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Subuteksu nomaina
suboksons
Apšaubāmais preparāts subutekss, kuru lieto
heroīna atkarības ārstēšanai, drīzumā var tikt
aizstāts ar suboksonu, kuru nevarēs lietot tik
ļaunprātīgi kā subuteksu.
Zviedrijā subuteksu sāka lietot pirms
septiņiem gadiem atkarības ārstēšanai no
opioīdu

preparātiem.

subutekss,

kuru

buprenorfīns,

Metadons

aktīvā

un

sastāvdaļa

savienojumā

ar

ir

atbilstošu

terapiju dod dokumentēti labus rezultātus
dažiem narkomāniem – samazinās mirstība
T.Halbergs un A.M.Kosta

ANO Narkotiku un noziedzības pārvaldes direktors brīdina
Eiropas pilsētu mērus par pārdozēšanas riska
palielināšanos sakarā ar lielo opija ražu Afganistānā

un kopumā veselīgāks un sociāli stabilāks
kļūst dzīvesveids – bez noziedzības un
narkotikām.

pilsētas

kopēja

mērķa

sasniegšanai

līdztekus

tradicionāli

faktam, ka pacients vienu narkotiku aizstāj ar
citu, jāmin arī tas, ka šos preparātus bieži
vien

VĪNE, 2006. gada 22. novembris (ANO NNP).

Taču

minētajam šo preparātu trūkumam, proti,

lieto

nelikumīgi.

Valstīs,

kurās

–

metadona kontrole nav pietiekami stingra,
katru gadu tiek reģistrēti nāves gadījumi, bet

Eiropas pilsētās var būtiski pieaugt mirstība

narkoatkarības samazināšanai,” teica Kostas

no pārdozēšanas, jo šogad Afganistānā ir

kungs. “Dažas pilsētas šo problēmu uztver

subutekss melnajā tirgū, piemēram, Somijā

ievākta opija rekordraža, teica ANO NNP

nopietnāk,

nopietni.

ielu narkomānu vidū ir kļuvis izplatītāks

izpilddirektors Antonio Maria Kosta.

Nelikumīgas narkotikas nopietni apdraud

Savā vēstulē 63 Eiropas pilsētu mēriem viņš

mūsu

dažas

jaunatni, un

–

mazāk
arī visas

pasaules

atkārtoja brīdinājumu, kas adresēts veselības

sabiedrības nākotni. Mums jārīkojas stingri

aizsardzības institūcijām visā pasaulē. Savā

un konsekventi.”

nekā heroīns.

ECAD JAUNUMI

Halberga kungs aicināja Eiropas politiķus

Zviedrijas valsts farmācijas pārvalde šā

ir

“uzņemties atbildību par to, kas notiek viņu

gada novembra beigās atļāva suboksonu,

uzlabojusies galaprodukta kvalitāte, bet ielas

pašu mājās”. “Nevar vienkārši sēdēt un

pamatojot ar to, ka jāsamazina buprenorfīnu

cenas nav samazinājušās.

gaidīt, cerot, ka narkomānijas problēma

nelikumīga lietošana. Mazliet agrāk – rudens

izzudīs pati no sevis, vai arī to atrisinās kāds

sākumā

cits,” teica Tomass Halbergs.

preparātu tablešu formā.

brīdinājumā Kostas kungs uzsver, ka krasā
heroīna

“Es

piegāžu

pieauguma

neatlaidīgi

mēriem

un

iesaku

rezultātā

Eiropas

pašvaldību

pilsētu

narkoatkarīgo

ārstniecības centriem dažādās Eiropas valstīs

A.M.Kosta un T.Halbergs pauda vienotu

tuvākajā nākotnē veikt visus nepieciešamos

uzskatu par to, ka kokaīna lietošanas

pasākumus un brīdināt ārstus par iespējamo

pieaugums Eiropā, it īpaši Itālijā, Spānijā un

pārdozēšanas riska pieaugumu,” savā vēstulē

Lielbritānijā rada lielas bažas.
ECAD ir vadošā organizācija Eiropā,

raksta Kostas kungs.
Tikšanās laikā ar organizācijas “Eiropas
pilsētas pret narkotikām” (ECAD) direktoru

pašvaldību

lai

darbu

miljoniem

Eiropas

Komisija

atļāva

šo

Turpinājums 4. lpp.

