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Gausėja programos  
“Europos jaunimas-narkomanijos  

prevencijos programa”  
rėmėjų gretos  

Programos “Europos jaunimas” 
iniciatyvinis komitetas š.m. lapkričio 10-11 
dienomis Stokholme susitiko su aštuonių 
miestų, ECAD narių, atstovais galutinio 
susitarimo parengimui. 

Delegacijos, kurias sudarė politikai ir 
mokslininkai, per dvi dienas aptarė 
daugybę praktinių klausimų: nuo galutinio 
susitarimo formos iki sociologinio tyrimo 
klausimyno, tapsiančio tarptautinio tyrimo 
pagrindu. 

“Norint sudaryti klausimyną, kuris būtų 
priimtinas šalims su skirtingomis kultūros 
tradicijomis, kaip šio projekto atveju, 
būtina labai gerai viską apsvarstyti,” - teigė 
vienas tyrėjų iš Islandijos Jon Sigfusson. 

Projektas sulaukė didelio dėmesio. Vis 
daugiau miestų, ECAD narių, nori 
prisijungti prie projekto, nepaisant trumpo 
laikotarpio, numatyto pirmai apklausai 
atlikti. Pirmoji projekto stadija – apklausa 
miestuose - ECAD dalyviuose, numatyta 
2006 m. kovo mėnesį.  

Švedijos kovos su narkotikais 
koordinavimo skyrius (švediškai MOB) 
siūlo savo paramą ir prisidės prie 
mokslinio tiriamojo darbo, pasikeitimo 
patirtimi, seminarų organizavimo ir 
ataskaitų rengimo. 

“Surast i  patikimą  lyginamą ją 
piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais 
formą, kuri aprėptų duomenis iš įvairių 

kovos su narkotikais koordinavimo 
skyriaus atstovas Hakan Leifman.  

“Štai kodėl mes įdėmiai stebime, kaip 
plečiasi projektas, kuris bus vykdomas 
mažiausiai dešimtyje šalių. Rizikos ir 
apsauginių veiksnių akcentavimas turėtų 
sudominti ne tik projekte dalyvaujančius 
mokslininkus”. 

Projektą “Europos jaunimas” 
finansiškai remia Reikjaviko miesto 
savivaldybė, Reikjaviko universitetas ir 
tarptautinė islandų kompanija “Actavis 
Group”. Be tiesioginės paramos 
Reikjaviko universiteto vykdomam 
tyrimui, “Actavis Group” apmokės 
išlaidas, susijusias su apklausų Stambulo, 
Belgrado, Sofijos, Vilniaus ir Sankt 
Peterburgo mokyklose organizavimu ir 
vykdymu.  

 

Kristin.adalbjorg.arnadottir@reykjavik.is 
 

Vaikų susidomėjimui narkotikais 
labai svarbus tėvų vaidmuo 

 

Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 
tėvų nuomonė ir pavyzdys labai daug 
reiškia vaikų apsisprendimui išmėginti 
narkotikus. 

Tyrėjai teigia, kad tėvams reikėtų 
turėti neigiamas nuostatas į narkotikus, 
nerūkyti, nevartoti migdomųjų ar 
raminamųjų, saikingai vartoti alkoholį.  

Tyrimą atliko Belgijos sveikatos 
centras De Sleutel. Apklausta 3000 
paauglių nuo 14 iki 18 metų iš Rytų ir 
Vakarų Flandrijos bei Olandijos Zelando 
provincijos. 

Tyrimo metu analizuotas ne tik 
legalių ir nelegalių narkotikų vartojimas, 
bet ir rizikos bei apsauginiai veiksniai, 
siekiant pagerinti prevencinę politiką, 
pranešė laikraštis De Standaard.  

