēsto ražošanas apjomu 

pasaulē (2011. gads).
Avoti: UNODC (2012) skaitļiem par visu pasauli, Reitox valstu koordinācijas 

centri datiem par Eiropu.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab6
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(89) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas SZR-7 un SZR-8.
(90) Tīrības un cenu datus sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulās PPP-2 un PPP-6.

liecina par 467 tonnām (sk. 9. tabulu), un tas ir vairāk nekā 
aptuveni 384 tonnas 2010. gadā (UNODC, 2012).

Heroīnu Eiropā ieved galvenokārt pa diviem nelegālās 
tirdzniecības maršrutiem, lai gan šīs narkotikas kontrabandai 
izmantoto metožu un maršrutu daudzveidība arvien 
palielinās. Afganistānā saražoto heroīnu pa vēsturiski 
svarīgo Balkānu maršrutu ieved caur Pakistānu, Irānu un 
Turciju un tad uz citām tranzīta vai galamērķa valstīm, 
galvenokārt Rietumeiropā un Dienvideiropā. Heroīnu 
pārvadā arī pa “zīda ceļu” caur Centrālāziju un uz Krieviju. 
Tad daļa šī heroīna kontrabandas ceļā tiek vesta caur 
Baltkrieviju, Poliju un Ukrainu uz tādiem galamērķiem kā, 
piemēram, Skandināvijas valstis. Arvien lielāka nozīme šajā 
ziņā ir Āfrikai, un tā pašlaik ir galvenā tranzīta teritorija 
heroīna kontrabandai uz Eiropu, izmantojot aviotransportu 
(INCB, 2012b). Eiropas Savienībā sekundārie izplatīšanas 
mezgli ir Nīderlande un — mazākā mērā — Beļģija.

Konfiskācija

Visā pasaulē ziņotais opija konfiskācijas gadījumu skaits ir 
samazinājies no 653 tonnām 2009. gadā līdz 492 tonnām 
2010. gadā. Irānā konfiscēja aptuveni 80 % kopējā 
daudzuma, un Afganistānā — gandrīz 12 %. Konfiscētā 
heroīna (81 tonna) un morfīna (19 tonnas) daudzums 
pasaulē 2010. gadā palielinājās par 5 tonnām katrs 
(UNODC, 2012).

Eiropā aplēstajos 55 000 konfiskācijas gadījumu 
2010. gadā pārtvēra 19 tonnas heroīna, un no tām par 
divām trešdaļām (12,7 tonnām) ziņoja Turcija. Apvienotā 
Karaliste (pārspējot Spāniju) joprojām bija tā, kas ziņoja 
par vislielāko konfiskācijas gadījumu skaitu (89). Dati par 
2005.–2010. gadu, ko paziņojušas 28 valstis, liecina, ka 
konfiskācijas gadījumu skaits kopumā ir pieaudzis, kaut 
arī 2010. gadā tas nedaudz samazinājās. Laikposmā no 
2005. līdz 2010. gadam Eiropā konfiscētais daudzums ir 
bijis svārstīgs, īpaši samazinoties 2010. gadā, galvenokārt 
Apvienotajā Karalistē un Bulgārijā pārtverto daudzumu 
samazināšanās dēļ. Arī Turcija ziņoja par ievērojamu 
atgūtā daudzuma samazinājumu 2010. gadā, bet šis 
samazinājums ir jāsaista ar agrākajām aizlieguma 
darbībām, kas ir sagrāvušas heroīna tirgu dažās 
Eiropas daļās.

Heroīna izgatavošanai izmantotā etiķskābes anhidrīda 
konfiskācijas apjomi pasaulē palielinājās no aptuveni 
21 000 litru 2009. gadā līdz 59 700 litriem 2010. gadā. 
Rādītāji par Eiropas Savienību pēdējos gados ir bijuši ļoti 
svārstīgi — no rekordliela apjoma aptuveni 151 000 litru 
apmērā 2008. gadā līdz 912 litriem 2009. gadā; vienā 
konfiskācijas gadījumā Bulgārijā tika konfiscēti aptuveni 

21 100 litru, kas ir gandrīz 100 % no visa 2010. gada laikā 
konfiscētā daudzuma, proti, 21 200 litriem (INCB, 2012a).

Pēdējos 10 gados Igaunija ir ziņojusi, ka heroīnu nelegālo 
narkotiku tirgū lielā mērā ir aizstājis fentanils. Pavisam 
nesen Slovākija ziņoja par līdzīgu tendenci, lai gan 
konfiskācijas gadījumu skaits un konfiscētais daudzums 
joprojām ir neliels. Slovākija 2010. gadā ziņoja par 
17 fentanila konfiskācijas gadījumiem; Igaunijā tika 
konfiscēts puskilograms šā sintētiskā opioīda.

Tīrība un cena

Pārbaudīto brūnā heroīna paraugu vidējā tīrība 
2010. gadā svārstījās no 17 % līdz 28 % lielākajā 
daļā valstu, kas iesniedza informāciju; par zemākām 
vidējām vērtībām ziņoja Francija (13 %) un Austrija (tikai 
mazumtirdzniecībā, 13 %), bet augstākās vērtības bija 
Maltā (30 %), Spānijā (32 %) un Turcijā (57 %). Laikposmā 
no 2005. līdz 2010. gadam brūnā heroīna tīrība 
paaugstinājās četrās valstīs, četrās citās tā bija nemainīga, 
bet divās tā samazinājās. Baltā heroīna vidējā tīrība 
kopumā bija augstāka (25–45 %) piecās Eiropas valstīs, 
kas iesniedza informāciju (90).

Brūnā heroīna mazumtirdzniecības cena Ziemeļvalstīs 
joprojām bija ievērojami augstāka nekā pārējā Eiropā, 
un 2010. gadā Zviedrija ziņoja par vidējo cenu EUR 160 
par gramu (straujā paaugstinājuma dēļ 2010. gadā), 
bet Dānija — EUR 83. Kopumā cena svārstījās no 
EUR 24 līdz EUR 74 par gramu pusē valstu, kas iesniedza 
informāciju. Laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam brūnā 
heroīna vidējā mazumtirdzniecības cena samazinājās 10 
no 14 Eiropas valstīm, kas iesniedza datus par tendencēm 
laika gaitā. Baltā heroīna vidējā cena kopumā bija augstāka 
(EUR 61–251) trīs Eiropas valstīs, kas iesniedza informāciju.

Problemātiska narkotiku lietošana

EMCDDA problemātisku narkotiku lietošanu definē kā 
narkotiku lietošanu injicējot vai opioīdu, kokaīna vai 
amfetamīnu ilgstošu vai regulāru lietošanu. Narkotiku 
lietošana injicējot un opioīdu lietošana veido lielāko 
narkotiku lietošanas problēmas daļu Eiropā, lai gan 
dažās valstīs būtisks komponents ir amfetamīnu vai 
kokaīna lietošana. Problemātiskie narkotiku lietotāji 
pārsvarā lieto vairākas narkotikas, un izplatības dati 
ir daudz augstāki pilsētās un starp sociāli atstumtām 
grupām. Ņemot vērā problemātiskas narkotiku lietošanas 
salīdzinoši zemo izplatību un slēpto raksturu, ir vajadzīgas 
statistiskas ekstrapolācijas, lai iegūtu izplatības aplēses no 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szrtab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab6
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(91) Pamatojoties uz 18 valstu paziņotajām aplēsēm, vidējais rādītājs ir 3,1 (3,0–3,2) gadījums uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 
64 gadiem. Ja ņem vērā svērtās aplēses par problemātisku narkotiku lietošanu no vēl astoņām valstīm, vidējais rādītājs palielinās līdz 
4,2 (3,9–4,4) gadījumiem, kas tika attiecināti uz Eiropas Savienības un Norvēģijas iedzīvotājiem 2010. gadā.

pieejamajiem datu avotiem (galvenokārt tie ir narkomānijas 
ārstēšanas dati un tiesībaizsardzības iestāžu dati).

Problemātiska opioīdu lietošana

Lielākā daļa Eiropas valstu tagad var sniegt problemātiskas 
opioīdu lietošanas izplatības datus. Jaunākās valstu 
aplēses svārstās no mazāk nekā viena līdz septiņiem 
gadījumiem uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 
64 gadiem (11. attēls). Par visaugstākajām problemātiskas 
opioīdu lietošanas aplēsēm ziņo Īrija, Latvija, Malta un 
Luksemburga, par viszemākajām — Kipra, Polija, Somija un 
Ungārija. Turcija ziņo par mazāk nekā vienu gadījumu uz 
1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem.

Lēš, ka problemātiskas opioīdu lietošanas vidējā 
izplatība Eiropas Savienībā un Norvēģijā, pamatojoties 
uz valstu pētījumiem, ir 4,2 (3,9–4,4) gadījumi uz 
1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem. 
Tas atbilst aptuveni 1,4 miljoniem problemātisko opioīdu 
lietotāju Eiropas Savienībā un Norvēģijā 2010. gadā (91).

Salīdzinājumam — aplēses par Eiropas kaimiņvalstīm 
ir augstas; Krievijā problemātisku opioīdu lietotāju 
skaits ir 16,4 uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 

64 gadiem (UNODC, 2011b), un Ukrainā — 10–13 
uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem 
(UNODC, 2010). Arī Austrālija un Savienotajās 
Valstīs ziņo par augstām problemātisku opioīdu 
lietotāju aplēsēm — attiecīgi 6,3 un 5,8 gadījumi uz 
1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem, 
savukārt Kanādā šis rādītājs ir 3,0 gadījumi. 
Salīdzināšana starp valstīm jāveic piesardzīgi, jo 
mērķauditorijas definīcijas var atšķirties. Piemēram, 
ja ņem vērā recepšu opioīdu nemedicīnisku lietošanu, 
izplatības rādītājs palielinās līdz 39–44 gadījumiem uz 
1000 Ziemeļamerikas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 
64 gadiem (UNODC, 2011b).

Opioīdu lietotāji, kuri sāk ārstēšanos

Opioīdus, galvenokārt heroīnu, kā primāro narkotiku 
minēja vairāk nekā 200 000 pacientu, kuri sākuši 
ārstēšanos, jeb 48 % no visiem paziņotajiem pacientiem, 
kuri sākuši ārstēšanos 2010. gadā 29 Eiropas valstīs. 
Tomēr Eiropā ir vērojamas ievērojamas atšķirības — 
opioīdu atkarības pacientu īpatsvars ir vairāk nekā 70 % 
no pacientiem, kuri sākuši ārstēšanos 7 valstīs, no 40 % 
līdz 70 % 12 valstīs, un mazāk nekā 40 % 10 valstīs 

11. attēls. Aplēses par problemātisko opioīdu lietošanu pēdējā gada laikā (vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem).
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Piezīme. Horizontālās zīmes apzīmē aplēstos punktus, šķērssvītras apzīmē aprēķinu nenoteiktības intervālu — tas var būt 95 % ticamības intervāls vai intervāls, kura pamatā 
ir jutīguma analīze. Mērķa grupas var nedaudz atšķirties atkarībā no aprēķinu metodēm un datu avotiem, tāpēc salīdzinājumi ir jāveic piesardzīgi. Somijā (15–
54 gadi) un Polijā (visi vecumi) pētījumos izmantoja nestandarta vecuma grupas. Abus rādītājus pielāgoja vecuma grupai no 15 līdz 64 gadiem. Aplēsēs izmantoto 
metožu saīsinājumi: CR — capture‑recapture metode; TM — ārstniecības reizinātājs; MM — mirstības reizinātājs; CM — apvienotas metodes; TP — nošķelts Puasona 
sadalījums; OT — citas metodes. Vairāk informācijas sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlā PDU ‑1 (ii daļa) un tabulā PDU-102.

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pdufig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pdutab102
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(92) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI-5 un TDI-22.
(93) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu TDI-113.
(94) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas TDI-10, TDI-21, TDI-32 un TDI-103.
(95) Sk. 2012. gada statistikas biļetenu tabulas TDI-33, TDI ‑106 (i daļa) un TDI ‑107 (i daļa).
(96) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlus TDI-1 un TDI-3.
(97) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu DRD ‑2 (i daļa).

(12. attēls). Gandrīz 80 % no visiem opiodīu lietotājiem, 
kuri sāk ārstēšanos no narkomānijas Eiropā, veido pacienti 
no tikai piecām valstīm — Vācijas, Spānijas, Francijas, 
Itālijas un Apvienotās Karalistes (92).

Opioīdus, izņemot heroīnu, kā primāro narkotiku norāda 
liela daļa ārstēšanos sākušo pacientu vairākās valstīs — šādi 
opioīdi ir fentanils Igaunijā, buprenorfīns Somijā un citi 
opioīdi Dānijā, Austrijā un Latvijā (93).

Opioīdu lietotāji, kuri sāk specializēto ārstēšanos, vidēji 
ir 33 gadus veci, un lielākajā daļā valstu sieviešu kārtas 
pacientes ir gados jaunākas (94). Eiropā opioīdu atkarības 
pacientu — vīriešu skaits pārsniedz sieviešu skaitu aptuveni 
trīs reizes. Lielākā daļa opioīdu atkarības pacientu norāda, 
ka ir sākuši lietot šo narkotiku pirms 30 gadu vecuma 
sasniegšanas, bet gandrīz puse (46 %) no visiem opioīdu 
atkarības pacientiem to ir sākuši lietot, būdami jaunāki par 
20 gadiem (95). Kopumā starp opioīdu lietotājiem ir augstāks 
bezpajumtniecības un bezdarba līmenis un zemāks iegūtās 
izglītības līmenis nekā citu primāro narkotiku lietotājiem, un 
parasti šādu lietotāju visvairāk ir pilsētās.

Problemātiskas opioīdu lietošanas tendences

Dati no deviņām valstīm, kurās veiktas atkārtotas aplēses 
par problemātiskas opioīdu lietošanas izplatību laikposmā 
no 2005. līdz 2010. gadam, liecina par salīdzinoši 
stabilu situāciju šajā ziņā. Tomēr izplatības rādītāji 
var neatspoguļot tendences šīs narkotikas lietošanas 
sākšanā, un tie ir jāvērtē kopskatā ar citiem datu avotiem. 
Laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam to pacientu skaits, 
kuri pirmo reizi savā mūžā sāka specializētu ārstēšanos 
no heroīna kā primārās narkotikas atkarības 24 Eiropas 
valstīs, palielinājās no 51 000 pacientu 2005. gadā līdz 
rekordlielam skaitam, proti, 61 000 pacientu 2007. gadā, 
bet tad 2010. gadā atkal samazinājās līdz 46 000 (96). 
Šis samazinājums ir visvairāk izteikts Rietumeiropas valstīs.

Laiks no pirmreizējas heroīna lietošanas līdz ārstēšanās 
sākšanai var būt ievērojams. Šā iemesla dēļ to heroīna 
lietotāju skaits, kuri sāk ārstēšanos pirmo reizi, atspoguļo 
gan vēsturisko heroīna lietošanas sākšanas tendenci 
(biežumu), gan vispārējo pašreizējo situāciju. Šādas 
interpretācijas trūkums ir tāds, ka to var ietekmēt 
paziņošanas prakses pārmaiņas, un Eiropas rādītāji 
nesamērīgi atspoguļo tendences lielākās valstīs. Lai gan ir 
būtiskas atšķirības starp valstīm, pierādījumi tomēr liecina, 
ka kopumā heroīna lietošana Eiropā pašlaik samazinās.

Šo analīzi var aplūkot arī kopskatā ar citu rādītāju 
tendencēm, tostarp narkotiku lietošanu injicējot (sk. 
turpmāk), narkotiku izraisītiem nāves gadījumiem un ar 
narkotikām saistītiem likumpārkāpumiem, lai gan šie datu 
avotu neapšaubāmi nodrošina labākus izplatības, nevis 
biežuma rādītājus. Eiropā pēdējos gados ir vērojama ar 
heroīnu saistīto narkotiku tiesību aktu pārkāpumu skaita 
samazināšanās. Mazāk pārliecinoši ir dati par narkotiku 
izraisītiem nāves gadījumiem. Palielinājums vai situācijas 
stabilizēšanās valstīs tika novērota līdz 2008. gadam; 
2009. gadā bija acīmredzama stabila vispārējā situācija, 
un provizoriskie dati par 2010. gadu liecina par 
samazinājumu pēdējā laikā (97).

