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Jimm Corr: ar
mes darome
pažangą?

2008 m. UNODC narkotikų ataskaitoje
nuskamba įspėjimas

ECAD biuletenis toliau skelbia

JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro

ECAD biuletenis nutarė paskelbti

įdomiausius pranešimus, padarytus

(UNODC) paskelbtoje Narkotikų ataskaitoje teigiama, kad mažiau

nerimą keliantį Prancūzijos

per ECAD miestų merų metinę.

nei vienas iš dvidešimties 15–64 amžiaus žmonių bent kartą per

draugijos „Tėvai prieš narkotikus“

pastaruosius 12 mėnesių vartojo narkotikus. Problemiški narkotikų

pirmininko Serge’o Lebigot laišką.

ECAD

veikia

jau

penkioliktus

metus ir mes nuolat turime savęs
klausti:

ar

progresuoja?

mūsų
Ar

organizacija

savo

jėgas

ir

vartotojai (nuo narkotikų stipriai priklausantys asmenys) sudaro
mažiau nei dešimtadalį šio ir taip žemo narkotikų vartojimo
rodiklio – absoliučiais skaičiais – tai 26 milijonai žmonių, arba 0,6
proc. visų suaugusių planetos gyventojų skaičiaus.

ribotus išteklius tinkamai skirstome

2008 m. pasaulinėje narkotikų ataskaitoje reiškiamas nerimas dėl

ir ar nemažos dalies ECAD idėjas

pastaruoju metu šoktelėjusios narkotikų pasiūlos. 2007 m.

išpažįstančių

Afganistane surinktas rekordiškai didelis opiumo aguonų derlius.

Europos

gyventojų

pastangos duodą vaisių?
Noriu

patikinti

klubas, kurio nariai nemato problemų ir drauge maloniai leidžia
laiką, o grupė gerai informuotų
žmonių, nuolat kritiškai vertinančių
savo darbą ir pasirinktą organizacijos veiklos kryptį.
Vasario 1 d. Stokholme į posėdį
susirinkusi ECAD valdyba visą
dieną

skyrė

šiems

„Pastaraisias metais narkotikų

konferencijos

dalyvius, kad ECAD valdyba yra ne

kontrolė ženkliai pagerėjo, ypač
palyginus su kitomis psichotropinėmis
medžiagomis. Kasmet nuo rūkymo
pasaulyje miršta 5 milijonai žmonių, nuo alkoholio
vartojimo – maždaug 2,5 milijono žmonių, nuo
nelegalių narkotikų – 200 000 žmonių,“ – UNODC vadovas A.M.Costa

aktualiems

klausimams:
• kaip toliau tęsti kampaniją prieš
narkotikų legalizavimą?
• kaip parodyti, kad gerbiame ir
atsižvelgiame į skirtingus požirius
į narkotikų problemos sprendimą
kituose mietuose ir šalyse?

Prevencija:
Prancūzijos mokyklose iš esmės
nevykdomas

joks

prevencinis

darbas, o ten, kur prevencinės
priemonės taikomos, jos paprastai
esti pavėluotos. Mūsų ir kitos
organizacijos, kurios vykdo prevencinį darbą, į mokyklas neįsi(dėl

vadinamosios

žodžio laisvės, kaip suprantama

padvigubėjo. Daugiausia (80 proc.) opiumo aguonų išauginama

Prancūzijoje). Kai kurių mūsų

penkiose pietinėse šalies provincijose, kuriose iš šio narkotiko

brošiūrų apie prevenciją negalima

kultivavimo pelnosi Talibano kovotojai.

platinti

Panaši padėtis susiklostė ir Kolumbijoje, kur 2007 m. kokos

mokestį, kad ECAD galėtų padi-

narkotiko gamybą pasaulyje) lygis nepakito dėl sumažėjusio

dinti fondą ir išplėsti savo galimy-

derlingumo,

bes bei aktyviau dalyvauti moksliniuose tyrimuose?