“Tai, kad tėvai neigiamai vertina 
narkotikų vartojimą, ypač legalių 
narkotikų, yra svarbus apsauginis 
veiksnys. Savo požiūriu į alkoholį, 
migdomuosius ir raminamuosius vaistus 
tėvai rodo pavyzdį vaikams“, - sako 
tyrėjas Geert Lombaert. 

Svarbiu veiksniu taip pat laikomas 
neigiamas draugų požiūris į narkotikus. 

“Tėvai ir mokytojai neturėtų 
lengvabūdiškai vertinti pokalbių apie 

prevencijos skyriaus vadovas Peer van der 
Kreeft. Kita vertus, narkotikais 
piktnaudžiaujantys draugai yra rizikos 
veiksnys, tačiau van der Kreeft atmetė 
prielaidą, kad dėl narkomanijos kalti “blogi 
draugai”. 

Tyrėjai nustatė, kad jei jaunuolis ar 
mergina nori prisidėti prie grupės, jam 
pačiam gali kilti mintis apie kanapių ar 
alkoholio pavartojimą. 

Tyrėjai padarė ir kitą išvadą – kuo 
didesnė paauglio savivertė, tuo mažiau 
šansų, kad jis ims vartoti narkotikus. 

Van der Kreeft teigė, kad švietimas ir 
jaunimo organizacijų dalyvavimas 
prevencinėse kampanijose, skirtose 
paaugliams, yra labai svarbus, ieškant 
efektyvių formų moralės kėlimui.  

 
ECAD projektas Didžiajame 

Novgorode 
 
 

Jau metus ECAD bendradarbiauja su 
Didžiojo Novgorodo administracija ir 
įvairiomis miesto visuomeninėmis 
organizacijomis, siekdama pagerinti 
politikos strategijas prieš narkomaniją. 
Įvairiais prevencinės politikos klausimais 
surengtos kelios konferencijos, didelis 
darbas vykdomas mokyklose ir jaunimo 
laisvalaikio klubuose, siekiant Didžiajame 
Novgorode plė toti narkomanijos 
prevencijos metodus. Prevencinių 
strategijų pagrindu pasirinktas moksliškai 
pagrįstas “kontraktinis metodas”, perimtas 
iš sporto srities ir sėkmingai taikomas 
Švedi jos SMART organizaci jos 
(www.smart.org). 

ECAD sėkmingai bendradarbiauja su 
Švedų organizacija KRIS, siekdama 
pagerinti laisvės atėmimo vietose 
narkomanijos gydymo sąlygas, palengvinti 
nuteistiesiems grįžimo į visuomenę 
procesą. KRIS – tai klientų metodu 
pagrįsta organizacija, vienijanti tik 
buvusius kalinius ir narkomanus. Šiuo 
metu ši organizacija Didžiajame 
Novgorode vienija 20 narių, tačiau šis 
skaičius nuolat auga (www.http://
www.kris.se). 

 

ECAD darbą politiniame lygmenyje 
stipriai remia miesto mero pavaduotojas, 
taip pat vyresnioji miesto administracijos 
darbuotoja ir projekto vadovė Olga 

Projekto vadovai: Kristin Arnadottir 
(Reikjavikas)  ir projekto globėjas  

jo Ekscelencija Olafur Ragnar Grimsson,  
Islandijos prezidentas 



organizacija SIDA.  
Už šio projekto įgyvendinimą 

a t s a k in gas  ECAD d i r e k to r i aus 
p a v a d u o t o j a s  A k e  S e t r e u s 
(ake.setreus@sos.se). Jam talkininkauja ir 
ECAD atstovybė Sankt Peterburge.  

 
Turkija pasiryžusi kovoti su 
nelegalia narkotikų prekyba 

 

 

Lapkričio 10 dieną Jungtinių Tautų 
narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo 
prevencijos biuro (angl. UNODC) 
vykdomasis direktorius Antonio Maria 
Costa su Turkijos Vidaus reikalų ministru 
Abdulkadir Aksu aptarė bendradarbiavimo 
kovoje su narkotikais, nusikalstamumu ir 
terorizmu regione, įskaitant ir Afganistaną, 
klausimus.   