Papildinošu informāciju šajā ziņā nodrošina arī opioīdu 
tirgus rādītāji. Vairākas valstis ziņoja par akūtu heroīna 
deficītu 2010. gada beigās un 2011. gada sākumā 
(EMCDDA, 2011a), un nesenais heroīna konfiskācijas 
gadījumu skaita samazinājums norāda uz pārmaiņām 
heroīna pieejamībā Eiropā, kas arī varētu būt saistītas ar 
narkotiku lietošanas ievirzes maiņu. Kā piemērus var minēt 
ziņojumus par katinonu (Ungārija) un kofeīnu un kreatīnu 
(Rumānija) saturošu maisījumu injicēšanas palielināšanos, 

12. attēls. Primāro opioīdu lietotāju īpatsvars no visiem 
paziņotajiem narkotiku lietotājiem, kuri sākuši ārstēšanos 
2010. gadā.

    >80 %
61–80 %
41–60 %
21–40 %
  0–20 %

Piezīme. Dati izteikti kā to lietotāju procentuāls īpatsvars, par kuriem ir zināma 
primārā narkotika (92 % paziņoto pacientu). Dati attiecas uz 2010. gadu 
vai pēdējo pieejamo gadu. Dati par Lietuvu attiecas uz pacientiem, 
kuri sākuši ārstēšanos pirmoreiz mūžā. Ziņas par primārajiem opioīdu 
lietotājiem var būt nepilnīgas dažās valstīs, tostarp Vācijā, Beļģijā, 
Čehijas Republikā un Francijā, jo daudzus lietotājus ārstē ģimenes ārsti vai 
psihiatrijas dienesti, kas nav iekļauti ārstēšanas pieprasījuma rādītājā.

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab32
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab33
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab106a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab2a
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(98) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu PDU-2.
(99) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu PDU ‑6 (iii daļa).

benzodiazepīnu un citu medikamentu lietošanas 
palielināšanos (Īrija, Slovēnija, Apvienotā Karaliste), 
amfetamīnu injicēšanas palielināšanos (Latvija, Ungārija) 
un satraucošos ziņojumus par sintētiskā opioīda fentanila 
lietošanu (piemēram, Igaunija, Slovākija).

Visa šī informācija kopumā liecina, ka Eiropā pakāpeniski 
samazinās jaunu heroīna lietošanas gadījumu skaits, 
vienlaikus palielinoties ārstēšanās pieejamībai un 
aptvērumam. Kopumā izskatās, ka heroīna lietotāji noveco 
un arī salīdzinoši bieži vēršas ārstniecības dienestos. Lai 
gan šī tendence ir visvairāk pamanāma valstīs, kas bija ES 
dalībvalstis pirms 2004. gada, jaunākie dati pašlaik liecina, 
ka tas pats, iespējams, notiek daudzās no jaunākajām 
dalībvalstīm.

Narkotiku injicēšana
Injicējošie narkotiku lietotāji ļoti riskē iegūt ar narkotiku 
lietošanu saistītas veselības problēmas, piemēram, saslimt 
ar infekcijas slimībām, ko pārnēsā ar asinīm (piemēram, 
HIV/AIDS, hepatīts), vai mirt no narkotiku pārdozēšanas. 
Lielākajā daļā Eiropas valstu injicēšanu parasti saista ar 
opioīdu lietošanu, lai gan dažās valstīs tā ir saistīta ar 
amfetamīnu lietošanu.

Tikai 14 valstis varēja iesniegt jaunākās aplēses par 
narkotiku injicēšanas izplatību (98). Pieejamie dati 
liecina par lielām atšķirībām starp valstīm, un aplēses 
svārstās no mazāk nekā viena līdz pieciem gadījumiem 
uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem. 
Trīspadsmit valstīs, kas ir iesniegušas aplēses par pašreizējo 
injicētāju skaitu, bija vidēji 2,4 injicējoši narkotiku lietotāji 
uz 1000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem. 
Papildus aktīviem injicētājiem Eiropā ir daudz bijušo 
narkotikas injicējošo lietotāju (piemēram, Sweeting un citi, 
2008), bet precīzi dati nav pieejami.

Aptuveni 37 % no primārajiem opioīdu atkarības 
pacientiem, kuri sākuši specializēto ārstēšanos no 
narkomānijas 2010. gadā, galvenokārt heroīna 
lietotāji, norāda injicēšanu kā visbiežāko lietošanas 
veidu. Injicēšanas līmenis opioīdu lietotāju vidū starp 
valstīm ievērojami atšķiras, un tas ir no 7 % Nīderlandē 
līdz 94 % Latvijā. Liels injicētāju īpatsvars ir vērojams 
Centrāleiropā un Austrumeiropā, kā arī dažās Ziemeļvalstīs 
(13. attēls).

Datu trūkuma un aplēšu statistiskās nenoteiktības dēļ ir 
grūti izdarīt secinājumus par tendencēm laikā attiecībā uz 
narkotiku injicēšanas izplatību, pamatojoties uz atkārtotām 
izplatības aplēsēm. No astoņām valstīm, kas iesniegušas 
pietiekamus datus, lai varētu analizēt tendences, injicēšanas 

līmenis ir samazinājies Apvienotajā Karalistē un saglabājies 
salīdzinoši stabils Grieķijā, Kiprā, Ungārijā, Slovākijā, 
Horvātijā un Norvēģijā. Čehijas Republika ziņoja par 
injicētāju, galvenokārt metamfetamīna lietotāju, skaita 
palielināšanos laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam (99).

Ņemot vērā no vairākiem citiem rādītājiem pieejamos 
datus, Eiropā kopumā samazinās opioīdu un jo īpaši 
heroīna injicēšana. Lielākā daļa Eiropas valstu ir ziņojušas 
par injicētāju īpatsvara samazināšanos to primāro heroīna 
atkarības pacientu vidū, kuri sākuši ārstēšanos pirmo reizi 
savā mūžā, laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam, un 
šo tendenci apstiprina arī ilgāka termiņa analīze (par 
2000.–2010. gadu) attiecībā uz heroīna lietotājiem, kuri 
Eiropā sākuši specializētu ārstēšanos pirmo reizi mūžā 
(EMCDDA, 2012c). Heroīna injicēšanas samazināšanās 
ir vērojama visās valstīs, lai gan šāds samazinājums ir 
izteiktāks Rietumeiropas valstīs. Lai gan rietumu valstis 
2009. gadā ziņoja, ka heroīna smēķēšana ir kļuvusi 
par galveno šīs narkotikas lietošanas veidu vairāk nekā 
pusei heroīna atkarības pacientu (53 %), austrumu valstīs 
70 % heroīna atkarības pacientu ir ziņojuši, ka galvenais 
lietošanas veids ir injicēšana (EMCDDA, 2012c). Turklāt 
jaunākajos pētījumos Īrijā un Norvēģijā ir konstatēts, ka 
ir palielinājies laika intervāls no pirmreizējās heroīna 
lietošanas līdz pirmreizējai heroīna injicēšanai (Bellerose 
un citi, 2011; Bretteville‑Jensen un Skretting, 2010).

13. attēls. Injicēšana kā parastais lietošanas veids primārajiem 
opioīdu lietotājiem, kuri sākuši ārstēšanos 2010. gadā.
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21–40 %
  0–20 %

       

Piezīme. Dati izteikti kā to paziņoto pacientu procentuāls īpatsvars, par kuriem ir 
zināms lietošanas veids. Dati par 2010. gadu vai pēdējo pieejamo gadu. 
Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu TDI ‑5 (iii daļa) un (iv daļa).

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pdufig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pdutab6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5d
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(100) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu TDI-24.
(101) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu HSR-3.

Problemātiskas opioīdu lietošanas 
ārstēšana

Nodrošinājums un aptvērums

Ārstēšana opioīdu lietotājiem, izmantojot gan bezzāļu 
terapiju, gan aizstājējterapiju, ir pieejama visās ES 
dalībvalstīs, Horvātijā, Turcijā un Norvēģijā. Lielākajā daļā 
valstu opioīdu lietotājus ārstē ambulatorās iestādēs, kas 
var būt gan specializēti centri, gan ģimenes ārstu prakses, 
gan zema sliekšņa iestādes. Dažās valstīs svarīga nozīme 
opioīdu atkarības ārstēšanā ir ārstēšanai, ko nodrošina 
dzīvesvietā (100). Neliels skaits valstu piedāvā arī ārstēšanu ar 
heroīna palīdzību izvēlētai hronisku heroīna lietotāju grupai.

Opioīdu lietotājiem pirms bezzāļu ārstēšanas sākšanas 
parasti piedāvā detoksikācijas programmu, kas nodrošina 

farmakoloģisku palīdzību, lai viņi varētu pārvarēt fiziskos 
abstinences simptomus. Šī terapijas metode parasti paredz, 
ka personām ir jāatturas no visām vielām, tostarp nedrīkst 
lietot aizstājējmedikamentus. Pacienti piedalās ikdienas 
aktivitātēs un saņem intensīvu psiholoģisko atbalstu. Lai 
gan bezzāļu ārstēšana var notikt gan ambulatorās, gan 
stacionārās iestādēs, visbiežāk tiek ziņots par bezzāļu 
ārstēšanu mājās un slimnīcās.

Visbiežāk izmantotā opioīdu atkarības ārstēšanas metode 
Eiropā ir aizstājējterapija, ko parasti iekļauj psihosociālajā 
aprūpē un nodrošina specializētos ambulatoros centros. 
Sešpadsmit valstis ziņo, ka to nodrošina arī ģimenes 
ārsti. Dažās valstīs ģimenes ārsti šo terapiju nodrošina, 
bieži vien organizējot kopīgu aprūpi ar specializētajiem 
ārstniecības centriem. Tiek lēsts, ka kopējais opioīdu 
lietotāju skaits, kuri saņēma aizstājējterapiju Eiropas 
Savienībā, Horvātijā, Turcijā un Norvēģijā, 2010. gadā 
bija 700 000 (698 000 ES dalībvalstīs) — tas ir pieaugums, 
salīdzinot ar 650 000 lietotājiem 2008. gadā un aptuveni 
pusmiljonu 2003. gadā (101). Visplašāk aizstājējterapiju 
joprojām nodrošina 15 dalībvalstis, kas bija ES dalībvalstis 
pirms 2004. gada (aptuveni 95 % no kopskaita), un vidēja 
termiņa tendences (par 2003.–2010. gadu) liecina par 

Injicēšana un citi lietošanas veidi

Apkopotie dati par narkotiku lietotājiem, kuri sāk 
ārstēšanos, ir Eiropā vislielākais un vispusīgākais 
informācijas avots attiecībā uz to narkotiku lietotāju 
lietošanas uzvedību, kuriem ir ar narkotikām saistītas 
problēmas (1).

Kopumā injicēšana bija otrais visizplatītākais lietošanas 
veids, par ko ziņoja narkotiku lietotāji, kuri 2010. gadā 
sākuši ārstēšanos galvenokārt ar opioīdiem saistītu 
problēmu dēļ. No 140 000 opioīdu atkarības pacientu, 
kuri sākuši ārstēšanos ambulatoros centros un par kuriem ir 
zināms lietošanas veids, 36 % ziņoja, ka šo narkotiku injicē, 
45 % ziņoja, ka to smēķē vai ieelpo, bet 19 % norādīja, ka 
to iešņauc vai uzņem orāli. Turpretī 3 % no 53 000 kokaīna 
lietotāju, kuri sākuši ārstēšanos tādās pašās iestādēs, ziņoja, 
ka šo narkotiku injicē, 68 % ziņoja, ka to iešņauc, un pārējie 
norādīja, ka to smēķē vai ieelpo. No 9000 amfetamīnu vai 
citu stimulantu, izņemot kokaīna, lietotājiem 24 % norādīja 
injicēšanu kā galveno lietošanas veidu, 40 % norādīja, ka 
šīs narkotikas uzņem orāli, 32 % tās iešņauc, un 4 norādīja 
uz citiem lietošanas veidiem.

Narkotiku lietošanas ievirzes laika gaitā ir mainījušās. 
Ārstēšanos sākušo lietotāju datu analīzē par laikposmu 
no 2000. līdz 2009. gadam tika novērota narkotiku 
injicēšanas izplatības samazināšanās primāro heroīna 
lietotāju vidū visās Eiropas valstīs (no 58 % līdz 36 %), 
galvenokārt Eiropas rietumu daļā (EMCDDA, 2012c). 
Turklāt starp opioīdu lietotājiem, kuri sākuši ārstēšanos 
ambulatorās iestādēs kopš 2009. gada, šīs narkotikas 
smēķētāju skaits pārsniedza tās injicētāju skaitu (2).

(1) Jānorāda, ka datus par ārstēšanās sācējiem nevar ekstrapolēt, 
lai tos attiecinātu uz visiem narkotiku lietotājiem, kuri ārstējas, 
un tie var neatspoguļot plašāko narkotiku lietotāju klāstu, starp 
kuriem ir tādi, kas neārstējas. Vairāk informācijas par ārstēto 
lietotāju kopējo skaitu ir pieejams EMCDDA tīmekļa vietnē.

(2) Sk. 2010., 2011. un 2012. gada statistikas biļetena tabulu 
TDI ‑17.

14. attēls. Opioīdu aizstājējterapijas pacienti 15 valstīs, kas 
bija ES dalībvalstis pirms 2004. gada, un 12 jaunākajās ES 
dalībvalstīs — aplēstais skaits un indeksētās tendences.
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Piezīme. Gadi, par kuriem dati netika savākti, ir pelēkā krāsā. Vairāk informācijas 
sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlā HSR-2.

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/tdi
http://www.emcdda.europa.eu/stats10/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrfig2
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(102) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu HSR-1.

pastāvīgu palielinājumu (14. attēls). Starp šīm valstīm 
vislielākais nodrošinājuma palielinājums tika novērots 
Grieķijā, Austrijā un Somijā, kur ārstēto lietotāju skaits 
gandrīz trīskāršojās.

Vēl lielāks palielinājuma temps tika novērots 12 valstīs, kas 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā. Minētajās 
valstīs aizstājējterapiju saņēmušo pacientu skaits palielinājās 
no 7800 pacientiem 2003. gadā līdz 20 400 pacientiem 
2010. gadā, bet vislielākais palielinājums notika 
2005. gadā. Proporcionāli aizstājējterapijas izplatība 
šajās valstīs visā septiņu gadu laikā bija vislielākā Igaunijā 
(16 reizes, no 60 līdz vairāk nekā 1000 pacientiem, 
vienlaikus joprojām aptverot tikai 5 % opioīdu injicētāju) un 
Bulgārijā (astoņkārtīgi). Par vismazāko palielinājumu ziņoja 
Lietuva, Ungārija un Slovākija.

Salīdzinot aptuveno problemātisko opioīdu lietotāju skaitu 
ar aizstājējterapijas pacientu skaitu, Eiropā var vērot 
aptvēruma līmeņa atšķirības. No 18 valstīm, par kurām ir 
pieejamas uzticamas problemātisko opioīdu lietotāju skaita 
aplēses, deviņas ziņo, ka aizstājējterapijas pacientu skaits 
tajās ir 50 % vai vairāk no visas mērķauditorijas (102). Sešas 
no šīm valstīm bija ES dalībvalstis jau pirms 2004. gada, 
bet pārējās ir Čehijas Republika, Malta un Norvēģija.

Lai gan aptuveni pusei visu problemātisko opioīdu 
lietotāju Eiropas Savienībā un Norvēģijā ir pieejama 
aizstājējterapija, ir vērojamas būtiskas atšķirības starp 
valstīm — būtiski zemāks aptvēruma līmenis ir Grieķijā 
(28 %), Lietuvā (17 %), Slovākijā (12 %), Polijā (8 %) un 
Latvijā (2 %).