Karstais rudens ECAD
reģionālajās pārstāvniecībās
Latvijā un Krievijā

pilsētnieku.

2006. gada rudenī ECAD organizēja vairākas

Pilsētas, kuras ir apvienojušās ECAD, attīsta

kas

narkomānijas apkarošanas metodes un rīko

reģionālās

uzlabotu

pilsētu

un

pasākumus ANO konvenciju atbalstam, kā

Krievijas

narkotiku

nelikumīgas

arī lai stiprinātu starptautisko narkotiku

Newsletter” lūdza ECAD direktoru Tomasu

kontroles sistēmu.

Halbergu komentēt šos pasākumus.

iespējamos

nepieciešami,

pārstāv

Eiropas

konferences un seminārus, kurus rīkoja tās

šā gada 22. novembrī ANO NNP direktors
apsprieda

kuras mērķis ir Eiropa bez narkotikām. Tā

–

pasākumus,

lietošanas apkarošanā.
“Es atbalstu ECAD pūliņus apvienot Eiropas

pārstāvniecības
Federācijā.

Latvijā

Laikraksts

un

“ECAD

Turpinājums 2. lpp

Karstais rudens ECAD reģionālajās pārstāvniecībās Latvijā un Krievijā:
Par resursiem, narkotiku izraisīto mirstību un narkomafijas apkarošanu pašu mājās
Šā gada 18. un 19. oktobrī Kazaņā notika starpreģionāla zinātniski

Т.H.: Viens no semināra rezultātiem ir secinājums par to, ka

praktiska konference “Sabiedrība pret narkotikām”, kuru organizēja

“mirstība un narkotikas” ir politisks jēdziens. Izrādās, ka ir gandrīz

ECAD kopā ar Tatarstānas Drošības padomes Narkotiku nelikumīgas

neiespējami praksē salīdzināt dažādas valstis, jo statistikas datu

lietošanas un aprites apkarošanas starpresoru komisiju un Tatarstānas

iegūšanai tiek piemēroti atšķirīgi kritēriji.

Valsts medicīnas institūtu.

“EN”: Atskatoties uz jūsu tikšanos Kazaņā un Sanktpēterburgā, kā

“ECAD Newsletter”: Kāda ir narkotiku situācija Kazaņā?

jūs domājat – vai Krievijā ir pazīstama Zviedrijas ierobežojošā

Tomass Halbergs: Var teikt, ka kopumā situācija ir labāka nekā vidēji

narkopolitika? Un ko par šo politiku domā Krievijas eksperti?

Krievijā. Pilsētas pašvaldība iegulda diezgan lielus resursus cīņai ar

Т.H.: Es domāju, ka Zviedrijas narkopolitiku Krievijā pazīst arvien
labāk. Krievijā mēs strādājam jau gandrīz astoņus gadus, un diezgan

narkomāniju.
“EN”: Vai antinarkotiskais darbs Krievijas pilsētās ir līdzīgs tam
darbam, kāds tiek veikts Zviedrijā?
Т.H.: Jā, tas, kas tiek darīts dažādās pilsētās un valstīs, ir līdzīgi.
Atšķirīgs ir problēmas lielums. Kazaņā aktīvi attīstās narkoatkarīgo
ārstēšanas un rehabilitācijas sistēma. Taču daudzās citās Krievijas
pilsētās, kā liecināja konferences dalībnieki, tas nenotiek.

daudzi zina, ko nozīmē Zviedrijas narkotiku ierobežošanas modelis.
Parasti tas tiek uztverts pozitīvi. Man ir izveidojies priekšstats par to,
ka Krievijas ekspertiem ir izveidojies kopskats par Zviedrijas
narkopolitiku.
“EN”: Vai Zviedrijas pieeju Krievijā izmanto?
Т.H.: Jā. Un es domāju, ka arī Krievijas iedzīvotāji saprot – lai

“EN”: Kāda bija jūsu loma konferencē?

sekmīgi apkarotu narkotikas, jāizmanto tā dēvētais “nulles variants”,

Т.H.: Konferences dalībniekiem es pastāstīju par ECAD, par to, kāda

proti, pilnīgi jāatsakās no narkotikām.