Susitikimo metu, analizuodamas ryšį 
tarp nusikalstamumo ir nestabilumo 
visame Balkanų regione, Antonio Maria 
Costa rėmėsi naująja iniciatyva, 
padėsiančia geriau suprasti regiono 
problemas, kurias UNODC ketina padėti 
spręsti su savo parengta “Pan-Balkan” 
programa. Ji skirta kovai su prekyba 
narkotikais ir piktnaudžiavimui jais bei 
teisės normų ir bendradarbiavimo kovoje 
su nusikalstamumu ir korupcija 
sustiprinimui. Turkija taip pat prisijungs 
prie šios iniciatyvos.  

“Turkija yra stipri sąjungininkė kovoje 
su nelegaliais narkotikais,” - teigė Antonio 
Maria Costa. “Apie jos nevienadienį 
pasiryžimą byloja Turkijos tarptautinės 
akademijos kovai su narkotikais ir 
organizuotu nusikalstamumu (angl. 
TADOC) įsteigimas ir akademijos 
reikšmė, kovojant su narkotikų prekyba 
pietryčių Europoje bei Balkanuose, o taip 
pat Turkijos prisijungimas prie Paryžiaus 
pakto”. 

Turkija yra tranzito šalis, per kurią iš 
afganų narkotinės medžiagos keliauja į 
vakarus, o sintetiniai narkotikai 
(amfetamino stimuliatoriai) – priešinga 
kryptimi. Turkijos nacionalinė policija, 
žandarmerija,  muitinė ir pakrantės 
apsauga reguliariai konfiskuoja dideles 
narkotikų siuntas, ir per pastaruosius 12 
mėnesių, kaip ir praėjusiais metais, 
Turkijoje buvo konfiskuotos didžiausios 
heroino siuntos (8,9 tonų) visame regione. 

Dar nuo 1970 m. Turkija yra terorizmo 
taikinys, ir tai lėmė integruotos 
veiksmingos politikos kovai su terorizmu 
ir nusikalstamumu atsiradimą ir iškėlė ją į 
tarptautinį lygį. Šis požiūris visiškai 
atitinka pasaulyje UNODC propaguojamą 
idėją, kad norint veiksmingų rezultatų 
reikia sutelkti dėmesį į ryšį tarp narkotikų 
prekybos bei vartojimo, nusikalstamumo ir 
terorizmo.  

Sąjunga kontekste – derinti įstatymus, 
teisinę sistemą ir politiką su aiškiai 
Jungtinių Tautų konvencijoje prieš 
korupciją ir Jungtinių Tautų konvencijoje 
prieš organizuotą nusikalstamumą 
išdėstytais principais,” - sakė ministras 
Abdulkadir Aksu. “Mes žinome, kad 
pasaulis mus stebi, ir mes didžiuojamės 
tuo, ką Turkijai pavyko parodyti. Drauge 
su Turkija galėsime pakeisti ne tik vieną 
šalį, bet visą regioną, reikalingą 
vadovavimo, lėšų ir praktinės pagalbos”. 

Antonio Maria Costa sveikino 
Turkijos pasiryžimą kovoti su 
narkotikais, nusikalstamumu bei 
terorizmu ir išreiškė viltį dėl tolesnio 
bendradarbiavimo.  

 

Šaltinis :www.unodc.org 
 

Naujo tyrimo  
Jungtinėse Valstijose rezultatai 

rodo, kad nuo narkomanijos  
besigydančių žmonių daugėja 

 

Nuolat mažėja pacientų, besigydančių 
nuo  dvigubos  pr iklausomybės 
narkotikams ir alkoholiui, tačiau daugėja 
norinčiųjų gydytis tik nuo narkomanijos. 
N a c i o n a l i n ė  a p k l a u s a  a p i e 
priklausomiems nuo narkotikų teikiamas 
paslaugas (angl. N-SSATS), kurią 2004 
m. atliko Narkomanijos ir psichinių ligų 
tarnybos administracija (angl. SAMHSA) 
rodo, kad pacientų, besigydančių nuo 
narkomanijos ir alkoholizmo sumažėjo – 
nuo 49 proc. 1998 metais iki 46 proc. 
2004 metais. 