Aplēses par problemātisko opioīdu lietotāju īpatsvaru 
jebkurā no ārstēšanas veidiem ir iespējams izdarīt par 
astoņām valstīm (15. attēls). Kiprā, Ungārijā, Nīderlandē 
un Apvienotajā Karalistē (Anglijā) tiek lēsts, ka ārstēšanos 
saņem vairāk nekā 60 % problemātisko opioīdu 
lietotāju, bet Grieķijā lēš, ka šis īpatsvars ir mazāks par 
40 %. Dati arī liecina, ka atšķiras izvēlētais opioīdu 
atkarības ārstēšanas veids. Ārstēšanas veidus, kas nav 
aizstājējterapija, lielākoties bezzāļu metodes, izvēlas 
mazāk nekā 10 % visu ārstēto problemātisko opioīdu 
lietotāju Apvienotajā Karalistē (Anglijā), Grieķijā, Itālijā 
un Vācijā. Īrijā, Kiprā un Nīderlandē ārstēšanu, kas 
nav opioīdu aizstājējterapija, izmanto 15–25 % visu 
ārstēto problemātisko opioīdu lietotāju, lai gan Ungārijā 
šis īpatsvars ir 43 %. Attiecīgi, lai gan Grieķija un 
Ungārija ziņo par zemu opioīdu aizstājējterapijas 
aptvēruma līmeni (aptuveni 30 %), to opioīdu lietotāju 
īpatsvars, kuri tiek uzskatīti par tādiem, kam nav 
saskares ne vienu no ārstniecības dienestiem, ievērojami 
atšķiras — no vairāk nekā 60 % Grieķijā, līdz aptuveni 
25 % Ungārijā. Tas apstiprina vajadzību apsvērt gan 

pieejamās aizstājējterapijas līmeni, gan citu ārstēšanas 
metožu pieejamību.

Būtisks šķērslis ārstēšanās pieejamībai var būt ilgs 
gaidīšanas laiks, līdz aizstājējterapija kļūst pieejama. 
Saskaņā ar 2011. gadā veiktu aptauju galvenie ilgas 
gaidīšanas laika cēloņi ir ārstēšanās ierobežotā 
pieejamība, resursu trūkums, kā arī kavēšanās ar 
procedūrām saistītu apsvērumu dēļ. Eksperti no 12 no 
29 valstīm, kas iesniegušas datus, ir aplēsuši, ka vidējais 
gaidīšanas laiks ir īsāks par divām nedēļām, un sešās 
citās valstīs tas ir no divām nedēļām līdz vienam mēnesim. 
Piecās citās valstīs (Lietuvā, Ungārijā, Rumānijā, Somijā, 
un Norvēģijā) gaidīšanas laiks bija no viena līdz sešiem 
mēnešiem, bet Grieķijā tas pārsniedza sešus mēnešus. 
Tomēr valstu līmeņa vidējos gaidīšanas laikos ir slēptas 
ievērojamas reģionālas atšķirības. Piemēram, Atēnās 
un Salonikos tika lēsts, ka gaidīšanas laiks ir sasniedzis 
aptuveni trīs gadus ierobežotās jaudas dēļ, lai gan citās 
Grieķijas pilsētās 2010. gadā tika ziņots par īsākiem 
gaidīšanas laikiem. Eksperti no četrām valstīm nevarēja 
iesniegt aplēses par gaidīšanas laiku.

15. attēls. Problemātisko opioīdu lietotāju ārstēšanas aptvērums 
atlasītās Eiropas valstīs — aptuvenais to problemātisko opioīdu 
lietotāju īpatsvars (%), kuri ārstējas vai ir beiguši ārstēšanos.
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Piezīme. Iekļautas valstis, par kurām ir pieejamas uzticamas aplēses attiecībā 
uz problemātisko opioīdu lietotāju skaitu, to pacientu skaitu, kuri saņem 
aizstājējterapiju, un to problemātisko opioīdu lietotāju kopējo skaitu, kuri 
ārstējas. Vairāk informācijas sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlā HSR-1.

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrfig1
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6. nodaļa. Opioīdu lietošana un narkotiku injicēšana

Eiropā visbiežāk izrakstītais opioīdu aizstājējmedikaments 
ir metadons, un to saņem līdz pat trim ceturtdaļām 
visu aizstājējterapijas pacientu. Aizstājējmedikamentus 
uz buprenorfīna bāzes izraksta līdz pat ceturtdaļai 
Eiropas aizstājējterapijas pacientu, un tas ir galvenais 
aizstājējmedikaments Čehijas Republikā, Grieķijā, Francijā, 
Kiprā, Somijā un Zviedrijā (103). Buprenorfīna un naloksona 
kombinācija ir pieejama 15 valstīs. Ārstēšana ar lēnas 
iedarbības morfīnu (Bulgārijā, Austrijā, Slovēnijā), kodeīnu 
(Vācijā un Kiprā) un diacetilmorfīnu (Beļģijā, Dānijā, Vācijā, 
Spānijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē) ir neliela 
daļa no visiem ārstēšanas veidiem.

Opioīdu detoksikācija, efektivitāte un rezultāti

Kļūst arvien vairāk pierādījumu, ka opioīdu detoksikācijas 
rezultāti ir labāki, ja to papildina psihoterapija un pēc tam 
tiek īstenota farmakoloģiskā recidīva novēršana. Nesenā 
pētījumu apskatā ir secināts, ka šāda ārstēšanas veidu 
kombinācija var palīdzēt pacientiem pabeigt ārstēšanās 
kursu, mazināt opioīdu lietošanu un saglabāt abstinenci 

pēckontroles posmā (Amato un citi, 2011). Turklāt to 
pacientu vidū, kuriem tika piedāvāts psiholoģisks atbalsts, 
klīnisko abstinenču skaits ārstēšanās laikā bija mazāks. 
Day un Strang (2011) secināja, ka stacionārās iestādes ir 
efektīvākas nekā ambulatorās iestādes, palīdzot pacientiem 
pabeigt detoksikācijas kursu (51 % pret 36 % ambulatoro 
pacientu grupā).

Recidīva profilaksi pēc heroīna detoksikācijas var 
papildināt ar opioīdu antagonistu naltreksonu. Tomēr, 
izmantojot ārstēšanu ar naltreksonu, medikamentu 
lietošanas režīma ievērošanas un atturēšanās rādītāji 
aptaujas respondentu vidū kopumā ir zemi. Tika konstatēts, 
ka naltreksons ir efektīvs personām, kurām bija jāievēro 
ārstēšanās norādījumi, lai izvairītos no plašākām sekām, 
piemēram, veselības speciālistiem un juridiski uzraudzītiem 
indivīdiem (Minozzi un citi, 2011). Lai gan kopumā 
detoksikācija opioīdu atkarības gadījumā nav tik efektīva 
kā aizstājējterapija, Pasaules Veselības organizācija (PVO) 
tomēr iesaka piedāvāt detoksikāciju kā iespēju motivētiem 
pacientiem, kuri meklē ārstēšanās iespējas.

(103) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu HSR-3.

To narkotiku lietotāju dzīves kvalitāte, kuri izmanto aizstājējterapiju

No opioīdiem atkarīgajiem narkotiku lietotājiem kā grupai 
ir zemāka dzīves kvalitāte nekā iedzīvotājiem kopumā un 
cilvēkiem ar citām medicīniskām slimībām. Šis jautājums tika 
aplūkots jaunākajos pētījumos Apvienotajā Karalistē, Latvijā un 
Vācijā, kur rezultāti norādīja uz aizstājējterapijas nozīmīgumu. 
Zemi dzīves kvalitātes rādītāji ļauj prognozēt arī recidīvu, 
jo īpaši gados vecāku narkotiku lietotāju vidū (EMCDDA, 
2010d). Nesenā sistemātiskā pārskatā (De Maeyer un citi, 
2010) tika pierādīts, ka iesaistīšanās ārstēšanās pasākumos 
uzlabo indivīdu dzīves kvalitāti, sākot jau no pirmajiem 

ārstēšanās brīžiem. Tika secināts, ka visas aizstājējterapijas 
iespējas ir vienlīdz efektīvas dzīves kvalitātes uzlabošanā, lai 
gan pacientiem, kuriem bija izrakstīts metadons, uzlabojumi 
parasti bija vērojami agrāk (pēc aptuveni viena mēneša) nekā 
tiem, kuri lietoja buprenorfīnu. Tomēr subjektīvos ziņojumos 
buprenorfīns tika novērtēts augstāk nekā metadons, iespējams, 
tāpēc, ka to nav nepieciešams lietot katru dienu. Labu dzīves 
kvalitātes rādītāju sasniegšana ir narkomānijas ārstēšanas 
pamatmērķis, un to var veicināt arī turpmāki pētījumi par 
pieejamo aizstājējterapijas iespēju relatīvo efektivitāti.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab3
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Ievads

Narkotiku lietošana gan tieši, gan netieši ir saistīta ar 
daudzām negatīvām sekām uz veselību un sabiedrību. 
Nesamērīgi daudz problēmu tiek konstatēts ilgstošo 
opioīdu lietotāju, dažu stimulantu veidu lietotāju un 
injicējošo lietotāju vidū. Jo īpaši opioīdu lietošana ir 
saistīta ar letāliem narkotiku pārdozēšanas gadījumiem, 
un par šīs problēmas mērogu liecina fakts, ka pēdējo 
10 gadu laikā Eiropā katru stundu notiek aptuveni 
viens letāls pārdozēšanas gadījums. Tomēr ir svarīgi 
arī atcerēties, ka hroniskiem narkotiku lietotājiem ir arī 
daudzkārt lielāks risks mirt citu iemeslu dēļ, tostarp 
organisku slimību, pašnāvības, nelaimes gadījumu 
vai traumu dēļ. Neatkarīgi no lietotās vielas narkotiku 
injicēšana joprojām ir būtisks infekcijas slimību, tostarp 
HIV un C hepatīta, pārnēsāšanas vektors, un nesen 
Eiropas valstīs ir konstatēti jauni HIV uzliesmojumi — 
tas tikai vēl jo vairāk apliecina, cik svarīgi ir saglabāt 

efektīvus sabiedrības veselības aizsardzības 
pretpasākumus šajā jomā.

Ar narkotiku lietošanu saistītās infekcijas 
slimības

EMCDDA sistemātiski uzrauga narkotikas injicējošo 
lietotāju inficēšanos ar HIV un B un C hepatīta vīrusu (104). 
Vissmagākās narkotiku lietošanas sekas uz veselību, 
ko izraisa šādas infekcijas slimības, ir saslimstība un 
mirstība. Narkotiku lietotājus var pārmērīgi ietekmēt arī 
citas infekcijas slimības, tostarp A un D hepatīts, seksuāli 
transmisīvās slimības, tuberkuloze, stingumkrampji, 
botulisms, Sibīrijas mēris un cilvēka T‑limfotropais vīruss.

HIV un AIDS

Līdz 2010. gada beigām jaunu paziņoto HIV diagnožu 
rādītājs narkotikas injicējošo lietotāju vidū lielākajā daļā 

(104) Sīkāku informāciju par metodēm un definīcijām sk. 2012. gada statistikas biļetenā.

7. nodaļa
Ar narkotiku lietošanu saistītās infekcijas slimības un nāves 
gadījumi

16. attēls. Jauni HIV inficēšanās gadījumi, kas diagnosticēti narkotikas injicējošiem lietotājiem 2010. gadā Eiropā un Centrālāzijā.
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uz miljons iedzīvotājiem

Piezīme. Krāsa apzīmē to jauno paziņoto diagnosticēto HIV gadījumu rādītāju uz miljons iedzīvotājiem, kas saistāmi ar narkotikas injicējošo lietotāju riska grupu un tika diagnosticēti 
2010. gadā. Dati par Krievijas Federāciju, Turciju un Albāniju attiecas uz 2009. gadu.

Avots: ECDC un PVO, 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drid/methods
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(105) Dati par Austriju un Turciju nav pieejami. Attiecībā uz ES dalībvalstīm un Horvātiju, Turciju un Norvēģiju šis rādītājs 2010. gadā bija 2,52 gadījumi 
uz miljons iedzīvotājiem jeb 1204 paziņoti jauni gadījumi.

(106) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas INF‑1 un INF‑108 un attēlu INF‑3 (i daļa).
(107) Sk. iestarpinājuma lodziņu “HIV uzliesmojumi Grieķijā un Rumānijā”.
(108) Dati par Spāniju neaptver visu valsts teritoriju. Neseno palielinājumu Igaunijā varētu būt izraisījušas pārmaiņas uzraudzības sistēmā kopš 

2009. gada, tomēr nav skaidrs, cik lielā mērā.
(109) Tendenču dati nav pieejami par Igauniju, Īriju, Franciju, Nīderlandi un Turciju. Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu INF‑108.

Eiropas Savienības valstu saglabājās zems, un situācija 
ES kopumā salīdzinājumā ar situāciju pasaulē un plašākā 
Eiropas kontekstā ir daudzsološa (16. attēls).

No jauna diagnosticēto gadījumu vidējais skaits 26 ES 
dalībvalstīs, kas varēja iesniegt datus par 2010. gadu, 
sasniedza jaunu zemāko rādītāju — 2,54 gadījumi uz vienu 
miljonu iedzīvotāju jeb 1192 jauni paziņotie gadījumi (105). 
Salīdzinājumam — šis rādītājs ir 19,7 gadījumi uz miljons 
iedzīvotājiem ASV (CDC, 2009), 104,3 uz miljonu Krievijā 
(dati par abām valstīm attiecas uz 2009. gadu), un 151,5 
uz miljonu Ukrainā 2010. gadā (ECDC un PVO, 2011). 
Arī pieejamie dati par HIV izplatību narkotikas injicējošo 
lietotāju parauga grupās Eiropas Savienībā ir pozitīvi, 
salīdzinot ar izplatību austrumu kaimiņvalstīs (106), lai gan 
salīdzinājumi starp valstīm ir jāveic piesardzīgi pētījumu 
metožu un aptvēruma atšķirību dēļ.

Šādas situācijas iemesls vismaz daļēji varētu būt 
profilakses, ārstēšanas un kaitējuma mazināšanas 
pasākumu, tostarp aizstājējterapijas un adatu un šļirču 
apmaiņas programmu, pieejamības palielināšanās. Svarīga 
nozīme, iespējams, ir bijusi arī citiem faktoriem, tādiem 
kā narkotiku injicēšanas samazināšanās, par ko ir ziņots 
vairākās valstīs (EMCDDA, 2010e).

Lai gan kopumā šī situācija ir pozitīva, jauni dati 
liecina, ka HIV pārnēsāšana, kas saistīta ar narkotiku 
lietošanu injicējot, 2010. gadā turpinājās, jo īpaši divas 
valstis (Grieķija un Rumānija) ziņoja par jauniem HIV 
infekcijas uzliesmojumiem narkotikas injicējošo lietotāju 
vidū 2011. gadā (107). Abās minētajās valstīs pirms šiem 
uzliesmojumiem palielinājās C hepatīta izplatība narkotikas 
injicējošo lietotāju vidū, un tas liecina, ka HCV izplatības 
palielināšanās var būt agrīns rādītājs tam, ka drīz 
palielināsies ar injicēšanu saistītie riski narkotikas injicējošo 
lietotāju vidū, iespējams, pirms HIV ir sācis izplatīties 
(Vickerman un citi, 2010).

HIV infekcijas izplatības tendences

Dati, kas paziņoti par jauniem diagnosticētiem 
gadījumiem, kuri saistīti ar narkotiku injicēšanu un attiecas 
uz 2010. gadu, liecina, ka pēc rekordaugsta līmeņa 
sasniegšanas 2001.–2002. gadā kopumā inficēšanās 
rādītāji Eiropā turpina samazināties. No piecām valstīm, kas 
ziņoja par visaugstākajiem no jauna diagnosticēto infekciju 
rādītājiem narkotikas injicējošo lietotāju vidū laikposmā no 
2005. līdz 2010. gadam, Spānijā un Portugālē turpinājās 

lejupejošā tendence, bet no pārējām valstīm tikai Latvija 
ziņoja par nelielu palielinājumu (17. attēls) (108).

Šie dati ir pozitīvi, bet tie ir jāskata, paturot prātā, ka 
dažās valstīs joprojām pastāv jaunu HIV uzliesmojumu 
iespēja injicējošo lietotāju vidū. Divu gadu griezumā, 
no 2008. līdz 2010. gadam, palielinājums tika novērots 
Igaunijā no 26,8 līdz 46,3 gadījumiem uz miljons 
iedzīvotājiem un Lietuvā no 12,5 gadījumiem līdz 
31,8 gadījumiem uz miljons iedzīvotājiem. Arī Bulgārijā — 
valstī, kurā inficēšanās izplatība jau vēsturiski ir bijusi ļoti 
zema — 2009. gadā tika sasniegts rekordliels rādītājs, 
proti, 9,7 gadījumi uz miljons iedzīvotājiem, kas pēc 
tam samazinājās līdz 7,4 gadījumiem uz vienu miljonu 
2010. gadā.