Fakti par Kazaņu
Iedzīvotāju skaits – 1 100 000
Tatarstānas galvaspilsēta
Kazaņas kremlis ir iekļauts UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā. 2005. gadā
Kazaņa atzīmēja savu tūkstošgadi.

”

Man gribējās šajā
konferencē uzsvērt

domu, ka cīņa ar
narkoterorismu ir jāsāk pašu
mājās. Tomass Halbergs

ir mūsu organizācijas struktūra un kā tā darbojas. No Zviedrijas bija

“EN”: Jūs piedalījāties arī drošības jautājumiem veltītajā

uzaicināti vēl divi speciālisti – Pērs Johansons no Zviedrijas nacionālās

konferencē Rīgā, Latvijā.

asociācijas “Par sabiedrību bez narkotikām”, kurš stāstīja par Zviedrijas

Т.H.: Mani uzaicināja ECAD reģionālās pārstāvniecības Latvijā

nevalstisko organizāciju lomu, veidojot Zviedrijas narkopolitikas

direktors Andrejs Vilks. Drošības jautājumiem veltītajās konferencēs

veiksmīgo modeli, un Johana Gripenberga, kura pastāstīja par

bieži tiek aplūkoti tādi temati kā terorisms un organizētās noziedzības

Stokholmas pašvaldības pieredzi narkotiku izplatīšanas apkarošanā

apkarošana. Daudzi uzskata, ka svarīgs uzdevums ir narkotiku

pilsētas bāros un restorānos.

apturēšana uz valsts robežas, kā arī muitas un tiesībsargājošo

“EN”: Vai jums bija iespēja iepazīties ar to, kā darbs tiek organizēts
praksē?
Т.H.: Tajās pāris dienās, kurās notika konference, ir grūti noskaidrot,

institūciju iesaistīšana. Man gribējās šajā konferencē uzsvērt domu, ka
cīņa ar narkoterorismu ir jāsāk pašu mājās.
“EN”: Paskaidrojiet, lūdzu, ko tas nozīmē?

kā tiek organizēts darbs tik kompleksas problēmas risināšanai kā

Т.H.: Tas nozīmē, ka narkotikas aktīvi jāapkaro mūsu pilsētu ielās un

narkotikas. Var tikai iegūt priekšstatu par to, kādi ir resursi un enerģija,

laukumos, pie skolām, restorānos, bāros, diskotēkās, jāizskauž jebkāda

kas tiek ieguldīta šajā jomā. Man radās iespaids, ka Kazaņā ir daudz

narkotiku nelikumīga lietošana un narkotirgotāju ķēde jālikvidē līdz

talantīgu, izglītotu, saspringti strādājošu speciālistu. Viņi no savas

pēdējam posmam. Līdz ar to narkotiku tirgotāji saņems daudz mazāk

pašvaldības saņem gan finansiālu, gan materiālu atbalstu.

naudas “nodokļa” veidā. Savā referātā es centos parādīt, ka, piemēram,

“EN”: Kādu iespaidu uz jums atstāja pati pilsēta?

Zviedrijā, kur narkotiku lietošanas apjoms ir tikai trešdaļa no vidējā

Т.H.: Kazaņa ir ļoti patīkama un skaista pilsēta, kurā satiekas

līmeņa Eiropā (saskaņā ar ANO Narkotiku un noziedzības pārvaldes

Austrumi un Rietumi, tur ir ļoti skaistas baznīcas un mošejas.

pēdējos ziņojumos sniegtajiem datiem), tiek maksāta tikai trešā daļa no
“nodokļa” tiem, kuri gūst peļņu no tirgošanās ar narkotikām. Runa

Šā gada 17. novembrī Tomass Halbergs piedalījās kārtējā seminārā,
kuru organizēja ECAD antinarkotiskās politikas centrs kopā ar
Sanktpēterburgas Valsts universitāti. Šajā seminārā tika apspriesta
narkotiku izraisītās mirstības problēma.
“EN”: Sakiet, lūdzu, Tomas, vai mirstība, kas saistīta ar narkotikām,
Krievijā ir aktuāla problēma?
Т.H.: Jā, protams. To atzīst arī Valsts narkotiku kontrole. Kā atzina
viens no tās pārstāvjiem, Krievijā saskaņā ar oficiālajiem datiem no

taču pirmām kārtām ir par naudu, vai ne?
“EN”: Vai jūsu tēze guva atbalstu?
Т.H.: Jā, un izraisīja lielu interesi, tostarp arī presē. Viens no
lielākajiem Latvijas laikrakstiem īpašu uzmanību pievērsa tieši manam
referātam. Gribu arī uzsvērt, ka konference tika translēta tiešajā ēterā
Rīgas universitātēs, tādējādi studenti varēja tajā aktīvi piedalīties un
uzdot jautājumus konferences dalībniekiem.
“EN”: Paldies.

