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ECAD regioninis biuras Rusijoje su-
rengė jubiliejinę konferenciją Marijinskio 
rūmuose -  istoriniame pastate, kuriame 
vyksta Sankt-Peterburgo įstatymų leidžia-
mojo susirinkimo plenarinės sesijos.  

Į jubiliejinę konferenciją atvyko apie 
140 dalyvių. Merų pavaduotojai, Rusijos 
federacijos narkotikų kontrolės tarnybos 
darbuotojai, Sankt Peterburgo valstybinio 
universiteto dėstytojai ir studentai, savival-
dybių atstovai iš kone 30 Rusijos miestų ir 
autonominių respublikų, Helsinkio mero 
pavaduotoja ponia Paula Kokkonen, sve-
čiai iš Rygos prevencijos centro, Stokhol-
mo ir Rygos ECAD biurų – visi tvirtai 
pasisakė už ECAD tinklo sistemos ryšių 
stiprinimą. 

Konferencijos darbotvarkė buvo labai 
įtempta. Didžiausias dėmesys atkreiptas į 
Rusijos federacinių, regioninių ir vietos 
įstatymų leidžiamųjų institucijų funkcijas, 
apibrėžtas jų vaidmuo įgyvendinant valsty-
bės kovos su narkotikais politiką. Šiame 
kontekste nepaprastai svarbu parengti nau-
ją Rusijos kovos su narkotikais valstybinės 
politikos koncepcijos projektą. Naujoji 
koncepcija grindžiama konfliktų metodu. 
Ją rengia ECAD kovos su narkotikais poli-
tikos centras Sankt Peterburge. 

Konferencijos dalyviai aptarė dabarti-
nės kovos su narkotikais politikos  trūku-
mus. Vos prieš penkerius metus šalyje jos 
apskritai nebuvo. 

Šiaurės vakarų regiono aukštosios 
mokyklos prie Rusijos federalinės narko-
tikų kontrolės tarnybos generalinis direk-
torius Viktoras Fadejevas, apibendrino 
šiandieninės Rusijos  narkotikų politikos 
kryptis: 

„Šiandien mes sprendžiame šį klausi-
mą tarpžinybiniu lygmeniu … Mums taip 
pat  būtina sutelkti savo dėmesį į tarpdis-
ciplinius priklausomybės nuo narkotikų 
problemos sprendimus, ir čia mums labai 
naudingas gali būti konfliktologinis me-
todas, kadangi jis apjungia daugelį kitų 
metodų, nuo psichologinių iki politinių 
…“ 

Konferencijos dalyviai vieningai pa-
sisakė už tai, kad Rusijos įstatymuose 
turėtų būti geriau apibrėžtos savivaldybių 
galios kovos su narkotikais politikos sri-
tyje. Šiandien ši įstatyminė bazė nėra 
parengta, ir tai trukdo įgyvendinti daugelį 
kovos su narkotikais priemonių vietos 
lygmeniu.  

 

Spaudos konferencija  

Sankt Peterburgo įstatymų leidžiamo-
jo susirinkimo parlamentarai ir ECAD 
patariamosios tarybos nariai ponai Arka-
dijus G. Kramarevas ir Igoris B. Matve-
jevas  įdėjo daug pastangų, kad jubilieji-
nė konferencija pavyktų. 

 ECAD pagrindinė būstinė labai gerai 
įvertino ECAD kovos su narkotikais cen-
tro ir jo vadovo pono George Zazulino 
nuveiktą darbą. 

 Konferencijos dalyvių vardu ECAD 
pagrindinė būstinė norėtų padėkoti šeimi-
ninkams už tikrą rusišką svetingumą ir 
galimybę dalyvauti ekskursijoje į  nuo-
stabius Katerinos rūmus bei pasivaišinti 
viename Rusijos prezidento mėgstamiau-
sių restoranų.  

JAV maisto ir vaistų  
administracija:  

rūkomoji marihuana – nėra vaistas!  