Izplatības dati no narkotiku injicētāju parauga grupām 
ir pieejami no 25 Eiropas valstīm par laikposmu no 
2005. līdz 2010. gadam (109), un, lai gan paraugu 
atšķirību dēļ šāda informācija ir jāinterpretē piesardzīgi, 
tā nodrošina papildinošu datu avotu. No šīm valstīm 
17 valstīs HIV izplatības aplēses saglabājās nemainīgas. 
Septiņās valstīs (Vācijā, Spānijā, Itālijā, Latvijā, Polijā, 
Portugālē un Norvēģijā) bija vērojams HIV izplatības 
rādītāju samazinājums. Tikai viena valsts (Bulgārija) ziņoja 
par pieaugošu HIV izplatību tās galvaspilsētā Sofijā 

17. attēls. Jauno paziņoto HIV inficēšanās gadījumu tendences 
narkotikas injicējošo lietotāju vidū piecās ES dalībvalstīs, kas 
ziņoja par visaugstākajiem rādītājiem.
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http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig3a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig2
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(110) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu INF‑104 (iii daļa) un attēlu INF‑1 (i daļa).
(111) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas INF‑2 un INF‑111 un attēlu INF‑6 (i daļa).
(112) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas INF‑112 un INF‑113 un attēlu INF‑6 (ii daļa) un (iii daļa).

atbilstoši diagnosticēto jauno inficēšanas gadījumu skaita 
palielinājumam. HIV pārnēsāšanas rādītāju pieaugums 
Grieķijā un Rumānijā, par ko ziņoja 2011. gadā, pirms 
2011. gada netika novērots ne HIV izplatības, ne 
gadījumu ziņošanas datos. Iespējamas papildu liecības 
par to, ka notiek HIV pārnēsāšana, tika novērotas starp 
nelielām gados jaunu (vecumā līdz 25 gadiem) narkotikas 
injicējošo lietotāju parauga grupām sešās valstīs; no 
2005. līdz 2010. gadam izplatības līmenis pārsniedza 5 % 
Igaunijā, Francijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā un palielinājās 
Bulgārijā.

AIDS izplatība un HAART pieejamība

Informācijai par AIDS izplatību var būt svarīga nozīme, 
lai pierādītu simptomātiskas slimības jaunu parādīšanos, 
lai gan tā nav pārliecinošs HIV pārnēsāšanas rādītājs. 
Augsta saslimstība ar AIDS var liecināt par to, ka daudzi 
ar HIV inficēti injicējošie narkotiku lietotāji nesaņem 
augstas aktivitātes antiretrovīrusu terapiju pietiekami agrīnā 
inficēšanās stadijā, lai terapija būtu maksimāli iedarbīga. 
Jaunākais pasaules mēroga apskats apstiprina, ka šāda 
situācija joprojām var būt dažās Eiropas valstīs (Mathers un 
citi, 2010).

Latvija joprojām ir valsts, kas ziņo par vislielāko to AIDS 
saslimšanas gadījumu skaitu, kuri saistīti ar narkotiku 
injicēšanu — saskaņā ar aplēsēm 2010. gadā bija 27,1 jauns 
gadījums uz miljons iedzīvotājiem, kas ir vairāk salīdzinājumā 
ar 20,8 jauniem gadījumiem uz miljons iedzīvotājiem gadu 
iepriekš. Par salīdzinoši augstu saslimstību ar AIDS narkotikas 
injicējošo lietotāju vidū ziņo arī Igaunija (9,7 jauni gadījumi 
uz miljons iedzīvotājiem), Portugāle (8,3), Lietuva (6,0) un 
Spānija (5,7), lai gan 2005.–2010. gadā visās šajās valstīs 
bija vērojama lejupejoša tendence (110).

B un C hepatīts

Vīrushepatīts, jo īpaši infekcija, ko izraisa C hepatīta vīruss 
(HCV), ir plaši izplatīts narkotikas injicējošo lietotāju vidū visā 
Eiropā (18. attēls). HCV antivielu līmenis narkotikas injicējošo 
lietotāju parauga grupā 2009.–2010. gadā valstīs svārstījās 
no 14 % līdz 70 %, bet 7 no 11 valstīm (Grieķijā, Itālijā, 
Kiprā, Austrijā, Portugālē, Somijā un Norvēģijā) vietējie 
dati liecināja par izplatību, kas pārsniedz 40 % (111) — šāds 
līmenis var norādīt uz to, ka injicēšanas riski ir pietiekami HIV 
pārnēsāšanai (Vickerman un citi, 2010). Par HCV antivielu 
izplatības līmeni, kas ir augstāks nekā 40 %, liecināja arī 
visjaunākie pieejamie dati par Dāniju, Luksemburgu un 
Horvātiju un deviņām citām valstīm, kas bija iesniegušas 
reģionālus datus. Čehijas Republika, Ungārija, Slovēnija 
(visās valsts mēroga dati, 2009.–2010. gads) un Turcija 
(reģionāli dati, 2008. gads) ziņoja par HCV izplatību, kas 
ir zemāka par 25 %, tomēr šāda līmeņa infekciju rādītāji 
joprojām ir būtiska sabiedrības veselības problēma.

Laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam par HCV izplatības 
samazināšanos narkotikas injicējošo lietotāju vidū valsts 
vai reģionālā līmenī ziņoja sešas valstis, bet piecās citās 
(Beļģijā, Grieķijā, Kiprā, Austrijāun Rumānijā) tika novērots 
palielinājums. Itālija ziņoja par samazinājumu valsts līmenī 
no 2005. līdz 2009. gadam (jaunāki dati nav pieejami), 
bet palielinājums tika konstatēts 3 reģionos no 21 (Abruco, 
Umbrijā un Valle d’Aostā).

Pētījumi par gados jauniem injicētājiem (vecumā līdz 
25 gadiem) liecina par HCV izplatības samazināšanos 
reģionālā līmenī Slovākijā, un tas varētu nozīmēt, ka 
samazinās pārnēsāšanas rādītāji. Par palielinājumu gados 
jaunu narkotikas injicējošo lietotāju vidū ziņoja Bulgārija, 
Grieķija, Kipra un Austrija, lai gan parauga grupas 
Grieķijā, Kiprā un Austrijā bija nelielas. Par HCV izplatības 
palielināšanos jaunu narkotikas injicējošo lietotāju vidū 
(lietotāji, kas injicē narkotikas mazāk nekā divus gadus) 
ziņoja Grieķija (valstī kopumā un vienā reģionā) (112). Lai 
gan šos pētījumus metodoloģisku apsvērumu dēļ ir grūti 
interpretēt, tie tomēr pierāda, ka joprojām daudzi narkotiku 

HIV uzliesmojumi Grieķijā un Rumānijā

Agrīnās brīdināšanas sistēmas 2011. gadā konstatēja HIV 
pārnēsāšanas uzliesmojumus Grieķijā un Rumānijā, un pēc 
tam abās valstīs tika veikti steidzīgi pretpasākumi. Atbildot uz 
Eiropas Komisijas aicinājumu, ECDC un EMCDDA veica ātrus 
novērtējumus par HIV uzliesmojumu tālākas izplatības riskiem 
Eiropā (EMCDDA un ECDC, 2012).

Jauno diagnosticēto ar HIV inficēto narkotiku injicētāju 
skaits palielinājās no 9–19 gadā līdz 2010. gadam līdz 
241 gadījumam 2011. gadā Grieķijā un no 1–6 gadījumiem 
gadā līdz 2010. gadam līdz 114 gadījumiem 2011. gadā 
Rumānijā. Lai gan šie palielinājumi notika laikā, kad Grieķijā 
un Rumānijā bija vērojams zems profilakses pakalpojumu 
nodrošinājums vai pat tā samazinājums, iespējams, liela 
nozīme ir bijusi arī citiem faktoriem, piemēram, palielinātai 
stimulantu lietošanai.

Lai apturētu uzliesmojumus, Grieķija ievērojami palielināja 
adatu un šļirču apmaiņas programmu aptvērumu un 
narkomānijas ārstēšanas jaudu, 2011. gada decembrī 
izveidojot 22 jaunas opioīdu aizstājējterapijas struktūras.

Ātrā riska novērtējuma ziņojumā tika izteikts pieņēmums, 
ka pastāv līdzīgu uzliesmojumu iespējamība dažās citās ES 
valstīs, ņemot vērā paziņoto C hepatīta inficēšanās gadījumu 
skaita palielināšanos (inficēšanās riska rādītājs) un HIV 
profilakses pakalpojumu zemo aptvērumu.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab104c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig6a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig6b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig6c
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(113) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulas INF‑105 un INF‑106.

injicētāji inficējas ar vīrusu agrīnā injicēšanas sākšanas 
posmā, un tas nozīmē, ka laiks, līdz tiek uzsākti HCV 
profilakses pasākumi, var būt īss.

Paziņoto B un C hepatīta gadījumu tendences ir grūti 
interpretēt, jo datu kvalitāte ir zema. Tomēr zināmu ieskatu 
šo infekciju epidemioloģijā var sniegt narkotikas injicējošo 
lietotāju īpatsvars no visiem paziņotajiem gadījumiem, par 
kuriem ir zināmi riska faktori (Wiessing un citi, 2008). Visās 
16 valstīs, par kurām ir pieejami dati par laikposmu no 
2009. līdz 2010. gadam, injicējošas narkotiku lietošanas 
īpatsvars ir vidēji 48 % no visiem HCV gadījumiem un 32 % 
no paziņotajiem akūtajiem HCV gadījumu, par kuriem ir 
zināma riska kategorija. B hepatīta gadījumā narkotikas 
injicējošo lietotāju īpatsvars ir 6 % no visiem paziņotajiem 
gadījumiem un 12 % no akūtajiem gadījumiem. Šie dati 
apliecina, ka narkotikas injicējošie lietotāji joprojām 
ir ievērojama riska grupa attiecībā uz inficēšanos ar 
vīrushepatītu Eiropā (113).

Citas infekcijas

Papildus vīrusu infekcijām injicējošie narkotiku lietotāji 
ir uzņēmīgi pret bakteriālām slimībām. Sibīrijas mēra 
uzliesmojums narkotikas injicējošo lietotāju vidū Eiropā 
(sk. EMCDDA, 2010a) ir licis pievērst uzmanību joprojām 
neatrisinātajai problēmai attiecībā uz šo smago slimību, 
ko starp injicētājiem izplata sporas veidojošas baktērijas. 

Eiropas pētījumā par četrām bakteriālām infekcijām 
(botulismu, stingumkrampjiem, Clostridium novyi un 
Sibīrijas mēri) tika konstatētas ievērojamas narkotikas 
injicējošo lietotāju skaita atšķirības starp valstīm laikposmā 
no 2000. līdz 2009. gadam, paziņotajam skaitam 
neizskaidrojamu iemeslu dēļ koncentrējoties Eiropas 
ziemeļrietumos — Īrijā, Apvienotajā Karalistē un Norvēģijā 
(Hope un citi, 2012).

Eiropā tuberkuloze — bakteriāla slimība, kas parasti skar 
plaušas — ir izplatīta galvenokārt augsta riska grupās, 
piemēram, migrantu, bezpajumtnieku, narkotiku lietotāju 
un ieslodzīto vidū. HIV pozitīvs statuss palielina šīs 
slimības attīstīšanās risku 20–30 reizes (PVI, 2010). Dati 
par aktīvās tuberkulozes izplatību to narkotiku lietotāju 
vidū, kuri ārstējas, ir pieejami par piecām valstīm, un tie 
ievērojami atšķiras, piemēram, no 0 % (Austrijā, Slovākijā) 
līdz 3,1 % (Lietuvā), bet vidēji augsti līmeņi ir vērojami 
Grieķijā (0–0,5 %) un Portugālē (0,1–1 %). Turklāt 
Norvēģija paziņoja, ka šādi gadījumi ir “ļoti reti”. Četras 
valstis arī ir paziņojušas par “narkotiku lietotāju” īpatsvaru 
no visiem jaunajiem tuberkulozes gadījumiem, par kuriem 
ir zināma riska faktora informācija 2010. gadā, un tas 
ir 0,9 % Ungārijā, 1,2 % Beļģijā (injicējošie narkotiku 
lietotāji), 3,3 % Apvienotajā Karalistē (Anglijā un Velsā, 
problemātiskie narkotiku lietotāji) un 5,9 % Latvijā.

18. attēls. HCV antivielu izplatība narkotikas injicējošo lietotāju vidū.
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Piezīme.  Dati attiecas uz 2009. un 2010. gadu. Melnie kvadrātiņi ir paraugi, kuros aptverta visa valsts; zilie trīsstūri ir paraugi, kuros nav aptverta visa valsts (tie ir vietējas 
vai reģionālas nozīmes). Atšķirības starp valstīm ir jāinterpretē piesardzīgi; tās ir radušās tāpēc, ka atšķiras vide un pētniecības metodes, un arī paraugu ņemšanas 
stratēģijas starp valstīm. Valstis ir izkārtotas augošā izplatības secībā, pamatojoties uz vidējiem valstu datiem vai, ja tie nav pieejami, reģionu datiem. Vairāk 
informācijas sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlā INF‑6.

Avoti: Reitox valstu koordinācijas centri.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab106
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig6
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(114) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu HSR‑5 (i daļa) un (ii daļa).
(115) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu HSR‑3.
(116) Sk. iestarpinājuma lodziņu “C hepatīta ārstēšana injicējošiem narkotiku lietotājiem — jauni medikamenti”.
(117) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu HSR‑6.

Infekcijas slimību profilakse un 
pretpasākumi
Infekcijas slimību profilakse narkotiku lietotāju vidū ir 
nozīmīgs Eiropas Savienības sabiedrības veselības mērķis, 
un to paredz narkotiku apkarošanas politika lielākajā 
daļā dalībvalstu. Valstu mērķis ir novērst un kontrolēt 
infekcijas slimību izplatīšanos starp narkotiku lietotājiem, 
apvienojot vairākas pieejas, tostarp nodrošinot sterilu 
narkotiku injicēšanas aprīkojumu, vakcināciju pret infekcijas 
slimībām, to testēšanu un ārstēšanu, kā arī narkotiku 
ārstēšanas terapiju, jo īpaši opioīdu aizstājējterapiju. Arī 
ielu sociālā darba vai zema sliekšņa aģentūras nodrošina 
informāciju, izglītību un uzvedības intervences pasākumus. 
Šos pasākumus ES aģentūras ir atbalstījušas kā galvenos 
intervences pasākumus narkotikas injicējošo lietotāju HIV un 
hepatīta profilaksei, ārstēšanai un pacientu aprūpei (ECDC 
un EMCDDA, 2011).

Intervences pasākumi

Opioīdu aizstājējterapijas efektivitāti HIV pārnēsāšanas 
mazināšanā un tādas riskantas injicēšanas uzvedības 
mazināšanā, par ko ziņojuši paši narkotiku lietotāji, ir 
apstiprinājuši vairāki pētījumi un apskati. Arvien vairāk 
pierādījumu apliecina, ka opioīdu aizstājējterapijas 
apvienošana ar adatu un šļirču apmaiņas programmām 
samazina HIV vai HCV izplatību un riskantu injicēšanas 
uzvedību efektīvāk nekā šīs metodes atsevišķi (ECDC un 
EMCDDA, 2011).

Eiropā adatu un šļirču apmaiņas programmu pieejamība 
un aptvērums palielinās — no 30 valstīm, kas piedalījās 
aptaujā 2011. gadā, 26 norādīja adatu un šļirču 
apmaiņas programmas kā prioritāti, salīdzinot ar 
23 valstīm 2008. gadā. Zviedrijā, kur adatu un šļirču 
apmaiņas programmas darbojas kopš 1986. gada, kaut 
arī tikai Skones lēnē, 2011. gadā tika plānots sākt jaunu 
programmu Stokholmā. Kopumā, lai gan eksperti uzskata, 
ka pašreizējais šļirču nodrošināšanas līmenis apmierina 
lielākās narkotikas injicējošo lietotāju daļas vajadzības 
divās trešdaļās Eiropas valstu, eksperti no piecām 
valstīm norādīja, ka sterilas bezmaksas šļirces un cits tīrs 
narkotiku injicēšanas aprīkojums ir pieejams tikai nelielai 
daļai narkotikas injicējošo lietotāju. Tomēr laikposmā no 
2008. līdz 2011. gadam to valstu skaits, kuras ziņoja par 
adatu un šļirču apmaiņas programmu pilnīgu vai plašu 
aptvērumu, palielinājās par vienu trešdaļu no 15 līdz 20.