narkotiku lietošanas katru gadu mirst aptuveni 8 000 cilvēku, bet pēc
neoficiāliem datiem – aptuveni 70 000 cilvēku.
“EN”: “Narkotiku izraisīta mirstība” ir ļoti sarežģīts jēdziens. Vai
semināra dalībniekiem izdevās vienoties un saskaņot definīciju?

*ANO ziņojuma pilnais teksts angļu valodā atrodams mūsu interneta
mājaslapā www.ecad.net.

Narkotikas Eiropā tagad ir lētākas kā jebkad agrāk
EMCDDA gada pārskats
Nelegālo narkotiku cena Eiropas ielās pēdējo piecu gadu laikā ir
kritusies, un tagad tā ir zemāka kā jebkad agrāk, ziņo ES narkotiku

Vispārīga informācija

aģentūra EMCDDA savā 2006. gada pārskatā par narkotiku problēmu

Šogad Gada pārskats par narkotiku problēmām Eiropā

Eiropā. Šis secinājums ir piecu gadu (1999–2004) narkotiku ielas cenu

piedāvā datus par 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm,

tendenču analīzes rezultāts, un tas liecina, ka dažādu narkotiku vidējās

Norvēģiju, Bulgāriju, Rumāniju un Turciju. Kanabisa, kokaīna,

cenas ir kritušās lielākajā daļā Eiropas valstu, dažkārt tās ir sarukušas

opioīdu, kā arī amfetamīna, ekstazī un psihotropo vielu

pat uz pusi. Šāda veida pētījums Eiropas līmenī ir pirmais.

lietošana, tendences, piegāde un ārstēšana ir aplūkota četrās
pārskata nodaļās.

Cenas

Pārējo nodaļu temati ir šādi: politika un likumi; narkotiku

Kopumā cenas Eiropā ir kritušās šādi: kanabisa masai par 19%,

problēmu risināšana; ar narkotikām saistītās infekcijas slimības

kanabisa salmiem par 12%, kokaīnam par 22%, brūnajam heroīnam par

un mirstība; kontroles problēmas un kombinētu narkotiku

45%, amfetamīnam par 20% un ekstazī par 47%. Visām cenām tika

lietošana. Gada pārskats būs pieejams 23 valodās.

piemērots inflācijas indekss, lai reālās cenas tiktu noteiktas pēc iespējas

Gada pārskats par narkotiku problēmām Eiropā ir publicēts

precīzāk. Lai arī ilgtermiņa dati par narkotiku cenām nav plaši pieejami,

internetā: http://annualreport.emcdda.europa.eu. Šī mājaslapa

esošā informācija liecina, ka cenas kritušās pēdējo 10 gadu laikā.

piedāvā arī EMCDDA jaunumus 23 valodās un nacionālos

Piemēram, dažās valstīs ekstazī un kokaīns tagad ir lētāks nekā

pārskatus angļu valodā. Pārskatos ir aplūkoti trīs šādi temati:

1980. gadu beigās un 1990. gadu sākumā.
EMCDDA priekšsēdētājs Marsels Reimens komentēja: “Cena ir tikai
viens no daudziem faktoriem, kas ietekmē cilvēka lēmumu lietot
narkotikas, un tagad mēs nevaram noteikt vienkāršu sakarību starp
vispārīgo narkotiku lietošanas līmeni un narkotiku ielas cenām. Mēs

“Eiropas narkotiku politika: vai plašāka par nelegālām
narkotikām?”;

“Narkotiku

lietošanas

perspektīva

vecuma

grupās un atbildība par narkotiku problēmām”; “Narkotiku
lietošanas

attīstība

rehabilitācijas

ietvaros”

(http://

issues06.emcdda.europa.eu).