Buvo skelbiama, kad rūkomoji marihuana 
turinti vertingų gydomųjų savybių. Kai kas 
įrodinėjo, kad vaistinė marihuana yra saugus 
ir veiksmingas vaistinis preparatas, kad gy-
dytojui paskyrus ji turėtų būti prieinama 
žmonėms, kenčiantiems nuo tam tikrų nega-
lavimų, nors marihuana ir nėra aprobuotas 
vaistinis preparatas. Marihuana yra įtraukta į 
labiausiai suvaržantį Kontroliuojamų narkoti-
nių medžiagų akto (CSA) pirmąjį dokumento 
priedą. Kovos su narkotikais biuras (DEA), 
institucija, atsakinga už šio akto įgyvendini-
mą, ir toliau pritaria marihuanos įtraukimui į 
narkotinių medžiagų sąrašą, tam pritaria ir 
JAV maisto ir vaistų administracija, kadangi 
marihuana atitinka tris įtraukimo į 1 doku-
mento priedo sąrašą (pvz., labai didelė tiki-
mybė, kad marihuana sukelia priklausomybę, 
šiuo metu nėra pripažinta kaip preparatas, 
skirtas medicininiam naudojimui Jungtinėse 
Valstijose, nėra pripažinta kaip saugi naudoti 
medicinos darbuotojams prižiūrint). 

 Be to,  šiuo metu jau gauta tvirtų įrody-
mų, kad rūkomoji marihuana žalinga sveika-
tai. Įvertinimo, kurį atliko keletas JAV svei-
katos ir socialinių paslaugų departamento 
(HHS) agentūros, tarp jų – Maisto ir vaistų 
administracija (FDA), Piktnaudžiavimo nar-
kotinėmis medžiagomis ir psichinės sveika-
tos tarnybos administracija (SAMHSA) ir 
Nacionalinis priklausomybių nuo narkotikų 
institutas (NIDA), priėjo prie išvados, kad  
patikimi moksliniai tyrimai nepatvirtina me-
dicininio marihuanos naudojimo gydymui 
Jungtinėse Valstijose, ir jokie duomenys, 
gauti tiriant žmones ir gyvūnus, nepatvirtina, 
kad marihuana yra saugi ir veiksminga me-
džiaga, kurią galimą plačiai naudoti medici-
niniais tikslais. JAV maisto ir vaistų admi-
nistracija, kaip federalinė agentūra, atsakinga 
už vaistinių preparatų saugumo ir veiksmin-
gumo tikrinimą, Kovos su narkotikais biuras 
(DEA), kaip federalinė agentūra, atsakinga 
už Kontroliuojamų narkotinių medžiagų akto 
įgyvendinimą ir Nacionalinis narkotikų kon-
trolės politikos biuras, kaip federalinė narko-
tikų kontrolės politiką koordinuojanti institu-
cija, neremia rūkomosios marihuanos naudo-
jimą medicininiais tikslais.  

FDA pranešimas spaudai 
 

Daugiau skaitykite:  http://www.fda.gov/bbs/
topics/NEWS/2006/NEW01362.html  



Ryga pasirašo ketinimų protokolą ir 
rengia ECAD seminarą  

„Gyvenimas be narkotikų“  

Rygos priklausomybių prevencijos centro  
direktorė Aelita Vagale, ECAD direktorius  

Tomas Hallberg ir Rygos miesto tarybos narys 
bei Saugumo ir viešosios tvarkos komiteto 
pirmininko pavaduotojas Modris Jaunups  

ECAD regioninis biuras Latvijos soti-
nėje Rygoje, bendradarbiaudamas su Ry-
gos priklausomybių prevencijos centru, 
informacijos agentūra „Rosbalt”  ir Rygos 
Stradinio universitetu,  balandžio 27 d. 
Rygoje surengė konferenciją  „Gyvenimas 
be narkotikų“. 

Į konferenciją, surengtą Rygos miesto 
parlamente, suvažiavo dalyviai ir Latvijos, 
Lietuvos, Estijos, Rusijos ir Švedijos. 
Svarbiausias konferencijos dalyvių tikslas 
buvo susipažinti su dabartine narkomanijos 
situacija ir naujausiomis jos tendencijomis 
Baltijos jūros regiono šalyse, taip pat nu-
matyti pagrindines bendro darbo kryptis, 
kovos su narkomanija ir jos prevencijos 
priemones.  