Apklausos duomenimis, 2004 metų 
kovo 31 dieną buvo užregistruoti 1 072 
251 pacientai, besigydantys nuo 
p r i k l a u s o m y b ė s  n a r k o t i n ėm s 
medžiagoms. 34 proc. iš jų buvo gydomi 
tik nuo narkomanijos, kai 1998 m. nuo 
narkomanijos gydėsi 27 proc. Ir 
priešingai, pacientų, besigydančių nuo 
alkoholizmo sumažėjo nuo 24 proc. 1998 
metais iki 20 proc. 2004 metais. 

“Šie duomenys padės SAMSHA, 
valstybės ir vietos valdžios institucijoms 
įvertinti gydymo įstaigų teikiamų 
paslaugų pobūdį bei mąstą ir numatyti, 
kiek lėšų pareikalaus toks gydymas iš 
valstybės. 

N-SSATS taip pat suteikia galimybę 
tirti naujausias gydymo paslaugų 
tendencijas ir atlikti lyginamuosius 
tyrimus atskiruose regionuose ir 
valstybėje“, - teigė SAMSHA 
administratorius Charles Curie. 

2004-ų jų  N-SSATS pateikia 
duomenis apie alkoholizmo ir 
narkomanijos gydymo įstaigas, jų vietą ir 
teikiamų paslaugų pobūdį visose 
Jungtinėse Valstijose ir atskirose 

skaičius padidėjo nuo 145 610 (14 proc. 
visų klientų) 1998 metais iki 240 961 (22 
proc. visų klientų) 2004 metais.  

Taip pat paaiškėjo, kad gydymo 
opiatais programos, kuriomis siekiama 
išgydyti klientus nuo  priklausomybės 
heroinui ir analgetiniams vaistams, sudarė 
8 proc. nuo narkomanijos gydymo 
programų. 

 

Šaltinis: www. SAMHSA.gov 
 
 

ECAD Konferencija Minske 
 
 

Daugiau nei 80 dalyvių susirinko į 
tarptautinę kovos su narkomanija 
konferenciją, 2005 m. lapkričio 28 dieną 
vykusią Baltarusijos sostinėje Minske. 
Konferencijoje dalyvavo policininkai, 
narkologijos centrų atstovai ir daugelis kitų 
specialistų.  

K o n f e r e n c i j a  s u r e n g t a 
bendradarbiaujant Minsko savivaldybei, 
ECAD ir nevyriausybinei vietos 
organizacijai “Respublika be narkotikų”. 
Jos darbui vadovavo Minsko vicemeras ir 
ECAD direktoriaus pavaduotojas Ake 
Setreus. Pranešimus konferencijoje skaitė 
Švedijos ir Baltarusijos lektoriai, joje 
dalyvavo Švedijos Socialinio aprūpinimo 

departamento atstovai ir specialistai iš 
Lietuvos. 

Konferencija labai aiškiai parodė 
narkomanijos situaciją Baltarusijoje. 
Narkotikų vartojimo lygis tarp šalies 
jaunimo akivaizdžiai auga, nepaisant, kad 
tai patvirtinančių statistinių duomenų, 
kartais tiesiog nėra. Akivaizdu, kad 
pastangos kovai su šiuo reiškiniu 
(narkomanijos kontrolės politika, 
prevencijos priemonės ir gydymas) yra 
nepakankamos. Tam tikros problemos dėl 
policijos, juridinės sistemos, narkotikų 
vartojimo ir nusikalstamumo kalėjimuose, 
kelia rimtą susirūpinimą ir yra analogiškos 
kaip ir kitose Baltijos Jūros regiono šalyse.  