Informācija par to šļirču skaitu, kuras izsniegtas 
specializētās programmās 2005. un 2010. gadā, ir 
pieejama par 22 ES valstīm un Norvēģiju (114). Šajā valstu 

apakšgrupā tika novērots liels izsniegto šļirču skaita 
palielinājums — no 34,5 miljoniem 2005. gadā līdz 
vairāk nekā 51 miljonam 2010. gadā (37 %). Šajā kopējā 
palielinājumā var būt slēptas apakšreģionālas tendences. 
Tajās 10 valstīs, par kurām ir pieejamas uzticamas narkotiku 
injicēšanas aplēses, to šļirču skaits, kas izsniegtas atbilstoši 
specializētajām programmām 2010. gadā, ir līdzvērtīgs 
110 šļircēm uz vienu injicējošo lietotāju (115).

Eiropā tikai nedaudzi aktīvi injicējošie narkotiku lietotāji 
saņem C hepatīta vīrusa ārstēšanu. Tomēr šīs slimības 
ārstēšanā panāktais progress (116) un pieaugošā 
pierādījumu bāze par tās efektivitāti narkotikas injicējošo 
lietotāju vidū, tostarp modelēšanas pētījumi, kas liecina 
par iespējamību samazināt vīrusa pārnēsāšanu (Martin un 
citi, 2011), norāda uz potenciālu paplašināt stratēģijas, lai 
ārstētu C hepatītu narkotikas injicējošo lietotāju vidū.

Valstu eksperti kā prioritātes C hepatīta apkarošanā 
narkotikas injicējošo lietotāju vidū 19 valstīs norāda 
brīvprātīgu konsultēšanu apvienojumā ar konfidenciālu 
testēšanu. Kopš 2008. gada par vairāk nekā 50 % ir 
palielinājies to valstu skaits, kurās eksperti norāda, ka 
HCV testēšanas aptvērums ir pietiekams, un nedaudz ir 
palielinājies to valstu skaits, kuras ziņo, ka vismaz puse 
iedzīvotāju saņem konsultācijas par infekcijas slimību risku. 
No narkotikas injicējošiem lietotājiem, kuri 2010. gadā 
Anglijā piedalījās Nesaistītajā anonīmajā uzraudzības 
aptaujā, 83 % norādīja, ka ir veikuši brīvprātīgu konfidenciālu 
HCV testu, salīdzinot ar 49 % 2000. gadā. Turklāt 55 % no 
visiem ar HCV inficētajiem lietotājiem 2010. gadā zināja 
par savu stāvokli, salīdzinot ar 40 % 2000. gadā (HPA, 
2011. gads). Budapeštā 2010. gadā tika sākta unikāla 
kaitējuma mazināšanas programma, kurā ielu sociālās 
darbinieces piedāvāja iespēju veikt HIV un B un C hepatīta 
testēšanu sievietēm, kas injicē narkotikas vai ir saistītas ar 
injicējošiem narkotiku lietotājiem.

Atšķirībā no HCV ir pieejama droša un efektīva vakcīna 
B hepatīta vīrusa (HBV) izplatības novēršanai. Pašlaik 
25 Eiropas valstis iekļauj B hepatītu savās vietējās 
vakcinācijas programmās, un 16 ziņo, ka ir pieejamas 
īpašas HBV vakcinācijas programmas injicējošiem narkotiku 
lietotājiem (117).

Ar narkotikām saistīti nāves gadījumi un 
mirstība
Narkotiku lietošana ir viens no galvenajiem jauniešu 
veselības problēmu un mirstības cēloņiem Eiropā. Mirstība, 
kas saistāma ar narkotiku lietošanu, ietver nāves gadījumus, 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab6
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(118) Sk. 2011. gada Īpašo izdevumu par mirstību, kas saistīta ar narkotiku lietošanu.
(119) Informāciju par mirstības pētījumiem konkrētās grupās sk. EMCDDA tīmekļa vietnes sadaļā Galvenie rādītāji.
(120) Eiropas aplēšu pamatā ir 2010. gada dati par 20 no 27 dalībvalstīm un 2008. gada datiem par septiņām citām dalībvalstīm un Norvēģiju. Beļģija 

nav iekļauta, jo dati nav pieejami. Vairāk informācijas sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulā DRD ‑2 (i daļa).

ko tieši vai netieši izraisījusi narkotiku lietošana. Tie ir nāves 
gadījumi, ko izraisa narkotiku pārdozēšana (narkotiku 
izraisītie nāves gadījumi), HIV/AIDS, nelaimes gadījumi, 
vardarbība, pašnāvības un hroniskas veselības problēmas, 
ko izraisījusi atkārtota narkotiku lietošana (118). Šādi nāves 
gadījumi galvenokārt notiek starp problemātiskajiem 
narkotiku lietotājiem, kaut gan daži (piemēram, letāli 
satiksmes negadījumi) notiek arī ar neregulārajiem lietotājiem.

Aplēses par kopējo mirstību saistībā ar narkotikām var iegūt 
dažādos veidos, piemēram, salīdzinot kohortas mirstības 
pētījumos iegūto informāciju ar aplēsēm par narkotiku 
lietošanas izplatību. Cita pieeja ir izmantot esošo vispārējo 
mirstības statistiku un aprēķināt īpatsvaru, kas saistīts ar 
narkotiku lietošanu. Kohortas mirstības pētījumos tiek 
novērota viena problemātisko narkotiku lietotāju grupa laika 
gaitā, un, sasaistot datus ar mirstības reģistriem, tiek mēģināts 
noteikt cēloņus visiem nāves gadījumiem, kas notiek šajā 
grupā. Šā veida pētījumā var noteikt kohortas vispārējos un 
specifiskos mirstības rādītājus un aplēst grupas pārmērīgo 
mirstību, salīdzinot ar pārējo sabiedrību (119).

Atkarībā no iesaistošās iestādes (piemēram, narkomānijas 
ārstēšanas iestādes) un iekļaušanas kritērijiem (piemēram, 
injicējošie narkotiku lietotāji, heroīna lietotāji) lielākā 

daļa kohortas pētījumu liecina par mirstības rādītājiem, 
kas ir no 1–2 % gadā problemātisko narkotiku lietotāju 
vidū. Pamatojoties uz to datu analīzi, kas iegūti vairāk 
nekā 30 kohortas pētījumos, kuros novēroti pacienti līdz 
2010. gadam, tika aplēsts, ka katru gadu Eiropā mirst 
10 000–20 000 opioīdu lietotāju (EMCDDA, 2011c). 
Parasti gada mirstības rādītājs ir 10–20 gadījumi uz 
1000 cilvēkgadiem, un tas nozīmē, ka mirstība tiek 
pārsniegta 10–20 reizes salīdzinājumā ar paredzēto. 
Lielākā daļa nāves gadījumu notiek trīsdesmit ar pusi 
gadu vecu vīriešu vidū. Var izšķirt četras plašas nāves 
cēloņu kategorijas — pārdozēšana, slimības, pašnāvības 
un traumas. Dažādo nāves gadījumu cēloņu relatīvais 
nozīmīgums atšķiras starp dažādām iedzīvotāju grupām, 
valstīm un laika gaitā. Tomēr kopumā galvenais un 
visbiežāk dokumentētais problemātisko narkotiku lietotāju 
nāves cēlonis Eiropā ir narkotiku pārdozēšana.

Narkotiku izraisīti nāves gadījumi

Jaunākās aplēses liecina, ka 2010. gadā ES dalībvalstīs 
un Norvēģijā bija aptuveni 7000 narkotiku izraisītu 
nāves gadījumu, un tas liecina par samazinājumu, 
salīdzinot ar vairāk nekā 7600 gadījumiem, par ko ziņots 
2008. gadā (120). Visticamāk, ka šie dati ir nepilnīgi, jo 
valstu datus var ietekmēt narkotiku izraisītu nāves gadījumu 
nepilnīga paziņošana vai apzināšana. Laikposmā no 
1996. gada līdz 2009. gadam ES dalībvalstis un Norvēģija 
katru gadu ir ziņojušas par aptuveni 6300–8400 narkotiku 
izraisītu nāves gadījumu. Savukārt 2009. gadā — pēdējā 
gadā, par kuru ir pieejami dati gandrīz par visām valstīm, — 
vairāk nekā puse visu paziņoto narkotiku izraisīto nāves 
gadījumu notika Apvienotajā Karalistē un Vācijā.

Par 2010. gadu aplēstais vidējais pārdozēšanas izraisītais 
mirstības rādītājs ES ir 20 nāves gadījumi uz miljons 
iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem, un ir 
vērojamas arī būtiskas atšķirības starp valstīm. Par vairāk 
nekā 20 nāves gadījumiem uz miljons iedzīvotājiem ziņoja 
14 no 30 Eiropas valstīm, un par vairāk nekā 40 nāves 
gadījumiem uz miljons iedzīvotājiem ziņoja septiņas valstis.

Ar opioīdu lietošanu saistītie nāves gadījumi

Heroīns

Opioīdu, galvenokārt heroīna vai tā metabolītu, klātbūtni 
konstatē lielākajā daļā narkotiku izraisītu nāves gadījumu, 
par kuriem tiek ziņots Eiropā. Tajās 23 valstīs, kas 
iesniedza datus 2009. vai 2010. gadā, opioīdu klātbūtne 
tika konstatēta lielākajā daļā no visiem gadījumiem, bet 

C hepatīta ārstēšana injicējošiem narkotiku 
lietotājiem — jauni medikamenti

Pacientus ar hronisku C vīrusa (HCV) hepatīta infekciju, 
tostarp injicējošus narkotiku lietotājus, var ārstēt, izmantot 
medikamentozu terapiju.

Par standarta terapiju hroniska C hepatīta ārstēšanai, kas 
pirmoreiz tika ieviesta 2001. gadā, ir kļuvuši pegilētie 
interferoni (peg‑IFN) alfa‑2a un alfa‑2b. Eiropā šīs 
abas peg‑IFN formas ir licencētas lietošanai kopā ar 
atšķirīgām orāli lietojamā ribavirīna devām (atkarībā no 
HCV genotipa) un ar nedaudz atšķirīgām ieteicamajām 
devām. Peg‑IFN alfa un ribavirīna kombināciju uzskata 
par vislabāko pieejamo terapiju. Ir pierādīts, ka tā ir 
efektīva vismaz 50 % ārstēto pacientu (Rosen, 2011), 
sasniedzot salīdzināmu atbilžu biežumu HIV inficēto 
narkotikas injicējošo lietotāju vidū (Hellard un citi, 2009). 
Veiksmīgi ārstētiem pacientiem saglabājas zema vīrusu 
slodze vairākus mēnešus pēc ārstēšanas, un viņiem var būt 
apmierinoša dzīves kvalitāte, ja vien viņi ievēro veselīgu 
dzīvesveidu. Tomēr šī kombinētā terapija var būt toksiska, un 
pētnieki pašlaik pēta citas terapeitiskās stratēģijas — daļēji 
lai novērstu blakusparādības, kā arī lai uzlabotu pašreizējo 
HCV ārstēšanas terapiju. Intervences pasākumi, kas tiek 
pētīti, ir proteāzes inhibitori telaprevīrs un boceprevīrs, kas 
apstiprināti Amerikas Savienotajās Valstīs 2011. gadā pēc 
pozitīviem klīnisko pētījumu rezultātiem (Rosen, 2011).

http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab2a
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7. nodaļa. Ar narkotiku lietošanu saistītās infekcijas slimības un nāves gadījumi

(121) Lielākā daļa narkotiku izraisītu nāves gadījumu, kas tiek paziņoti EMCDDA, ir saistīti ar opioīdu (lielākoties heroīna) pārdozēšanu, tāpēc paziņoto 
nāves gadījumu vispārējās iezīmes šajā ziņojumā tiek raksturotas, lai aprakstītu un analizētu ar heroīna lietošanu saistītos nāves gadījumus. 
Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlu DRD‑1.

(122) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlus DRD‑2 un DRD‑3 un tabulu DRD ‑1 (i daļa).
(123) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu DRD‑108.
(124) Datus par nāves gadījumiem, kas saistīti ar citām narkotikām, izņemot heroīnu, sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulā DRD‑108.
(125) Vairāk informācijas par jaunām vielām un Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmu sk. 8. nodaļā.
(126) Sk. 2012. gada statistikas biļetena attēlus DRD‑8 un DRD‑11.

15 valstis ziņoja par īpatsvaru, kas ir 80 % vai vairāk, un 
no tām sešās šis īpatsvars bija vairāk nekā 90 %. Vielas, 
kuru klātbūtne bieži tiek konstatēta papildus heroīnam, ir 
alkohols, benzodiazepīni, citi opioīdi un dažās valstīs arī 
kokaīns. Tas nozīmē, ka ievērojama daļa no visiem narkotiku 
iztaisītiem nāves gadījumiem ir saistīta ar vairāku narkotiku 
vienlaicīgu lietošanu.

Visvairāk no pārdozēšanas Eiropā mirst vīrieši (kopumā 
80 %) (121). Ievirzes starp valstīm atšķiras, un par lielāku 
vīriešu īpatsvaru ziņoja dienvidu valstis (Grieķija, Itālija, 
Kipra, Rumānija un Horvātija) un Igaunija, Latvija 
un Lietuva, kā arī Turcija. Arī tajās dalībvalstīs, kas 
pievienojās ES 2004. gadā, paziņotie narkotiku izraisītie 
nāves gadījumi visbiežāk attiecas uz vīriešiem un gados 
jaunākiem cilvēkiem.

Dānija, Spānija, Nīderlande un Norvēģija ziņo par lielāku 
gados vecāku cilvēku īpatsvaru. Lielākajā daļā valstu 
vidējais vecums, kad mirst no heroīna pārdozēšanas, ir 
trīsdesmit ar pusi gadi, un daudzās valstīs tas palielinās. 
Tas liecina, ka gados jaunu heroīna lietotāju skaits 
stabilizējas vai pat samazinās, bet problemātisko opioīdu 
lietotāju kohorta noveco. Kopumā 11 % nāves gadījumu 
pārdozēšanas dēļ, par ko ziņo Eiropā, notiek tādu narkotiku 
lietotāju vidū, kuri jaunāki par 25 gadiem, un 57 % — tādu 
lietotāju vidū, kuri ir 35 gadus veci vai vecāki (122).

Ar letālu un neletālu heroīna pārdozēšanu ir saistāmi vairāki 
faktori. Daži no tiem ir injicēšana, vienlaicīga citu narkotiku, 
jo īpaši alkohola un benzodiazepīnu, lietošana, vienlaicīgas 
citas saslimšanas, iepriekšēja pārdozēšanas pieredze, 
neārstēšanās no narkotiku atkarības un bezpajumtniecība. 
Kā to apliecina vairāki horizontālie pētījumi, īpaši riskants 
laiks attiecībā uz pārdozēšanu ir laiks tūlīt pēc atbrīvošanas 
no ieslodzījuma vai izrakstīšanas no narkomānijas ārstēšanas 
iestādes (EMCDDA, 2010a). Nāves risks palielinās arī tad, ja 
pārdozēšanas brīdī lietotājs ir viens pats.

Citi opioīdi

Toksikoloģijas ziņojumos papildus heroīnam konstatē arī 
daudzus citus opioīdus, tostarp metadonu (EMCDDA, 
2011a) un retāk buprenorfīnu (123). Visā pasaulē (jo īpaši 
Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā un Kanādā) 
palielinās bažas par nāves gadījumiem, kas saistīti ar 
recepšu pretsāpju medikamentu, piemēram, oksikodona, 
nepareizu lietošanu. Eiropā, lai gan pierādījumi par 
nāves gadījumiem, ko izraisījusi opioīdus saturošu recepšu 

pretsāpju līdzekļu lietošana, ir ierobežoti, pēdējos gados 
ir bijuši pārdozēšanas gadījumu “uzliesmojumi”, kas saistīti 
ar sintētiskajiem opioīdiem, piemēram, nelegāli izgatavotu 
3–metilfentanilu Igaunijā, un tas liecina par vajadzību cieši 
uzraudzīt narkotiku lietošanas ievirzes, kas var būt saistītas 
ar palielinātu mirstības risku.