Rygos miesto tarybos saugumo ir vie-
šosios tvarkos komiteto pirmininko pava-
duotojas Modris Jaunups pradėjo konfe-
renciją, pabrėždamas būtinybę atkreipti 
didesnį dėmesį į jaunąją kartą bendroje 
kovoje su piktnaudžiavimu narkotikais ir 
sprendžiant priklausomybių prevencijos 
klausimus:  

„Šiandien svarbiausias mūsų uždavinys 
– išsiaiškinti, kaip padėti jaunimui išvengti 
pavojų, iškylančių padarius klaidą, kaip 
suteikti jiems teisingos informacijos apie 
bėdas, į kurias stumia narkotikai, kaip pa-
siūlyti  jiems nekenksmingas, jaudinančias 
ir šaunias alternatyvas.” 

Konferencijos dalyviai pripažino, kad 
vykdydami ilgalaikius nuolatinės kovos su 
narkotikais tikslus „Gyvenimo be narkoti-
kų“ kontekste, labai svarbu būti gerai susi-
pažinusiam su esama padėtimi. Taip pat 
labai svarbu žinoti narkomanijos prevenci-
jos ir kovos su narkotikais problemas, susi-
pažinti su šalies įstatymais ir prevencijos 
praktika, jos strateginėmis kryptimis ir 
priklausomybių prevencijos planais. 

Konferencijoje kalbėjęs ECAD direkto-
rius ponas Tomas Hallberg pabrėžė: 

 „Aš esu prieš švirkštų keitimo pro-
gramas, kurių vykdymui Švedijos vyriau-
sybė pritarė balandžio 26 dieną. Kitas jos 
žingsnis galėtų būti patalpų injekcijoms 
atidarymas, dar kitas - švarių ir saugių 
adatų platinimas narkomanams ir paga-
liau banditų apmokymas spardyti ant 
nugaros gulinčius žmones taip, kad jie 
netaptų invalidais.” 

Rygos priklausomybių prevencijos 
centro direktorė Aelita Valgale išreiškė 
nuomonę, kad didžiausia konferencijos 
nauda buvo galimybė susipažinti su nar-
komanijos prevencijos metodais, taiko-
mais kaimyninėse šalyse, surengti 
„minčių lietų“ apie ateities bendradarbia-
vimo strategijos formavimą tarp įvairių 
institucijų.  

Konferencijos metu Rygos m. taryba, 
kuriai atstovavo Saugumo ir viešosios 
tvarkos komiteto pirmininko pavaduoto-
jas Modris Jaunups ir Rygos priklauso-
mybių prevencijos centro direktorė Aelita 
Vagal pasirašė ketinimų protokolą dėl 
dalyvavimo ECAD narkotikų prevencijos 
programoje „Jaunimas Europoje”.  Daly-
vavimas šiame projekte leis Latvijai tapti 
viena iš 11 Europos šalių, kurioje ne tik 
vykdomi tyrimai, bet ir dalijamasi ge-
riausiais narkomanijos prevencijos meto-
dais vietos administracijos lygmeniu.  

   ECAD regioninio biuro Rygoje 
 direktorius  Andrejs Vilks 

andrejs.vilks@rcc.lv  

Mokslo darbuotojų, dalyvaujančių 
programoje „Jaunimas Europoje“, 

susitikimas Stokholme  

Mokslo darbuotojų  iš 11 Europos šalių  
susitikimas Stokholme.  

Centre—JE Islandijos prezidentas Olafuras 
Ragnaras Grimssonas  

ir Lietuvos AIDS centro direktorius, 
M.Romerio universiteto docentas 

 dr. Saulius Čaplinskas. 

Moksliniai darbuotojai ir kontaktiniai 
asmenys iš 11 Europos miestų balandžio 
28 d.susitiko Stokholme smulkiau aptarti  
prevencijos programos „Jaunimas Euro-
poje“ anketą.  