Biurokratija, viešpataujanti šalyje, 
neleidžia skatinti puolamosios narkotikų 
vartojimo apribojimo politikos. Pilietinės 
visuomenės įtraukimo į politinį 
Baltarusijos gyvenimą procesas vyksta 
kartu su kova prieš narkotikus ir 
nusikalstamumą. 

Bendrame projekte su Minsku ir ... 



...Lietuva ECAD dalyvauja jau dvejus 
metus. Kovodama su narkotikais ir su jais 
sus i jus ia  n u s i ka l s t ama  ve i k l a , 
organizacija siekia apčiuopiamų rezultatų. 
Nepaisant nemažos finansinės ir specialistų 
pagalbos, procesas vyksta gana lėtai. 

Vis dėlto, konferencija Minske yra 
nemažas žingsnis į priekį, formuojant prieš 
narkotikus nukreiptą politiką ir įtraukiant į 
bendradarbiavimą naujus suinteresuotus 
žmones. ECAD jau gavo Minsko mero 
prašymą priimti sostinę į organizaciją 2006 
metais. Tokį pat prašymą pateikė dar 
vienas Baltarusijos miestas.  
 
 
 

Veiksmingam gydymui  
nuo narkomanijos  

metadonas nereikalingas 
 

 

Mirčių skaičius tarp nuo heroino 
priklausomų asmenų, dalyvavusių 
nemedikamentinėse ir pakaitinės terapijos, 
pvz., metadonu, gydymo programose, 
septintojo dešimtmečio pabaigoje gana 
ryškiai skiriasi. Duomenys gauti 1966-
1967 m. apklausus 86 priklausomus nuo 
heroino pacientus viename Anglijos 
miestų, kuriame gyvena 54 tūkst. 
gyventojų .  Visi  asmenys gavo 
ambulatorinę pagalbą iš vietos psichiatrijos 
ligoninių. Skirtingai nei daugumoje 
Britanijos sveikatos centrų, šiose vietos 
psichiatrijos ligoninėse pakaitinis gydymas 
iki 1989 metų nebuvo taikomas. 

33 metus trukusio tyrimo išvados 
paskelbtos Britanijos psichiatrijos žurnale 
(British Journal of Psychiatry). Šiose 
vietos ligoninėse pacientams buvo 
teikiama skubi pagalba krizės atveju, 
reguliarus stebėjimas, individualus 
konsultavimas, darbas grupėse, siekiant 
išvengti atkryčio (narkomanijos recidyvų), 
kitos gydymo formos, išskyrus pakaitinį 
gydymą opiatais. 

Kai po 33 metų tyrimas buvo baigtas, 
paaiškėjo, kad neturima informacijos apie 
7 asmenis, o apie 15 asmenų informacija 
buvo neišsami. Iš likusių 64 asmenų 19 
mirė, daugelis - nuo perdozavimo. Aštuoni 
mirė dėl opiatų perdozavimo, tačiau visi 
prieš mirtį buvo gavę metadono iš 
ligoninės, esančios už teritorijos, kurioje 
buvo vykdomas tyrimas, ribų. Išgyvenusių 
45 asmenų grupę sudarė 36, atsikratę 
priklausomybės opiatams, ir 9, 
dalyvaujantys metadono programoje. 

Tyrėjai nustatė, kad pakaitinis gydymas 
metadonu turi tam tikrų privalumų – 
stabilizuoja socialinę situaciją ir mažina 
nusikalstamumo lygį. Tačiau didelis 
mirtingumas ir neigiamos gyvenimiškos 
nuostatos metadonu besigydančių asmenų 
grupėje, nusveria šio pakaitinio gydymo 

“Mūsų tyrimas rodo, kad tuos pačius 
rezultatus galima pasiekti ir nenaudojant 
ilgalaikio opiatų skyrimo”1.  