Ar citu narkotiku lietošanu saistīti nāves gadījumi

Nāves gadījumi, ko izraisījusi akūta saindēšanās ar 
kokaīnu, ir salīdzinoši maz izplatīti, un kokaīns ļoti reti tiek 
norādīts kā vienīgā viela, kas veicinājusi narkotiku izraisītu 
nāvi. Tomēr, tā kā kokaīna pārdozēšanas gadījumus ir 
grūtāk noteikt un apzināt nekā opioīdu pārdozēšanu, 
iespējams, netiek ziņots par visiem šādiem gadījumiem 
(sk. 5. nodaļu).

Vismaz par 640 nāves gadījumiem saistībā ar kokaīnu 
2010. gadā ziņoja 16 valstis. Ņemot vērā pieejamo datu 
ierobežoto salīdzināmību, ir grūti raksturot kopējo tendenci 
Eiropā. Jaunākie dati par Apvienoto Karalisti un Spāniju — 
divām valstīm ar visaugstāko kokaīna izplatības līmeni — 
liecina, ka ar šo narkotiku saistīto nāves gadījumu skaits, 
kas novērots kopš 2008. gada, samazinās.

Par nāves gadījumiem, kuros konstatēta stimulantu, izņemot 
kokaīna, klātbūtne, piemēram, amfetamīni un ekstazī 
(MDMA), ziņo reti, un daudzos no šādiem gadījumiem 
šī narkotika nav norādīta kā tiešais nāves cēlonis (124). 
Plašsaziņas līdzekļos un toksikoloģiskajos ziņojumos 
par narkotiku izraisītiem nāves gadījumiem ir aplūkota 
arī pašlaik nekontrolētu psihoaktīvo vielu pieejamības 
palielināšanās, lai gan uzraudzību šajā jomā ir grūti īstenot. 
Ir ziņots par nāves gadījumiem, kas saistīti ar katinoniem, 
tostarp mefedronu un MDPV, tomēr ne pārāk lielā skaitā. 
Daži nāves gadījumi tikuši saistīti arī ar citām jaunām 
vielām; kā nesenu piemēru var minēt 4‑metilamfetamīnu, 
ar kuru saistītie mirstības dati ir rosinājuši EMCDDA un 
Eiropolu veikt Eiropas līmeņa novērtējumu (125).

Narkotiku lietošanas izraisīto nāves gadījumu 
tendences

Pagājušā gadsimta 80. gados un 90. gadu sākumā Eiropā 
vienlaikus ar heroīna lietošanas un narkotiku injicēšanas 
apmēru pieaugumu krasi palielinājās narkotiku izraisīto 
nāves gadījumu skaits, kas pēc tam saglabājās augstā 
līmenī (126). Laikā no 2000. līdz 2003. gadam lielākā 
daļa ES dalībvalstu ziņoja par samazinājumu, pēc kura 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig11
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(127) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu DRD ‑5 (iii daļa).

notika palielinājums no 2003. līdz 2008./2009. gadam. 
Provizoriskie dati, kas pieejami par 2010. gadu, liecina, ka 
kopējais rādītājs ir zemāks nekā 2009. gadā, un paziņoto 
nāves gadījumu skaits nepārtraukti samazinās Vācijā, 
Spānijā, Austrijā, Itālijā, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē 
un Turcijā.

Lielākā daļa valstu, kurās 2010. gadā mirstības rādītājs bija 
augstāks par vidējo, atrodas Eiropas ziemeļos, bet daudzas 
no valstīm, kurās šis rādītājs ir augstāks par vidējo Eiropā, 
atrodas Dienvideiropā. Turpmāk 19. attēlā norādīti dati par 
atlasītām valstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai pirms 
2004. gada, un Norvēģiju. Metodoloģisko atšķirību dēļ, 
salīdzinot valstis, ir vajadzīga piesardzība.

Novērtēt tendences jaunākajās ES dalībvalstīs un 
kandidātvalstīs ir grūtāk, jo paziņoto nāves gadījumu 
skaits ir mazs un ziņošanas jaudas uzlabojumi var mazināt 
datu salīdzināmību laika gaitā. Lai gan ir šādas grūtības, 
mirstības rādītāja paaugstināšanās, kas saistīta ar narkotiku 
izraisītiem nāves gadījumiem, ir novērota Igaunijā un — 
mazākā mērā — Čehijas Republikā, Lietuvā, Ungārijā, 
Horvātijā un Turcijā.

Paziņoto narkotiku izraisīto nāves gadījumu skaita augstos 
rādītājus ir grūti izskaidrot, jo īpaši ņemot vērā pazīmes, 
kas liecina par narkotiku injicēšanas samazināšanos un 
to opioīdu lietotāju skaita palielināšanos, kuri sazinās 
ar ārstniecības un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu 
dienestiem. Iespējamie iemesli varētu būt vairāku narkotiku 
vienlaicīgas lietošanas (EMCDDA, 2009b) vai augsta riska 
uzvedības izplatības palielināšanās, aizvien lielāks skaits 
atkārtotu opioīdu lietotāju, kuri tiek atbrīvoti no ieslodzījuma 
vietām vai izrakstīti no ārstniecības iestādēm, un 
visneaizsargātāko narkotiku lietotāju kohortas novecošana.

Ar narkotiku lietošanu netieši saistītie nāves gadījumi

Apkopojot esošos Eurostat datus un HIV/AIDS 
uzraudzības datus, EMCDDA lēš, ka Eiropas Savienībā 
2009. gadā aptuveni 1830 HIV/AIDS izraisītas nāves 
gadījumi bija saistāmi ar narkotiku lietošanu (127), un 
gandrīz 90 % šo nāves gadījumu notika Spānijā, Francijā, 
Itālijā un Portugālē. No valstīm, kurās aplēstie rādītāji 
ir daudz augstāki nekā pārējās valstīs, mirstība no 
HIV/AIDS, kas saistāma ar narkotiku injicēšanu, salīdzinot 
ar 2008. gadu, samazinājās Spānijā, Itālijā un Portugālē, 
bet palielinājās Latvijā un Lietuvā. Saistībā ar nesenajiem 
ziņotajiem HIV inficēšanās gadījumu uzliesmojumiem 
narkotikas injicējošo lietotāju vidū Grieķijā un Rumānijā 
(EMCDDA un ECDC, 2012) būs vajadzīga cieša 
uzraudzība attiecībā uz pacientu aprūpi un ar HIV/AIDS 
saistīto nāves gadījumu skaitu.

Citas slimības, kas arī ir saistītas ar lielu daļu nāves gadījumu 
narkotiku lietotāju vidū, ir hroniski stāvokļi, piemēram, aknu 
slimības, galvenokārt C hepatīta vīrusa (HCV) infekcijas dēļ, 
un bieži to pasliktina alkohola lietošana lielā daudzumā un 
HIV blakusinfekcija. HIV infekcijas sekas narkotiku lietotājiem 
var būt īpaši smagas, un ir pierādījumi, ka tā var divkārt 
palielināt ar narkotiku lietošanu saistītas nāves iespējamību 
un palielināt šādas nāves risku arī gados vecāku narkotiku 
lietotāju vidū (Merrall un citi, 2012). Nāves gadījumi, ko 
izraisa citas infekcijas slimības, ir retāki. Tādiem narkotiku 
lietotāju nāves gadījumu cēloņiem kā pašnāvības, traumas 
un arī slepkavības, ir pievērsts daudz mazāk uzmanības, 
kaut arī tie būtiski ietekmē mirstības rādītājus.

19. attēls. Mirstības rādītāju tendences attiecībā uz visiem 
iedzīvotājiem kopumā, kas saistītas ar narkotiku izraisītiem 
nāves gadījumiem, atlasītās valstīs, kas bija ES dalībvalstis pirms 
2004. gada, un Norvēģijā — valstīs, kurās 2010. gada rādītājs 
bija augstāks (augšā) un zemāks (apakšā) nekā vidēji ES.
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Piezīme. ES vidējais rādītājs aprēķināts par 27 ES dalībvalstīm un Norvēģiju. 
Rādītājs par 2010. gadu ir aptuvens, jo dati bija pieejami tikai par 
20 valstīm. Dati norādīti par Norvēģiju un valstīm, kuras bija ES dalībvalstis 
pirms 2004. gada un kurās pēdējā gadā ziņots par vairāk nekā 
100 narkotiku izraisītiem nāves gadījumiem.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab5c
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7. nodaļa. Ar narkotiku lietošanu saistītās infekcijas slimības un nāves gadījumi

Lai gan ilgtermiņā ar HIV saistītā mirstība narkotiku 
lietotāju vidū samazinās, citu mirstības cēloņu izplatība 
pēdējos gados ir samazinājusies ļoti nedaudz neatkarīgi 
no ārstēšanās, jo īpaši opioīdu aizstājējterapijas, un citu 
pakalpojumu pieejamības palielināšanās. Šo neatrisināmo 
problēmu varētu palīdzēt izskaidrot vairāki savstarpēji 
saistīti faktori. Papildus tiem, kas norādīti iepriekš konkrēti 
attiecībā uz narkotiku izraisītu nāves gadījumu riska 
faktoriem, var minēt arī tādus faktorus kā alkohola un citu 
narkotiku lietošana, bieža slimošana, vienlaicīgas citas 
saslimšanas un sociālā atstumtība. Ja mērķis ir samazināt 
Eiropā šīs apjomīgās veselības aprūpes izmaksas, kas 
saistītas ar narkotiku patēriņu, ir jāvelta vairāk pūļu, lai 
izprastu un novērstu gan tiešos, gan netiešos faktorus, kas 
saistīti ar problemātisko narkotiku lietotāju mirstību.

Ar narkotiku lietošanu saistīto nāves 
gadījumu skaita samazināšana
Narkotiku lietošanas dēļ zaudēto dzīvību skaita 
samazināšana ir galvenā politikas prioritāte lielākajā 
daļā Eiropas valstu, un 16 valstis ziņo, ka tai tiek pievērsta 
galvenā uzmanība valsts vai reģionālos narkotiku 
apkarošanas politikas instrumentos vai ka tai ir veltīts pat 
īpašs rīcības plāns. Dažās citās Eiropas valstīs, piemēram, 
Austrijā un Norvēģijā, iepriekšējos gados novērotais ar 
narkotiku lietošanu saistīto nāves gadījumu skaita pieaugums 
ir licis apzināties labāku pretpasākumu nepieciešamību.

Ārstēšanās no narkomānijas ievērojami samazina 
narkotiku lietotāju nāves risku, un dažās valstīs ieteicamais 
medikaments opioīdu terapijā ir buprenorfīns, jo tam 
ir labāks farmakoloģiskās drošības raksturojums (128). 
Buprenorfīna un naloksona (129) kombinācijai tirdzniecības 
atļauja ir piešķirta pusē Eiropas valstu (130). Ievērojami riski 
saistībā ar narkotiku toleranci ir apzināti arī attiecībā uz 
narkotiku lietotājiem, kuri sāk vai beidz ārstēšanos. Pētījumi 
liecina, ka narkotiku izraisītas nāves risks recidīva gadījumā 
pēc ārstēšanas vai pirmajās nedēļās pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma vietas būtiski palielinās.

Papildus uzlabotai narkomānijas ārstēšanas pieejamībai 
citi intervences pasākumi pārdozēšanas riska mazināšanai 
narkotiku lietotāju vidū ir mācību nodrošināšana un 
informēšana par pārdozēšanas risku. Mācības par 
pārdozēšanas jautājumiem apvienojumā ar līdzi 
ņemamas naloksona devas nodrošināšanu ir intervences 
pasākums, kas var novērst nāves gadījumu iestāšanos 
opioīdu pārdozēšanas dēļ. Divas trešdaļas Eiropas 
valstu 2011. gadā ziņoja, ka neatliekamās medicīniskās 
palīdzības darbinieki tajās ir mācīti naloksona lietošanas 

jautājumos, un tikai vairāk nekā puse valstu ziņo, ka 
naloksons ir viens no standarta medikamentiem, kas 
vienmēr ir līdzi neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādēm. Tikai Itālija, Rumānija un Apvienotā Karaliste 
ziņo, ka tajās ir izveidotas uz vietējo sabiedrību vērstas 
kaitējuma mazināšanas programmas, kas nodrošina 
līdzņemšanai paredzētu naloksonu opioīdu lietotājiem, viņu 
ģimenes locekļiem un aprūpētājiem. Citās Eiropas valstīs, 
tostarp Igaunijā, kur ir visaugstākais ar narkotikām saistītais 
mirstības rādītājs pieaugušo (15–64 gadi) vidū Eiropas 
Savienībā, pastāv juridiski šķēršļi. Tomēr Apvienotajā 
Karalistē tika pierādīts, ka ar minimālām mācībām veselības 
aprūpes speciālisti, tostarp narkomānijas jomas darbinieki, 
var uzlabot savas zināšanas, prasmes un pārliecību par to, 
kā rīkoties opioīdu pārdozēšanas gadījumos un kā ievadīt 
naloksonu (Mayet un citi, 2011).

Lielākā daļa valstu ziņo, ka tās izplata informatīvus 
materiālus par pārdozēšanas risku — kas bieži vien ir 
sagatavoti vairākās valodās, lai uzrunātu narkotiku 
lietotājus migrantu vidū — ar specializētu narkotiku 
apkarošanas aģentūru un tīmekļa vietņu palīdzību, nesen 
ieviešot arī informēšanu pa tālruni un e‑pastu. Laikposmā 
no 2008. līdz 2011. gadam trīs papildu valstis ziņoja, 
ka visā to teritorijā vai plašā tās daļā notiek informatīvu 
pārdozēšanas riska materiālu izplatīšana.

Lai apmierinātu neaizsargāto narkotiku lietotāju grupu, 
piemēram, ar HIV inficēto un gados vecāku narkotiku 
lietotāju, vajadzības, var būt nepieciešama arī papildu 
aprūpe un atbalsts. Pārdozēšanas riska novērtēšana, ko 
veic mācīti narkomānijas vai veselības aprūpes darbinieki, 
var palīdzēt augsta riska indivīdu agrīnā apzināšanā un, 
iespējams, veicināt kaitējuma mazināšanu. Lai gan valstu 
eksperti norāda, ka pārdozēšanas riska novērtēšanas 
nodrošināšana ir pietiekama, lai apmierinātu lielākās 
opioīdu lietotāju daļas vajadzības mazāk nekā pusē 
Eiropas valstu, no 2008. gada līdz 2011. gada šajā ziņā 
tomēr ir vērojams būtisks palielinājums (44 %).

Īpaši mērķtiecīgi intervences pasākumi, piemēram, 
uzraudzītas injicēšanas iestādes, sasniedz konkrētas 
īpaši sociāli atstumtu narkotiku lietotāju grupas un 
veicina saslimstības un mirstības mazināšanos. Dānijā, 
Kopenhāgenā, 2011. gadā privāta organizācija izveidoja 
mobilo injicēšanas telpu, kas nodrošināja drošāku 
injicēšanas vidi un medicīnisku uzraudzību (131). Līdzīgi 
kā uzraudzītās narkotiku patēriņa iestādes Luksemburgā, 
Nīderlandē, Somijā, Vācijā un Norvēģijā, jaunā iestāde 
Dānijā ir aprīkota tā, lai mazinātu nefatālu pārdozēšanas 
gadījumu izraisīto ietekmi.

(128) Sk. ārstēšanas vadlīnijas Paraugprakses portālā.
(129) Naloksons apvērš opioīdu iedarbību un tiek plaši lietots slimnīcās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
(130) Sk. 2012. gada statistikas biļetena tabulu HSR‑1.
(131) Vairāk informācijas sk. Mobile Fixerum tīmekļa vietnē.

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/standards/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab1
http://fixerum.dk/mobile-injection-room-first-aid-service-drug-users-vesterbro
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Ievads
Eiropā un pasaulē jaunām narkotikām un jaunām narkotiku 
lietošanas ievirzēm tiek pievērsts arvien vairāk politiķu, 
plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības uzmanības. Daļēji to 
ir veicinājusi komunikācijas tehnoloģijas attīstība, kas ir 
ietekmējusi visas mūsdienu dzīves jomas, tostarp pašlaik 
arī narkotiku tirgus raksturu un patērētāju pieprasījumu. 
Šajos strauji mainīgajos apstākļos savlaicīgas un objektīvas 
informācijas sniegšana par jaunām narkotikām un 
tendencēm ir kļuvusi vēl svarīgāka. Eiropas risinājumi šajā 
ziņā ir pamatoti uz agrīnas brīdināšanas tīklu, kas izmanto 
informāciju no dažādiem avotiem, tostarp tiesu medicīnas 
zinātnes, aptaujām, tiešsaistes uzraudzības un slimnīcu 
neatliekamās medicīniskās palīdzības datiem.