Pirmasis praktinis projekto įgyvendi-
nimo etapas prasidės jau 2006 metų spa-
lį. Tačiau sutarti dėl šios datos nebuvo 
lengva – sociologinės anketavimo tradi-
cijos Helsinkio, Stokholmo, Sofijos ir kai 
kurių kitų miestų mokyklose gerokai 
skiriasi.  

Viena iš projekto lyderių (vadovų) 
Reikjaviko savivaldybės atstovė p. Kristin 
Arnadottir pateikė darbo ataskaitą ir prista-
tė kuriamą programos interneto svetainę 
(www.seidur.is/youthineurope). Po to į 
daugybę praktinių klausimų atsakė tyrėjai 
iš Islandijos p. Inga Dora Sigfusdottir ir p. 
Thorolfuras Thorlindssonas. Susitikimo 
dalyviai pristatė kai kurias svarbiausias jų 
miestuose vykdomas prevencines iniciaty-
vas.  

Projekto koordinatoriai pasiūlė sudaryti 
paramos grupę, kuri galėtų aplankyti nau-
juosius projekto signatarus ir plačiau papa-
sakoti apie praktinius programos įgyvendi-
nimo aspektus. Mokslo darbuotojams ši 
idėja pasirodė tikslinga.  Pirmieji vizitai 
įvyks 2006 birželį, grupė lankysis Rygoje, 
Vilniuje, Sofijoje ir kai kuriuose kituose 
miestuose. 

Aptarę svarbiausias praktines apklausos 
vykdymo detales, tyrėjai turėjo galimybę 
asmeniškai pabendrauti su projekto koordi-
natoriais iš Islandijos ir aptarti specifinius 
kultūrinius tyrimo vykdymo klausimus bei 
sunkumus, su kuriais jie gali susidurti. 
Vienas iš aptariamų klausimų buvo imties 
pasirinkimas (atsitiktinės ar kitokios) ir 
imties dydis. 
Susitikimo pabaigoje į jo dalyvius kreipėsi 
Jo Ekscelencija Islandijos prezidentas Ola-
furas Ragnaras Grimssonas. Kaip preven-
cijos programos globėjas jis pasidalino 
savo asmenine patirtimi apie šią programą 
ir pabrėžė didžiulę bendradarbiavimo nar-
kotikų prevencijos srityje svarbą.  

ECAD apmokė Rusijos  
milicijos darbuotojus  

Balandžio pabaigoje ECAD kartu su 
Velikyj Novgorodo administracija surengė 
seminarą apie policijos darbą kovojant su 
nelegalių narkotikų plitimu. Tarp maždaug 
30 konferencijos dalyvių buvo milicijos 
darbuotojai iš Maskvos ir kitų Rusijos 
miestų. 

Iš Švedijos pusės į seminarą skaityti 
paskaitų atvyko Švedijos nacionalinės nar-
kotikų kontrolės politikos koordinatorius 
(„Mobilisation Against Drugs“) ponas 
Walteris Kegö, atsakingas už policijos dar-
bą įgyvendinant šią politiką. 

Seminaro dalyviai be kitų temų aptarė 
ir profesionalaus (specialaus) policijos 
junginio kovai su neteisėta narkotikų pre-
kybą gatvėje ir darbui su aktyviais narkoti-
kų vartotojais įkūrimo svarbą. Dalyvių 
nuomone, labai svarbu, kad pagrindiniu 
specialiosios paskirties policijos pajėgų 
uždaviniu netaptų stambių narkotikų kon-
trabandininkų medžioklė ir tam nebūtų 
skiriamos visos jėgos. Pirmenybė teiktina 
atviros prekybos narkotikais gatvėje pre-
vencijai. 



 
IV-toji  BALKANŲ KONFERENCIJA 

Burgasas, Bulgarija 
Pirmasis pranešimas! 

„ECAD Balkanų narkotikų prevencijos tinklo  
sūkurimas ir plėtojimas“`  

Gyvai aptartas ir labai aktualus polici-
jos ir socialinių tarnybų ilgalaikio bendra-
darbiavimo klausimas. Kalbėta apie tai, jog 
būtina išaiškinti jaunus narkomanus ir su-
teikti jiems kuo skubesnę pagalbą, kad jie 
labiau neįsitrauktų į piktnaudžiavimą nar-
kotikais. 