 
 

Kokaino vartojimas sukelia  
širdies problemų 

 

 

Naujausio tyrimo duomenimis, 
didėjantis kokaino vartojimas Jungtinėje 
Karalystėje yra susijęs su širdies 
problemų tarp jaunimo padidėjimu. 
Pasak vieno garsiausių specialistų, 
Britanijai gali grėsti “sveikatos apsaugos 
katastrofa”.  

Trejus metus tiriant Londono Šv. 
Merės ligoninės skubios pagalbos 
skyriaus pacientus, kurie skundėsi 
skausmais krūtinės srityje dėl kokaino 
vartojimo, parodė, kad nuo 7 iki 10 proc. 
pacientų testas buvo teigiamas. Tarp 
jaunesnių nei 40 metų pacientų, kokaino 
vartojimas buvo didesnis savaitgaliais – 
kokaino vartojimo pėdsakų buvo aptikta 
trečdalyje šios grupės asmenų šlapime, 
tuo tarpu savaitgalį narkotiką vartojo 
apie pusė šios grupės asmenų. Teigiami 
kokaino testo rezultatai tarp asmenų, 
patekusių į ligoninę be skausmų 
krūtinėje, sudaro vos 3 proc. 

Duomenys rodo, kad kokaino 
vartojimas Jungtinėje Karalystėje per 
pastaruosius keletą metų padidėjo, o 
narkotikų kaina sumažėjo. Nuo kokaino 
susiaurėja kraujagyslės, pasunkėja širdies 
darbas, pakyla kraujospūdis. tai gali 
sukelti skausmus krūtinės srityje, širdies 
priepuolį arba kraujo išsiliejimą į 
smegenis. Tyrimui vadovavusio 
profesoriaus John Henry manymu, 
ateityje pacientų, turinčių problemų dėl 
širdies, daugės. Tyrimo išvadas 
numatoma paskelbti šių metų pabaigoje. 

Šaltinis: Drugscope 
 

 
 
 
 
 
1 Straipsnis ”Priklausomybė nuo heroino 
Anglijos miestelyje: 33 metus trukęs 
tyrimas” paskelbtas 2005 m. Britanijos 
psichiatrijos žurnalo 187 nr. 421-425 pp. 
Šaltinis: http://www.drugnews.nu  

Mjanmare mažėja ne skurdas, o 
opiumo gamybai skirtų  

aguonų auginimas 
 

Viena. 2005 metais opiumui skirtų 
aguonų gaminimas Mjanmare (Rangūnas), 
kuris yra antrasis pagal opiumo aguonų 
auginimo mastą pasaulyje, sumažėjo 
daugiau nei ketvirtadaliu, lyginant su 
2004-aisiais, ir šiandien yra 80 proc. 
mažesnis, nei 1996-aisiais, kai buvo 
užaugintas didžiausias derlius, - praneša 
Jungtinių Valstijų narkotikų kontrolės ir 
nusikalstamumo prevencijos biuras (angl. 
UNODC). 

UNODC atlikti tyrimai Mjanmare 
2005-aisiais rodo, kad opiumo aguonomis 
užsėtos žemės sumažėjo nuo 44,200 ha 
2004-aisiais iki 32,800 ha 2005-aisiais, o 
šeimų, auginančių opiumo aguonas, 
sumažėjo 26 proc. – iki 193 000. 

UNODC vykdomasis direktorius 
Antonio Maria Costa sveikino šiuos 
pokyčius, tačiau įspėjo, kad per pastarąjį 
dešimtmetį smarkiai sumažėjusi opiumo 
aguonų auginimo praktika gali vėl 
atsigauti, jei nebus imtasi spręsti tarp 
fermerių augančio skurdo ir gyvenimo 
pusbadžiu problemos. 