Pasākumi saistībā ar jaunām narkotikām
Eiropas Savienība ir izstrādājusi agrīnās brīdināšanas 
sistēmu, kas izmantojama kā ātrās reaģēšanas mehānisms 
gadījumos, ja parādās jaunas psihoaktīvās vielas. Pēc 
sistēmas pārskatīšanas 2011. gadā Eiropas Komisija 
pašlaik izstrādā jaunu instrumentu, ar kuru aizstāt Padomes 
lēmumu 2005/387/TI (132).

Jaunas psihoaktīvās vielas

Laikposmā no 2005. līdz 2011. gadam ar agrīnās 
brīdināšanas sistēmas starpniecību tika oficiāli paziņotas 
164 jaunas psihoaktīvās vielas. 2011. gadā jau trešo gadu 
pēc kārtas Eiropā pirmo reizi tika konstatēts rekordliels vielu 
skaits (49), kas ir vairāk, salīdzinot ar 41 vielu 2010. gadā 
un 24 vielām 2009. gadā.

Šis ievērojamais paziņoto vielu skaita palielinājums notiek 
laikā, kad pastāvīgi attīstās “legālo apreibinošo vielu” 
fenomens, un tas liecina gan par Eiropas narkotiku tirgū laisto 
vielu skaitu, gan par valstu agrīnās brīdināšanas sistēmu 
ziņošanas jaudas uzlabošanos. Dažu jauno vielu nonākšana 
tirgū tika noteikta, veicot legālo apreibinošo preparātu testa 
iepirkumus internetā un no specializētiem veikaliem. Tomēr 
vairākumā gadījumu tās atklātas, veicot tiesu ekspertīzi 
konfiskācijas gadījumos. Ne 2010., ne 2011. gadā netika 

(132) Padomes lēmums 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām. Oficiālais 
Vēstnesis L 127, 20.5.2005.

8. nodaļa
Jaunas narkotikas un jaunas narkotiku lietošanas tendences

Jaunu narkotiku atklāšana — jaunas 
psihoaktīvās vielas vai legālās  
apreibinošās vielas?

Ir vairāki termini, ko izmanto jaunu vielu raksturošanai, un 
turpmāk ir norādītas dažas EMCDDA definīcijas visbiežāk 
lietotajiem jēdzieniem.

Atbilstoši Eiropas Savienības agrīnās brīdināšanas sistēmas 
terminiem jaunu psihoaktīvu vielu definē kā jaunu narkotisku 
vielu vai jaunu psihotropu vielu, kas nav iekļauta Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 1961. un 1971. gada narkotiku 
kontroles konvencijās un kas var radīt tādus draudus 
sabiedrības veselībai, kuri ir pielīdzināmi konvencijās 
uzskaitīto vielu radītajiem (1).

Termins “dizaina narkotika” radās pagājušā gadsimta 
80. gados, kad nelegālo narkotiku tirgū parādījās 
ekstazī savienojumi (MDMA un citi). Tas attiecas uz 
nereglamentētām psihoaktīvām vielām, kas paredzētas, lai 
imitētu kontrolēto narkotiku iedarbību, nedaudz pamainot 
to ķīmisko struktūru nolūkā apiet spēkā esošos kontroles 
pasākumus. Šis termins nozīmē, ka šādas vielas parasti 
tiek izgatavotas no ķīmiskiem prekursoriem slepenās 
laboratorijās.

“Legālas apreibinošās vielas” EMCDDA definē kā vispārīgu 
terminu, ar ko apzīmē nereglamentētas psihoaktīvās vielas 
vai preparātus, kuru sastāvā ir šādas vielas un kuri ir īpaši 
paredzēti, lai imitētu kontrolēto narkotiku iedarbību. Šis 
termins ietver vairākas sintētiskās un no augiem iegūtas 
vielas, ko parasti pārdod internetā vai “viedajos”, vai īpaši 
narkomāniem paredzētajiem veikalos (“smart or head 
shops”). Raksturot šīs vielas kā “legālas” var būt nekorekti 
vai maldinoši — daži preparāti var saturēt vielas, kas tiek 
kontrolētas saskaņā ar narkotiku tiesību aktiem, savukārt 
uz citām var attiekties tiesību akti medikamentu vai pārtikas 
nekaitīguma jomā (EMCDDA, 2011a).

Vēl viens lietots termins ir “augu izcelsmes apreibinošās 
vielas”, kas uzsver preparāta šķietamo dabisko izcelsmi.

Lai apietu patērētāju aizsardzības un tirdzniecības 
noteikumus, jaunas psihoaktīvās vielas pārdod arī zem 
dažādu citu ražojumu zīmoliem, piemēram, kā “pētniecības 
ķimikālijas”, “vannas sāli” un “augu pārtiku”.

(1) Padomes lēmums 2005/387/TI paredz juridiski saistošu 
definīciju vielām, uz kurām tas attiecas.
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(133) 1-(3 -hlorofenil)piperazīns.

ziņots par pirmreizēju identificēšanu bioloģiskajos paraugos 
(asinīs, urīnā), savukārt ceturtdaļa vielu, par kurām ziņots 
2009. gadā, tika atklātas bioloģiskajos paraugos.

Tāpat kā 2010. gadā, aptuveni divas trešdaļas no 
2011. gadā paziņotajām jaunajām vielām bija sintētiskie 
kanabinoīdi vai sintētiskie katinoni; abas šīs grupas arī 
veido divas trešdaļas no visām jaunajām vielām, par kurām 
paziņots agrīnās brīdināšanas sistēmai kopš 2005. gada 
(EMCDDA un Eiropols, 2011). Sintētiskie kanabinoīdi ir 
vislielākā no sešām dažādajām uzraudzītajām grupām 
(sk. 20. attēlu). Tiek uzraudzīti arī vairāki medikamenti 
(piemēram, fenazepāms un etizolāms), metabolīti vai 
medikamentu prekursori (5‑hidroksitriptofāns),un vielas uz 
medikamentu bāzes (piemēram, fenkamfamīna atvasinājums 
kamfetamīns). Kā piemēru var minēt metoksetamīnu — 
ketamīna atvasinājumu, par ko ziņots 2010. gadā un ko 
aktīvi uzrauga agrīnās brīdināšanas sistēma, un vielu, kam 
var būt līdzīgs akūtais (Wood un citi, 2012a) un hroniskais 
toksiskums kā ketamīnam.

Jaunu narkotiku ražošana un piegāde
Tiek ziņots, ka lielāko daļu jauno psihoaktīvo vielu, kas 
parādās Eiropas nelegālo narkotiku tirgū, sintezē ārpus 
Eiropas; kā galvenās avota valstis tiek norādītas Ķīna 

un — mazākā mērā — Indija. Eiropas tiesībaizsardzības 
iestādes ir atklājušas iestādes, kas ir saistītas ar šo vielu 
importu, jaukšanu un iepakošanu. Ziņojumi apstiprina 
organizētās noziedzības grupējumu iesaistīšanos gan 
šo vielu tablešu izgatavošanā, gan tirdzniecībā — šādas 
vielas pārdod galvenokārt kā “legālās apreibinošās 
vielas” internetā un “viedajos”, un īpaši narkomāniem 
paredzētajiem veikalos. Tomēr dažos gadījumos tās pārdod 
kā nelegālās narkotikas, piemēram, ekstazī, izmantojot 
logotipus, kas parasti ir saistāmi ar šāda veida narkotiku.

Tiek ziņots, ka pēdējos gados ir palielinājusies Eiropas 
tiesībaizsardzības iestāžu iesaistīšanās starptautiskās 
lietās, kas saistītas ar jaunu psihoaktīvo vielu tirdzniecību, 
jaukšanu un iepakošanu. Ar mefedronu saistītos 
izmeklēšanas pasākumos tika konstatēts, ka šī narkotika 
ir izgatavota lielākoties Ķīnā, un Eiropas valstīs, kurās 
to kontrolēja, tā tika ievesta caur trešo valsti, kurā to 
nekontrolēja (Eiropols). Par nelieliem galvenokārt katinonu 
un sintētisko kanabinoīdu konfiskācijas apjomiem ziņoja 
Vācija, Igaunija un Ungārija, un par mCPP — Dānija (133). 
Par apjomīgākiem konfiskācijas gadījumiem, kas saistīti 
galvenokārt ar jaunām neprecizētām psihoaktīvām 
vielām, ziņoja Latvija (aptuveni 5 kilogrami) un Spānija 
(konfiskācija narkomāniem paredzētā veikalā kopumā 
96 kilogramu apmērā), un Čehijas Republikā tika konfiscēts 

20. attēls. To jauno psihoaktīvo vielu galvenās grupas, kas atklātas kopš 2005. gada, izmantojot agrīnās brīdināšanas sistēmu.
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Piezīme. To jauno psihoaktīvo vielu skaits, kas paziņotas Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmai saskaņā ar Padomes lēmumu 2005/387/TI. Informāciju par fenetilamīniem, 
triptamīniem, piperazīniem, katinoniem un sintētiskajiem kanabinoīdiem sk. EMCDDA tiešsaistes narkotiku aprakstā. Kategorija “citas vielas” ietver dažādas no 
augiem iegūtas un sintētiskās psihoaktīvās vielas, kas stingri nepieder nevienai no pārējām ķīmisko vielu saimēm, un nelielu skaitu medikamentu un to atvasinājumu.

Avoti: agrīnās brīdināšanas sistēma.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Phenethylamine
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Tryptamines
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cannabinoids
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(134) Meklēšanai tika izmantoti termini “legālās apreibinošās vielas”, “augu izcelsmes apreibinošās vielas” (spice, kratoms un salvija), “GBL” 
(gamma-butirolaktons), “halucinogēnās sēnes”, “mefedrons” un pipradrolam radniecīgās vielas — “2-DPMP” (dezoksipipradrols), “dezoksi-D2PM” 
(2‑(difenilmetil)pirolidīns) un “D2PM” (difenilprolinols).

vairāk nekā 20 kilogramu mefedrona, kura izcelsme bija 
Indija. Citas ar ražošanu saistītas iestādes tika likvidētas vai 
konfiscētas Beļģijā, Īrijā, Polijā (5 kilogrami mefedrona) un 
Nīderlandē, kur vienā iestādē konfiscēja 150 kilogramus 
balto pulveru un aptuveni 20 000 iepakojumu ar vairākiem 
sintētiskajiem kanabinoīdiem.

Laiku pa laikam tika konstatēts, ka konfiscētās vielas, ko 
pārdeva kā “augu pārtiku” vai “pētniecības ķimikālijas”, 
satur kontrolētas narkotikas, jo īpaši katinonus un 
piperazīnus. Viens no piemēriem ir PMMA atklāšana 
“legālo apreibinošo vielu” preparātos — tas nepārprotami 
rada apdraudējumu lietotājiem (EMCDDA un Eiropols, 
2011; Sedefov un citi, 2011). Nesenā Apvienotās Karalistes 
ziņojumā tika pierādīts, ka no izmēģinājuma kārtā 
iegādātiem paraugiem, kas tika reklamēti tirdzniecībai kā 
“legālās apreibinošās vielas”, 19 % saturēja kontrolētu 
vielu, bet 22 % saturēja piperazīnus, 20 % — katinonus, 
un 18 % — sintētiskos kanabinoīdus (Smagās organizētās 
noziedzības organizācija, 2011). Tomēr nav skaidrs, ciktāl 
organizētās noziedzības grupas ir iesaistītas jaunu vielu 
tirdzniecībā. Pašlaik izskatās, ka tirgu lielā mērā nosaka 
oportūnistiski uzņēmēji, kas izmanto interneta sniegtās 
priekšrocības savu preparātu tirdzniecībai un pārdošanai.

Pieejamība internetā

EMCDDA regulāri uzrauga “legālo apreibinošo vielu” 
pieejamību tiešsaistē, veicot mērķtiecīgu izpēti internetā 
(momentuzņēmumus) (sk. EMCDDA 2011a). Visjaunākais 
momentuzņēmums tika veikts 2012. gada janvārī, 
izmantojot 20 no 23 ES oficiālajām valodām, kā arī 
norvēģu, krievu un ukraiņu valodu (134).

To veikalu skaits, kas piedāvā klientiem vismaz vienā ES 
dalībvalstī piegādāt psihoaktīvās vielas vai preparātus, 
kuri varētu tās saturēt, turpināja palielināties. Minētajā 
2012. gada janvāra momentuzņēmumā tika apzināti 
693 tiešsaistes veikali — tas nozīmē palielinājumu, salīdzinot 
ar 314 tiešsaistes veikaliem 2011. gada janvārī un 
170 tiešsaistes veikaliem 2010. gada janvārī.

Tiešsaistē visbiežāk piedāvātās “legālās apreibinošās 
vielas” ir trīs dabīgi produkti — kratoms, salvija un 
halucinogēnās sēnes, bet nākamās biežāk piedāvātās ir 
astoņas sintētiskās vielas, kuru pieejamība 2011. gada 
laikā ir palielinājusies (10. tabula). 2012. gada 
momentuzņēmumā tika konstatēts, ka ir palielinājusies 
dažādu sintētisko katinonu pieejamība, un tas var liecināt, 
ka tiešsaistes uzņēmumi pastāvīgi meklē mefedrona 
aizstājēju. Mefedrons joprojām bija pieejams tiešsaistē, 
un izskatās, ka tas atkal ir kļuvis izplatīts pēc tam, kad no 

2010. gada marta līdz 2011. gada jūlijam bija vērojams 
ievērojams tā tiešsaistes pieejamības kritums, jo arvien 
lielāks ES dalībvalstu skaits šai vielai sāka piemērot kontroli 
(EMCDDA, 2011a). Spice līdzīgie preparāti 2012. gadā 
tika apzināti 21 tiešsaistes veikalā, un tas ir ievērojami 
mazāk, salīdzinot ar 55 tiešsaistes veikaliem, kas piedāvāja 
šādus preparātus 2009. gadā.

Internets ir globāls tirgus, un šķiet, ka to tiešsaistes veikalu 
izcelsme, kuri pārdod jaunas vielas, ir daudzās valstīs. Tomēr 
uzvedība tirgū un prioritātes ne vienmēr ir globālas, jo daudzi 
preparātu veidi ir paredzēti konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
tirgiem. Piemēram, preparātu “kronic” pārdod gandrīz tikai 
uzņēmumi, kas atrodas Austrālijā un Jaunzēlandē.

Lai gan šie dati var sniegt zināmas norādes par “legālo 
apreibinošo vielu” piedāvājumu tiešsaistē, informācija 
par faktiskajiem pārdošanas apjomiem nav pieejama. Lai 
noteiktu jaunu psihoaktīvo vielu lietošanas rādītājus Eiropā 
neatkarīgi no tā, vai šādas vielas iegādājas internetā vai 
citādi, ir jāizvērtē pieejamie dati par lietošanas izplatību.

Izplatība
Dati par jaunu psihoaktīvo vielu izplatību ir nepietiekami 
un bieži vien metodoloģiski ierobežoti, kā arī trūkst 
vienotu definīciju un pašatlasītu vai nereprezentatīvu 

10. tabula. Desmit jaunās psihoaktīvās vielas 
jeb “legālās apreibinošās vielas”, kas visbiežāk 
piedāvātas tirdzniecībā 2011. un 2012. gadā 
apsekotajos tiešsaistes veikalos.

To tiešsaistes veikalu skaits, kuros piedāvāts 
produkts

2012. gada 
janvāris

2011. gada 
jūlijs 

2011. gada 
janvāris

Kratoms (dabīgais) 179 128 92

Salvija (dabīgā) 134 110 72

Halucinogēnās sēnes 
(dabīgās)

95 72 44

Metoksetamīns 
(arilcikloheksilamīns)

68 58 14

MDAI (aminoindāns) 65 61 45

6-APB (benzofurāns) 54 49 35

MDPV (katinons) 44 32 25

4-MEC (katinons) 43 32 11

Metiopropamīns 
(tiofēns)

39 28 5

5-IAI (aminoindāns) 38 27 25

Avots: EMCDDA.
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(135) Ziemeļīrijā “legālo apreibinošo vielu” kategorija ietver “ballīšu tabletes”, augu izcelsmes apreibinošās vielas, “ballīšu pulverus”, kratomu un salvia 
divinorum, savukārt Īrijā tā ietver arī smēķējamos augu maisījumus jeb vīraku, vannas sāli, augu pārtiku vai citus pulverus, “maģiskās piparmētras”, 
“dievišķās piparmētras” jeb Sally D un citas jaunas psihoaktīvās vielas, ko norādījuši respondenti.

paraugu izmantošanas. 2011. gadā pirmo reizi tika veikti 
reprezentatīvi valstu pētījumi par “legālo apreibinošo 
vielu” un jaunu psihoaktīvo vielu izplatību iedzīvotāju vidū 
kopumā (Īrija, Apvienotā Karaliste) un skolu audzēkņu vidū 
(Spānija). Rezultāti liecina, ka kopumā izplatības līmenis ir 
zems, bet tas var strauji paaugstināties noteiktās iedzīvotāju 
apakšgrupās.