Walteris Kegö pabrėžė, kad narkotikų 
vartojimas ir tam tikras jų kiekio kraujyje 
buvimas pagal Švedijos įstatymus yra nusi-
kaltimas, už kurį asmuo yra baudžiamas. 
Tai leidžia dirbti su jaunais narkomanais  
žymiai efektyviau nuo pat pirmosios jų 
pažinties su narkotikais. 
  Konferencija buvo organizuota tiesiog 
nepriekaištingai ir už tai reikia padėkoti V. 
Novgorodo  vicemerui Borisui Spitsynui  ir 
šio miesto ECAD projektų vadovei Olga 
Vasilyevai.  

2004 metais JAV gydyta daugiau 
pacientų, piktnaudžiavusių  

metamfetaminu ir receptiniais 
vaistais  

Naujausiais duomenimis, kuriuos  
paskelbė Piktnaudžiavimo narkotinėmis 
medžiagomis ir Psichinės sveikatos tar-
nybos administracija (SAMHSA), 2004 
metais JAV ir toliau daugėjo pacientų, 
gydytų dėl piktnaudžiavimo tokiomis 
narkotinėmis medžiagomis, kaip metam-
fetaminas ir narkotinių medžiagų turin-
čių skausmą malšinantys vaistai. Pacien-
tų, gydytų dėl piktnaudžiavimo metam-
feminu skaičius 2003-2004 m. laikotar-
piu išaugo 11 proc., o laikotarpiu nuo 
2002 iki 2004 m. - 25 procentais. Nuo 
2003 m. pacientų, gydytų dėl piktnau-
džiavimo opiatais (išskyrus heroiną), 
skaičius padidėjo 21 proc., o laikotarpiu 
nuo 2002 iki 2004 metų jų skaičius išau-
go net 42 procentais. Čia kalbama apie 
opiatus (išskyrus heroiną), kurie įeina į 
skausmą malšinančių receptinių vaistų 
sudėtį. 

Pacientų, gydytų dėl piktnaudžiavi-
mo metamfeminu kaip pagrindine narko-
tine medžiaga skaičius nuo  105981 
2002-iais metais išaugo iki 117259 
2003-iais metais, o 2004-iais metais jų 
skaičius šoktelėjo iki 129179. Pacientų, 
gydytų dėl piktnaudžiavimo receptiniais 
opiatais kaip pagrindine narkotine me-
džiaga, nuo  46972 2002-iais metais iš-
augo iki 53120 2003-iais metais, o 2004-
iais gydyta jau 63243 pacientų.  

„Asmenų, gydytų dėl piktnaudžiavi-
mo metamfeminu ir skausmą malšinan-
čių receptinių vaistų vartojimo nemedici-
niniais tikslais, skaičius ir toliau  sparčiai 
didėja”, – sako SAMHSA oficialus parei-
gūnas Charles Curie. „Tinkamai gydomi 
ir gaudami pagalbą iš atitinkamų tarnybų, 
priklausomybę turintys žmonės gali pa-
sveikti ir išvengti pakartotinio gydymo. 
Kadangi yra daug kelių į išgijimą, mes ir 
toliau bendradarbiaujame su įvairių vals-
tijų valdžios įstaigomis, kad užtikrintume 
lankstų finansavimą, kuris atitiktų naujai 
atsirandančių gydymo poreikių patenki-
nimą . Be 1,8 milijardo dolerių dotacijos, 
skirtos įvairioms valstijoms piktnaudžia-
vimo narkotinėmis medžiagomis preven-
cijai ir gydymui, 2007 finansiniais metais 
Prezidentas siūlo skirti bemaž 100 mili-
jonų dolerių papildomų dotacijų pagal 
„Access to Recovery“ programą.  25 
milijonus ir siūlomos  sumos numatyta 
skirti asmenų, piktnaudžiaujančių me-
tamfeminu, gydymui.” 