nevaram ignorēt faktu, ka narkotiku cenas Eiropā krīt. Ja tas nozīmē, ka
tie, kuri tiecas lietot narkotikas, lietos tās vēl vairāk, tad mūsu
zaudējumi veselības aizsardzības un sabiedriskā kaitējuma izteiksmē
krietni pieaugs.”
Narkotiku izraisīta mirstība
Eiropā aptuveni 7 000 – 8 000 cilvēku katru gadu mirst no narkotiku
lietošanas. Pēdējie dati liecina, ka tie ir 3% no mirušajiem pieaugušajiem
vecumā līdz 40 gadiem un šis skaitlis pieaug līdz 7% Dānijā, Grieķijā,
Luksemburgā, Maltā, Austrijā, Lielbritānijā un Norvēģijā. Tas ir
minimālais skaitlis, kas saistīts tieši ar narkotiku lietošanu (galvenokārt
opioīdu), un tajā nav ietverti nāves gadījumi, kas saistīti ar nelaimes
gadījumiem, vardarbību vai hroniskām slimībām.
Kanabiss
Kanabiss joprojām ir pasaulē un it īpaši Eiropas Savienībā izplatītākā
nelegālā narkotika. ES, Bulgārijā, Rumānijā un Norvēģijā starp visiem
pieaugušajiem (no 15 līdz 64 gadu vecumam) ir konstatēts, ka:
– 65 miljoni pieaugušo lietojuši kanabisu vismaz vienu reizi mūžā
(20% pieaugušo). Dati dažādās valstīs ir atšķirīgi un svārstās no 2% līdz
31%. Zemākais skaits ir Maltā, Bulgārijā un Rumānijā, bet augstākais –
Dānijā (31%), Spānijā (29%), Francijā (26%) un Lielbritānijā (30%). No 25
valstīm, par kurām ir dati, 13 valstīs šis lielums ir no 10% līdz 20%.
– 22,5 miljoni ir lietojuši kanabisu agrāk (7% pieaugušo).
Pagājušajā gadā lietojušo skaits ir krietni zemāks par dzīves laikā
lietojušo skaitu. Dati par valstīm svārstās no 1% līdz 11%, un zemākais
skaits ir Grieķijā, Maltā un Bulgārijā, bet augstākais – Spānijā (11,3%),
Francijā (9,8%) un Lielbritānijā (9,7%).
– 12 miljoni cilvēku ir lietojuši kanabisu pēdējā mēneša laikā (esošie
lietotāji) – 4% pieaugušo.
Šie dati vislabāk raksturo esošo kanabisa regulāro lietotāju skaitu.
Atsevišķās valstīs šis skaits svārstās no 0,5% līdz 7,5%. Viszemākais tas
ir Lietuvā, Maltā, Zviedrijā un Bulgārijā, bet augstākais – Čehijā (4,8%),
Spānijā (7,6%) un Lielbritānijā (5,6%).
– 3 miljoni cilvēku (aptuveni 1% pieaugušo) kanabisu lieto intensīvi –

gandrīz katru dienu.
– Par kanabisu kā galveno narkomānijas problēmu ziņo aptuveni
15% eiropiešu, kuri vēlas ārstēt savu atkarību, un aptuveni 27%
narkoatkarīgo, kuri pirmo reizi pauž vēlmi ārstēt atkarību, un tā ir otra
lielākā atkarīgo grupa pēc heroīnatkarīgajiem.
-