(mažesnėse ir labiau išsklaidytose) plantacijose tolimesniuose šalies

kokaino gamybos Kolumbijoje (šalyje, pirmaujančioje pagal šio
kuris

susijęs

su

kokos

auginimu

periferinėse

rajonuose.

platinami

2004 m.
2007

— 850.000 nuolat vartojančių
— 450.000 vartojančių kasdien
m. — 1,2 MLN nuolat vartojančių
— 550 000 vartojančių kasdien

leidiniai, kuriuose apie narkotikus
rašoma ne atviru tekstu (užslėpta

”Per pastaruosius keletą metų Kolumbijos vyriausybė sunaikino
stambias kokos plantacijas plačiai naudodama aviaciją. Jos vykdyta kovos

forma).

prieš ginkluotas sukilėlių grupes ir narkotikų prekeivius kampanija buvo
tikrai sėkminga. Sumaištis FARC kovotojų gretose gali padėti ateityje

dys

suvaldyti kokos auginimą,“ – sakė Antonio Maria Costa.

mokyklose,

KANAPIŲ VATOJIMAS
PRANCŪZIJOJE:

auginimas padidėjo 27 proc., tačiau tepasiekė 40 proc. rekordinio
metų lygio. Nors kokos auginimas ir reikšmingai padidėjo, tačiau

• kaip patvirtinsime, kad aukštai
vertiname Stokholmo savivaldybės

„ Nuo 2008 m. liepos 1 d. Prancūzija
perima pirmininkavimą ES. Kai kurie
Prancūzijos lyderiai, tarp jų ir
MILDT (Misijos prieš narkotikus ir
narkomaniją) vadovas mano, kad
Europos valstybės pavydi mūsų kovos
prieš narkotikus modelio, kurio
trys svarbiausi ramsčiai yra
prevencija, draudimas vartoti ir
sveikatos priežiūra ir stengsis
įpiršti prancūzišką modelį visai
Europai.
Aš išdėstysiu savo požiūrį į tris
narkotikų politikos ramsčius.

leidžiamos
Tai lėmė, kad nuo 2005 m. neteisėta opiumo gamyba pasaulyje

• kaip įtikinti mūsų organizacijos
narius miestus mokėti nario

• kaip įtikinti daugiau Europos
sostinių, kad jos turėtų suvaidinti
savo vaidmenį ECAD?

Ar Prancūzijos
narkotikų politika
tikrai veiksminga?

Puikiai tai iliustruojantys pavyz–

dvi

MILDT

išleistos

brošiūros:
Apie ekstazį: „veikiami ekstazio

dosnumą, ir kaip iškovosime mūsų
organizacijai tvirtesnes tarptau-

Pasiūla pasaulinėje kanapių rinkoje stabilizavosi ir net ėmė šiek

daugelis žmonių daug rūko, o tabako

tiek mažėti. Specialistų vertinimais, kanapių lapų gamyba,

tines pozicijas?

palyginti su 2008 m., sumažėjo apie 8 proc., o kanapių dervos 2006–

vartojimas labai kenkia žmogaus
organizmo širdies kraujagyslių, kvė-

TĘSINYS 2 PUSLAPYJE

2008 m. apie 20 procentų.

/TĘSINYS 2 PUSLAPYJE

pavimo sistemoms...“;
TĘSINYS 3 PUSLAPYJE

Tilburgas ir toliau
mėgaujasi dūmeliu

ECAD 15th MAYORS`
CONFERENCE
DRUGS IN THE CULTURE OF THE CITY YOUTH

Trylika Tilburgo (Brabanto prov., Nyderlandai)
kavos parduotuvių vieningai nutarė ignoruoti
nuo liepos pirmos turėjusį įsigalioti draudimą
rūkyti kavinėse ir restoranuose.

Jimm Corr: ar mes darome pažangą?

Kiekviena kavos parduotuvė šalyje gavo už
stebėjimą, kaip laikomasi draudimo rūkyti,

sukviestų socialinių paslaugų teikėjus:

ECAD biuletenis toliau skelbia įdomiausius

atsakingų asmenų (Maisto ir maisto gaminių

pranešimus, padarytus per ECAD miestų merų

policijos ir muitinės darbuotojus;

metinę konferenciją. Toliau skaitykite ECAD

mokymo ir profesinio rengimo specialistus;

„Rūkymas yra vienas svarbiausių elementų

sveikatos apsaugos srities vadovau-

mūsų organizacijoje ir mūsų pajamų šaltinis,“

jančius darbuotojus;
vietos bendruomenių atstovus.