Nors dėl piktnaudžiavimo metamfe-
minu kaip pagrindine narkotine medžiaga 
visoje šalyje vidutiniškai  registruoti 8 
procentai Arkanzase, Kalifornijoje, Ha-
vajuose, Aidahe, Nevadoje, Oklahomoje 
ir Jutoje, tokie pacientai sudarė 20 ir dau-
giau procentų. Pacientų, gydytų dėl pik-
tnaudžiavimo metamfeminu, skaičius 
svyravo nuo vos 0,1 proc. Rod Ailendo 
valstijoje iki  41 proc. visų priklausomy-
bės ligomis sergančių pacientų Havajuo-
se. 

Šalies mastu pacientų, gydytų dėl 
piktnaudžiavimo opiatais (išskyrus heroi-
ną), skaičius sudarė 3,4 proc., o gydytų 
dėl priklausomybės nuo heroino - 14,2 
procento. Tačiau, pavyzdžiui, Meino 
valstijoje pacientų, gydytų dėl piktnau-
džiavimo skausmą malšinančiais vaistais 
su narkotinėmis medžiagomis, siekė 14,3 
proc., o dėl heroino - 9 procentus, Vaka-
rų Virdžinijoje dėl piktnaudžiavimo 
skausmą malšinančiais vaistais su narko-
tinėmis medžiagomis gydyta 13, 6 proc., 
o dėl heroino - vos 3,1 procento, Luizia-
noje 1,5 proc. pacientų gydyta dėl pri-
klausomybės nuo heroino,  bet net 8, 8 
proc. pacientų gydyti dėl piktnaudžiavi-
mo neheroininiais opijatais. Vermonte, 
pacientų, gydytų dėl priklausomybės nuo 
heroino ir piktnaudžiavimo skausmą mal-
šinančiais vaistais su opijatais, skaičius 
buvo lygūs – daugiau nei 9 procentai. 
 

Ataskaitoje pateikiami svarbiausieji 
2004 m. duomenys iš „Treatment Episode 
Data Set“ (TEDS). Ši suvestinė ataskaita 
remiasi duomenimis apie 1,8 milijonus 
pacientų, kurie dėl piktnaudžiavimo alko-
holiu ir narkotinėmis medžiagomis kasmet 
gydomi valstybinės priklausomybės ligų 
agentūros licencijas turinčiose arba jos 
sertifikuotose narkologinėse gydymo įstai-
gose. Išsami TEDS ataskaita bus paskelbta 
vasaros pabaigoje. 

SAMHSA.gov  

Europos narkotikų ir narkomani-
jos stebėsenos centras EMCDDA: 

moterys ir narkotikų vartojimas 
Europoje 

EMCDDA nuo 1995 metų atlieka 
lyčių skirtumų narkotikų vartojimo ir 
priklausomybės nuo narkotikų požiūriu 
stebėseną. Šiais metais, atsiliepiant į 
tolydžio vis didėjantį lyčių skirtumų var-
tojant narkotikus pripažinimą, kaip 
EMCDDA 2006 metinės ataskaitos apie 
padėtį dėl narkotikų ir narkomanijos 
problemų Europoje pasirodys atskiras 
šiai temai skirtas leidinys. 

Tarnybų, besirūpinančių moterų, 
turinčių problemų dėl narkotikų, stei-
gimas Europoje  

Moksliniai tyrimai rodo, kad moterys 
turi problemų dėl narkotinių medžiagų 
vartojimo dažniau negu vyrai: turi part-
nerį, piktnaudžiaujantį narkotinėmis me-
džiagomis; rimtesnių problemų gydymo 
pradžioje; išgyvena traumą dėl patirtos 
fizinės ar seksualinės prievartos ir su ja 
susijusių psichiatrinių sutrikimų 
(UNODC 2004 ataskaitos „Moterų pik-
tnaudžiaujančių narkotinėmis medžiago-
mis  gydymas ir sveikatos priežiūra: at-
vejų tyrimai ir išmoktos pamokos“ san-
trauka). Taigi, lytiškumo klausimas vis 
plačiau pripažįstamas kaip esminis as-
pektas, planuojant sveikatos paslaugų 
teikimą visoje Europoje.  