“Dažną skurde gyvenantį žmogų 
skaudžiai paveikė pajamų iš opiumo 
aguonų auginimo praradimas,” - teigė 
Antonio Maria Costa. “Netekę pajamų, 
kurias duodavo opiumo aguonų auginimas, 
skurstantys fermeriai ir jų šeimos prarado 
ne tik paskutinį šaltinį, gelbstintį nuo 
endeminio skurdo ir nuolatinio maisto 
trūkumo, bet taip pat ir galimybę naudotis 
sveikatos ir švietimo paslaugomis. Dabar 
jie visiškai neapsaugoti nuo išnaudojimo ir 
kančių. Gindami žmonių teises ir siekdami 
uždrausti opiumo aguonų auginimą, mes 
paskatinome prekybą žmonėmis, nes jie 
neturi kito kelio išgyventi”. 

“Pasaulis netoleruos kovos su 
narkomanija priemonių, kurios pasmerkia 
žmones baisiam likimui,” - pridūrė 
UNODC vykdomasis direktorius. Bendras 
Mjanmaro vyriausybės ir UNODC 
nelegalių pasėlių kontrolės programos 
tyrimas 2005-aisiais metais buvo atliktas 
remiantis palydovinėmis nuotraukomis ir 
jas patvirtinančiais duomenimis žemėje. 
Tyrimų dėmesio centras tapo garsiajam 
Aukso trikampiui priklausanti Shan 
valstija, kurioje išauginama 94 proc. visos 
šalies opiumo aguonų derliaus. 

Mjanmaras tebėra antras pasaulyje 
stambiausias opiumo aguonų augintojas, 
kurį lenkia tik Afganistanas, tačiau jo 
produkcija pasaulio rinkoje sumažėjo nuo 
23 proc. 2004-aisiais iki 21 proc. 2005-
aisiais. Apytikriais apskaičiavimais, 
vidutinė 1 kg opiumo aguonų kaina 
fermoje sezono metu 2005-aisias kainavo 
187 JAV dolerius, t.y. 22 proc. daugiau 



Mūsų Europos visuomenės eksperimentuoja ir vertina tiek pakantumą, tiek nepakantumą narkotikų vartojimui ir 
piktnaudžiavimui jais. Mūsų apmąstymai skatina nevartoti.  Atsižvelgiant į mūsų bendrą politiką. 

Apytikriais duomenimis, 2005-aisiais 
visas Mjanmaro opiumo aguonų derlius 
siekė 312 tonų, t.y. 58 tonomis mažiau 
negu 2004-aisiais (370 tonų) ir kur kas 
mažiau negu 1996-aisiais, kai opiumo 
aguonų auginimas buvo pasiekęs epogėjų 
(1 760 tonų).  Šiais metais šalyje opiumo 
aguonų  buvo išauginta už 58 mln. JAV 
dolerių, o tai yra 0,7 proc. visos šalies 
BVP.  

 
Skubios pagalbos skyriuose - 

milijonas Jungtinės Karalystės  
narkomanų 

 

Anglijos mokslininkai Emergency 
Medicine Journal paskelbė, kad šalies 
ligoninių skubios pagalbos skyriuose 
apsilankė apie 1 milijoną nelegalių 
narkotikų vartotojų. Vakarų Anglijos 
universiteto darbuotojai per vieną savaitę 
Miesto nukentėjusių nuo nelaimingų 
atsitikimų skyriuje anonimiškai apklausė 
800 asmenų. 

Tyrimo duomenimis, apie 400 000 
asmenų į ligoninę pateko dėl galimo 
narkotikų vartojimo. 36 proc. pacientų 
prisipažino vartoję nelegalius narkotikus 
kartą gyvenime, 16 proc. nurodė vartoję 
narkotikus pastarąjį mėnesį. 