– sakė „Grass Company“ vadybininkas Freeko

pirmininko Jimo Corro kalbą.

1 PUSLAPIO TĘSINYS
ECAD miestų narių merų konferencija – tai
galimybė jums, Europos miestų atstovams,
pasakyti ECAD valdybai, kaip jūs vertinate
mūsų darbą.
Ant mūsų, kaip ant visuomenės atstovų,

institucijos) vardu paaiškinamąjį laišką.

Hoeksmos,

Šios darbo grupės veiklą galėtų remti

– „jei uždrausime rūkyti, neišlaikysime

savivaldybė arba miesto taryba. Jos strate-

konkurencijos. Dauguma kavos parduotuvių

gija turėtų remtis penkiais pagrindiniais

sako negalinčios sau leisti įrengti atskirų

principais:

patalpų rūkantiesiems“.

pečių gula atsakomybė ieškoti būdų, kaip

• neteisėtų narkotikų pasiūlos mažinimu;

pagerinti gyvenimo kokybę mūsų gatvėse ir
gyvenamosiose erdvėse. Daugelyje Europos

• prevencija (įskaitant švietimą ir visuomenės
informuotumo didinimą);

duotuvės, kuriose negalima rūkyti kanapių,

miestų šeimos ir pagyvenę žmonės labai

• gydymu;

nebeteks prasmės,“ – sako Hoeksma.

kenčia dėl narkotikų prekeivių veiklos.

• reabilitacija kaip gydymo tęsimo elementu;

Aš

prašysiu

gerbiamus

merus

ir

jų

• moksliniais tyrimais.

pavaduotojus sudaryti vietos penkerių metų

Visą Jimo Corro kalbos tekstą skaitykite adresu:

strateginį planą, kurio svarbiausias tikslas

www.ecad.net

būtų su narkotikais susijusių klausimų
sprendimas mūsų miestuose ir miesteliuose.
Galbūt mums visiems savo miestuose
vertėtų paklausti savęs:
• ką esame šiandien pasiekę kovodami
prieš narkotikus?

Analizuodami šiuos klausimus nesunkiai
spręsdami

neteisėtų

narkotikų vartojimo problemą, sprendžiame
problemas,

kylančias

vartotojams,

jų

patiems

narkotikų

artimiesiems,

bendruo-

menėms, kuriose jie gyvena, o ne socialinių
paslaugų teikėjų problemas.
Naujausias tyrimas, atliktas mano šalyje,
rodo, kad, norint bent palengvinti problemą,
labai svarbi tarpžinybinė sąveika.
Jei

norime

pasiekti

pažangą,

būtinas

glaudus socialinio sektoriaus darbuotojų
bendradarbiavimas:

Škotijos parlamentas išspausdino seansacingą pranešimą, kuris skatina radikalių, naujų

• mažinant neteisėtų narkotikų antplūdį;

su

narkotikais

medžiagas ir kur nuo heroino priklausomiems asmenims būtų išrašomi receptai įsigyti
heroino, steigimas. Pranešimo autoriai taip pat siūlo apmokestinti kanapes siekiant labiau
kontroliuoti kanapių platinimą – tai būtų žalos mažinimo priemonė. Narkotinių medžiagų
vartojimo patalpų steigimas, rašoma pranešime, leistų pristabdyti su narkotinių medžiagų
vartojimu susijusių mirčių ir C hepatito infekcijų skaičių.
Pranešime numatoma iki 2025 metų dvigubai sumažinti alkoholio ir narkotinių medžiagų
vartojimo žalą. Ši problema ilgą laiką buvo traktuojama kaip teisinės sistemos problema,
sakoma pranešime, ir pranešimo autoriai siūlo pažvelgti į ją iš kitos perspektyvos: sveikatos
apsaugos,

gyvensenos

ir

iššūkio

visuomenėje

nusistovėjusioms

normoms

metimo

perspektyvos. Škotijos ateities forumas taip pat peržiūrėjo sankcijų už narkotikus sistemą ir
pažymėjo, kad turint omeny smulkius įstatymų, susijusių su alkoholiu ir narkotikais,
Škotijos vyriausybės atstovas spaudai labai atsargiai užsiminė apie „injekcinių kabinetų“

• sprendžiant problemas, iškylančias žmonėms,
eksperimentuoja

Radikaliai nauji kovos su šiomis problemomis būdai – tai specialių narkotikų vartojimo
patalpų nuo narkotikų priklausomiems asmenims, kur jie galėtų saugiai vartoti narkotines

pažeidimus, įkalinimas yra neproduktyvus ir neduoda ilgalaikių rezultatų.