Gydymo prieinamumo problemos 
Dažnai moterys nenoriai renkasi gy-

dymo paslaugas stacionarinėse gydymo 
įstaigose, kur jos sudaro dar didesnę 
klientų mažumą nei tarp klientų, gydomų 
ambulatoriškai. Dėl šios priežasties pas-
taruoju metu steigiamos vien klientėms 
moterims skirtos stacionarinės gydymo 
įstaigos, kurios šiandien veikia mažiau-
siai dešimtyje ES valstybių – nors šių 
paslaugų teikimas tebėra gana ribotas. 

Žemojo slenksčio kabinetai mote-
rims 

Norėdamos geriau atsiliepti į mote-
rų, turinčių problemų dėl narkotikų, 
poreikius, žemojo slenksčio agentūros 
vis dažniau perorientuoja savo darbą, 
keičia darbo valandas. Jos paprastai   



teikia paslaugas pagal „Outreach“ progra-
mą, informaciją, konsultacijas dėl sauges-
nių lytinių santykių, aprūpina steriliais 
injekciniais įrankiais, prezervatyvais ir 
lubrikantais, siunčia gauti kitų sveikatos 
priežiūros, socialinių ir gydymo paslaugų. 
Tam tikrų specifinių paslaugų reikia ir 
vyrams sekso darbuotojams, bet jų poreikis 
gerokai mažesnis ir paprastai orientuotas į 
narkotikų vartotojus. 

Dėmesys lytinei sveikatai ir nėštumui 
Ambulatorinės sveikatos įstaigos ir 

žemo slenksčio kabinetai vis dažniau teikia 
pagrindines medicinines sveikatos priežiū-
ros paslaugas ir orientuojasi į konsultavimą 
lytinės sveikatos, apsisaugojimo klausi-
mais, teikia nemokamas infekcinių ligų 
diagnostikos ir gydymo paslaugas, nemo-
kamai atlieka nėštumo testus.  

Nėščios narkotikų vartotojos yra išskir-
tos į prioritetinę grupę, ir personalas pade-
da joms „peršokti“ į narkologinio gydymo 
laukiančiųjų eilės priekį.  

Ar siaurėja atotrūkis tarp skirtingų 
lyčių narkotikų vartotojų skaičiaus? 

Taip istoriškai susiklostė, kad narkoma-
nijos paplitimas tarp vyrų yra gerokai di-
desnis nei tarp moterų. Nors padėtis ir 
šiandien iš esmės nėra pasikeitusi, naujau-
sių tyrimų duomenimis, narkomanijos pa-
plitimo rodikliai tarp mokykloje besimo-
kančių merginų ir vaikinų yra daug pana-
šesni nei tarp suaugusiųjų. Tai rodo, kad 
atotrūkis tarp lyčių jaunesnėse kartose ma-
žėja, ir dėl to ateityje bendrasis paplitimo 
lygis gali didėti (EMCDDA 2005).  

Moterų, reguliariai vartojančių kana-
pes, skaičius paprastai esti mažesnis nei 
vyrų. 

Prevencija  
Narkomanijos prevencijos strategijos 

Europos valstybėse atsižvelgia į lyčių skir-
tumus, tačiau gana nevienodai. Tokias pre-
vencijos programas yra parengusios vos 
keletas valstybių narių. Paprastai lytišku-
mo klausimai sprendžiami platesniame 
tradicinių įsitikinimų, kurie yra neatskiria-
mai susiję su priklausomybe lyčiai, lytine 
tapatybe, kontekste.  

 

Visą EMCDDA ataskaitos tekstą skaitykite 
adresu: www.emcdda.eu.int/index.cfm?
nnodeid=7291  

Belgijos ir Olandijos 
 narkotikų politika  

Briuselis. Pirmadienį Lanakeno 
mieste Olandijos ministras pirmininkas 
susitiko su Belgijos savivaldybių ir 
teisėtvarkos atstovais aptarti Olandijos 
narkotikų politikos tarpvalstybinių 
aspektų. 