Kanabisa

produktu

potenciālu

nosaka

sastāvdaļa

delta-9-

tetrahidrokanabinols (THK) – primārais aktīvais elements. 2004. gadā
THK saturs kanabisa masā mazumtirdzniecībā variēja no 1% Bulgārijā
līdz 16,9% Nīderlandē, bet kanabisa salmos THK saturs variēja no 0,6%
Polijā līdz 12,7% Lielbritānijā. Nīderlandē THK saturs vietējā ražojuma
kanabisā sasniedza pat 17,7%.
Kokaīns
Aptuveni 10 miljoni eiropiešu (vairāk nekā 3% pieaugušo vecumā no
15 līdz 64 gadiem) savā mūžā ir lietojuši kokaīnu un aptuveni 3,5
miljoni (1%) to ir lietojuši pagājušajā gadā. Rēķinot absolūtajos skaitļos,
kokaīns Eiropā ir otra izplatītākā nelegālā narkotika pēc kanabisa,
nedaudz apsteidzot amfetamīnu un ekstazī. Lielākajā daļā atsevišķo
valstu ziņojumu ir dati par to, ka 1%–10% jauno eiropiešu vecumā no
15 līdz 34 gadiem ir pamēģinājuši kokaīnu un 0,2%–4,8% to ir lietojuši
pēdējā gada laikā. Visvairāk jauniešu kokaīnu ir lietojuši Dānijā, Īrijā,
Itālijā un Nīderlandē – vidēji 2%, Spānijā un Lielbritānijā – 4%.
Jāatzīmē, ka divās pēdējās valstīs lielais lietošanas pieaugums
1990. gadu beigās stabilizējās ap 2001. gadu.
Kolumbija un Eiropa: atbildība par kokaīnu jādala
Lai paplašinātu vispārējās zināšanas un uzsvērtu nepieciešamību
sadarboties, Kolumbijas valdība kopā ar ANO NNP 2006. gada
2. novembrī Lielbritānijā uzsāka starptautisku kampaņu. Šīs kampaņas
mājaslapā www.sharedresponsibility.gov.co jūs atradīsiet ne tikai
informāciju par kokaīnu, bet arī aicinājumu paplašināt starptautisko
sadarbību nolūkā apkarot kontrabandu, samazināt kokaīna pieprasījumu
un piedāvājumu Eiropā.

Metadons pieviļ 97% narkomānu

Subuteksu nomaina ...
Turpinājums no 1. lpp.

Skotijas laikraksts “Scotland on Sunday”
publicēja analītisku rakstu par Skotijas valdības

Pētījums

demonstrē

arī

sabiedrisko

labumu,

kāds

metadona programmu. Šo programmu analizēja
profesors Neils Makkegans, un šā darba

no tiem, kuri atbrīvojās no narkoatkarības, ir

nervu sistēmu, ja preparāts tiek ievadīts

sākuši strādāt vai mācīties, salīdzinot ar 29%

intravenozi. Līdz ar to nerodas “ekstāze”.

praktizējošu narkomānu. Taču iespaidīgākā

Medicīnas uzņēmums Schering-Plough, kas

rezultāti ir šokējoši, tie sagrauj valdības
narkoatkarības ārstēšanas pamatstratēģiju:
izrādās, ka metodona izrakstīšana heroīna
atkarīgajiem 97% gadījumu nedarbojas.
“Scotland on Sunday” raksta, ka pētījumu
veica

Glāzgovas

Universitātes

Atkarību

pētniecības centra zinātnieku grupa Skotijas
vadošā

speciālista

–

profesora

Neila

Makkegana – vadībā. Šis analītiskais darbs ir
viens no pirmajiem pamatīgajiem valdības
metadona programmas pētījumiem.
Pētījuma

pamatā

narkomāniem,

kuri

ir

695

intervijas

ārstēšanos

ar

uzsāka

2001. gadā. Lielākā daļa no viņiem tika

Suboksonam ir tāda pati iedarbība kā

acīmredzamu
rodas,

kad

subuteksam, taču tas bez buprenorfīna satur

narkomāni atbrīvojas no savas atkarības. 59%

arī naloksonu, kas bloķē signālus uz centrālo

atšķirība izpaužas sakarībā starp noziedzību

ražo suboksonu, cer, ka tieši “ekstāzes”

un narkoatkarību. Tikai 13 % no tiem, kuri

novēršanas

atbrīvojušies no narkotikām, atzinās, ka ir

neinteresēs.

dēļ

preparāts

melno

tirgu

veikuši noziegumus. Bet no tiem, kuri

Preparāta masveida izrakstīšana narkomā-

turpina lietot narkotikas, noziegumus veic

niem, vai prasību samazināšana aizvietojošas

91%.

terapijas

Skotijā

metadona

pacientu

skaits

ir

dalībniekiem,

nav

paredzēta.

pieaudzis no 98 141 cilvēka 1994. gadā līdz
411 339 cilvēkiem 2005. gadā.

programmas

Zviedrijas iedzīvotāju sociālās aizsardzības
pārvalde uzskata, ka tie, kuri nav atkarīgi no