• mažinant neteisėtų narkotikų poreikį;
kurie

Ko Škotija gali tikėtis iš savo
narkotikų politikos?
naujienų agentūra BBC birželio pradžioje. Pranešimą parengė Škotijos ateities forumas.

• kaip įgyvendinsime savo tikslus?
kad,

Jan Berlijn ir Carla Maissan
ECAD korespondentai, Roterdamas

priemonių taikymą sprendžiant alkoholio ir narkotikų keliamos žalos problemą, pranešė

• ką norime pasiekti?

suvokiame,

„Taip pat mes baiminamės, kad kavos par-

ir

dažniausiai tampa nuo jų priklausomi.

Gerbiamiems miestų vadovams rekomenduočiau įsteigti vietos kovos prieš narkotikus
darbo grupes, kurios į reguliarius susitikimus

atidarymą ateityje, nes kolegos iš Anglijos vis dar vykdo eksperimentinius projektus dėl
receptų heroinui gauti nuo jo priklausomiems asmenims išrašymo.
Torių lyderė Annabelė Goldie pavadino injekcinius kabinetus „šaudyklomis“ (angl. „shooting
galleries“, „shot“ – „šūvis“, „injekcija“), kurios drauge su kanapių legalizavimo intencija buvo
pastarųjų dviejų dešimtmečių leitmotyvas, praneša BBC.
Šaltinis: BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7442773.stm

1 PUSLAPIO TĘSINYS
Apie kanapes: „kanapės paprastai sumaišomos su tabaku, o tabako
vartojimas labai kenkia žmogaus organizmo širdies kraujagyslių, kvėpavimo
sistemoms...“ ir t. t.). „Dauguma jaunų žmonių, su kuriais teko bendrauti, mano, kad „ekstazis nėra pavojingas organizmui, jei jūs nerūkote“. O
dėl kanapių, tai jie nuoširdžiai tiki, kad „kanapės be tabako nėra pavojingos“.
Draudimas vartoti:
Tie, kuriems teko lankytis Prancūzijoje, žino, kad pakanka atsidurti
tam tikruose miestų rajonuose, kur jūs būtinai pamatysite narkomaną

Diskusija apie ekstazį
Šiandien piktnaudžiavimo narkotikais patariamoji taryba (ACMD)
vėl tyrinėja ekstazio poveikį. Nuo jo Jungtinėje Karalystėje kasmet
miršta apie 30 žmonių ir mirčių skaičius nuo dešimtojo dešimtmečio,
kai paplito ekstazio vartojimas, vis didėja.

Photo: newsimg.bbc.co.uk/

Ar Prancūzijos narkotikų politika tikrai
veiksminga?

Neseniai įvykusiame ACMD posėdyje dėmesys,
David Raynes

depresiją.

Vieši

rodės, buvo sutelktas į ekstazio sukeltas mirtis,
o ne į galimą žalą smegenims ir jų sukeliamą
debatai

apie

ekstazį

nepasiekė

aukštesnio

intelektualinio lygmens ir diskusijos, nuskambėjusios kaip anekdotas,

su švirkštu rankoje, kreko ir kitų narkotikų vartotojus ir tampa aišku

pabaigoje dalyvavo vos keli ACMD nariai. Natūralu, kad kyla

kaip dieną kokia dviveidė yra Prancūzijos narkotikų politika.

klausimas, ką veikia kiti ACMD nariai? Jei jau nesvarbi diskusija šiuo

Narkotikų vartojimą draudžia įstatymas, tačiau jie vartojami. Maža to,

klausimu, kas tada svarbu?

valstybė finansuoja reivo vakarėlius. Vieno birželį vykusio tokio

nepriskirsianti ekstazio lengvesnių narkotinių medžiagų klasei, taigi po

vakarėlio metu narkotikus vartojo tūkstančiai jaunų žmonių.

profesoriaus Davido Nutto* ir jo šalininkų pranešimo galime tikėtis

Sveikatos priežiūra
Tai, ką mūsų politikai vadina sveikatos priežiūra, iš tikrųjų tėra
„žalos mažinimo“ priemonės, t. y. milijonų švirkštų, subutekso
dėžučių, o nuo birželio pradžios ir metadono kapsulių dalinimas.
Neteisėta prekyba sudaro 40% bendro subutekso pardavimo apimties,
iš jų apie 30% parduodama vartotojams, kurie piktnaudžiauja šiuo
preparatu (švirkščiasi, vartoja kartu su kitais narkotikais). Nemažai
subuteksą vartojančių jaunų žmonių nėra vartoję heroino ir tuo negali
teisinti savo priklausomybės nuo šio vaisto.
Per pastarąjį dešimtmetį Prancūzija virto „stambiausiu subutekso
prekiautoju Europoje“. Bijau, kad per artimiausius metus mūsų laukia
katastrofa su metadono kapsulėmis, ankstesnės klaidos duos tą patį
apgailėtiną rezultatą, be to, padaugės perdozavimo atvejų.
realias

jauniems

žmonėms

skirtas

daugiau kibirkščių.
Man atrodo, kad tie, kurie kelia šiuos klausimus, nesuvokia, jog
papraščiausia diskusija apie ekstazį ir žiniasklaidos dėmesys jai siunčia
jaunimui signalą apie ekstazio žalą.
Išsilavinusiems žmonėms bandymai įtikinti, kad ekstazis turėtų būti
priskirtas lengvesnių narkotikų klasei, tiesiog kertasi su sveika nuovoka.
O gal taip yra dėl to, kad jie patys yra slapti legalizavimo šalininkai ir
turi toli siekiančių planų.
Atvirai sakau, labai nustebčiau, jei ši ar būsima vyriausybė priskirtų
ekstazį lengvesnių narkotikų klasei. Labai abejotina, kad parlamentas
pritartų tokiam pasiūlymui ir jam nepasipriešintų jokia partija. Laisvas
balsavimas tiesiog neleistų tam įvykti. Taigi užsienio stebėtojams nėra
ko nerimauti.

Mes reikalaujame:
• Įgyvendinti

Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerija ryžtingu balsu teigė

prevencijos

priemones nuo pat ankstyvos vaikystės (pirminė profilaktika).

*Profesorius Nuttas metų pabaigoje perima ACMD (Piktnaudžiavimo
narkotikais patariamoji taryba) pirmininko pareigas. Anksčiau jis yra pasisakęs

• Atsisakyti brošiūrų, aiškiai nenukreiptų prieš narkotikų platinimą.

už ekstazio perklasifikavimą ir (drauge su Colinu Blakemoru) priklauso grupei,

• Taikyti įstatymus, skirtus kovoti prieš narkotikų vartojimą ir jų

iškėlusiai pasiūlymą peržiūrėti visą narkotikų klasifikacijos sistemą. Tai, be
abejonės, yra apgalvota taktika siekiant lobistinėmis priemonėmis legalizuoti

platinimą.

• Sustabdyti

subsidijų

skyrimą

organizacijoms,

teigiamai

pasisakančioms apie narkotikų vartojimą, visų pirma žalos
mažinimo asociacijoms, kurios pasisako už kanapų legalizavimą ir
narkotikų dekriminalizavimą.

• Kurti realiu gydymu užsiimančias bendruomenes, tokias, kurios
veikia Italijoje ir kitose Europos šalyse (o ne pakaitinio gydymo
bendruomenes, veikiančias Prancūzijoje).

• Kontroliuoti metadono ir subutekso skyrimą, kontroliuoti gydymo
procesą, riboti jo laiką. Narkomanai – ne diabetikai, o pakaitiniai
preparatai – ne insulinas.

• Įgyvendinti

realias

kovos

prieš

narkotikus

priemones

orientuojantis į švediškąjį modelį, kurį aš norėjau pritaikyti
Prancūzijoje per pastaruosius dvidešimt metų.

• Griežtesnių sankcijų narkotikų prekeiviams ir didesnio dėmesio jų
vartotojams.

• Testavimo dėl narkotikų mokyklose (nenormalu, kai nemažai
jaunų žmonių ateiną į mokyklą apsvaigę nuo narkotikų).

• Paskelbti 2009 metus kovos prieš narkotikus metais.
Tai pasakojimas apie liūdną kovos prieš narkotikus padėtį
Prancūzijoje. Raginu atkreipti savo šalies politikų dėmesį į tai, kad
toks narkotikų politikos modelis tikrai neturėtų būti pavyzdys
visai Europai”.

/Draugijos „Tėvai prieš narkotikus“ pirmininkas Serge Lebigot

ekstazį, taip pat pakeisti JT konvencijas. (Nors nei Nuttas, nei Blakemoras
neprisipažįsta esą legalizavimo šalininkai, maža to, pavadintas legalizavimo
šalininku, Blakemoras labai susierzina).
David Raynes,
Nacionalinis narkotikų prevencijos aljansas

Paddo vasara:
Vis dar legalus jų auginimas
Šią vasarą turistai Nyderlanduose vis dar gali prisiragauti paddo
(stebuklingų grybų) kiek tik širdis geidžia.
Sveikatos ministras nemato galimybės įgyvendinti įstatymą,
draudžiantį paddo, iki parlamento darbo pertraukos vasarą.
Septyniolikmetės turistės iš Prancūzijos mirtis nuo paddo praeitą
vasarą Olandijos parlamente sukėlė pasipiktinimo bangą ir jis
pareikalavo tučtuojau šiuos grybus uždrausti.
Bet ir ši vasara Nyderlanduose bus ilga ir „grybinga“.
Jan Berlijn ir Carla Maissan
ECAD korespondentai, Roterdamas

2008 m. UNODC narkotikų ataskaitoje nuskamba įspėjimas
1 PUSLAPIO TĘSINYS

tradiciniuose maršrutuose tobulėjimo narkotikų prekeiviai ėmė aktyviau

Vis dėlto yra nerimą keliančių ženklų – per šį laikotarpį Afganistanas tapo

veikti Vakarų Afrikoje. Šio regiono gyventojų sveikatai ir saugumui iškilo

stambiu kanapių dervos gamintoju, galbūt net pralenkė Maroką.

didelė grėsmė.

Išsivysčiusiose šalyse uždarose patalpose auginamos gerokai stipresnės kanapių

2008 m. pasaulinėje narkotikų ataskaitoje išreiškiama baimė, kuri dar nėra

rūšys. Vidutinis kanapių psichoaktyviosios medžiagos (THC) kiekis JAV

patvirtinta patikimais duomenimis, kad formuojasi naujos narkotikų

rinkoje nuo 1999 iki 2006 metų beveik padvigubėjo – jis padidėjo nuo 4,6

rinkos besivystančiose šalyse. Pavojus, gresiantis neturtingoms šalims, nėra

iki 8,8 procento.

laužtas iš piršto... Užkirsti kelią narkotikų antplūdžiui galima pasitelkus

Tokių amfetaminų grupės stimuliuojančių medžiagų, kaip antai:
metamfetamino

ar

ekstazio,

vartojimas

pasaulyje

nuo

2000

m.

technines priemones, užtikrinant geresnę narkotikų vartojimo prevenciją ir
gydymą bei glaudesnį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, – sakė

stabilizavosi. Nepaisant to, jų gamyba ir vartojimas Rytų bei Pietryčių

UNODC vadovas.

Azijoje ir toliau išlieka viena iš rimčiausių problemų, o Tolimuosiuose ir

Pabrėžęs, kad visuomenės saugumui skiriama daugiau lėšų nei

Artimuosiuose Rytuose jo rinka plečiasi.

visuomenės sveikatos užtikrinimui, UNODC vadovas paragino daugiau

Ataskaita patvirtina, kad pagrindiniai neteisėtų narkotikų, visų pirmą

dėmesio skirti visuomenės sveikatai – svarbiausiam narkotikų kontrolės.
Visą atskaitos tekstą skaitykite adresu:

kokaino, prekybos narkotikais maršrutai sistemingai kito. Dėl

http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2008-06-26.html

kokaino paklausos Europoje stabilizavimosi ir kontrolės priemonių

Neil McKeganey
Profesorius, Glazgo universiteto Narkomanijos
tyrimų centro darbuotojas
Gydydami priklausomybę nuo narkotikų kai kurie
gydytojai

apsiriboja

vien

medicininių

preparatų
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Mitai apie metadoną
Dr. Alex Wodak
Šv. Vincento ligoninės Priklausomybės nuo alk. ir
nark. centro direktorius, Darligherstas, Australija.
Profesorius Neilas Mc Keganey’is neseniai pasiūlė iš
lubų nustatyti gydymo metadonu terminą. 2004 m. Pasaulio

skyrimu. Dažnai sakoma, kad metadonas padeda stabilizuoti ligą.

sveikatos organizacija, UNAIDS ir Jungtinių Tautų Narkotikų

Deja, realybėje, net jei pavyksta narkomaną „stabilizuoti“, nieko,

kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras paskelbė bendrą

išskyrus naują metadono receptą, jam nepasiūloma.

pareiškimą,

kuriame

buprenorfinu.
Dr. Roberto Newmano ir dr. Alex’o Wodako („The Scotsman”, gegužės 27)
nuomone, narkomano gydymas metadonu turėtų apsiriboti dvejais metais.
Mano galva, po dvejų metų tik prasideda naujas
gydymo etapas, kurio metu narkomanai turėtų
dalyvauti nemedikamentinėje reabilitacijos prog-

Tais

pritariama

pačiais

metais

gydymui
PSO

įrašė

metadonu
metadoną

ir
ir

buprenorfiną į svarbiausiųjų vaistų sąrašą.
Gydymas metadonu yra vienas dažniausiai tiriamų gydymo būdų visoje

POLEMIKA

medicinoje. Moksliniai tyrimai parodė, kad gydymas metadonu
žymiai sumažina mirties nuo perdozavimo, užsikrėtimo ŽIV
infekcija atvejų skaičių, nusikalstamumą, heroino vartojimą,

ramoje. Kodėl aš siūlau būtent dvejų metų terminą? Škotijoje atlikto
narkologinio gydymo paslaugų įvertinimas aiškiai parodė, kad

taip pat skatina asmens socializaciją.

narkomanų gydymas sėkmingiausiai vyksta pirmaisiais metais, vėliau
pažangos kreivė išsilygina.

neišvengs mirčių nuo narkotikų perdozavimo, užsikrėtimo ŽIV

Vienas iš mano siūlymų buvo remtis pradine pažanga, kurią
pasiekia besigydantis narkomanas. (...) Daktarams Wodakui ir

padidėjimo, o švirkščiamųjų narkotikų vartotojų socialinė
atskirtis tik padidės. JK jau šiandien vienas didžiausių mirčių nuo

Newmanui

narkomanija

atrodo

nepagydoma

kaip

diabetas,

epilepsija, širdies liga… Tačiau narkomanijos negalima sutapatinti su
šiomis ligomis, o metadonas nėra insulinas ar vaistai nuo epilepsijos.
Milijonams žmonių visame pasaulyje pavyksta įveikti priklausomybę
nuo narkotikų ir gyventi sveiką, produktyvų gyvenimą nevartojant
narkotikų.

Šaltinis: The Scotsman newspaper

Jei profesoriaus Mc Keganey’io siūlymas būtų priimtas, Škotija
infekcija

protrūkio,

nusikalstamumo

ir

heroino

vartojimo

narkotikų perdozavimo rodiklių Europoje, o Škotijoje šis rodiklis
yra net didesnis nei Anglijoje. Gydymą metadonu ir buprenorfinu
būtina vertinti kaip bet kokį kitą medikamentinį gydymą. Kitaip
sakant, sveikatos priežiūros politika ir praktika turi remtis
moksliniais faktais, o ne fantazijomis... Mokslinių faktų, kurie
pagrįstų profesoriaus Mc Keganey’io siūlymą, paprasčiausiai nėra.

ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
ECAD member cities work to
develop initiatives against drug abuse supporting the United Nations Conventions.
Has your city joined ECAD?
ECAD Head Office
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
+7 812 328 96 65
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Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv
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www.ecad.hit.bg/home.html
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+359 5 684 1391
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