Tai buvo pirmasis kartas kai Olan-
dijos parlamento teisingumo komiteto 
posėdis vyko už šalies ribų. Lanakenas 
yra Belgijos Limburgo provincijoje. 
Posėdis buvo  skirtas  tarpvalstybinėms 
problemoms, kurias kelia Olandijos 
narkotikų politika ir tolerantiškas Ny-
derlandų požiūris į šalyje auginamas 
kanapių plantacijas. 

Ginčų sukėlė ir Mastrichto mero 
Gerdo Leerso pasiūlymas perkelti sep-
tynias vadinamąsias „kavos parduotu-
ves“ ('coffee shop') arčiau Belgijos 
sienos. „Kavos parduotuvėmis“ vadi-
nami Nyderlandų valdžios toleruojami 
kanapių mažmeninės prekybos taškai. 
Netrukus bus paskelbta, kur planuoja-
ma jas perkelti.  

„Su meru Leersu mes sutariame 
daugeliu klausimų, mūsų nuomonės 
nesutampa tik dėl lengvųjų narkotikų“, 
– sako Lanakeno meras Alexas Vang-
ronsveldas. „Lanakene mes laikomės 
visiškos nepakantumo politikos. Leer-
so pasiūlytas planas mums visiškai 
nepriimtinas. Mastrichte jau ir taip dėl 
narkotikų per dieną atvyksta 4500 tu-
ristų.“ 

Be Lanakeno mero posėdyje pasi-
sakė kitų Belgijos miestų - Masmeche-
leno, Vioreno ir Riemsto merai, – pra-
neša naujienų agentūra Belga. Posėdy-
je planuoti ir Hasselto prokuroro Mar-
co Rubenso bei Tongereno prokuroro 
Ivo Delbroucko pasisakymai. 

 www.Expatica.com  

     Naujas ECAD narys! 

Sveikiname Armėnijos miestą Kodžaraną  
tapus ECAD nariu!  

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos  
savivaldybės dalyvaus jaunimo  

narkomanijos prevencijos projekte 
 

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų 
savivaldybės dalyvaus projekte „Europos 
jaunimas – narkomanijos prevencijos pro-
grama“. Šio projekto įgyvendinimą Vil-
niaus mero pavaduotojas Gediminas Pavir-
žis šiandien aptarė su Kauno ir Klaipėdos 
savivaldybių atstovais ir Lietuvos AIDS 
centro direktoriumi Saulium Čaplinsku. 
Susitikimo metu aptarti veiksmai įgyvendi-
nant pirmąjį projekto etapą, kuris prasidės 
spalio mėnesį. 

Projekto tikslas – vadovaujantis moks-
linių tyrimų duomenimis lyginti pasirinktų 
narkomanijos prevencijos strategijų efekty-
vumą, ieškoti naujų prevencijos formų, 
skatinti bendradarbiavimą tarp tėvų, mo-
kyklos, jaunimo organizacijų. Bendras 
dalyvavimas minėtame projekte padės su-
telkti didžiųjų Lietuvos miestų pastangas 
narkomanijos prevencijos srityje. 

Šių metų rugpjūčio 19 dieną Reikjavike 
Vilniaus meras Artūras Zuokas ir Islandi-
jos farmacijos įmonės „Actavis“ atstovas 
Svafa Grönfeldt pasirašė ketinimų protoko-
lą dėl dalyvavimo projekte „Europos jauni-
mas – narkomanijos prevencijos progra-
ma“. Vilniaus miestas bendradarbiauja su 
organizacija „Europos miestai prieš narko-
tikus“ (ECAD) ir tapo partneriu, įsiparei-
gojusiu 2006–2010 metais vykdyti projektą 
„Europos jaunimas – narkomanijos preven-
cijos programa“. Projekto globėjas yra 
Islandijos prezidentas Dr. Ólafur Ragnar 
Grímsson. Pagrindinis rėmėjas ir projekto 
partneris – „Actavis“ grupė, kuri skyrė 40 
tūkst. eurų  šiam projektui įgyvendinti. 
 

 
Vilniaus m. savivaldybės tarybos sekretoriato 

viešųjų ryšių tarnybos inf. 
 

http://www.youthineurope.org 