BBC news skelbia, kad Britanijos 
skubios pagalbos medicinos asociacijos 
prezidentas atkreipė dėmesį į didžiulį 
krūvį, tenkantį ligoninių skubios pagalbos 
skyriams dėl piktnaudžiavimo nelegaliais 
narkotikais.  

“Daugiausia nukentėjusių yra asmenys, 
perdozavę nelegalių narkotikų, su 
infekcijomis, pasitaiko net stabligės atvejų, 
kai vartojant heroiną ar kokainą į kraują 

ECAD XIII-oji metinė merų konferencija
“

Vilnius, Lietuva

ĮVEIKTI NARKOTIKU S - PASAULIO 
IŠŠŪKIS”

2006 m. birželio 1 - 2 d.d.

Jo kolega, Šv. Merės ligoninės 
skubios pagalbos skyriaus konsultantas, 
profesorius John Henry yra tos 
nuomonės, kad šių skyrių darbuotojams 
reikia specialių mokymų apie pagalbą 
narkotikų vartotojams labiau, nei įprastų 
profesinės kvalifikacijos kėlimo kursų. 

Dr. Jonathan Benger vadovaujama 
tyrėjų grupė Emergency Medicine 
Journal rašo: “... Šiandien, kai vien 
Anglijoje skubios pagalbos paslaugų per 
metus  prireikia daugiau nei 14 mln. 
pacientų, galima teigti, kad tiesiogiai ar 
netiesiogiai nelegalūs narkotikai yra 
priežastis, dėl kurios Anglijoje kasmet 1 
mln. asmenų kreipiasi pagalbos, o 400 
000 asmenų prireikia skubios 
medicininės pagalbos ligoninėje.”  

Lietuva dalyvaus Europos  
narkomanijos prevencijos projekte 

 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų 
savivaldybės, Lietuvos AIDS centras bei 
tarptautinė organizacija “Europos miestai 
p r i e š  n a r k o t i k u s ”  ( E C A D ) 
bendradarbiaus tarptautiniame narkotikų 
prevencijos projekte “Jaunimas Europoje 
- narkomanijos prevencijos programa”. 
Atitinkamos bendradarbiavimo sutartys 
buvo pasirašytos 2006 m. sausio 23 d. 
Vilniuje. 

Pasak, Švedijoje reziduojančio ECAD 
direktoriaus Tom Hallberg, į projekto 
veiklą įsitrauks apie 15 Europos miestų. 

“Šis projektas sieks pakeisti ne tik 
jaunimo mąstyseną (informuojant, kaip 
pavojinga vartoti narkotikus, rūkyti 
marihuaną, netgi cigaretes), bet ir 
elgseną. Projektas bus vykdomas 
vienijant miestus, remiantis mokslu ir 
gera patirtimi”, - bendradarbiavimo 
sutarčių pasirašyme pažymėjo ECAD 
tarybos narys, Lietuvos AIDS centro 
direktorius, medicinos mokslų daktaras 
Saulius Čaplinskas. 

Fotografas Audrius Žygavičius 
 

Iš kairės: Vilniaus m. savivaldybės Kultūros, 
švietimo ir sporto departamento direktorius 
Algimantas Šventickas,  
ECAD direktorius p. Tomas Hallberg,  
Kauno m. mero pavaduotojas  
Kazimieras Kuzminskas,  
Lietuvos AIDS centro direktorius  
Saulius Čaplinskas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jo teigimu, įgyvendinus analogišką 
projektą Islandijoje, narkotikų vartojimas 
tarp 15-16 metų jaunimo sumažėjo 15 
procentų. 

Tarptautinė organizacija “Europos 
miestai prieš narkotikus” vienija daugiau 
nei 250 Europos miestų, bendromis 
jėgomis siekiančių mažinti narkotikų 
vartojimą ir su tuo susijusias neigiamas 
pasekmes visuomenei.  

 
 

Daugiau informacijos  
http://www.ecad.net 
ir  http://www.aids.lt 
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