Tāpat 2011. gadā Eiropas jauniešu attieksmes aptaujā, 
kurā tika intervēti vairāk nekā 12 000 jauniešu (vecumā no 
15 līdz 24 gadiem), tika lēsts, ka 5 % Eiropas jauniešu kaut 
reizi mūžā ir lietojuši “legālās apreibinošās vielas”, un pusē 
valstu šis rādītājs bija 3–5 %. Par visaugstākajām aplēsēm 
ziņoja Īrija (16 %), kā arī Latvija, Polija un Apvienotā 
Karaliste (visās gandrīz 10 %) (Gallup, 2011).

Spānijā 2010. gada valsts aptaujā par narkotiku lietošanu 
14–18 gadus vecu skolu audzēkņu vidū tika ieviests īpašs 
modulis attiecībā uz jaunām narkotikām. Tika pētītas deviņas 
vielas — ketamīns, spice, piperazīni, mefedrons, neksuss 

(2C‑B), metamfetamīns, “maģiskās sēnes”, “pētniecības 
ķimikālijas” un “legālās apreibinošās vielas”. Kopumā 3,5 % 
skolu audzēkņu norādīja, ka kaut reizi mūžā ir lietojuši vienu 
vai vairākas no šīm narkotikām (2,5 % pagājušajā gadā). 
Paziņotais spice preparātu lietošanas rādītājs bija zems — 
1,1 %, attiecībā uz lietošanu dzīves laikā, un 0,8 % — 
pēdējā gada laikā. Arī mefedrona lietošana šajā grupā bija 
ļoti maz izplatīta (0,4 % dzīves laikā).

Mefedrons un “legālās apreibinošās vielas” pirmo reizi tika 
iekļautas kopīgā mājsaimniecību aptaujā Īrijā un Ziemeļīrijā 
(Apvienotajā Karalistē), ko veica 2010./2011. gadā, 
pēc tam, kad mefedronam sāka piemērot kontroli 
(NACD un PHIRB, 2011). Parauga grupā bija iekļauti 
7500 respondentu vecumā no 15 līdz 64 gadiem. 
Ziemeļīrijā aplēstā gan mefedrona, gan “legālo 
apreibinošo vielu” lietošanas dzīves laikā izplatība bija 
2 %, un lietošanas pēdējā gada laikā izplatība — 1 % (135). 
Lietošanas dzīves laikā izplatība bija augstāka vecuma 
grupā no 15 līdz 24 gadiem, sasniedzot 6 % attiecībā uz 
mefedronu un arī “legālajām apreibinošajām vielām”. Īrijā 
jaunas psihoaktīvās vielas (lietošana pēdējā gada laikā, 
4 %) bija otrās visbiežāk norādītās nelegālās narkotikas 
pēc kaņepēm (6 %). Visaugstākais jaunu psihoaktīvo 
vielu lietošanas pēdējā gada laikā izplatības līmenis bija 
15–24 gadu vecuma grupā (10 %).

Rezultāti, kas gūti 2010./2011. gada Lielbritānijas 
Noziedzības aptaujā (Smith un Flatley, 2011), pierāda, ka 
iedzīvotāju vidū kopumā (16–59 gadi) Anglijā un Velsā 
mefedrona lietošanas pēdējā gada laikā rādītājs (1,4 %) 
bija līdzīgs kā ekstazī lietošanas rādītājs. Vecuma grupā no 
16 līdz 24 gadiem rādītāji par mefedrona lietošanu pēdējā 
gada laikā bija līdzīgi kā par kokaīna pulveri (4,4 %). 
Lielākā daļa respondentu, kuri norādījuši, ka pēdējā gada 
laikā ir lietojuši mefedronu, bija lietojuši arī kādu nelegālo 
narkotiku (galvenokārt kaņepes, kokaīnu vai ekstazī). 
Izprast šo rezultātu nozīmīgumu lielā mērā liedz tas, ka 
savāktie aptaujas dati attiecās uz laikposmu pirms un pēc 
mefedrona aizlieguma.

Ir veikts neliels skaits tiešsaistes aptauju un pētījumu 
attiecībā uz ērti pieejamas pašatlasītas mērķauditorijas 
paraugiem, lai uzraudzītu jaunu psihoaktīvo vielu lietošanu 
un pieejamību. Tiešsaistes aptauja par “legālajām 
apreibinošajām vielām”, kurā piedalījās 860 respondentu 
ar “legālo apreibinošo vielu” lietošanas pieredzi, 
pierādīja, ka visizplatītākais “legālo apreibinošo vielu” 
produkts ir augu maisījumi, no kuriem izplatības ziņā 
atpaliek “pētnieciskās ķimikālijas” un “vannas sāls” un 
tamlīdzīgi produkti. Līdzīgi pētījumā, kas veikts nakts 
izklaides pasākumos Čehijas Republikā, tika konstatēts, 

Savākti anonīmi urīna paraugi — objektīvs 
narkotiku lietošanas informācijas avots

Jaunu pieeju izmantošana, lai apzinātu un novērtētu 
narkotiku lietošanu iedzīvotāju vidū, pamatojoties uz 
notekūdeņu analīzi, var novērst dažus no iedzīvotāju 
aptauju ierobežojumiem. To datu uzticamību, kurus par 
narkotiku lietošanu sniedz paši lietotāji, var ietekmēt 
pārmaiņas lietoto narkotiku sastāvā. Tas jo īpaši attiecas 
uz sintētiskajām narkotikām un jaunām psihoaktīvām 
vielām, jo lietotājs var nezināt, kāda viela tiek patērēta. 
Lai noskaidrotu nelegālo narkotiku, piemēram, MDMA un 
kokaīna, lietošanas izplatību iedzīvotāju vidū, ir izmantota 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ņemtu sadzīves notekūdeņu 
analīze. Tomēr attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām 
šī metode ir problemātiska, jo ir maz informācijas par to 
metabolismu un stabilizāciju.

2011. gadā tika veikts izmēģinājuma pētījums, lai 
novērtētu, cik pamatoti ir izmantot savāktu urīnu, lai 
noskaidrotu, kādas narkotikas tiek lietotas nakts izklaides 
vietās Londonā (Archer un citi, 2012). Pētījumā tika 
konstatētas gan izplatītas nelegālās narkotikas, gan 
jaunas psihoaktīvās vielas, tostarp mefedrons, TFMPP 
(3‑trifluormetilfenilpiperazīns) un 2-AI (2-aminoindāns). 
Vislielākajā koncentrācijā paraugos bija tādas vielas 
kā mefedrons, ketamīns un MDMA. Papildus pirmavota 
narkotikām tika atklāti arī attiecīgo pirmavota narkotiku 
metabolīti.

Šis pētījums pierāda, ka ir pamatoti izmantot savāktus urīna 
paraugus, lai noskaidrotu nakts izklaides vietās lietotās 
narkotikas. Šī metodoloģija var nodrošināt objektīvus datus 
par narkotiku lietošanu šādās iestādēs un jo īpaši atklāt 
jaunas psihoaktīvās vielas.
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ka augu izcelsmes vielas ir visbiežāk norādītās “legālās 
apreibinošās vielas”, un 23 % no 1099 respondentiem 
norādīja, ka viņi ir lietojuši salvia divinorum. Tāpat Čehijas 
Republikā 4,5 % no atlasītā 1091 interneta lietotāja 
vecumā no 15 līdz 34 gadiem norādīja, ka ir lietojuši 
jaunas psihoaktīvās vielas.

Citi pētījumi bieži vien ir vērsti uz viena veida vielas, 
piemēram, spice, BZP vai mefedrona, lietošanu. 2011. gadā 
pirmo reizi ASV ikgadējā skolu aptaujā Monitoring the 
Future tika ziņots par sintētisko kanabinoīdu lietošanas 
izplatību jauniešu vidū. Tika secināts, ka no 12. klašu 
audzēkņiem preparātus, kas satur sintētiskos kanabinoīdus 
(spice un K2), pēdējā gada laikā lietojuši tikai nedaudz 
vairāk kā 11 %.

2011. gadā veiktajā tiešsaistes aptaujā par narkotiku 
lietošanu, kas veikta Apvienotās Karalistes naktsklubu 
žurnāla Mixmag un laikraksta Guardian (Mixmag, 2012) 
vajadzībām, pamatojoties uz iepriekšējām Mixmag 
aptaujām (EMCDDA, 2009a, 2010a), tika savākti 
15 500 atbilžu, lielākoties no Apvienotās Karalistes, kā 
arī no visas pasaules. Spriežot pēc paziņotajām atbildēm, 
2010./2011. gadā mefedrona lietošanas pēdējā gada 
un pēdējā mēneša laikā izplatības līmenis naktsklubu 
apmeklētāju vidū bija trīsreiz augstāks (attiecīgi 30 % un 
13 %) nekā to iedzīvotāju vidū, kuri naktsklubus neapmeklē 
(attiecīgi 10 % un 3 %) (Mixmag, 2012). Pats par sevi 
saprotams, ka šādus datus no pašatlases parauga grupām 
nekādā ziņā nevar uzskatīt par reprezentatīviem, tomēr 
šādas aptaujas nodrošina interesantu ieskatu par narkotiku 
lietošanu respondentu vidū.

Pasākumi saistībā ar jaunām narkotikām
Visā Eiropā sākas pasākumu izstrāde, lai samazinātu gan 
jaunu psihoaktīvo vielu pieprasījumu, gan to piedāvājumu. 
Atsevišķas dalībvalstis ir īstenojušas iniciatīvas, lai 
uzlabotu un paātrinātu to pasākumus attiecībā uz jaunām 
psihoaktīvām vielām, preparātiem un iestādēm, kas tos 
pārdod (sk. 1. nodaļu).

2011. gadā Pirmajā starptautiskajā daudzdisciplīnu 
forumā par jaunām narkotikām tika uzsvērta vajadzība 
nostiprināt pasākumus attiecībā uz jaunu psihoaktīvo vielu 
pieprasījuma mazināšanu, tostarp profilaksi, kaitējuma 
mazināšanu un ārstēšanu. Tomēr skaidru profilaktisku un 
kaitējuma mazināšanas vēstījumu izplatīšanu sarežģī tādu 
dažādu savienojumu plašā pieejamība, kam ir ļoti atšķirīgs 
saturs un kvalitāte.

Apvienotajā Karalistē informāciju par faktiem saistībā 
ar “legālajām apreibinošajām vielām”, neatliekamo 
medicīnisko palīdzību un narkomānijas ārstēšanu nodrošina 

tiešsaistes dienests Talk to Frank; Īrijā informācija par 
profilaksi un kaitējuma mazināšanu saistībā ar jaunām 
vielām tiek izplatīta kopš 2010. gada.

Polijā Valsts Narkomānijas profilakses birojs 2008. gadā 
sagatavoja un īstenoja trīs profilakses kampaņas — 
tīmeklī pamatotu kampaņu, kurā informēja par “legālo 
apreibinošo vielu” lietošanas iespējamām sekām un 
apdraudējumiem, sanāksmes starp vecākiem un skolu 
pārstāvjiem, kurās sniedza informāciju par jaunām 
psihoaktīvām vielām un kurās kā starpnieki darbojās 
konsultanti vai skolotāji, un vispārēju profilakses 
programmu, kas vērsta uz skolu audzēkņiem vecumā 
no 15 līdz 18 gadiem un ko īstenoja skolotāji un 
skolu konsultanti.

Eiropas Izklaides narkotiku apkarošanas tīkla (ReDNet) 
projekts ir vairāku tīmekļa vietņu pētījums, kura mērķis ir 
uzlabot tās informācijas līmeni, kas pieejama jauniešiem 
(16–24 gadi) un profesionāļiem par šādu izklaides 
narkotiku iedarbību un iespējamiem ar to lietošanu 
saistītajiem veselības apdraudējumiem. Tīkls izmanto 
vairākas novatoriskas informācijas komunikācijas 
tehnoloģijas objektīvas informācijas izplatīšanai 
mērķa grupām.

Psihoaktivitātes novērtēšana

Palielinoties jaunu vielu skaitam, par ko tiek ziņots ES 
agrīnās brīdināšanas sistēmai, kļūst svarīgi jau agrīnā 
posmā noskaidrot, vai vielām piemīt psihoaktīvas īpašības. 
Pašlaik notiek izpēte par iespēju izmantot ne pārāk 
dārgas metodes jaunu narkotiku īpašību (toksiskuma, 
farmakoloģijas, psihoaktivitātes) paredzēšanai bez 
vajadzības veikt eksperimentālus pētījumus ar dzīvniekiem 
vai cilvēkiem.

Viena no metodēm, kas pašlaik tiek pētītas, ir matemātisku 
modeļu izstrāde, lai paredzētu jaunu vielu uzvedību. Šādu 
modeļu pamatā ir “līdzības princips”, saskaņā ar kuru tiek 
pieņemts, ka molekulām, kam ir savstarpēji cieši saistīta 
ķīmiskā struktūra, piemīt līdzīgas psihoķīmiskās īpašības 
un aktivitāte. Tādējādi zināšanas par zināmu vielu tiek 
izmantotas, lai paredzētu nezināmas vielas iedarbību.

Iespēja paredzēt tādu jaunu savienojumu iedarbības 
veidu, par kuriem ir maz informācijas, šķiet daudzsološa. 
Nesenā pētījumā, izmantojot aprēķināšanas metodes, tika 
novērtēts medikamenta ostarīna psihoaktīvais potenciāls. 
Analīze tika veikta divos posmos — pirmajā tika paredzēts, 
vai medikaments var iedarboties uz proteīniem, par kuriem 
ir zināms, ka tie ir iesaistīti psihoaktīvajā iedarbībā; otrajā 
posmā tika izpētīta iespējamība, ka viela varētu iedarboties 
uz centrālo nervu sistēmu. Pētījuma rezultāti apliecināja, 
ka ir maz ticams, ka ostarīns varētu izraisīt psihoaktīvu 
iedarbību cilvēkiem.

http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
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Ir labāk jāizprot jaunu vielu lietošanas iespējamā 
akūtā un hroniskā ietekme uz veselību. Ir vajadzīga 
medicīniskā aprūpe akūta toksiskuma gadījumos, kā arī ir 
nepieciešamas īpašas mācības par to, kādu medicīnisko 
aprūpi sniegt personām, kurām kļūst slikti izklaides 
vietās, un norādījumi, kad būtu jāzvana pirmsslimnīcas 
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestiem. Tomēr, 
ņemot vērā amfetamīnu un MDMA līdzīgās īpašības, ir 
ļoti iespējams, ka pārvaldības stratēģijas, kas saistītas ar 
šo daudz labāk zināmo narkotiku atkarības ārstēšanas 
pasākumiem, būs noderīgas arī attiecībā uz dažu veidu 
jaunām psihoaktīvajām vielām.

Ārstēšana, ko nodrošina personām, kuras ir lietojušas 
jaunas psihoaktīvās narkotikas un kuras meklē oficiālu 
palīdzību, ir galvenokārt atbalstoša, un ir pieejams 
ierobežots apjoms informācijas par to, kas tiek uzskatīts 
par atbilstošu psihosociālo ārstēšanu “legālo apreibinošo 
vielu” lietotājiem. Apvienotajā Karalistē izmēģinājuma 
kārtā ir izveidota specializēta daudzdisciplīnu klīnika 
naktsklubu narkotiku, tostarp “legālo apreibinošo vielu”, 
lietotājiem, kurā piedāvā vairākus pakalpojumus, tostarp 
īslaicīgus intervences pasākumus, farmakoloģiskas terapijas 
un plānveida aprūpes atbalstu, un jau ir pierādīts, ka tā 
nodrošina labus atturēšanās rādītājus un rezultātus.
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