Intervijā laikrakstam “ Scotland on Sunday”
profesors N.Makkegans uzdod jautājumu:

opioīdiem,

var

kļūt

atkarīgi

arī

no

suboksona.

iekļauta metadona programmā, bet neliela

“Interesanti ir tas, ka, pat neko nedarot
attiecībā uz šiem narkomāniem, pēc trim

daļa ārstējās stacionārā. Intervijas notika pēc

gadiem daži no viņiem vienalga atbrīvotos no

33 mēnešiem, lai uzzinātu, vai narkomāni ir

potenciāli var izmantot ļaunprātīgi, tas var

narkotikām. Viens vai divi procenti beigtu

interesēt noteiktas grupas. Mēs negribam, lai

lietot narkotikas vienkārši tāpēc, ka viņiem

jaunais preparāts, kura darbība vēl pilnībā

atbrīvojušies no postošās atkarības.
No pamatprogammā iekļautajiem pacien-

– Runa ir par preparātu, kas tiek klasificēts
kā narkotika. Tikmēr, kamēr preparātu

apniktu. Līdz ar to rodas jautājums:

tiem, kuri metadonu saņēma trīs gadus, tikai

nav izpētīta, parādītos melnajā tirgū kā jauna

metadona programma izmaksā aptuveni 12

3,4

miljonus mārciņu gadā. Ja ieguldītā darba

narkotika

%

spēja

pilnībā

atbrīvoties

no

narkoatkarības. Bet no pacientiem, kuri 9
mēnešu laikā bieži ārstējās stacionārā bez
metadona, 29,4 % bija atbrīvojušies no
narkotikām.
Vēl viens Skotijas Atkarību
pētniecības centra pētījums

rezultātā pēc trim gadiem trīs procenti
atbrīvojas no atkarības, jūs varat teikt, ka tas

lietotāju

grupām,

analītiķis Abits Dundars.
/Pēc Drugnews materiāliem

ir lētāk nekā ārstēšana klīnikā, bet vai pūliņi
attaisnojas, ja rezultāts ir tik niecīgs?”

Makkegana vadībā un publicēts žurnālā

meklēja

“Drugs: Education Prevention and Policy

narkotikas.

Jornal”.
Pētījums atklāj, ka lielākā daļa narkomānu,

jaunām

piemēram, jaunatnei, – paziņoja pārvaldes

padomu,

kā

droši

lietot

Sīkāk par šo pētījumu, kas saucas

Pētījumā piedalījās 1007 narkomāni no 33

kuri ārstējas Skotijas ārstniecības iestādēs,

Skotijas

tiecas atbrīvoties no narkotikām, nevis

Narkomāni ārstēšanas kursu bija sākuši

harm reduction?” jūs varat lasīt šeit:

saņemt padomu par to, kā mazināt
kaitējumu no narkotiku lietošanas

2001. gadā. 60 % aptaujāto ir pilnīgi

http://www.gla.ac.uk:443/newsdesk/

atteikušies no narkotikām tā paša iemesla

newsletter/details.cfm?

dēļ, kas lika viņiem lūgt palīdzību. 7%

id=2855&issue=259&category=catresear

vēlējās stabilizēt savu narkoatkarību un 1%

ch

Pētījums

tika

izstrādāts

pētniecības centrā profesora Neila

Atkarību

atkarību

ārstēšanas

centriem.

“What are drug users looking for when
they contact drug services: abstinence or

Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrība eksperimentēja un novērtēja gan ierobežojošas, gan liberālas attieksmes pret nelikumīgām narkotikām un
narkomāniju rezultātus. Mūsu pārdomās par to mēs nonākam pie narkotiku lietošanas noraidījuma. Mūsu dzīvojamo rajonu labkājībai.
ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
Drug dealing and drug abuse cause enormous
problems in Europe. Nations and their citizens
are affected by the consequences of drug
abuse. ECAD member cities work to develop
initiatives and efforts against drug abuse supporting the United Nations Conventions which
oppose legalization and promote policies to
eradicate drug abuse worldwide.
Has your city joined ECAD?

European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
E-mail: ecad@ecad.net
www.ecad.net
ECAD Regional Office in Russia
www.ecad.ru
zazulin@ecad.ru
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv

