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Priekšvārds

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra
(EMCDDA) šāgada ikgadējais ziņojums ietver datus no 
25 Eiropas Savienības dalībvalstīm un Norvēģijas.
Sniegtās informācijas klāsts ne tikai palīdz labāk izprast
to, cik ļoti narkotiku problēmas ietekmē gan Eiropas
pilsoņus, gan kopienas, kurās tie dzīvo, bet arī ļauj spriest
par politiku un pasākumiem, ko dalībvalstis izstrādājušas,
lai reaģētu uz sarežģītajiem un daudzpusējiem
izaicinājumiem, ko rada narkotiku lietošana. 

Tos, kuri ir iepazinušies ar iepriekšējiem EMCDDA
ziņojumiem par stāvokli narkotiku jomā, var pārsteigt
ievērojamās atšķirības, ko rada šīs paplašinātās
perspektīvas. Daudzi mūsu pieņēmumi par narkotiku
problēmu veidu un tendencēm ir jāpārskata un jāpielāgo,
lai atspoguļotu to sarežģītāko, dinamiskāko un
daudzveidīgāko faktisko situāciju, kāda Eiropā ir pašlaik. 

Ne visas valstis var sniegt informāciju attiecībā uz visām
jomām, un ne visi pieejamie dati ir vienkārši salīdzināmi.
Tādēļ tiek sniegtas metodoloģiskās piezīmes, un mēs
vēršam lasītāju uzmanību uz apstākļiem, kas jāņem vērā,
izdarot secinājumus. Tomēr pašreiz pieejamā informācija
par stāvokli Eiropā narkotiku jomā ir būtiska un arvien
konkrētāka. Mēs ceram turpmākajos gados sniegt jums
arvien vispusīgākus datus, tā kā dalībvalstu veiktie
ieguldījumi ir veiksmīgi. Tehniski informētāks lasītājs vai tie,
kuri vēlas gūt sīkāku informāciju par jebkuru šā ziņojuma
aspektu, var apskatīt visaptverošās datu tabulas, kas
atspoguļo šeit sniegto kopsavilkuma informāciju un ir
pieejamas pievienotajā statistikas biļetenā un šīs
publikācijas paplašinātajā tiešsaistes versijā. Tiem, kuriem
ir vajadzīgs tikai īss norišu pārskats, sadaļa „Īsumā”
sniedz kopsavilkumu par galvenajām norisēm, kas ir sīkāk
iztirzātas pašā ziņojumā. 

Mēs ar pateicību apliecinām, ka šajā ziņojumā sniegtā
informācija ir rezultāts sadarbībai, un šis rezultāts ir
atkarīgs no darba, ko veic mūsu partneri Reitox tīklā un
zinātniskie eksperti, kuri piedalījušies darba grupās valstu
un ES līmenī. Ziņojumā izmantota arī informācija un
ieguvumi no mūsu pastāvīgās sadarbības ar Eiropas
Komisiju, atbalstot Eiropas narkomānijas apkarošanas
rīcības plānu (2000.–2004. g.). 

Daži komentētāji akcentē grūtības, kas var rasties Eiropas
ciešākas integrācijas rezultātā, jo īpaši organizētās
noziedzības iespējas izmantot savā labā robežu atvēršanu
un preču un personu brīvu kustību. Šādus izaicinājumus
šajā ziņojumā nevar ignorēt, taču ir rodams arī cits
vēstījums. Mēs kā eiropieši arvien vairāk saskaramies ar
kopīgām narkomānijas problēmām, bet mēs vienlaicīgi
rosinām pievērsties atšķirīgai vēsturiskajai pieredzei un
perspektīvām. Šajā ziņojumā sniegtie dati atspoguļo mūsu
dalībvalstu kopīgo ieguldījumu salīdzināmas informācijas
apkopošanā un izmantošanā, lai sekmētu efektīvākas un
mērķtiecīgākas politikas un atbildes pasākumu īstenošanu.
Eiropas Savienības paplašināšanās sniedz mums jaunu
iespēju dalīties darbības pieredzē un ciešāk sadarboties,
lai sekmētu labāk saskaņotu rīcību. Šajos centienos
EMCDDA ir apņēmies pildīt savu uzdevumu, sadarbojoties
ar dalībvalstīm, lai veidotu augstas kvalitātes datu kopas,
kas ir vajadzīgas uz informācijas balstītas diskusijas
nodrošināšanai.

Marcel Reimen
EMCDDA valdes priekšsēdētājs

Georges Estievenart
EMCDDA izpilddirektors
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Ievada piez īme

Šis gada ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz informāciju, ko valsts ziņojuma veidā EMCDDA iesniegušas dalībvalstis
un Norvēģija (līdzdarbojas EMCDDA kopš 2001. gada). Šajā ziņojumā ietvertie statistikas dati attiecas uz 2002. gadu
(vai pēdējo gadu, par kuru pieejami dati). Attiecībā uz atbildes pasākumiem narkotiku lietošanas jomā un izvēlētajiem
jautājumiem informācija var tikt papildināta ar jaunākiem datiem.

Reitox tīkla valstu koordinācijas centru ziņojumi pieejami EMCDDA tīmekļa vietnē
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435).

Gada ziņojuma paplašināta versija tiešsaistē ir pieejama 20 valodās, un to var apskatīt tīmekļa vietnē
http://annualreport.emcdda.eu.int. Papildu materiāli, kas vērēs ir apzīmēti ar „OL”, ir apskatāmi tikai tiešsaistes versijā.
Šajā paplašinātajā tiešsaistes ziņojuma redakcijā angļu valodā ir ietverti daudzi papildu grafiki, tabulas un vispārējā
informācija.

EMCDDA 2004. gada statistikas biļetenā iekļautas visas tabulas, kas izmantotas statistikas analīzē
(http://statistics.emcdda.eu.int). Tajā sniegta arī plašāka informācija par izmantoto metodoloģiju.
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Pateic ības

EMCDDA vēlas izteikt pateicību par palīdzību šā ziņojuma sagatavošanā šādām iestādēm un organizācijām:

• Reitox tīkla valstu koordinācijas centru vadītājiem un personālam;

• katras dalībvalsts dienestiem, kas savāca šajā ziņojumā izmantotos izejas datus;

• EMCDDA valdes un zinātniskās komitejas locekļiem;

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

• Eiropas Padomes Pompidū grupai, Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku kontroles un noziedzīgu nodarījumu
novēršanas birojam, Pasaules veselības organizācijai, Eiropolam, Interpolam, Pasaules muitas organizācijai,
Zviedrijas Informācijas padomei alkohola un narkotiku jautājumos (CAN) un Eiropas AIDS epidemioloģiskās
uzraudzības centram (EuroHIV);

• Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas centram un Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam;

• Prepress Projects Ltd;

• eLg Language Integration.





Šajā pārskata iedaļā ir uzsvērti daži nozīmīgākie
sasniegumi, kas ietverti Eiropas narkotiku un narkomānijas
uzraudzības centra (EMCDDA) 2004. gada ziņojumā par
narkotiku un narkomānijas stāvokli Eiropā. Pilnu ziņojuma
tekstu lasītājs var iegūt iepriekš minētajā organizācijā.

Politika un tiesiskais regulējums

Kā viens no galvenajiem politikas sasniegumiem ziņojumā
ir minēts no ANO 1998. gada ārkārtas sesijas par
narkomānijas problēmu pasaulē (UNGASS) izrietošā
rīcības plāna vidusposma novērtējums. Bez tam EMCDDA
piedalās ES narkomānijas apkarošanas rīcības plāna
(2000.–2004. gads), kas noslēgsies 2004. gadā,
novērtēšanā.

Eiropas Savienības Padome 2003. gada jūnijā pieņēma
Ieteikumu ar narkomāniju saistīta veselības kaitējuma
novēršanai un samazināšanai. Galvenās jomas, uz ko
attiecas ieteikums, ietver veselības aizsardzību un riska
samazināšanu, slimību, kuras izplatās ar asinīm (HIV, HCV
un TB) sastopamības samazināšanu narkomānu vidū,
narkotiku izraisītu nāves gadījumu skaita samazināšanu un
atbilstīgu novērtēšanas mehānismu izveidi. ES Padome
2003. gadā panāca arī politisku vienošanos par
pamatlēmumu attiecībā uz narkotiku tirdzniecību. Minētā
vienošanās koncentrējās uz sodu atbilstības panākšanu un
mērķa paplašināšanu, vēršoties pret tādām noziedzīgām
un teroristu organizācijām, kas iegūst līdzekļus no
narkotiku tirdzniecības.

Padomei pieņemot lēmumu par kontroles pasākumu
piemērošanu attiecībā uz 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 
un TMA-2, 2003. gadā turpinājās darbs saistībā ar jauno
sintētisko narkotiku kontroli Eiropas Savienībā.

2003. gadā ir pieaudzis to valstu skaits, kuru narkotiku
apkarošanas politika ir iekļauta kopējā valsts stratēģijā, un
plāni narkomānijas apkarošanai ir pieņemti Dānijā,
Vācijā, Lietuvā un Slovēnijā. Ja minētajām valstīm, kā
plānots, 2004. gadā pievienosies Igaunija un Francija,
vairāk nekā trijās ceturtdaļās no visām ES dalībvalstīm būs
pieņemta šāda pieeja. Valstu stratēģiju kopīgie elementi ir
līdzsvarota pieeja attiecībā uz pieprasījumu un
piedāvājumu un skaidri izteikta koordinācijas nozīmes
atzīšana.

Narkotiku apkarošanas politiku novērtējumi var sniegt
nozīmīgu pieredzi turpmākajam darbam. Jomas, kurās
dalībvalstis 2003. gadā ziņoja par kontroli vai
novērtējumu, ir šādas: jauno tiesību aktu, kas attiecas uz
narkotikām, ietekme; tiesību normas, kas attiecas uz
narkotiku, jo īpaši Indijas kaņepju, glabāšanu personiskām
vajadzībām, grozījuma ietekme; pasākumi, lai vietējās
varas iestādes varētu vērsties pret vietām, kurās notiek
narkotiku tirdzniecība vai sabiedriskās kārtības traucējumi;
shēmas, kas paredzētas cilvēku ar narkomānijas
problēmām novirzīšanai uz institūcijām ārpus kriminālās
tiesvedības sistēmas; pasākumi narkotiku tirdzniecības 
un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai.
Dalībvalstu pieeja narkotiku apkarošanas stratēģijas
izvērtēšanai ir izklāstīta izvēlētajā jautājumā par
novērtēšanu.

Divas valstis (Beļģija un Apvienotā Karaliste) ir ziņojušas
par izmaiņām Indijas kaņepju juridiskajā kvalifikācijā.
Abās minētajās valstīs pret Indijas kaņepju problemātisku
izmantošanu skaidri vēršas tiesību akti un pamatnostādnes,
un ierosinātajiem juridiskajiem grozījumiem ir daudz
svarīgu aspektu, ko informācijas nesēji, ziņojot par
attiecīgajiem pasākumiem, dažreiz ir ignorējuši.

Saistībā ar turpmākiem pasākumiem un starptautisko
sadarbību aizvien nozīmīgāka kļūst nepieciešamība
noteikt pilnvaras, kas ļautu konfiscēt narkotiku tirgotājiem
un bandītiskiem grupējumiem piederošos līdzekļus. Par
jauniem sasniegumiem šajā jomā ziņo Spānija, Francija,
Īrija un Apvienotā Karaliste.

Daudzās dalībvalstīs joprojām nopietna problēma ir
automašīnu vadīšana narkotiku iespaidā un šīs problēmas
risināšana. Trīs valstis (Francija, Austrija un Somija) 2003.
gadā ir izdarījušas nozīmīgas izmaiņas, lai precizētu vai
pastiprinātu tiesību aktus minētajā jomā.

Narkotiku apkarošana

Narkotiku apkarošanas darbu Eiropā var iedalīt vairākās
kategorijās: darbs, kura mērķis ir sabiedrība kopumā
(vispārējā apkarošana) vai visvairāk apdraudētās
iedzīvotāju grupas, darbs katrā grupā (selektīvā
apkarošana) un darbs ar atsevišķiem indivīdiem (indikatīvā
apkarošana). Visattīstītākie vispārējās apkarošanas modeļi
ir programmas, kas paredzētas skolniekiem, attiecībā uz
kurām ir pieejams samērā spēcīgs pamatojums programmu

Īss pārskats par stāvokl i  Eiropā  narkotiku jomā
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satura un izplatīšanas virzībai. Vairākas valstis ziņo par
cerīgiem sasniegumiem skolām paredzētu narkotiku
apkarošanas programmu apjomā un izplatīšanā. Daudzās
valstīs tomēr joprojām jāveic ievērojami uzlabojumi
attiecībā uz vispārējās narkotiku apkarošanas darba
apjoma un kvalitātes uzlabošanu. Ievērojamas
perspektīvas ir arī vispārējās narkotiku apkarošanas
pasākumiem ārpus skolas, tomēr pašlaik šāda veida
pieeju izmanto tikai dažās valstīs.

Kaut arī aizvien plašāk tiek atzīta nozīme, kāda ir
preventīvajam darbam ar visvairāk apdraudētajām
iedzīvotāju grupām, šajā īpaši orientētajā narkomānijas
apkarošanas veidā joprojām nepieciešami būtiski
ieguldījumi.

Indijas kaņepes

Indijas kaņepes joprojām ir visplašāk lietotā neatļautā
viela ES, kuras izplatīšana dažādās valstīs krasi atšķiras.
Nesenie pētījumi piecpadsmit gadus vecu skolēnu vidē
liecina, ka šīs narkotikas lietošanas līmenis svārstās no
mazāk nekā 10 % līdz vairāk par 30 %, un visaugstākais
tas ir zēniem Apvienotajā Karalistē (42,5 %). Neliela, bet
konsekventa (apmēram 15 %) daļa piecpadsmit gadus
vecu skolēnu, kas pagājušajā gadā ir lietojuši Indijas
kaņepes, atzīst, ka darījuši to 40 vai vairāk reižu. Šāda
intensīva Indijas kaņepju lietošana ir satraucoša, jo īpaši
iespēja, ka minētajai grupai varētu draudēt narkotiku
izraisītas nelabvēlīgas sekas. Šis jautājums un fakts, ka
Eiropā ir pieaudzis reģistrēto pieprasījumu skaits attiecībā
uz Indijas kaņepju izraisītās atkarības ārstēšanu, ir sīkāk
apskatīts izvēlētajā jautājumā. Pēdējā laikā (pagājušajā
gadā) Indijas kaņepju lietošanas izplatības visaugstākais
līmenis ir jaunu cilvēku (no 15 līdz 34 gadiem) vidū, un
dažās valstīs tas svārstās no 5 % līdz 20 %. Indijas
kaņepju lietošana vairumā valstu ir būtiski pieaugusi
pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, bet šobrīd,
vismaz dažās valstīs, tā ir stabilizējusies.

Par Eiropā konfiscēto Indijas kaņepju avotu ir nosauktas
vairāk nekā 30 valstis, kas pierāda Indijas kaņepju
produkcijas globālo raksturu. Eiropa ir pasaules lielākais
Indijas kaņepju sveķu tirgus, savukārt šo sveķu izcelsmes
vieta galvenokārt ir Maroka, kas šobrīd ir minētā narkotiku
veida galvenais avots pasaulē. Indijas kaņepes mūsdienās
kultivē arī lielākajā daļā Eiropas valstu, kaut arī visās
valstīs, izņemot Nīderlandi, joprojām dominē ievestie
Indijas kaņepju produkti. Eiropā ievesto Indijas kaņepju
potenciālā iedarbība daudzus gadus ir saglabājusies
relatīvi stabila. ES ar intensīvām metodēm audzēto Indijas
kaņepju potenciālā iedarbība parasti ir spēcīgāka, tomēr
ir konstatēta abu minēto produktu ievērojama savstarpēja
sajaukšanās.

Amfetamīna tipa stimulatori (ATS), 
LSD un citas sintētiskās narkotikas

Eiropā amfetamīns vēsturiski ir bijusi visplašāk lietotā
narkotika pēc Indijas kaņepēm. Šis fakts tagad daudzās
valstīs mainās, jo īpaši Vācijā, Spānijā, Nīderlandē,
Somijā un Apvienotajā Karalistē, kur neseno apsekojumu
rezultāti liecina, ka ekstazī lietošana šobrīd ir līdzvērtīga
amfetamīna lietošanai vai pat pārsniedz to. Neraugoties
uz pieaugošo ekstazī lietošanu, uz Eiropu 2002. gadā
joprojām attiecināma lielākā daļa amfetamīna konfiskāciju
pasaulē (86 % apjomā). Ekstazī lietošanas izplatības
līmenis pieaugušajiem parasti svārstās no 0,5 % līdz 7 %,
taču gados jaunāku vīriešu grupā šis līmenis ir augstāks.
Piemēram, par izplatības līmeni 11 % līdz 17 % apmērā
ziņo attiecībā uz 15 līdz 24 gadus veciem vīriešiem Čehijā,
Spānijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē. Kopumā
ekstazī lietošanas pieaugums, kas izraisījās pagājušā
gadsimta deviņdesmitajos gados, tagad ir stabilizējies, un
tikai dažās valstīs joprojām ir novērojama pieaugoša
tendence. Konkrētu iedzīvotāju grupu izpēte atkārtoti rāda,
ka ekstazī lietošana ir vairāk izplatīta starp jauniešiem, kas
apmeklē tā sauktos „deju vakarus”, kaut arī daži jaunākie
dati liek domāt, ka šāda saikne varētu vājināties.

Ar ekstazī lietošanu saistīti nāves gadījumi ir reti
salīdzinājumā ar nāves gadījumiem, kas saistīti ar opija
lietošanu, tomēr tie izraisa ievērojamas bažas sabiedrībā.
Noteikšanas un apjoma novērtēšanas problēmas sarežģī
šā temata analīzi. Pagājušajā gadā, attiecībā uz ko bija
pieejami dati, EMCDDA saņēma ziņojumus par mazāk
nekā 100 ar ekstazī lietošanu saistītiem nāves gadījumiem.
Šis skaitlis tomēr uzlūkojams piesardzīgi, jo dažas valstis
nesniedza nekādas ziņas, bet gadījumos, kad bija
pieejama toksikoloģiskā informācija, bieži tika konstatēta
arī citu vielu klātbūtne. Aptuveni divas trešdaļas visu
ziņojumu par nāves gadījumiem saistībā ar ekstazī
lietošanu EMCDDA saņēma no Apvienotās Karalistes,
kurā attiecīgā tendence ir pieaugoša. Nav skaidrs, kādā
mērā šāda konstatācija atspoguļo ekstazī lietošanas plašo
izplatību un kādā apmērā tā atspoguļo dažādu valstu
ziņošanas prakses atšķirības.

Dalībvalstis turpina pievērsties stimulatoru rekreatīvai
izmantošanai ar preventīvu un veselības kaitējumu
samazinošu programmu starpniecību, kā arī veicot
pasākumus šajā jomā, kas ļoti aktuāla dažās jaunajās
dalībvalstīs. ATS lietošana kā galvenais iemesls, lai
meklētu medicīnisko palīdzību narkomānijas ārstēšanai, ir
reta parādība, izņemot Zviedriju un Šveici, kurām ir ilga
šādu problēmu vēsture amfetamīna hroniskas lietošanas
dēļ, un Čehiju, kurā zināmu laiku ir problēmas ar
„pervitīna” – vietēji ražota metamfetamīna – lietošanu.
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Apvienotajā Karalistē atsauce uz kokaīnu miršanas
apliecībās laika posmā no 1993. gada līdz 2001. gadam
pieauga par astoņām reizēm; Nīderlandē tikai ar kokaīnu
saistītu nāves gadījumu skaits pieauga no 2 gadījumiem
1994. gadā līdz 26 gadījumiem 2001. gadā. Kokaīns var
arī veicināt nāves iestāšanos sirds un asinsvadu problēmu
dēļ, tomēr šādiem gadījumiem nevarētu būt daudz
statistisku pierādījumu.

Ārstēšanās iespējas personām ar kokaīna izraisītām
problēmām galvenokārt ir tendētas uz vispārēju pieeju,
parasti bez farmakoloģiskā komponenta. Notiek darbs, lai
paaugstinātu farmakoloģiskās iejaukšanās efektivitāti,
tomēr, izņemot simptomātisko ārstēšanu, nav vienprātības
par to, kas ir laba prakse šajā jomā. Kreka lietotāju
aprūpe jo īpaši var radīt problēmas ārstniecības centriem.

Problemātiska narkotiku lietošana, 
heroīna lietošana un narkotiku injicēšana

Heroīna lietošana un narkotiku injicēšana ir EMCDDA
problemātiskas narkotiku lietošanas rādītāja galvenais
elements. Minētais rādītājs ir kombinēts mērs, kas
izstrādāts, lai palīdzētu novērtēt galvenokārt slēptās
hroniskās narkomānijas problēmas apmēru. Problemātiskas
narkotiku lietošanas novērtējums svārstās no 2 līdz 
10 gadījumiem uz 1 000 personām pieaugušo
iedzīvotāju. Iedzīvotāju problemātiskas narkotiku
lietošanas apmēru novērtējums dažādās valstīs ievērojami
atšķiras, un samērā lielus skaitļus šajā jomā ziņo Dānija,
Itālija, Luksemburga, Portugāle un Apvienotā Karaliste.

Problemātiskie narkotiku lietotāji Eiropā veido aizvien
neviendabīgāku grupu. Daudzās valstīs lielākajai daļai
problemātisku narkomānu vēsturiski ir raksturīga heroīna
lietošana, tomēr aizvien plašāka kļūst polinarkotiku un
stimulatoru lietošana. Kaut arī novērtējumu veikt ir
sarežģīti, heroīna lietošana daudzās valstīs ir relatīvi
stabila un jaunu narkomānu iesaistes līmenis
(sastopamība) ir krities salīdzinājumā ar stāvokli pagājušā
gadsimta deviņdesmitajos gados. Šī analīze var izrādīties
nepatiesa attiecībā uz jaunajām ES dalībvalstīm.

Vairāk nekā ceturtdaļa visu heroīna konfiskāciju pasaulē ir
izdarītas Eiropā. ES konfiscētā heroīna apjoma skaidri
izteiktu tendenci nav iespējams konstatēt, un kopumā tas ir
salīdzinoši stabils. Gan attiecībā uz konfiskāciju apjomu,
gan uz to skaitu Apvienotajā Karalistē, kam seko Spānija,
to ir vairāk nekā citās valstīs.

Opiātu ražošanas apjoms Eiropas valstīs ir ierobežots, un
galvenokārt tā ir saistīta ar vietēja mēroga patēriņa
magoņu stiebru produktu ražošanu. No jaunākajiem
datiem nav konstatējama skaidri izteikta tendence ne

Kaut arī metamfetamīna lietošana ir pieaugoša problēma
pasaules mērogā, Eiropā vērā ņemama šīs narkotikas
lietošana līdz šim ir aprobežojusies ar Čehiju. Daudzas
citas Eiropas valstis tomēr šobrīd iesniedz sporādiska
rakstura ziņojumus par metamfetamīna lietošanu, izvirzot
nelabvēlīgu prognozi par minētās narkotiskās vielas īpaši
postošās lietošanas iespējamo turpmāko izplatīšanos.

Kokaīns

Jaunākie apsekojumi liecina, ka 0,5 % līdz 6 % pieaugušo
iedzīvotāju ir kādreiz lietojuši kokaīnu (lietošana dzīves
laikā). Gados jaunu cilvēku grupā (vecumā no 15 līdz 
34 gadiem) kokaīna lietošanas izplatības līmenis parasti
svārstās no 1 % līdz 10 %. Parasti aptuveni puse no tiem,
kas jebkad ir lietojuši kokaīnu, stāsta, ka darījuši to
iepriekšējā gadā. Patēriņa skaitļi ir augstāki Spānijā un
Apvienotajā Karalistē – abās valstīs nesenas lietošanas
(pagājušais gads) izplatība pieaugušajiem iedzīvotājiem
pārsniedz 2 % salīdzinājumā ar mazāk nekā 1 % vairumā
pārējo valstu. Tas nozīmē, ka kokaīna nesenas lietošanas
izplatība Spānijā un Apvienotajā Karalistē šobrīd līdzinās
kokaīna lietošanas izplatībai ASV, kaut arī lietošanas
dzīves laikā līmenis saglabājas zems. Kokaīna lietošanas
tendences ir grūti izsekojamas valsts līmenī, bet esošie dati
liecina, ka nesenas kokaīna lietošanas izplatības līmenis
jauniešiem ir zināmā mērā paaugstinājies Dānijā, Vācijā,
Spānijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē, kā arī
Grieķija, Īrija, Itālija un Austrija ziņo par lietošanas
pieaugumu, pamatojoties uz vietējiem vai kvalitatīviem
kokaīna ieguves avotiem.

Kokaīna konfiskāciju skaits laika posmā no 1997. gada
līdz 2002. gadam ir palielinājies visās valstīs, izņemot
Vāciju un Itāliju. Pieejamajos datos norādītās tendences
liecina, ka gadījumā, ja būs iespējama pilnīga analīze, tā
atklās, ka konfiskāciju skaits ES mērogā 2002. gadā atkal
ir palielinājies. Lielākā daļa valstu ziņo arī par kokaīna
cenas pazemināšanos minētajā laika posmā.

Kreka (kokaīna veids) smēķēšana joprojām aprobežojas
ar dažām Eiropas lielākajām pilsētām, kurās tā
visizplatītākā ir kritiskajās iedzīvotāju grupās. Piemēram,
izpētes dati par personām, kas apmeklē kabinetus, kuros
iespējams saņemt narkotikas, rāda, ka kokaīna
smēķēšanas līmenis īpaši augsts ir sievietēm, kuras
nodarbinātas seksa nozarē. Kaut arī sabiedrībā kokaīna
smēķēšana ir reti sastopama, tā jo īpaši saistīta ar
paaugstinātu veselības un sociālo problēmu risku.

Toksikoloģiskā analīze rāda, ka dažās valstīs narkotiku
izraisītos nāves gadījumos kokaīnu parasti konstatē
kombinācijā ar opiātiem. Ar kokaīnu bez opiātiem saistīti
nāves gadījumi ir reti, tomēr to skaits var pieaugt.
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attiecībā uz heroīna tīrības pakāpi, ne attiecībā uz heroīna
cenu ielu tirdzniecībā.

Opiāti joprojām ir galvenais nāves gadījumu cēlonis
saistībā ar neatļautajām vielām Eiropā. Katru gadu ir
reģistrēti 8 000 līdz 9 000 nāves gadījumu, ko izraisījusi
pārdozēšana, tomēr gandrīz noteikti šis skaitlis ir pārāk
zems novērtējums. Lielākā daļa upuru ir jauni vīrieši
vecumā aptuveni no 25 līdz nedaudz vairāk par 
30 gadiem, tomēr mirušo narkomānu vecumam ir
tendence palielināties. Kaut arī ir konstatētas ievērojamas
starpvalstu atšķirības, kopumā narkotiku izraisītu nāves
gadījumu skaits ES laika posmā no pagājušā gadsimta
astoņdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem ir
pieaudzis. No 2000. gada līdz 2001. gadam daudzas
valstis ir ziņojušas par narkotiku izraisītu nāves gadījumu
skaita samazināšanos, un rezultātā ES mērogā ir neliels
(bet statistiski nozīmīgs) reģistrēto nāves gadījumu
samazinājums no 8 838 līdz 8 306 gadījumiem.

Jaunākais satraukumu izraisošais fakts ir ziņojumi par
fentanila, kas ir sintētisks opiāts, kura iedarbība ir aptuveni
100 reizes spēcīgāka par heroīna iedarbību, tirdzniecību.
Par nesenām konfiskācijām ir ziņojušas vairākas valstis,
kas robežojas ar Baltijas jūru, un Krievijas Federācija.
Igaunijā fentanils parādījās narkotiku tirgū 2001. gada
beigās kā heroīna aizstājējs, bet Somijā 2002. gadā
konfiscēja lielu metilfentanila sūtījumu.

Ārstēto heroīna lietotāju izpēte liecina, ka dažādās valstīs
ir krasas atšķirības, kādā apmērā narkomāni injicē vai
smēķē šo narkotiku. No heroīna lietotājiem, kas vēlas
ārstēties, mazāk nekā puse šobrīd injicē narkotiku, un
dažās valstīs injicēšana kļūst aizvien mazāk izplatīta. Citās
valstīs, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs, bet ne tikai, narkotiku
injicēšana joprojām ir norma heroīna lietotāju vidū.
Narkotiku injicēšanas izplatības kopējais novērtējums
svārstās no 2 līdz 6 gadījumiem uz 1 000 pieaugušajiem
iedzīvotājiem.

Dažās jaunajās dalībvalstīs un robežvalstīs izplatās HIV
epidēmija, kaut arī izplatības pakāpe ES valstīs ir ļoti
atšķirīga. Rietumeiropā HIV izplatības acīmredzamo
stabilizāciju vai samazināšanos apdraud bažas par
dažiem jauniem vietēja mēroga uzliesmojumiem, kas
notikuši kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidus,
un dažu valstu iedzīvotāju joprojām augstais inficēšanās
līmenis.

Narkomānu, kas pielieto injicēšanu, inficēšanās līmenis ar
hepatītu C (HCV) Eiropā joprojām ir augsts, un pētījumi
liecina, ka ceturtdaļai līdz gandrīz pusei no visiem
izdzīvojušajiem narkomāniem, kuri ir injicējuši narkotikas,
ir izstrādājušās minētā vīrusa antivielas. Dažos gadījumos
iespējams konstatēt inficēšanās ar HCV un HIV tiešu

korelāciju. Narkomāniem, kas pielieto narkotiku
injicēšanu, Eiropā, neraugoties uz vakcinēšanās
pieejamību, joprojām ir izplatīta arī hepatīta B infekcija. Ar
dažu Baltijas valstu iespējamu izņēmumu tuberkulozes
izplatība narkomāniem, kas injicē narkotikas, ES valstīs
joprojām ir zema, bet augsts inficēšanās līmenis ar TB ir
konstatēts dažās ES robežvalstīs.

Kopumā ieguldījumi injekcijas lietojošajiem narkomāniem
paredzētajās adatu un šļirču apmaiņas programmās ir
pieauguši visā ES. Pakalpojumi minētajā jomā ir strauji
izplatījušies Igaunijā un Latvijā, un minētās programmas ir
ieviestas arī Ziemeļīrijā un Flandrijā (Beļģijā). Dažās
valstīs, kurās ir ieviestas minētās programmas, izdalīto
šļirču skaits tomēr ir samazinājies, iespējami atspoguļojot
zemākus injicēšanās līmeņus. Galvenās tendences zema
sliekšņa pakalpojumu attīstībā ir panākt lielāku integrāciju
ar pārējiem uz izdzīvošanu orientētiem pakalpojumiem,
tādiem kā patversmes un primārās veselības aprūpes
iespējas, un nodrošināt minēto iestāžu darba laika lielāku
elastību. Trijās valstīs ir izveidoti kabineti, kuros iespējams
saņemt narkotikas, un 2004. gadā EMCDDA ir publicējis
detalizētu šādu iespēju pētījumu.

Narkomānu ārstēšana

Narkomānijas ārstēšana lielākajā daļā dalībvalstu
galvenokārt ietver ārstēšanu attiecībā uz opiātu lietošanu
vai ārstēšanu attiecībā uz polinarkotiku, ieskaitot opiātus,
lietošanu. Daži aizstājošās ārstēšanas veidi joprojām ir
dominējošais terapeitiskais variants minētajai grupai, kaut
arī jaunajās dalībvalstīs aizstājošā ārstēšana ir ierobežota
un parasti narkomāniem piemēro ārstēšanas režīmu bez
narkotikām. Jāatzīmē arī, ka Čehijā, Somijā un Zviedrijā
liela daļa ārstējošos narkomānu ir amfetamīna lietotāji,
kas pielieto injicēšanos.

Dati, kas ir pieejami par personām, kuras meklē palīdzību
saistībā ar narkomānijas izraisītām problēmām, liecina, ka
to cilvēku, kam vajadzīga palīdzība, raksturīgās īpatnības
ir kļuvušas daudzveidīgākas. Tiek ziņots arī par
problēmām, kas saistītas ar polinarkotiku, stimulatoru un
Indijas kaņepju lietošanu, kā arī ar heroīna lietošanu
injekciju veidā un bez injekcijām. EMCDDA ārstnieciskās
palīdzības pieprasījuma rādītājs 2002. gadā pirmo reizi
uzrādīja, ka 11 valstīs, par kurām ir pieejami dati, Indijas
kaņepes ir aizstājušas opiātus kā narkotika, kuras dēļ
vislielākais skaits jaunu pacientu ir nosūtīti ārstēšanai
specializētās ambulancēs. Ziņojumu iesniegšanas prakses
izmaiņu apmērs, pakalpojumu sniegšanas paplašināšanās
un to personu raksturīgo īpatnību izmaiņas, kam vajadzīga
palīdzība, ir sīki apskatītas izvēlētajā jautājumā par
problēmām saistībā ar Indijas kaņepēm.
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ar salīdzinoši augstu narkotiku injicēšanas izplatību ir
paaugstināta riska vide infekcijas slimību izplatībai.
Pasākumi minēto parādību apkarošanai ietver aizstājošās
ārstēšanas ieviešanu un adatu un šļirču apmaiņas
programmu ieviešanu brīvības atņemšanas iestādēs. Valstu
veselības aprūpes un sociālās labklājības sistēmas aizvien
vairāk pievēršas sekām, kādas narkotiku lietošana
cietumos atstāj uz veselību, ko sarežģī ierobežotā
medicīnisko pakalpojumu pieejamība un cietuma veselības
aprūpes dienestu atšķirtība no parastās veselības aprūpes
sistēmas. Ieslodzījuma alternatīvas, kas ieviestas ar
krimināltiesiskās politikas jauninājumiem, novirza
narkomānus uz kvaziobligātu ārstēšanos vai sabiedrisko
dienestu, pieņemot, ka šāda iejaukšanās labāk apmierina
ieslodzīto vajadzības.

Aizvien plašāk tiek atzīts, ka pakalpojumi saistībā ar
narkomānijas ārstēšanu jāsaskaņo ar citiem veselības
aprūpes pakalpojumiem, jo īpaši tādiem pakalpojumiem,
kas vērsti uz kritiskajām un sociāli nelabvēlīgajām grupām.
Īpaši sarežģīta ir efektīva reaģēšana attiecībā uz
personām, kam ir gan narkomānijas, gan psihiskas
veselības problēmas. Šis temats ir apskatīts izvēlētajā
jautājumā par psihiskām blakusslimībām.

Problēmas brīvības atņemšanas iestādēs

Cietumos salīdzinājumā ar iedzīvotājiem narkomānu ir
daudz vairāk. Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzīto
vidū svārstās no 22 % līdz 86 % atkarībā no ieslodzījuma
vietas kontingenta, aizturēšanas iestādes un valsts. Cietumi





(1) http://www.unodc.org/adhoc/gass/content.htm.
(2) Lai apskatītu kaitējuma samazinājuma stratēģijas nozīmi skatīt 1. tabulu OL: Kaitējuma samazinājuma nozīme.

Šajā nodaļā ir izklāstīti jaunākie virzieni narkomānijas
apkarošanas politikā ES kopumā, kā arī atsevišķās
dalībvalstīs. Vairumā gadījumu sniegtā informācija
pamatojas uz izmaiņām, kas notiek 2003. gadā, kas,
savukārt, nozīmīgs ar to, ka sākās ES Narkomānijas
apkarošanas rīcības plāna (2000. līdz 2004. gadam)
otrās daļas īstenošana. Turklāt 2003. gadā bija paredzēts
termiņš, līdz kuram valstu valdībām jāsagatavo termiņa
vidusposma pārskats par panākumiem, kādus tās guvušas,
attīstot un īstenojot valsts narkomānijas apkarošanas
stratēģiju saskaņā ar Deklarāciju par narkotiku
pieprasījuma samazināšanas pamatprincipiem, ko pieņēma
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas
1998. gada īpašajā sesijā (UNGASS)(1) pret narkotikām.
Tā kā ES darbības plāns 2000.–2004. gadam noslēdzas
šogad, būtu lietderīgi apsvērt panākumus, kas gūti saistībā
ar progresu šīs darbības novērtēšanā. EMCDDA pilnībā un
aktīvi iesaistās šajā procesā, kas, cerams, veicinās
atbilstošas politikas veidošanu narkotiku jomā. Būtiski
izskatīt gan valstu, gan ES stratēģijas un sasniegumus
tiesību aktu jomā tieši šādā skatījumā.

ES sasniegumi
Lai cīnītos pret narkomānijas problēmu, 2003. gadā
Eiropas līmenī tika pieņemti divi juridiski instrumenti. Viens
attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzības
jautājumiem, bet otrs uz narkotiku nelegālo tirdzniecību.
Citi jautājumi, kas 2003. gadā izskatīti ES līmenī, ir saistīti
ar pasākumiem, kas jāveic, lai ņemtu vērā jaunās
sintētiskās narkotikas, koordinācijas pasākumu un līdzekļu
īstenošanu un EMCDDA nozīmi.

Sabiedrības veselības aizsardzība

2002. gada 23. septembrī Eiropas Parlaments un Padome
pieņēma jaunu Kopienas darba programmu (2003.–2008.
gadam) sabiedrības veselības jomā, kas balstās uz trim
galvenajiem mērķiem: informācija par veselību, strauja
atbildes rīcība uz veselības apdraudējumiem un veselības
veicināšana, pievēršoties veselību noteicošajiem faktoriem.

Darbības, kas saistītas ar informāciju par veselību un tās
veicināšanu narkomānijas jomā ir jo īpaši saistošas.

Ministru Padome 2003. gada jūnijā pieņēma priekšlikumu,
kura nosaukums bija „Ar narkomāniju saistīta veselības
kaitējuma novēršana un mazināšana”, un šo dokumentu
izstrādāja 2002. gada maijā pēc Eiropas Komisijas
iniciatīvas. Šis dokuments ir galvenais sasniegums
sabiedrības veselības jomā, un tas bija pirmais EK
ieteikums sabiedrības veselības jomā saistībā ar
narkomāniju. Turklāt tā mērķis bija mazināt ar narkomāniju
saistīto kaitējumu veselībai (2). Daudzas dalībvalstis šajā
dokumentā minētos atzinumus jau ir iekļāvušas savā
narkomānijas apkarošanas stratēģijā.

Šajā dokumentā ieteikts:

• lai nodrošinātu augstu sabiedrības veselības
aizsardzības līmeni, attiecībā uz sabiedrības veselības
aizsardzību dalībvalstīm būtu jāizvirza mērķis novērst
narkomāniju un mazināt ar narkomāniju saistītos riskus,
kā arī attiecīgi izstrādāt un īstenot visaptverošu
stratēģiju;

• lai būtiski mazinātu narkotiku radīto kaitējumu veselībai
(piemēram, HIV, hepatīts B un C un tuberkuloze) un
narkotiku izraisītu nāves gadījumu skaitu, dalībvalstīm
būtu jānodrošina, lai to vispārējās narkomānijas
apkarošanas un narkomānijas ārstēšanas politikas
neatņemama sastāvdaļu būtu virkne dažādu
pakalpojumu un līdzekļu, kas konkrēti paredzēti riska
mazināšanai;

• dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja izstrādāt īpašu
darbības sarakstu ar mērķi palielināt narkomānijas
apkarošanas lietderību un efektivitāti, kā arī efektīvi
mazināt ar narkotikām saistītos veselības
apdraudējumus.

Dalībvalstīm jāziņo Komisijai par minētā ieteikuma
īstenošanu divu gadu laikā pēc tā pieņemšanas, un
turpmāk tam jānotiek pēc Komisijas pieprasījuma. Tas ļaus
kontrolēt minētā ieteikuma īstenošanu Kopienas līmenī un

1.  nodaļa
Jaunumi politikā un tiesību aktos
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(3) OV L 167, 25.06.1997., 1.–3. lpp.
(4) http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1356

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

ar pašpatēriņam paredzētajām narkotikām, kā tas definēts
dalībvalstu tiesību aktos.

Pamatlēmums stāsies spēkā dienā, kad to publicēs Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un dalībvalstu rīcībā būs 
18 mēneši, kuru laikā jāveic vajadzīgie pasākumi, lai panāktu
atbilstību minētajā instrumentā noteiktajām prasībām.

Jaunās sintētiskās narkotikas

Turpinot veikt savu uzdevumu kontrolēt jaunās sintētiskās
narkotikas, 2003. gada novembrī pieņēma Lēmumu par
kontrolpasākumiem un kriminālsankcijām attiecībā uz
jaunajām sintētiskajām narkotikām 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 un
TMA-2. Uz šīm vielām, kas nav ietvertas nevienā no
tabulām, kuras iekļautas Apvienoto Nāciju Organizācijas
1971. gada Konvencijā par psihotropām vielām, dalībvalstīs
tagad attiecas kontroles pasākumi un kriminālsodi.

2003. gada oktobrī Komisija izvirzīja projektu Padomes
lēmumam nomainīt 1997. gada Vienoto rīcību saistībā ar
informācijas apmaiņu, riska novērtēšanu un jauno
sintētisko narkotiku kontroli (3). Šī iniciatīva ir tieši saistīta
ar rezultātiem, ko sniegusi Komisijas veiktā Vienotās
rīcības ārējā novērtēšana, ko paredz Eiropas Savienības
Narkomānijas apkarošanas rīcības plāns 2000.–2004.
gadam. Piedāvātā jaunā juridiskā instrumenta mērķis ir
precizēt definīcijas un procedūras, kā arī tas paplašina
jomu, ietverot visas jaunās sintētiskās narkotikas un visas
citas jaunās narkotikas.

Koordinācija

Komisija arī 2003. gada novembrī pieņēma Paziņojumu
par koordinācijas pasākumiem un instrumentiem narkotiku
jomā ES. Šis paziņojums pamatojas uz secinājumiem, kas
gūti EMCDDA sadarbībā ar Komisiju organizētajā pētījumā
par dalībvalstīs spēkā esošajiem koordinācijas pasākumiem
un mehānismiem (4). Ar šo paziņojumu tiek apstiprināts, ka
koordinācijai ir būtiska nozīme, ja ES aktīvi reaģēs uz
narkomānijas fenomena sarežģītību un tā sekām.

EMCDDA funkcijas

Visbeidzot, 2003. gada decembrī Komisija ierosināja
pārstrādāt regulas, kas reglamentē EMCDDA. Šis
priekšlikums, ko Padome apspriedīs 2004. gadā, attiecas
uz vairākām jomām, ieskaitot grozījumus pamatregulās,
izmaiņas, kas paredzētas, lai paplašinātu EMCDDA
funkcijas attiecībā uz jauniem narkotiku lietošanas
modeļiem, un ES paplašināšanos, kā arī grozījumus, kas
jāveic, lai ņemtu vērā EMCDDA līdzdalības funkcijas ES
Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna novērtēšanā.

dos iespēju atbilstoši rīkoties turpmāk, lai sasniegtu mērķus,
ko paredz ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāns.

Turklāt ieteikums ierosina EMCDDA sniegt Eiropas
Komisijai tehnisku atbalstu ziņojuma sagatavošanā
saskaņā ar Eiropas Narkomānijas apkarošanas darbības
plānu, lai atteicīgo ieteikumu rediģētu un atjaunotu.

Narkotiku tirdzniecība

Ņemot vērā secinājumus, ko pieņēma Eiropas Padomes
īpašajā sanāksmē, kas 1999. gadā notika Tamperē,
Somijā, kā arī atbildot uz ES Narkomānijas apkarošanas
stratēģiju un rīcības plānu, Eiropas Komisija iesniedza
Padomei un Eiropas Parlamentam priekšlikumu
pamatlēmumam, ar ko nosaka „obligātus noteikumus par
noziedzīgu darbību elementiem un sodiem, ko piemēro
nelegālās narkotiku tirdzniecības jomā”. Ministru Padome
2003. gada novembrī noslēdza politisku nolīgumu par šo
pirmo pamatlēmumu narkotiku tirdzniecības jomā. Šo
pamatlēmumu uzskata par galveno instrumentu, ko izmanto
narkotiku tirdzniecības apkarošanā, jo paplašinātajā ES
kļūst aizvien svarīgāk izlīdzināt par narkotiku tirdzniecību
piespriestos sodus starp dalībvalstīm.

Šā pamatlēmuma galvenais princips ir tāds, ka dalībvalstīm
par kriminālām darbībām vajadzētu uzskatīt ne tikai
narkotiku tirdzniecību, bet arī mēģinājumu pārdot narkotikas
vai citu personu kūdīšanu, atbalstīšanu vai līdzdalību
narkotiku tirdzniecībā. Šajā pamatlēmumā ietvertie pasākumi
ir vērsti pret narkotiku tirgotājiem, kā arī pret kriminālajām un
teroristu organizācijām, kas savu nelikumīgo darbību
finansēšanai iegūst līdzekļus, pārdodot narkotikas.

Šis pamatlēmums paredz piemērot sankcijas personām,
kas piedalās jebkurā to vielu pārdošanas posmā, uz
kurām attiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas
konvencijas un EK lēmumi, un šie posmi ir šādi: ražošana,
piedāvāšana pārdošanai, pārvadāšana, izplatīšana un
uzglabāšana vai pirkšana, lai pārdotu. Ar šo
pamatlēmumu valstis tiek lūgtas nodrošināt, ka „par
noziegumiem … soda, piespriežot maksimālus
kriminālsodus – vismaz 1 līdz 3 gadus ieslodzījumā” vai
no 5 līdz 10 gadiem ieslodzījumā, ja nodarījumā iesaistīti
lieli narkotiku daudzumi vai narkotikas, kas nodara
vislielāko kaitējumu veselībai. Pamatlēmuma būtība ir
tāda, ka tas paredz vienotu definīciju attiecībā uz to, kas
ir uzskatāms par narkotiku tirdzniecību ES līmenī, un
nosaka ieteicamos sodus par šādu nodarījumu ES.
Dalībvalstīm savstarpēji vienojoties, bija jābūt novērstām
valstu atšķirībām definīcijā par to, kas ir pašpatēriņš. Tādēļ
šis pamatlēmums neattiecas uz nodarījumiem, kas saistīti
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(5) Tā kā valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju struktūra un būtība starp valstīm ievērojami atšķiras, šajā ziņojumā nav mēģināts saskaņot
definīcijas vai jēdzienus. Tādējādi frāze „valsts narkomānijas apkarošanas stratēģija” (pēdiņās) ir jebkurš oficiāls dokuments, ko apstiprinājusi valdība
un kurā ir noteikti galvenie principi un īpaši iejaukšanās pasākumi/mērķi, kas jāsasniedz (noteiktā laika periodā) narkomānijas apkarošanas jomā,
neatkarīgi no tā, vai šie dokumenti ir oficiāli uzrādīti kā narkomānijas apkarošanas stratēģija vai darbības plāns, politiski paziņojumi utt. Lai gūtu
papildu informāciju, skatīt EMCDDA ziņojumu Valstu stratēģijas un koordinācijas mehānismi (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1354).
(6) Skatīt 1. tekstlogu OL: Nesen pieņemtās valstu narkomānijas apkarošanas stratēģijas.
(7) Lai gan Norvēģija nav ES dalībvalsts, tā ir EMCDDA biedrs. No 25 ES dalībvalstīm tikai piecām (vēl) nav tā dēvētās valsts narkomānijas
apkarošanas stratēģijas: Kiprai, Latvijai, Maltai, Nīderlandei un Austrijai. Kiprā un Latvijā narkomānijas apkarošanas stratēģija ir tās sagatavošanas
stadijā. Austrijā katrai provincei ir savs plāns, lai gan šajā valstī nav federālas narkomānijas apkarošanas stratēģijas. 
(8) Skatīt 2. tabulu OL: Pašreizējās „valstu narkomānijas apkarošanas stratēģijas” narkotiku jomā ES valstīs.
(9) Šajā laika posmā ir iekļauta Nīderlande, kas savu narkomānijas apkarošanas stratēģiju dokumentē stratēģijas piezīmē Drug policy in the
Netherlands: continuity and change (1995) un dažādos papildu dokumentos (XTC 2001, Cocaine 2002, Cannabis 2004).
(10) Līdzsvarotās pieejas principu 1998. gadā noteica UNGASS politiskajā deklarācijā: „jāizveido līdzsvarota pieeja starp pieprasījuma un
piedāvājuma samazināšanu, vienam pastiprinot otru, attiecībā uz integrētu pieeju narkomānijas apkarošanas problēmas risināšanā”. Šajā nodaļā nav
mēģināts novērtēt, kādā mērā dalībvalstis ir sasniegušas „līdzsvarotu pieeju”, ir tikai novērots, ka šādai pieejai pievērš arvien vairāk uzmanības.
(11) Papildu informāciju skatīt http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1360.

1. nodaļa: Jaunumi politikā un tiesību aktos

Valstu politika

„Narkomānijas apkarošanas stratēģijas”(5)

Par dalībvalstu vēlmi pieņemt „valsts narkomānijas
apkarošanas stratēģiju”, kas ir ES narkomānijas
apkarošanas politikas pamats, tika ziņots iepriekšējā gadā
iesniegtajā ziņojumā, un šī tendence turpinājās arī 2003.
gadā (1. attēls). 2003. gadā narkomānijas apkarošanas
plānus un programmas pieņēma Dānijā, Vācijā, Lietuvā un
Slovēnijā, un paredzams, ka 2004. gadā arī Igaunija un
Francija (6) sekos šim piemēram; un tādējādi kopējais to
dalībvalstu skaits, kas veido narkomānijas apkarošanas
politiku saskaņā ar vispārējo valstu narkomānijas
apkarošanas stratēģijas sistēmu, būs 21 valsts no 25 
(22 no 26, ieskaitot Norvēģiju) (7)(8).

Fakts, ka „valstu narkomānijas apkarošanas stratēģijas”
salīdzinoši īsā laika posmā (1997. līdz 2004.) (9) tiek
izstrādātas tik plašā mērogā un noteiktā ģeogrāfiskajā
apgabalā, sniedz iespēju salīdzināt šo fenomenu starp
dažādām dalībvalstīm un iegūst ES mērogu.

Pirmais novērojums ir tas, ka arvien vairāk ierasts ir pieņemt
vienotu pieeju attiecībā uz narkomānijas apkarošanas
politiku, iekļaujot gan pieprasījuma, gan piedāvājuma
samazināšanas pasākumus, kas ir tā dēvētā „līdzsvarotā
pieeja” (10). Visos analizētajos dokumentos vērojama šī
iezīme. Otrkārt, tiek pieņemts, ka koordinācijai ir arvien
lielāka nozīme. Aizvien vairāk valstu narkomānijas
apkarošanas stratēģijas īsteno, tās centralizēti koordinējot
(vairumā ES valstu ir vietējās koordinācijas aģentūras un
vietējie koordinatori (11)), kaut gan tās cieši sadarbojas ar
reģionālajām un vietējām aģentūrām. Treškārt, aizvien
lielāka uzmanība tiek pievērsta pamatotiem iejaukšanās
pasākumiem un īstenošanas novērtēšanai un kontrolei, un
šīs darbības izmanto kā līdzekļus, ar kuru starpniecību
nodrošina pakļautību lēmējiem (skatīt izvēlēto jautājumu
sadaļā Novērtēšana, 75. lpp.).

Tomēr ir ievērojamas atšķirības gan attiecībā uz „valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģiju” struktūru, gan
saturu. Piemēram, ievērojami atšķiras sniegtās informācijas

apjoms un tas, kāda uzmanība pievērsta darbībām un
mērķiem. Daži dokumenti ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu
iespēju kontrolēt noteiktās darbības un vispārējo
īstenošanu; citos ir mazāk sīkas informācijas un ir noteikti
galvenie mērķi, kas nav saistīti ar darbības mērķiem,
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1. attēls: „Valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju” dažādība

NB: Teorētiskā atšķirība starp narkomānijas apkarošanas politiku, valsts
narkomānijas apkarošanas stratēģiju (kurā jābūt noteiktiem galvenajiem
principiem, kā arī sistēmai un virzienam) un rīcības plānu (saskaņā ar ko
stratēģiju īsteno praksē, izklāstot sīki izstrādātas īpašas darbības) dažādos
valsts dokumentos ne vienmēr tiek ievērota. Tā kā starp valstīm ir atšķirības,
valstu stratēģiskie dokumenti šinī ziņojumā ir minēti kā oficiāli dokumenti,
nemēģinot konsolidēt definīcijas vai izdarīt salīdzinājumus.

Avots: Dalībvalstu stratēģijas.

Kipra
Malta

Narkomānijas apkarošanas stratēģija

Narkomānijas apkarošanas stratēģija 
un rīcības plāns

Narkotiku apkarošanas rīcības plāns

Narkomānijas apkarošanas programma

Piezīme attiecībā uz narkomānijas 
apkarošanas politiku



2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

attiecībā uz citām valstīm termiņš nav norādīts vispār 
(1. tabula). Saistībā ar to jāiztirzā saikne starp „valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijām” un ES
Narkomānijas apkarošanas rīcības plānu.

Satura atšķirības var atspoguļot atšķirīgus politiskos
mērķus vai atšķirīgas iezīmes katrā valstī attiecībā uz
narkomānijas problēmu. Šajā ziņojumā mēs sniedzam
informāciju par divām no raksturīgākajām atšķirību jomām
– attiecīgās vielas un stratēģiju galvenais mērķis.

Lai gan valstu narkomānijas apkarošanas stratēģijas
parasti ir vērstas pret klasificētām narkotikām, daudzi
dokumenti attiecas arī uz tā dēvētajām legālajām
narkotikām, galvenokārt alkoholu un tabaku, jo īpaši
izskatot izglītošanas, narkomānijas novēršanas un

uzdevumiem vai darbības rādītājiem. Dokumentos par
narkotiku apkarošanu atšķiras arī terminoloģija – dažas
valstis ir pieņēmušas darbības plānus, citas, savukārt,
stratēģijas, un dažas ir īstenojušas programmas. Patiesi,
dažādie politiskie mērķi un izpildes kārtības var būt par
pamatu diezgan plašam attēlojumam, kurā ar izteicienu
„valsts narkotikas apkarošanas stratēģija” iezīmētas
samērā atšķirīgas ainas (1. attēls). Tomēr, kamēr terminus
„darbības plāns”, „programma” un „stratēģija” lieto, tos
savstarpēji aizvietojot (12), tie ne vienmēr atspoguļo
politisko mērķu vai darba plānu atšķirības.

Vēl viens aspekts, kas ir atšķirīgs dažādās dalībvalstīs, ir
valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju termiņš.
Vairums valstu ir noteikušas 3 līdz 5 gadu termiņu, tomēr
dažās valstīs stratēģija aptver 8 līdz 10 gadus, turpretī
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1. tabula: „Valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju” termiņš

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eiropas Savienība (1) (2)

Beļģija (2001.) Termiņš nav norādīts

Čehija

Dānija (2003.) Termiņš nav norādīts

Vācija (Narkotiku apkarošanas plāns, 1990. gads) Līdz 2008.–2013. gadam

Igaunija 2004.–2012. gadam

Grieķija

Spānija

Francija (1) (2)

Īrija

Itālija

Lietuva (1) (2)

Luksemburga

Ungārija (2000.) Termiņš nav norādīts

Nīderlande (1995.) Termiņš nav norādīts

Polija (1) (2)

Portugāle (1) (2)

Slovēnija

Slovākija Līdz 2003. gadam, izpēti veicot līdz 2008. gadam.

Somija (1) Termiņš nav norādīts (2)

Zviedrija 

Apvienotā Karaliste (1) (2)

Norvēģija

Iekrāsojums norāda laika periodu, uz kuru attiecas „valsts narkomānijas apkarošanas stratēģija”; (1) un (2) norāda secīgās „stratēģijas”.

(12) Narkomānijas apkarošanas stratēģiju var definēt kā „vienojoša tēma, apņemšanās, vienotības un virzības sistēma”, un darbības plānu var definēt
kā „sīki izstrādātu īpašu darbību shēma vai programma” (Stratēģijas un koordinācija narkomānijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā, visaptverošs
pārskats, 2002. gada novembris: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1354).



(13) 1) Lai piecu gadu laikā ievērojami samazinātu narkomānijas izplatību, kā arī musināšanu uz narkotiku lietošanu pēc tās pārtraukšanas, jo īpaši
attiecībā uz jauniem narkotiku lietotājiem vecumā līdz 18 gadiem; 2) lai piecu gadu laikā ievērojami mazinātu narkotiku izraisīto kaitējumu veselībai
(piemēram, HIV, hepatīts un tuberkuloze utt.) un narkotiku izraisītu nāves gadījumu skaitu; 3) lai ievērojami palielinātu sekmīgi izārstēto narkomānu
skaitu; 4) lai piecu gadu laikā ievērojami samazinātu nelegālo narkotiku pieejamību; 5) lai piecu gadu laikā ievērojami samazinātu ar narkotikām
saistītu noziegumu skaitu; 6) lai piecu gadu laikā ievērojami samazinātu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un prekursoru nelegālu tirdzniecību. 
(14) Šīs sadaļas plašākai versijai skatīt 2. tekstlogu OL: Valstu stratēģijas: likumu izvērtēšana 

1. nodaļa: Jaunumi politikā un tiesību aktos

ārstēšanas jomas (2. tabula). Dažās valstīs šīm jomām
pievēršas, veicot īpašas darbības un izstrādājot īpašus
projektus, savukārt citās valstīs „legālās narkotikas” ir tikai
pieminētas. Vairākās valstīs, kuras alkoholu iekļauj
„narkotiku” apkarošanas stratēģijās, ir arī valsts rīcības
plāns attiecībā uz alkoholu.

Lai gan visām valstīm ir vieni un tie paši galvenie mērķi
(pieprasījuma un piedāvājuma samazināšana utt.), un ES
darbības plāns 2000. līdz 2004. gadam paredz sešus
kopīgus mērķus (13), veids, kādā šos mērķus paredzēts

sasniegt, ir atšķirīgs, ņemot vērā narkomānijas
apkarošanas politikas vispārējo mērķi. Galvenā atšķirība ir
tā, ka dažās valstīs galvenais mērķis ir „sabiedrība bez
narkotikām”, savukārt citās galvenais mērķis ir samazināt
narkotiku izraisītās negatīvās sekas gan attiecībā uz
indivīdiem, gan sabiedrību kopumā. Tomēr situācija nav
skaidra – lielākajā daļā „valstu narkomānijas
apkarošanas stratēģiju” ir apvienoti minētie divi mērķi (pat
iekļaujot papildu mērķus), vairāk uzmanības pievēršot vai
nu vienam, vai otram. Izvēlētais mērķis (un tas, kādā
apmērā paredzēts to sasniegt) veido pasākumus, ko
paredz „valstu narkomānijas apkarošanas stratēģijas”.

Apstiprinot to, ka atšķirības ir vajadzīgas, lai vairāk
pievērstos īpašām politiskajām programmām, kā arī
vietējām iezīmēm un kultūrai, ir veltītas ievērojamas pūles,
lai veiktu koordināciju Eiropas līmenī. Plānots, ka
koordinētu ES pieeju attiecībā uz narkotiku apkarošanu
(ES Narkomānijas apkarošanas stratēģija un ES darbības
plāns 2000. līdz 2004. gadam), kas pēdējos gados ir
bijusi konsolidēta un strukturēta, pieņems arī turpmāk.

Narkomānijas apkarošanas politikas turpmākā attīstība
paplašinātajā ES un tas, vai 25 dažādas valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijas kādreiz apvienosies
vienotā ES stratēģijā (neņemot vērā reģionālās un vietējās
stratēģijas), joprojām ir atklāts jautājums. Tomēr ES
dalībvalstis varētu koleģiāli apspriesties par tādiem
jautājumiem kā instrumentu veidi (stratēģija, programma,
darbības plāns), ko varētu iekļaut dalībvalstu stratēģijā, kā
arī to darbības termiņš, pamatprincipi un kritēriji, un
galvenie mērķi.

Valstu politika: tiesību aktu novērtēšana (14)

Pēdējos gados ir palielinājusies tendence novērtēt jaunos
tiesību aktus vai ziņot par to novērtēšanu (par to īstenošanu
un/vai to ietekmi). Narkotiku jomā ir iespējama narkotiku
kontroles likumu daudzu dažādu aspektu uzraudzība vai
novērtēšana, tai skaitā pamata likums, kas aizliedz
narkotiku lietošanu vai uzglabāšanu, atbildes pasākumi uz
gadījumiem, kad pārkāpts likums par narkotikām un cīņa
pret narkotiku izplatīšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanu. Atsevišķās valstīs izmēģinājuma shēmas
sākumā ievieš un izvērtē pirms to izplatīšanas visā valstī.

Piemēram, Beļģija, Čehija, Vācija, Ungārija, Zviedrija un
Apvienotā Karaliste kopš 1999. gada ir ziņojušas par
sava veida pamata likumu dažādu aspektu uzraudzību vai
novērtēšanu, pievēršoties gadījumiem, kad pārkāpts likums
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2. tabula: „Legālās narkotikas” valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijās

● Paredzēta rīcība; � minēta viela; – nav pieejams.

(1) PVO datu bāze par alkoholu 
(http://www.euro.who.int/alcoholdrugs).

Valsts Alkohols Tabaka Rīcības plāns 
par alkoholu (1)

Beļģija ● ● Nē

Čehija ● ● Nē

Dānija – – Jā

Vācija ● ● Jā

Igaunija � � Jā

Grieķija ● – Nē

Spānija ● ● Nē

Francija ● ● Jā

Īrija ● � Jā

Itālija � – Jā

Lietuva – – Jā

Luksemburga – – Nē

Ungārija ● � Jā

Nīderlande ● ● Jā

Polija � � Jā

Portugāle ● � Jā

Slovēnija � � Nē

Slovākija ● ● Nē

Somija – – Jā

Zviedrija – – Jā

Apvienotā Karaliste � � Jā

Norvēģija ● ● Jā
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Arī Nīderlandē izmanto izvērtēšanas metodes ar mērķi
noteikt efektivitāti attiecībā uz pēdējiem likumiem, kas
izstrādāti, lai apkarotu narkotiku izplatīšanu (piegādātāju
sodīšana) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (valsts
līgumi). Zviedrijā valdības iestāžu direktīvās iekļautas
īpašas prasības valdībai izvērtēt policijas organizēšanu un
darbības īstenošanu narkomānijas apkarošanas jomā. 
Lai uzlabotu atbildes pasākumus uz vietējo narkotiku
tirdzniecību un sabiedriskās kārtības traucējumiem,
izmanto izvērtēšanas metodes, kā piemēram, vietējo
atbildes pasākumu koordinācija Īrijā, pilnvaras slēgt
iestādes Nīderlandē un iespēja pieprasīt autovadītāja
tiesību pārlikšanu Vācijā.

Izvērtēšana ir viennozīmīgi atzīta par pieaugošas nozīmes
līdzekli cīņā pret narkomānijas problēmas visiem
aspektiem. Piemēram, likumu izvērtēšana var noteikt to
īstenošanu, efektivitāti un iedarbīgumu. Kopumā ziņotās
izvērtēšanas ir veiktas ar mērķi atbalstīt attiecīgās
stratēģijas atbildes pasākumu vērtību. Turklāt vēlēšanās
mainīt stratēģiju saskaņā ar izvērtēšanas rezultātiem, kā
tas notika Ungārijā, liecina par jaunu uzticēšanos
pierādītiem pētījumiem, kuras bieži trūkst. Šī iepazīstinošā
izvērtēšanas tendence ir par pamtu vairāk vispārējai
tendencei, kā valsts pārvaldei būt atbildīgākai un kā tai
vairāk paļauties uz tradicionāli privātās nozares
koncepcijām, kā piemēram, darba mērķi un rentabilitāte.

Jaunumi valstu tiesību aktos

Tiesību akti attiecībā uz kaņepēm

Aizvadītajā gadā divās valstīs kaņepes pārklasificēja un
abos gadījumos tas tika atspoguļots plašsaziņas līdzekļos,
kaut arī ne īpaši precīzi. Beļģijā divu likumu kopums, tiesas
spriedums un Prokuratūras direktīva radīja vairākas
izmaiņas tiesību sistēmā, no kurām nozīmīgākā, iespējams,
bija kaņepju produktu iekļaušana citā narkotiku kategorijā
atšķirībā no citām narkotikām. Tika klasificēti jauni
nodarījumi, tā kā pieaugušajiem, kas pirmoreiz aizturēti
par kaņepju uzglabāšanu personīgai lietošanai, ja nekas
neliecina par pārkāpumu vai problemātisku lietošanu,
uzliek tikai naudas sodu un pieprasa, lai šī persona
piereģistrētos policijā. Saskaņā ar Prokuratūras direktīvu
kaņepju daudzums, kas pietiekams personīgai lietošanai,
ir ne vairāk kā 3 grami jeb viens augs. Tomēr par
pārkāpumu var sodīt ar trīs mēnešiem līdz vienam gadam
ieslodzījumā un/vai ar naudas sodu 5 000 līdz 
500 000 eiro apmērā, un par atbildību pastiprinošiem
apstākļiem, piemēram, kaņepju uzglabāšanu
nepilngadīgo klātbūtnē, var piemērot bargus sodus.

Apvienotajā Karalistē kaņepes un to atvasinājumus
saskaņā ar britu klasifikācijas sistēmu pārklasificēja no B
un A kategorijas attiecīgi uz C kategoriju. Tādējādi

par narkotikām lietojot vai uzglabājot. Tā rezultātā
Beļģijā, Ungārijā un Apvienotajā Karalistē ir ievērojami
mainīta likumdošana par narkotikām.

Pārrunu un novērtēšanas centrā bija kriminalizācijas seku
novērtēšana. No visām novērtēšanas iniciatīvām mēs
liekam uzsvaru uz divām acīmredzami līdzīgām, kas
sniegušas divus atšķirīgus iznākumus. Gan Ungārija, gan
Zviedrija ir nesen novērtējušas narkotiku lietošanas
kriminālnoziegumu sekas. 1999. gada martā tika grozīts
Ungārijas kriminālkodekss, lai turpmāk narkotiku lietošanu
uzskatītu par kriminālnoziegumu un lai iespēju prasīt
likuma pārkāpējiem uzsākt ārstēšanos turpmāk atvēlētu
tikai atkarīgajiem lietotājiem. Tomēr tālākos zinātniskos
pētījumos secināja, ka mērķis samazināt narkotisko vielu
ļaunprātīgu izmantošanu, patēriņu un apriti nav sasniegts;
to cilvēku skaits, kas narkotikas izmēģina un reģistrēto
pārkāpumu un likumpārkāpēju skaits turpināja augt. Turklāt
pārmaiņas likumā padarīja narkotiku likumīgo klasifikāciju
grūtāku un tiesas procesus sarežģītākus, kā arī izraisīja
negatīvas sekas narkotiku tirgus dalībnieku uzvedībā.
Pētījumu autori secināja, ka sodi ir bijuši parāk bargi un
nav bijis ievērots fakts, ka jaunieši kļuva par narkomāniem
nevis tāpēc, ka viņiem piemīt kriminālnoziedznieka
raksturs, bet gan sakarā ar apstākļiem, kādos tie
atradušies. Tā rezultātā, ņemot vērā pētījumu secinājumus,
2003. gada 1. martā tika ieviests jauns grozījums, kas
attiecīgi atcēla iepriekš ieviestās pārmaiņas.

2000. gadā Zviedrijā Valsts padome kriminālnoziegumu
novēršanā pētīja sekas, kas radušās pēc 1988. gada
regulas (kas nostiprināta 1993. gadā), kurā vienkāršu
narkotiku lietošanu padarīja par likuma pārkāpumu. Pētījums
atklāja, ka regulas īstenošanas rezultātā strauji palielinājās
cilvēku skaits, kas arestēti par nelieliem likuma par
narkotikām pārkāpumiem. Lai gan daudzi no arestētajiem
bija pazīstami narkomāni, daži arestētie bija jauni, iepriekš
nezināmi lietotāji. Nozīmīgs regulas īstenošanas iemesls bija
atpazīt jauniešus jau agrā viņu narkomānu karjeras stadijā,
un ziņojumā secināja, ka tas tika izpildīts. Ziņojumā tiek
pārrunāta arī regulas ietekme uz narkotiku tirgu (kas ir
ievērojami izplatījies). Noslēgumā tika ziņots, ka nepastāv
skaidri rādītāji par to, ka narkotiku lietošanas
kriminalizācijai ir biedējoša ietekme uz jauniešiem.

Attiecībā uz pārējiem atbildes pasākumiem Apvienotajā
Karalistē veic vai ir jau veiktas vairāku juridisko
instrumentu cīņai pret likumpārkāpējiem izvērtēšana, kā
piemēram, pārbaudot turpmāk izraisītos likumpārkāpumus,
narkotiku tiesas un shēmas saistībā ar pakļaušanu arestam.
Citas metodes, kā rīkoties ar noziedzniekiem, kas
pārkāpuši likumu par narkotikām, pašlaik izvērtē Vācijā
(sodīšanu aizvietot ar ārstēšanu), Īrijā (pakļaušana
arestam) un Nīderlandē (obligātā ārstēšana).

20



1. nodaļa: Jaunumi politikā un tiesību aktos

maksimālais sods par kaņepju uzglabāšanu personīgai
lietošanai ir samazināts no pieciem gadiem ieslodzījumā
uz diviem gadiem, taču skaidrs, ka jebkurā gadījumā
kaņepju uzglabāšana ir noziedzīgs nodarījums. Paralēlās
tiesību aktu pieņemšanas dēļ nemainīti palika spēkā divi
saistīti faktori – maksimālais sods par kaņepju
uzglabāšanu, lai tās piedāvātu pirkšanai, un tas, ka
kaņepju uzglabāšana ir noziegums, par kura izdarīšanu
apcietina. Tomēr Vecāko policijas darbinieku asociācijas
vadlīnijās ir ieteikums, ka policija par kaņepju
uzglabāšanu apcietina tikai noteiktos apstākļos, ieskaitot
smēķēšanu publiskās vietās vai nepilngadīgo klātbūtnē.

Tomēr vajadzētu apcietināt arī personas vecumā līdz 
18 gadiem, lai tās varētu nosūtīt ārstēties.

Gan Beļģija, gan Apvienotā Karaliste īpašu uzmanību
kaņepēm pievērš savos tiesību aktos vai pamatnostādnēs
– šis aspekts ir izskatīts turpmāk šajā ziņojumā.

Līdzekļu konfiskācija

Aizvadītajā gadā vairākas valstis izdarīja grozījumus
tiesību aktos, kas attiecas uz narkotiku tirgoņu līdzekļu
konfiskāciju vai no šādiem līdzekļiem izveidotu fondu
pārvaldību. Īrijā Kriminālo līdzekļu biroja (Criminal Assets
Bureau (CAB)) iniciatīva iekļauj sadarbību ar Garda valsts
narkomānijas vienību (Garda National Drugs Unit
(GNDU)), lai noteiktu un pieņemtu pasākumus attiecībā uz
vietējo narkotiku tirgotāju līdzekļiem. Apvienotajā Karalistē
saskaņā ar Likumu par noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem
(2003. g.) ir izveidota Līdzekļu atgūšanas aģentūra, un
saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem policistiem un muitas
darbiniekiem ir piešķirtas tiesības arestēt personas un
pārmeklēt tās, meklējot naudu. Aktā ir ietverti pasākumi,
kurus veicot, izmeklētājiem palīdz izsekot noziedzīgā ceļā
iegūtu līdzekļu izlietojumam un izmeklēt nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanas pasākumus. Skotijā ir paplašinātas
izpildes iestāžu un kriminālvajāšanas organizāciju
pilnvaras, lai šīm organizācijām sniegtu iespēju veicināt
krimināllietās un civillietās iesaistīto līdzekļu atgūšanu.

Spānijā ar 2003. gadā pieņemto jauno aktu, kas
reglamentē ar narkotiku tirdzniecību saistītos līdzekļu
fondus, ir atcelts likums, kas šajā jomā pieņemts 1995.
gadā. Jaunais likums paredz paātrināt to dokumentu
pārsūtīšanu, kuri vajadzīgi, lai identificētu un dislocētu
atsavinātās preces, un paplašināt fondu saņēmēju loku,
ietverot starptautiskās un pārvalstu struktūras un ārvalstu
valdības. Nīderlandē tika veikts pētījums par tiesību
aktiem, kas reglamentē konfiskāciju un kas bija stājušies
spēkā 10 gadus iepriekš, un šā pētījuma laikā izpētīja to
līdzekļu veidu un apmēru, kas piederējuši 52 lielām
kriminālām organizācijām, kuras minētajā laika posmā ir
bijušas sauktas pie atbildības. Pētījumā secināja, ka tikai
10 % no novērtētās nelikumīgi iegūtās naudas varēja
konfiscēt, taču joprojām ir grūti pierādīt, tieši cik daudz
naudas iegūts nelikumīgi. Pētījuma veicēji ieteica uzlabot
zināšanas un pieredzi ar kriminālizmeklēšanu saistīto
finanšu jomā. Francijā Krimināllietu un spriedumu izpildes
atlikšanas departaments 2002. gadā izdeva apkārtrakstu,
kurā ir izklāstīti precīzi darbības noteikumi un kurš paredz
to fondu kontroles organizāciju, kas atsavināti saistībā ar
narkotiku tirdzniecību vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanu, pamatojoties uz secinājumu, ka 1995. gadā
izveidotajā narkomānijas apkarošanas politikas fondā nav
bijis būtisku ienākumu.
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Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

Pašlaik nav iespējams precīzi noteikt, kā narkotiku
izplatīšana notiek visā pasaulē, jo trūkst uzticamu datu.
Tomēr Eiropols (2002) ir sniedzis saskaņotu aprēķinu – 
2 līdz 5 % no iekšzemes kopprodukta pasaulē. Nelegāla
tirgošanās ar narkotikām joprojām ir vienīgais lielākais
līdzekļu nelikumīgas ieguves avots. Starptautiska nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšana noteikti ietver kapitāla vai
preču, piemēram, zelta, platīna vai dimantu, nelegālu vai
neparastu pārvešanu pāri robežām (PVO, 2003c).

Grozījumos, kas izdarīti Padomes Direktīvā 91/308/EEK
par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ir daudz
plašāka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas definīcija,
kas pamatojas uz predikatīvu nodarījumu plašāku klāstu
un paplašina pienākumu ziņot neatkarīgiem juridiskajiem
speciālistiem.

Eiropola paplašinātās pilnvaras, kas tam ir no 2002.
gada janvāra, piešķir šai organizācijai kompetenci pār
visām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām,
attiecībā uz kurām predikatīvais nodarījums ir iekļauts
Eiropola Konvencijas 2. pielikumā (Europol, 2002).

Interpols katrā valstī ir ieviesis ekspertu kontaktpersonu
tīklu, lai ar informāciju par nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanu varētu dalīties ātrāk un efektīvāk (Interpols,
2002). Kontrabandas apkarošanas tīkls (CEN) ir
elektroniska informācijas un saziņas sistēma, ko izveidojusi
PMO un kas sāka darboties 2000. gada jūnijā. No 2003.
jūnija ir bijuši vairāk nekā 700 šīs sistēmas lietotāji 
no 130 valstīm un vairāk nekā 7 000 ziņojumu par
valūtas konfiskāciju. Laika periodā no 2002. līdz 2003.
gadam FATF (Finanšu darba grupa) sasniedza
ievērojamus panākumus cīņā pret nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanu. FATF veiksmīgi pārskatīja 
40 ieteikumus (FATF, 2003a). Īpaša vērība tika pievērsta
alternatīvu naudas pārvedumu sistēmu ļaunprātīgas
izmantošanas apkarošanai (FATF, 2003b).



(15) http://eldd-cma.emcdda.eu.int/comparative_doc/Drugs_and_driving.pdf.
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Somijā Sodu kodeksa pārskatītā 23. nodaļa paredz, 
ka jebkuru personu, attiecībā uz kuru konstatēts, ka tā
vada transportlīdzekli spēcīgā kādas narkotiskās vielas
iespaidā, kā arī tad, ja tās asinīs ir konstatēts kādas
narkotiskas vielas metabolisks atvasinājums, soda par
braukšanu dzērumā, ja vien attiecīgo vielu nav izrakstījis
ārsts. Tomēr, ja spēja vadīt transportlīdzekIi ir
nepietiekama, vadītāju soda par braukšanu dzērumā
neatkarīgi no tā, vai vielu ir izrakstījis ārsts vai nav. Ja
spēja vadīt transportlīdzekli ir pasliktinājusies tiktāl, ka ir
apdraudēta citu drošība, sods par īpaši riskantu
braukšanu dzērumā var būt minimālā soda nauda 
60 dienu soda naudas vienību apmērā vai ieslodzījums 
uz maksimālo laika periodu, kas ir divi gadi.

2003. gada jūnijā Eiropas oficiālajā narkotiku datu bāzē
(ELDD) 16 valstīs publicēja salīdzinošu pētījumu (15) par
juridisko stāvokli attiecībā uz narkotikām un
transportlīdzekļu vadīšanu, un tajā bija ietverta informācija
par to, ka, lai gan transportlīdzekļa vadīšana narkotisko
vielu iespaidā ir pārkāpums visās valstīs, ir ievērojamas
atšķirības attiecībā uz policijas pilnvarām pārbaudīt
transportlīdzekļa vadītājus, iesaistītajām vielām un
pieejamām sankcijām. EMCDDA iepazīstināja ar šo
pētījumu 2003. gada jūnijā Eiropas Padomes Pompidū
grupas seminārā par ceļu satiksmi un psihoaktīvajām
vielām.

Narkotikas un transportlīdzekļu vadīšana

Trīs ES valstis ir veikušas ievērojamas izmaiņas tiesību
aktos, kas reglamentē transportlīdzekļu vadīšanu pēc
narkotiku lietošanas. Austrijā 2003. gadā stājās spēkā
Ceļu satiksmes likuma 21. grozījums, tādējādi piešķirot
policistiem tiesības pieprasīt vadītājiem nodot asins
paraugu, lai pārbaudītu aizdomas par nepietiekamu spēju
vadīt transportlīdzekli narkotiku iespaida dēļ. Sankcijas,
ko piemēro, ja tests ir pozitīvs, un sekas, kādas ir tad, ja
vadītājs atsakās iziet pārbaudi, ir tādas pašas, kādas tās
ir attiecībā uz transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā. Turklāt
saskaņā ar minēto likumu, ja tests ir pozitīvs, nav jāsniedz
policijas ziņojums par Narkotisko vielu likuma noteikumu
pārkāpšanu, bet ir jāsniedz tikai paziņojums reģionālajām
veselības iestādēm.

Francijā saskaņā ar jauno likumu, kas ieviests 2003. gada
februārī, transportlīdzekļa vadīšana pēc to vielu vai augu
lietošanas, kas klasificēti kā narkotikas, ir īpašs
pārkāpums, un šādos gadījumos obligāti jāpārbauda visi
vadītāji, kas iesaistīti ceļu satiksmes negadījumā, kura
sekas ir nāve. Stingrākus sodus piespriež, ja narkotikas
lietotas kopā ar alkoholu. Turklāt vadītāji, kas iesaistīti ceļu
satiksmes negadījumā, kurā nodarīti miesas bojājumi, bet
nav nāves gadījumu, būtu pastāvīgi jāpārbauda ikreiz,
kad ir aizdomas, ka viņi lietojuši narkotikas. Tāpat arī
žandarmērijai un policijai ir atļauts pārbaudīt vadītājus
izlases kārtā.
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(16) Skatīt 1. attēlu OL: Valstu plāni, kas precizē profilakses mērķus un stratēģiju.
(17) Skatīt 2. attēlu OL: Informācijas sniegšanas veidi attiecībā uz profilaksi skolās.
(18) Skatīt 3. tabulu OL: Kopsavilkuma rādītāji attiecībā uz profilaksi skolās.
(19) Skatīt 3. attēlu OL: Profilakse jaunatnei ārpus skolām.

Narkomānijas apkarošanas pasākumu mērķis ir samazināt
narkotisko vielu lietošanā iesaistīto cilvēku skaitu vai
paaugstināt narkotiku lietotāju vecuma līmeni, kas ir
biežāk, tādējādi mazinot narkomānijas problēmas apjomu
(Rhodes et al., 2003). Narkomānijas apkarošanas
pasākumi ietver izglītošanu par narkotikām un brīdinājumus
par to radītajiem draudiem, taču tie neietver tikai
izglītošanu un brīdinājumus. Faktiski šie ar narkotiku
apkarošanu saistītie pasākumi ir tikai neliela daļa no
narkomānijas apkarošanas. Efektīvās stratēģijās informācija
par vielām ir apvienota ar izvēlētām uzvedības un izziņas
metodēm (normatīvā pārliecība), kuras profilaktiski ietekmē
narkotiku lietošanas raksturu (Flay, 2000).

Profilakses pasākumus klasificē atbilstoši mērķa grupai.
Universālā profilakse ir vērsta uz vispārējo (parasti gados
jauno) sabiedrību, piemēram, skolēniem, neapsverot īpašas
riska grupas, savukārt selektīvā profilakse ir vērsta uz mazāk
aizsargātām iedzīvotāju grupām, un norādītā profilakse ir
vērsta uz mazāk aizsargātām atsevišķām personām. Tomēr,
lai gan profilakse, ko galvenokārt veic skolās, bieži ir
politiska prioritāte, var diskutēt par to, vai šāda profilakse ir
galvenais profilakses pīlārs arī praksē. Tā kā finansējums
profilakses pasākumu veikšanai ir ierobežots un dažās valstīs
tas ir samazinājies (piemēram, Francijā narkomānijas
apkarošanas pasākumiem atvēlētā budžeta apjoms
samazinājās no 15 miljoniem eiro 2001. gadā līdz 
11 miljoniem eiro 2002. gadā), arvien svarīgāks kļūst fakts,
ka narkomānijas apkarošana notiek augstā līmenī un tam ir
acīmredzami pierādījumi. Ideāli būtu, ja profilakses
pasākumu politikas plānošanu un īstenošanu, ņemot vērā
sabiedrības veselības aizsardzību, lai plašai iedzīvotāju
mērķa daļai nodrošinātu rentablu universālās profilakses
pamata līmeni (prêt-a-porter), papildinātu ar intensīvāku un
piemērotāku iejaukšanos, kas jo īpaši vērsta uz mazāk
aizsargātām iedzīvotāju grupām un atsevišķām personām (16).

Universālā profilakse

Moderno narkomānijas apkarošanas stratēģiju un jo īpaši
skolās veiktās universālās profilakses programmu principi un
saturs, pamatojas uz pierādījumiem. Izmērojama ilgtermiņa

ietekme, pat ja tā ir neliela (Stothard and Ashton, 2000), ir
nozīmīgs ieguvums, ja tā sasniedz plašu iedzīvotāju grupu.
Pamatprincipi attiecībā uz to, kādi pasākumi ir iedarbīgi un
kādi nav, nu jau ir vispāratzīti. Iedarbīgi elementi ir
interaktīvā mācīšana (iesaistot līdzīgās personas) (Tobler
and Stratton, 1997), normatīvās pārliecības koriģēšana
(Flay, 2000), nopietna koncentrēšanās uz sociālajām
iemaņām un neliels informācijas apjoms par vielām, un šiem
elementiem jābūt līdzsvarotiem un jāatbilst gados jaunu
cilvēku sociālajai realitātei (Hansen, 1992; Dusenbury and
Falco, 1995; Paglia and Room, 1999; Tobler et al., 2000;
Tobler, 2001). Praksē dažās dalībvalstīs politiķi un
speciālisti par prioritārām joprojām uzskata tādas pieejas,
kas jau apliecinātas kā neefektīvas, – emocionālo
izglītošanu (piemēram, pašapziņas celšanu), informēšanu
(izpratnes vairošanu) un atspoguļošanu.

Tāpat ir zināmi faktori, kas veicina skolās veiktas profilakses
sekmīgu izplatīšanu (17), – to jau izstrādāto mācību
programmu stingra ievērošana, kuras izstrādājuši atbilstoši
apmācīti skolotāji, skaidri definēts programmu saturs, kā arī
rokasgrāmatu un materiālu nodrošināšana. Turklāt dzīvē
narkomānijas apkarošanai jābūt visaptverošas skolu politikas
daļai narkotiku apkarošanas un veselības veicināšanas jomā
(Paglia and Room, 1999; Chinman et al., 2004). Tomēr
praksē minētās trīs atšķirīgās stratēģijas var būt atšķiramas,
un tikai retos gadījumos tās apvieno. Pirmajā stratēģijā
profilaksi veic, īstenojot plašas valstu programmas (Čehijā,
Īrijā, Lietuvā, Nīderlandē) vai apstiprinātu programmu
kopumu (Grieķijā, Spānijā, Ungārijā, Zviedrijā). Otrā pieeja
ir vērsta uz skolotāju apmācību (franču valodā runājošajā
Beļģijas daļā, Vācijas daļās, Austrijā, Apvienotajā Karalistē),
pieņemot, ka skolotāji profilakses galveno uzdevumu iekļauj
ikdienas mācību nodarbībās. Visbeidzot, dažas valstis
(piemēram, Portugāle) izvēlas ieviest tīklus veselības
veicināšanai skolās. Tikai Īrijā un Spānijā visas trīs pieejas
piemēro vienoti visā valstī (18).

Universālā profilakse, ko veic ārpus skolām (19),
galvenokārt vērsta uz gados jauniem cilvēkiem trīs
galvenajos veidos: nodrošinot alternatīvas izklaides,
piemēram, jauniešu darbs, aizraujoši piedzīvojumi un

2.  nodaļa
Narkomānijas apkarošana – darbs ar kopienām, īpašu uzmanību
pievēršot vairāk apdraudētajām
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(20) Skatīt 1. attēlu OL: Valstu plāni, kuros precizēti profilakses mērķi un stratēģija.

(koncepciju zinātniskais pamats), sistēma (kā un kas
organizē informācijas sniegšanu) un piemērošanas joma
(sasniegtais iedzīvotāju apjoms).

Kvalitātes kontroles sistēmas un standartus izmanto Čehijā,
Lietuvā, Slovēnijā un Zviedrijā, savukārt Portugālē un
Vācijā pašlaik darbojas vai vēl attīstās jaunas uzraudzības
sistēmas attiecībā uz profilakses pasākumiem. Arvien
vairāk valstu stratēģijās nosaka un iesaka profilakses
pasākumu konkrētas sastāvdaļas, piemēram, sociālo un
lēmumu pieņemšanas iemaņu veicināšanu un pašcieņas
celšanu Lietuvā un Zviedrijā.

Piemērošanas jomu attiecībā uz profilaksi skolās, kas
izteikta kā to skolēnu īpatsvars, kuriem piemēro universālo
profilaksi, var novērtēt tikai attiecībā uz profilaksi, kas
pamatojas uz programmām, bet dažu stratēģiju mērķis ir

radoši pasākumi (Grieķijā, Spānijā, Latvijā, Luksemburgā,
Apvienotajā Karalistē), rīkojot jaunatnes sporta pasākumus
un organizējot sporta klubus, lai jauniešus piesaistītu
aizsardzības grupu normām, uzvedībai un attieksmei
(Itālijā, Somijā, Vācijā), vai izmantojot vērienīgas metodes
(Dānijā, Austrijā, Polijā, Portugālē, Norvēģijā). Veicot
profilakses pasākumus ārpus skolām, ir neizmērojamas
iespējas apzināt apdraudētos jaunos cilvēkus un
pievērsties mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, taču
šīs iespējas izmanto tikai dažās dalībvalstīs (Īrijā,
Ungārijā, Nīderlandē, Austrijā, Apvienotajā Karalistē).

Selektīvā profilakse
Atšķirībā no universālās profilakses plašā mēroga un
pievēršanās galvenokārt mazas devas iedarbībai,
selektīvās profilakses politika galvenokārt ir vērsta uz
atsevišķām neaizsargātām personām vai iedzīvotāju
grupām. Selektīvā profilakse ietver riska faktoru, mazāk
aizsargāto iedzīvotāju grupu un problēmas radošo
līdzcilvēku pašreizējo (ideālā gadījumā vietējo) izpēti, lai
pievērstos gadījumiem, kad risks sākt lietot narkotikas ir
vislielākais. Dažās valstīs, piemēram, Somijā un Zviedrijā,
selektīvajai profilaksei pievērš arvien vairāk uzmanības, jo
arvien biežāk kaņepes un alkoholu lieto izklaides
pasākumos (skatīt 3. nodaļu), taču šo profilaksi diemžēl
piemēro tikai dažās dalībvalstīs (2. attēls), pārsvarā tajās,
kurās jau ir izveidota stratēģijas politika attiecībā uz
universālo profilaksi. Svarīga ir atbilstoša teorētiskā bāze
un novērtēšana, tādējādi mērķa grupu vai jomu izvēle
pamatojas uz izpētes datiem, un var noteikt un savstarpēji
saistīt izmeklēšanas mērķus. Piemēram, Ungārijā vairāki
iejaukšanās pasākumi ir vērsti uz čigānu tautības
iedzīvotājiem, un to veikšanā izmanto līdzgaitnieku grupas
pieeju. Profilakse izklaides pasākumu jomā kā selektīvās
profilakses īpaša apakškopa ir aprakstīta 4. nodaļā.

Jaunākie panākumi paplašinātajā 
Eiropas Savienībā
Grieķijā, Portugālē un Zviedrijā narkomānijas apkarošanas
politika ir uzlabota, iekļaujot modernas koncepcijas un
skaidrākas sistēmas, piemēram, skolās veikta profilakse ir
noteikta skaidrāk nekā iepriekš. Ir paplašinājušās
programmas jaunākā vecuma bērnu izglītošanai
bērnudārzos un pirmsskolās, jo īpaši Austrijā un Grieķijā.

Starp dalībvalstīm profilakses politika, uz ko attiecas
kvalitātes kontroles sistēmas (3. attēls), parasti arī
atspoguļo augstāku sistēmas līmeni (piemēram,
informācijas sniegšana, izmantojot sarežģītas
programmas (20)) un faktu, ka vairāk uzmanības pievērsts
selektīvajai profilaksei (skatīt 2. attēlu). Salīdzinot
profilakses politiku visā Eiropā, galvenie faktori ir kvalitāte

2. attēls: Dalībvalstis, kurās selektīvā profilakse (t.i., vērsta uz
visvairāk neaizsargātajiem iedzīvotājiem vai reģioniem) ir minēta
stratēģijās un īstenota

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi un Ziņojums par selektīvo profilaksi ES
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1569).

Kipra
Malta

Atzīta nozīme, daži vai nesen notikušie pasākumi

Nav atsauču vai tās ir nepietiekamas, nav pieejami atbilstoši pasākumi

Īpaša nozīme, augsts aktivitātes līmenis (pieejami labas prakses piemēri)

Nav informācijas

„Problemātiskas attīstības 
agrīna identificēšana un 
lokalizēšana un jauniešu 
riska uzvedība”

Daži pasākumi 
Tallinas 
pašvaldības 
iestādē

Vairāki iejaukšanās 
pasākumi, kas 
vērsti uz čigānu 
tautības jauniešiem



plaša piemērošanas joma (Apvienotajā Karalistē, Īrijā,
Spānijā). Visās Spānijas Comunidades Autónomas to
skolēnu īpatsvars, kuriem piemēro apstiprinātas un
ieteicamas profilakses programmas, ir palielinājies, bet
citās dalībvalstīs (Čehijā, Grieķijā, Norvēģijā)
piemērošanas joma nesen ir bijusi novērtēta. Pateicoties

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā
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(21) Skatīt 4. tabulu OL: Galveno profilakses rādītāju konspekts.

šiem panākumiem, narkomānijas apkarošanas pūliņu
rezultāti pamazām uzlabojas vairākās dalībvalstīs, kuras
iepriekš raksturotas kā valstis ar „pasākumu zemu
koncentrēšanas līmeni (pārsvarā nespecifiski iejaukšanās
pasākumi un maz atbilstošu profilakses materiālu), zemu
plānošanas līmeni (šajā jomā strādājošo speciālistu zems
apmācības līmenis), zemu visaptveramības un
novērtēšanas līmeni (zems izpētes līmenis un novērtēšanas
procedūru trūkums), zemu nepārtrauktības līmeni (bieži 
ad hoc iejaukšanās pasākumi) un zemu koordinācijas un
līdzdalības līmeni (koordinācijas trūkums attiecībā uz
īstenotajiem pasākumiem )” (Portugāles valsts ziņojums).

… un panākumu trūkums

Dažās dalībvalstīs panākumi ir mazi un tajās joprojām
pārsvarā izmanto koncepcijas, kas nebalstās uz
pierādījumiem. Tā iemesli ir inerce, pārlieka uzmanība
medicīniskai un uz atkarību vērstai pieejai, nespēja novērtēt
sociālās ietekmes svarīgumu un koncentrēšanās pārsvarā uz
personiskajiem mainīgajiem aspektiem. Turklāt standartu
trūkums nozīmē dažās valstīs, ka profilakses veikšana ir tikai
to vietējo veselības speciālistu un skolotāju uzdevums, kuru
zināšanas par profilaksi, kas pamatojas uz pierādījumiem,
bieži vien ir nepietiekamas, un tādējādi profilaksei nozīme ir
tikai sabiedrības uzskatu un pārliecības līmenī. Dažās
dalībvalstīs (piemēram, Beļģijas daļās, Dānijā, Francijā,
Igaunijā, Itālijā, Latvijā un Vācijā) profilakse skolās joprojām
lielā mērā balstās uz informēšanu, izmantojot bukletus,
rīkojot neregulārus seminārus, pasākumu dienas un izstādes,
sanāksmes, lekcijas vai speciālistu vizītes.

Lai gan ierobežoti, bet tomēr ir pierādījumi (Flay, 2000)
par to, ka veiksmīgai profilaksei skolās ir jābūt iekļautai
izglītības programmā veselības veicināšanas un skolas
narkomānijas apkarošanas politikā un ka tajā jāietver
sabiedriskās dzīves un kopienas aspekti (Paglia and
Room, 1999). Tomēr arvien biežāka tādu frāžu lietošana
kā „veselīga dzīvesveida veicināšana”, „vienota pieeja”
un „cieši saistīta profilakse” bieži slēpj atbilstoša pamata
trūkumu narkomānijas apkarošanas politikā un ierobežotas
saistības attiecībā uz profilaksi, kas balstās uz
pierādījumiem. Ievērojamu panākumu nav bijis arī
attiecībā uz profilaksi ģimenēs. Kā daļa no universālās
profilakses profilakse ģimenē joprojām ir tikai vecāku rīkoti
vakari vai grupas (piemēram, Grieķijā, Vācijā, Zviedrijā),
savukārt tikai Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Polijā, Spānijā
un Zviedrijā tā ir būtiska selektīvās profilakses daļa
(piemēram, uzmanības pievēršana visvairāk
apdraudētajām ģimenēm)(21).

3. attēls: Dalībvalstis, kurās par prioritāti tiek uzskatīta un īstenota
skolās veiktās profilakses kvalitātes kontrole, uzraudzība un
novērtēšana

Avots: Reitox tīkla valstu ziņojumi.

Kipra
Malta

Nav būtiskas novērtēšanas, taču ir kvalitātes 
kontrole un dažas uzraudzības sistēmas

Nav būtiskas novērtēšanas, nav kvalitātes 
kontroles, taču ir uzraudzības sistēmas

Būtiska novērtēšana, izstrādāta un tiek īstenota 
kvalitātes kontrole un uzraudzības sistēmas

Nav politikas pasākumu, ko veic, lai nodrošinātu 
zinātniski pamatotu profilakses praksi skolās

Nav informācijas

Ir zināms, ka skolēniem piemēro 
profilakses programmas

BE: GINGER profilakses pasākumu 
datu bāze: 65 darbinieki, 
5 000 ieraksti

SE: Novērtēšana, 
uzsākta kvalitātes 
kontrole, nav 
uzraudzības 
sistēmas

DE: Būtiska 
novērtēšana, 
nav kvalitātes 
kontroles, 
uzsākta 
uzraudzības 
sistēma

AT: Novērtēšana, 
neoficiāla kvalitātes 
kontrole, nav 
uzraudzības sistēmas
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Visās ES valstīs kaņepes ir visvairāk lietotā nelegālā viela,
lai gan šajā ziņā starp valstīm ir ievērojamas atšķirības.
Pirmo reizi kaņepju lietošana dažās Eiropas valstīs kļuva
izplatīta 20. gadsimta septiņdesmitajos gados, bet pārējās
ES valstīs tā izplatījās septiņdesmitajos un astoņdesmitajos
gados (4. attēls – Spānijas piemērs). Plaša narkotiku
lietošana jaunajās ES dalībvalstīs ir vērojama nesen.

Izplatība un ievirzes

Narkotiku lietošana iedzīvotāju vidū ir izvērtēta, organizējot
apsekojumus par narkotikām, kas sniedz aptuvenus datus
par to iedzīvotāju īpatsvaru, kas noteiktu laika periodu ir
lietojuši narkotikas (22). Jaunāko sabiedriskās domas aptauju

rezultāti liecina, ka ievērojams daudzums pieaugušo Eiropā
(vecumā no 15 līdz 64 gadiem) minēto vielu ir lietojuši
vismaz reizi, un šādu personu īpatsvars ir no 5 līdz 10 %
Beļģijā, Igaunijā, Portugālē un Ungārijā un līdz pat 24 līdz 
31 % Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Francijā un Spānijā.
Salīdzinājumam rezultāti, ko sniegusi 2002. gadā Amerikas
Savienotajās Valstīs notikusī valsts mājsaimniecību aptauja
par narkotikām, liecina, ka 40 % pieaugušo (12 gadi un
vecāki) ir mēģinājuši lietot kaņepes jeb marihuānu vismaz
vienreiz, bet 11 % to ir lietojuši pēdējo 12 mēnešu laikā
(SAMHSA, 2002) (23).

Aptauju rezultāti liecina, ka kaņepes pārsvarā lieto jaunieši
(vecumā no 15 līdz 34 gadiem), un jo īpaši daudz to lieto

3.  nodaļa
Kaņepes

4. attēls: Mainīgie kaņepju lietošanas uzsākšanas izplatībai pēc izvēlētām vienā laikā dzimušo ļaužu grupām – Spānijas piemērs

NB: Dati balstīti uz 1997. gada valsts līmeņa apsekojuma par narkotikām (n = 12 515; vecumā no 15 līdz 64 gadiem) un 1999. gadā valsts līmeņa
apsekojuma par narkotikām (n = 12 488; vecumā no 15 līdz 65 gadiem). Vienā laikā dzimušo ļaužu grupas izvēlētas tikai tad, ja nav ievērojamu
atšķirību starp apsekojumiem un paraugiem, kas apvienoti attiecībā uz vienā gadā dzimušo ļaužu grupām.

Avots: Kraus, L., Augustin R., Analysis of age of first cannabis use in Germany, Greece and Spain. EMCDDA ziņojumā CT.00.EP.14: Tās ES datu bankas
tehniskā īstenošana un atjaunināšana, kurā apkopota informācija par valstu iedzīvotāju apsekojumiem saistībā ar narkotiku lietošanu, un apkopoto datu
kopīgas analīzes veikšana.

Vienā laikā 
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Lietošanas uzākšanas gads katrai no vienā laikā dzimušo ļaužu grupai
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(22) Skatīt metodoloģiskās piezīmes par iedzīvotāju apsekojumiem 2004. gada statistikas biļetenā. 
(23) Jāņem vērā, ka ASV veiktajā pētījumā izskatītais vecuma diapazons (12 gadi un vairāk) ir plašāks nekā vecuma diapazons, attiecībā uz kuru
EMCDDA sniedzis informāciju par ES veiktajiem pētījumiem (15 līdz 64 gadi).



pieaugošais pieprasījums pēc ārstēšanās ir izskatīts
izvēlētajā tēmā „Kaņepju lietošanas problēmas vispārējā
kontekstā” (82. lpp.)(26).

Tendences
Pastāvīgu ilgtermiņa pētījumu trūkums vairumā ES valstu
ierobežo iespējas identificēt tendences narkotiku
lietošanas jomā. Tomēr dažādu pētījumu rezultāti (pētījumi
valsts, vietējā līmenī, iesaucamo aptaujas un aptaujas
skolās) ir pierādījuši, ka kaņepju lietošanas tendence
ievērojami palielinājās 20. gadsimta deviņdesmitajos

(24) Skatīt Izplatība 2. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(25) Ibid.
(26) Skatīt arī 4. attēlu OL: Kaņepju lietošanas biežums 15 gadu vecu skolnieku vidū, kas tās lietojuši pagājušā gadā. 

3. nodaļa: Kaņepes

cilvēki, kas ir aptuveni 20 gadus veci. Vīrieši lieto
ievērojami vairāk kaņepju nekā sievietes. Valsts līmeņa
pētījumu rezultāti liecina arī par to, ka kaņepju lietošana ir
vairāk izplatīta pilsētās vai reģionos, kuros ir liels
iedzīvotāju blīvums. Dažas no novērotajām atšķirībām starp
valstīm daļēji atspoguļo urbanizācijas līmeņu atšķirības.

To 15- un 16-gadīgo skolēnu skaits, kuri uzskata, ka
kaņepes ir viegli vai ļoti viegli pieejamas, ir pastāvīgi
lielāks par to personu skaitu, kuras saskaņā ar pētījumu
kaņepes ir lietojušas ilgstoši (24), taču abi rādītāji liecina
par vienām un tām pašām ģeogrāfiskajām atšķirībām.
Atšķirības starp valstīm ir ievērojamas. Jaunāko aptauju
rezultāti liecina, ka to piecpadsmitgadīgo skolēnu
īpatsvars, kuri kaņepes ir lietojuši ilgstoši, ir mazāks nekā
10 % Grieķijā, Maltā, Norvēģijā un Zviedrijā, bet lielāks
nekā 30 % Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Francijā un
Spānijā (25). Vislielākais lietotāju īpatsvars ir starp zēniem
Anglijā (42,5 %) un nedaudz mazāks (38 %) tas ir starp
meitenēm Anglijā. Atšķirības attiecībā uz kaņepju lietošanu
starp zēniem un meitenēm ir arī atsevišķās dalībvalstīs, un
tās ir mazāk raksturīgas Ziemeļeiropas valstīm. Piemēram,
Zviedrijā ilgstoši kaņepes lietojušo skolēnu īpatsvars ir
7,7 % attiecībā uz zēniem un 6,6 % attiecībā uz meitenēm,
savukārt Grieķijā šie rādītāji ir attiecīgi 8 % un 2,7 %.

Arvien vairāk kaņepes lieto neregulāri vai arī tās atsāk
lietot pēc kāda laika. Saskaņā ar pētījumu rezultātiem
vairumā ES dalībvalstu tikai 20 līdz 40 % no visiem
pieaugušajiem, kas jebkad mēģinājuši lietot kaņepes, ir
lietojuši tās pēdējo 12 mēnešu laikā, un tikai 1 līdz 10 %
atzīst, ka ir tās lietojuši visus pēdējos 30 gadus.

Kaņepju lietošana pēdējo 12 mēnešu laikā ir vairāk
izplatīta starp jauniešiem (vecumā no 15 līdz 34 gadiem)
nekā starp pieaugušajiem vispār, lielākajā daļa valstu
sasniedzot 5 % līdz 20 % lietotāju īpatsvaru (5. attēls).

Pētījumu rezultāti liecina, ka neliels, taču nozīmīgs un
nemainīgs ir to piecpadsmitgadīgo skolēnu īpatsvars ES
(aptuveni 15 %), kuri pēdējā gada laikā kaņepes ir
lietojuši 40 vai vairāk reizes (ko var uzskatīt par
„nopietnu” lietošanu”). 6. attēlā ir redzams, ka zēnu, kas
uzskatāmi par „nopietniem” lietotājiem, ir divreiz vairāk
nekā meiteņu. „Nopietno” lietotāju īpatsvars starp zēniem
ir mazāks nekā 1 % vairumā Baltijas jūras valstu (Igaunija,
Latvija, Lietuva, Somija un Zviedrija) un Maltā, savukārt
5 % līdz 10 % šādu lietotāju ir Apvienotajā Karalistē,
Beļģijā, Francijā, Īrijā, Slovēnijā, Spānijā un Vācijā. Tas
viss salīdzinājumā ar 0 % līdz maksimāli 4,6 % attiecībā
uz meitenēm. Tas, kādā mērā kaņepju lietošanas
„nopietnība” veicina veselības problēmu rašanos, kā arī
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5. attēls: Neseni (pagājušā gada) kaņepju lietošanas gadījumi
jauniešu (vecumā no 15 līdz 34 gadiem) vidū ES valstīs, kā
novērtēts valstu iedzīvotāju apsekojumos

NB: Dati no visjaunākajiem valstu apsekojumiem, kas pieejami katrā
valstī, izņemot Franciju, kur 2002. gadā veiktā apsekojuma datus
nav iespējams lietot sakarā ar nelielo paraugu skaitu, tādēļ dati
attiecībā uz Franciju šeit ir no 2000. gada.
Ne visi dati atbilst tieši EMCDDA standarta vecuma diapazonam
(Dānijā un Apvienotajā Karalistē no 16 līdz 34 gadiem; Igaunijā,
Ungārijā un Vācijā no 18 līdz 34 gadiem). Vecuma diapazona
atšķirības var nedaudz ietekmēt atšķirības starp valstīm. Dažās valstīs
skaitļi pārrēķināti valsts līmenī, lai atspoguļotu EMCDDA definīcijas.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads, ziņojumi par
apsekojumiem vai zinātniski raksti. Skatīt arī iedzīvotāju
apsekojumu tabulas 2004. gada statistikas biļetenā.
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Atsavināšana un tirgus informācija

2002. gadā kaņepes joprojām bija visvairāk audzētā un
pārdotā nelegālā narkotika visā pasaulē. Tomēr, ņemot
vērā kaņepju audzēšanas vispārējo izplatību un kontroles
sistēmu trūkumu, joprojām ir grūti novērtēt, cik daudz šīs
narkotikas ir saražots (UNODC, 2003a; CND, 2004).

Ražošana un izplatīšana

Pēdējos gados galvenais pasaules kaņepju sveķu avots ir
bijis Maroka, aiz kuras ierindojas Afganistāna un
Pakistāna, lai gan daži avoti ir arī citās valstīs – Albānijā,
Vidusāzijā, Krievijā un Libānā (UNODC, 2003a). 2002.
gadā Maroka joprojām bija valsts, kuru visbiežāk minēja
kā kaņepju sveķu avotu, un no tās nedaudz atpalika
Albānija un Indija, taču kā avotus minēja vēl 31 citu valsti,
tādējādi apstiprinot, ka pārdošana ir ļoti izplatīta un
izcelsmes valstu skaits ir liels (CND, 2004). 2003. gadā
Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku kontroles un

(27) Skatīt 5. attēlu OL: Kaņepju lietošanas attīstība jauniešu vidū dažās ES dalībvalstīs, ņemot vērā ES iedzīvotāju aptaujas.
(28) Skatīt 3. tekstlogu OL: Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotikām.

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

gados gandrīz visās ES valstīs, un jo īpaši tā kļuva
izplatīta jauniešu vidū. Dažos gadījumos šādu lietotāju
skaita palielināšanos novēroja pēc tā samazināšanās
astoņdesmitajos gados (27).

Lai gan daudzas valstis ziņo par to, ka kaņepju lietošanas
apjoms pēdējo gadu laikā ir palielinājies, četras valstis
(Nīderlande, Somija, Zviedrija un Norvēģija) sniedz
informāciju, ka lietotāju daudzums pēdējo 2 līdz 4 gadu
laikā starp skolēniem, iesaucamajiem vai pusaudžiem ir
izlīdzinājies. 2003. gadā gaidāmās Eiropas skolu
aptaujas (ESPAD) rezultāti sniegs plašāku informāciju par
tendencēm, kas vērojamas ES skolēnu vidū (28).

Secinājums ir tāds, ka kaņepju neregulāra lietošana un to
lietošana izklaides un atpūtas pasākumos 20. gadsimta
deviņdesmitajos gados būtiski palielinājās daudzās
Eiropas valstīs, taču tagad tā var sākt samazināties vismaz
dažās valstīs. Iespējams, ka palielinājies ir arī pastāvīgo
lietotāju skaits, jo īpaši jauniešu vidū.

30

6. attēls: To gadījumu izplatība, kad piecpadsmit gadus veci skolnieki kaņepes lietojuši lielā daudzumā, pēc dzimuma 2001./2002. gadā

NB: Kaņepju lietošanu lielā daudzumā definē kā 40 vai vairāk lietošanas gadījumus aizvadītā gada laikā. Vācijā tikai reģionāli paraugi. Portugālē
ierobežota salīdzināmība sakarā ar parauga izmēru un vecumu.

Avots: Currie, C. et al. (2004) HBSC Starptautiskais ziņojums no PVO 2001./2002. gada apsekojuma.
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3. nodaļa: Kaņepes

noziedzīgu nodarījumu novēršanas birojs (UNODC) un
Marokas valdība veica pirmo pētījumu par kaņepju
audzēšanu Marokā. Pētījuma rezultāti atklāja, ka 27% no
apstrādātās zemes Rifa reģionā ir atvēlēti kaņepju
audzēšanai, tādējādi potenciālā raža 2003. gadā bija
3080 tonnas kaņepju sveķu (UNODC un Marokas
valdība, 2003. gads). Galvenais ES patērēto kaņepju
sveķu avots ir Maroka; kaņepju kontrabandu pārsvarā
veic caur Ibērijas pussalu, lai gan arī Nīderlande ir
nozīmīgs sekundārās izplatīšanas centrs, no kura kaņepes
transportē tālāk uz ES valstīm (Bovenkerk and Hogewind,
2002; Valstu ziņojumi, 2003. gads).

Kaņepju augu izcelsme ir bijusi dažādās pasaules valstīs.
Kopumā visbiežāk pieminētās izcelsmes valstis pasaules
līmenī 2001. gadā bija Albānija, Kolumbija,
Dienvidāfrika, Krievijas Federācija, Jamaika un
Nīderlande. Izņemot Eiropu, kaņepju augu kontrabanda
galvenokārt ir starpreģionāla, proti, tos ražo un patērē
vietējā teritorijā vai kaimiņvalstīs (UNODC, 2003a).
Saskaņā ar informāciju 2002. gadā ES atsavināto
kaņepju augu izcelsme ir bijusi dažādās valstīs,
galvenokārt Albānijā un Nīderlandē (CND, 2004; INCB,
2004a), arī Āzijā (Taizemē), Āfrikā (Angolā,
Dienvidāfrikā, Malāvijā, Nigērijā) un abos Amerikas
kontinentos (ASV, Jamaikā, Meksikā) (Reitox tīkla 2003.
gada valstu ziņojumi).

Kaņepju vietējo audzēšanu un ražošanu veic lielākajā
daļā ES dalībvalstu. Lai gan dažos gadījumos atsavinātie
augi, iespējams, ir bijuši tranzītā no citas valsts, ES

atsavināto kaņepju augu daudzumu (skatīt 3. tabulu)
varētu uzskatīt par kaņepju vietējās audzēšanas rādītāju.
Pierādījumi par kaņepju plaša mēroga hidroponisko
audzēšanu – aizstājot vietējo āra audzēšanu „pašu
vajadzībām” – atklāja 2002. gadā. Igaunijā atklāto
kaņepju stādījumu skaits palielinājās 2002. gadā, kā arī
tika atklāti plaši stādījumi. Saskaņā ar informāciju Ungārijā
kaņepju augus audzē arvien lielākās teritorijās. Visā ES
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3. tabula: Kaņepju augu atsavināšanas 
gadījumi ES valstīs un Norvēģijā 2001. gadā

– dati nav pieejami.
Avots: Reitox tīkla valstu koordinācijas centri; izņemot:
(1) Interpol (2003), National statistics on illicit drug production traffic

and use in 2001, Interpol: Lyon.
(2) Corkery, J.M. and Airs, J. (2003), Seizures of drugs in the UK

2001, Findings no. 202, RDS-Home Office: London.

Valsts Atsavināšanas Atsavinātie daudzumi: 
gadījumu skaits augu skaits (kg, ja augu

skaits nav pieejams)

Beļģija – –

Čehija (1) – 343

Dānija (1) – 230

Vācija 785 68 696

Igaunija 24 6 043

Grieķija – 18 821

Spānija – (3 907 kg)

Francija 681 (41 kg)

Īrija 20 365

Itālija – 3 219 414

Kipra (1) – 274

Latvija (1) – (72,7 kg)

Lietuva – –

Luksemburga 2 11

Ungārija – –

Malta – –

Nīderlande – 884 609

Austrija 120 (36 kg)

Polija (1) – 2 550

Portugāle 64 3 807

Slovēnija 426 1 925

Slovākija (1) – 535

Somija 612 (16 kg)

Zviedrija 51 (3 kg)

Apvienotā Karaliste (2) 1 875 71 507

Norvēģija – (17 kg)

Izskaidrojot atsavināšanas gadījumus un tirgus datus

Atsavināšanas gadījumu skaitu valstī parasti uzskata par
netiešu rādītāju, kas liecina par narkotiku piegādi un
pieejamību, lai gan tas vienlaicīgi atspoguļo likuma
uzraudzības līdzekļus, prioritātes un stratēģijas, kā arī
narkotiku izplatītāju ievainojamību attiecībā uz likumu
izpildi. Atsavināšanas gadījumu daudzums var būt
atšķirīgs vairāk atkarībā no gada, piemēram, ja vienā
gadā veiktie atsavināšanas gadījumi ir bijuši liela apjoma.
Tādēļ vairākās valstīs atsavināšanas gadījumu skaitu
uzskata par labāku tendences rādītāju. Visās valstīs
atsavināšanas gadījumu skaitā ir iekļauts liels īpatsvars to
nelielo atsavināšanas gadījumu, kad narkotikas ir
atsavinātas mazumtirdzniecības līmenī. Attiecīgo narkotiku
izcelsmes un mērķa valsts, ja tā ir zināma, var norādīt
izplatīšanas ceļus un ražošanas vietas. Par narkotiku cenu
un tīrību mazumtirdzniecības līmenī ziņo lielākā daļa
dalībvalstu. Tomēr datus iesniedz no daudziem dažādiem
avotiem, kas ne vienmēr ir salīdzināmi vai uzticami,
padarot grūtāku precīzu salīdzināšanu starp valstīm.



(29) Lai gan šī informācija jāpārbauda attiecībā pret iztrūkstošajiem datiem par 2002. gadu, tiklīdz tie būs pieejami. Dati par kaņepju atsavināšanas
gadījumu skaitu 2002. gadā nebija pieejami attiecībā uz Poliju, Slovēniju un Ungāriju; dati gan par kaņepju atsavināšanas gadījumu skaitu, gan
atsavināto kaņepju daudzumu 2002. gadā nebija pieejami attiecībā uz Apvienoto Karalisti, Kipru, Maltu, Nīderlandi un Slovākiju.
(30) Skatīt Tirgi 1. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(31) Skatīt Tirgi 2. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(32) Skatīt http://www.guardiacivil.es/prensa/actividades/sive03/intro.jsp
(33) Skatīt Tirgi 14. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(34) Skatīt Tirgi 15. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(35) Skatīt Tirgi 16. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

Dažas valstis ir ieguldījušas līdzekļus jaunās tehnoloģiskās
sistēmās, lai uzlabotu to pasākumu efektivitāti, kas vērsti
uz kaņepju tirdzniecības apkarošanu. Piemēram, Spānijas
nesen izstrādātā Integrētā ārējās uzraudzības sistēma
(SIVE), kas pašlaik darbojas Alhesirasas reģionā un dažās
Kanāriju salās, ir paredzēta, lai reālajā laikā palīdzētu
atklāt gan kaņepju kontrabandu, gan nelegālo
imigrāciju (32).

Cena un iespējamā iedarbība

Vidējā kaņepju sveķu mazumtirdzniecības cena 2002.
gadā ES svārstījās no 2,7 eiro par gramu Spānijā līdz
21,5 eiro par gramu Norvēģijā, savukārt vidējā kaņepju
augu cena bija nedaudz mazāka kā 2 eiro par gramu
Igaunijā un Spānijā līdz pat 14 eiro par gramu Latvijā (33).
Laika periodā no 1997. līdz 2002. gadam vidējā kaņepju
sveķu cena saglabājās nemainīga vai nedaudz kritās
lielākajā ES daļā, izņemot Luksemburgu, kur attiecīgajā
laika periodā bija vērojams neliels cenas kāpums. Līdzīga
tendence 2002. gadā bija vērojama visās valstīs izņemot
Franciju, Latviju, Lietuvu, Nīderlandi un Vāciju, kur uz
ielām pārdoto kaņepju sveķu cena paaugstinājās. Tajā
pašā piecu gadu laika periodā arī kaņepju augu cena
vairumā valstu saglabājās nemainīga, kaut gan Beļģijā,
Čehijā, Lietuvā un Luksemburgā bija manāms neliels cenas
kāpums. Kaņepju augu cena 2002. gadā paaugstinājās
Vācijā, Lietuvā un Latvijā, savukārt citās dalībvalstīs tā
saglabājās nemainīga vai kritās.

Kaņepju produktu iespējamo iedarbību nosaka pēc to
galvenās sastāvdaļas ∆9–tetrahidrokanabinola (THC)
satura tajos (EMCDDA, 2004c). Dažās valstīs, par kurām
ir pieejami dati, 2002. gadā kaņepju produktos –
sveķos (34) un augos (35) – mazumtirdzniecības līmenī
vidējais THC sastāvs bija no mazāk nekā 1 % līdz 15 %.

visvairāk kaņepju augu atsavina Itālijā, no kuras nedaudz
atpaliek Nīderlande, kur katru gadu atsavināto kaņepju
daudzums kopš 1998. gada palielinās. Tas ir bijis
iespējams, pateicoties arī veiksmīgai daudzaģentūru
pieejai vietējā līmenī (proti, cieša sadarbība vietējo
iestāžu, elektroenerģijas uzņēmumu, nodokļu
departamentu u.c. starpā) Nīderlandē. Ir novērtēts, ka, lai
gan puse līdz trīs ceturtdaļas no Nīderlandē patērētajām
kaņepēm ir vietējās kaņepes („nederwiet”), Nīderlandei ir
arvien mazāka nozīme kā centram, no kura kaņepes
eksportē uz citām valstīm nekā ārvalstu kaņepju tranzīta
valstij, jo īpaši tādēļ, ka citās ES valstīs audzēšanas
apjomi palielinās.

Atsavināšana

Visā pasaulē kopumā 2002. gadā atsavināja
1 039 tonnas kaņepju sveķu un 3 800 tonnas kaņepju
augu. Eiropā un Āzijā joprojām atsavināja visvairāk
kaņepju sveķu, attiecīgi 70 % un 23 %, savukārt kaņepju
augus visvairāk atsavināja abos Amerikas kontinentos
(70 %) un Āfrikā (19 %) (CND, 2004). Atsavināšanas
gadījumu ziņā un kopējā atsavinātā daudzuma ziņā
kaņepes joprojām ir visvairāk atsavinātā narkotika visās
ES valstīs, izņemot Latviju, kur vairāk ir heroīna
atsavināšanas gadījumu. Visvairāk kaņepju atsavināšanu
ES veic Apvienotā Karaliste, no kuras atpaliek Francija un
Spānija (29). Tomēr pēdējo piecu gadu laikā Spānijā ir
atsavināta vairāk nekā puse no kopējiem ES
atsavinātajiem daudzumiem. ES līmenī kaņepju
atsavināšanas gadījumu skaits (30) kopš 1997. gada ir bijis
svārstīgi pieaugošs, savukārt atsavinātie daudzumi (31)
kopš 1999. gada ir samazinājušies. Pamatojoties uz
tendencēm valstīs, par kurām ir pieejami dati, gan
atsavināto daudzumu, gan atsavināšanas gadījumu skaits
pēc tam, kad tas 2001. gadā samazinājās, atkal
palielinājās 2002. gadā.
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(36) Skatīt 6. attēlu OL: To jauniešu (vecumā no 15 līdz 34 gadiem) īpatsvara attīstība Apvienotajā Karalistē, kuri amfetamīnus un ekstazī lietojuši nesen
(pēdējā gada laikā) (Britu pētījums par kriminālnoziegumiem).

arī dažās citās valstīs (Čehijā, Īrijā, Portugālē) jaunākie
apsekojumi (kaut arī tie nav secīgu apsekojumu daļa)
liecina, ka ekstazī lietošanas apjomi ir relatīvi lieli.

Saskaņā ar jaunākajiem apsekojumiem to pieaugušo
īpatsvars (vecumā no 15 līdz 64 gadiem), kuri amftemīnu
lietojuši ilgstoši, ES dalībvalstīs ir aptuveni 0,5 % līdz 6 %,
izņemot Apvienoto Karalisti, kur to īpatsvars ir 12 %.
Ekstazī mēģinājuši lietot aptuveni 0,5–7 % iedzīvotāju.

To pieaugušo īpatsvars, kuri amfetamīnus vai ekstazī
lietojuši nesen (pēdējo 12 mēnešu laikā), ir pārsvarā
mazāk nekā 1 %, kaut gan šādu lietotāju skaits, kas
lietojuši abas minētās vielas, ir lielāks Čehijā, Spānijā, Īrijā
(1998. g. apsekojums) un Apvienotajā Karalistē, turklāt
amfetamīnu lietotāju skaits ir lielāks par to vidējo skaitu
Dānijā un ekstazī lietotāju skaitu Nīderlandē.

Iedzīvotāju vidū vispār amfetamīnu un ekstazī galvenokārt
lieto jaunieši. To jauniešu īpatsvars (vecumā no 15 līdz 
34 gadiem), kuri šīs vielas lietojuši ilgstoši, ir no 2 % līdz
11 %, bet to jauniešu īpatsvars, kuri minētās vielas lietojuši
nesen, ir no 0,5 % līdz 6 %. Saskaņā ar valstīs veiktajiem
apsekojumiem to vīriešu īpatsvars vecumā no 15 līdz 
24 gadiem, kuri ekstazī lieto ilgstoši, ir 11 līdz 17 %
Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Nīderlandē un Spānijā,
savukārt to vīriešu īpatsvars, kuri ekstazī lietojuši nesen, ir
5 līdz 13 % Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Īrijā (1998),
Latvijā, Nīderlandē un Spānijā. Iespējams, šo lietotāju
skaits būtu lielāks, ja būtu ņemti vērā tikai dati par pilsētu
iedzīvotājiem (8. attēls).

Ekstazī lietošanas apjomi galvenokārt palielinājās 
20. gadsimta deviņdesmitajos gados. Lai gan iespējams,
ka tā lietošanas apjomi joprojām palielinās jauniešu vidū,
šķiet, ka tā izplatība iedzīvotāju vidū vispār ir ierobežota,
vismaz pagaidām.

Salīdzinot ar iepriekš minēto, 2001. gadā Amerikas
Savienotajās Valstīs veiktajā mājsaimniecību apsekojumā
par narkotikām iegūtie rezultāti liecina, ka to pieaugušo
(12 gadus veci un vecāki) īpatsvars, kuri ekstazī lietojuši
ilgstoši, bija 4,3 %, bet 9 % kaut reizi ir mēģinājuši lietot
stimulantus (ieskaitot 5,3 %, kuri lietojuši metamfetamīnu).

Šajā nodaļā ir apskatīta vairāku sintētiski izgatavotu
narkotiku lietošana. Dažām no tām, piemēram,
amfetamīniem, Eiropā ir ilga lietošanas vēsturē. Citas,
piemēram, ekstazī grupa, plaši sāktas lietot tikai pavisam
nesen to psihoaktīvās iedarbības dēļ. Šinī iedaļā
atspoguļoti arī centieni identificēt jaunu sintētisko narkotiku
parādīšanos Eiropā.

Amfetamīni ir vispārīgs termins, ar ko apzīmē amfetamīnu,
metamfetamīnu un daudzas citas mazāk pazīstamas
vielas, no kurām visas stimulē centrālo nervu sistēmu. No
minētajām vielām amfetamīns ir visplašāk pieejamā viela
Eiropā. Vispasaules mērogā metamfetamīna lietošanas
apjomi palielinās, radot nopietnas bažas, jo šo vielu saista
ar vairākām nopietnām veselības problēmām. Līdz šai
dienai ievērojamie metamfetamīna lietošanas apmēri,
šķiet, galvenokārt novērojami Čehijā, lai gan ik pa brīdim
sniegtie ziņojumi rada bažas, ka šī narkotika, iespējams, ir
izplatīta arī citur.

Ekstazī grupā, ko dažkārt dēvē par entaktogēniem, ir
ietvertas sintētiskās narkotikas, kas ir ķīmiski saistītas ar
amfetamīniem, taču to iedarbība zināmā mērā ir atšķirīga.
Vispazīstamākā viela ekstazī grupā ir 3,4-metilenedioksi-
metamfetamīns (MDMA), bet dažkārt ekstazī tabletēs ir
atrodamas arī citas saistītās analogās vielas.

Ekstazī, amfetamīna un LSD lietošanas apjoms iedzīvotāju
vidū ir zems, taču, veicot rūpīgāku izpēti, atklājas, ka šo
vielu lietošana ir daudz vairāk izplatīta starp jauniešiem un
jo īpaši izplatīta tā var būt konkrētā sociālajā vidē un/vai
dažās apakškultūru grupās.

Izplatība un lietošanas modeļi

Iedzīvotāju apsekojumi rāda, ka parasti amfetamīni ir otra
visplašāk lietotā nelegālā viela pēc kaņepēm, lai gan ir
skaidri redzams, ka to vispārējā izplatība ir zemāka 
(7. attēls). Tomēr dažās valstīs, kurās veikti atkārtoti
apsekojumi (piemēram, Apvienotajā Karalistē,
Nīderlandē, Somijā, Spānijā un Vācijā) konstatēts, ka
ekstazī lietošanas apjomi pēdējo gadu laikā ir sasnieguši
vai pārsnieguši amfetamīna lietošanas apjomus (36). Tāpat

4.  nodaļa
Amfetamīna tipa stimulanti, LSD un citas sintētiskās narkotikas
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(37) 2002. gadā ASV valsts līmeņa apsekojumā par narkomāniju iegūtie rezultāti un veselības statistika (Vielu ļaunprātīgas lietošanas un garīgās
veselības dienestu pārvaldes (SAMHSA) Lietišķo pētījumu birojs). Pieejami SAMHSA tīmekļa vietnē (http://www.oas.samhsa.gov/nhsda.htm). Jāņem
vērā, ka attiecīgais vecuma diapazons saskaņā ar ASV veikto apsekojumu (12 un vairāk gadi) ir plašāks nekā vecuma diapazons, par kuru datus
sniedzis EMCDDA saskaņā ar ES veiktajiem apsekojumiem (15 līdz 64 gadi).
(38) Skatīt Izplatība 1. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(39) 3. tekstlogs OL: Eiropas skolu apsekojuma projekts par alkoholu un citām narkotikām.

4. nodaļa: Amfetamīna tipa stimulanti, LSD un citas sintētiskās narkotikas

Ekstazī nesen (pēdējo 12 mēnešu laikā) lietojuši 1,3 %,
bet stimulantus lietojuši 1,4 % aptaujāto (ieskaitot 0,7 %,
kuri lietojuši metamfetamīnu)(37).

Apsekojumi un pētījumi par jauniešiem
Salīdzināmie dati par jauniešiem sniegti, lielā mērā
pamatojoties uz skolu apsekojumiem, kuros aptaujā
galvenokārt piecpadsmitgadīgus un sešpadsmitgadīgus
skolēnus.

Skolu apsekojumos gūtie dati 2001. un 2002. gadā liecina,
ka to piecpadsmitgadīgo un sešpadsmitgadīgo skolēnu
īpatsvars, kuri ekstazī lietojuši ilgstoši, ir bijis nemainīgs vai

pat samazinājies sešās dalībvalstīs (Beļģijā, Čehu Republikā,
Spānijā, Itālijā, Ungārijā un Zviedrijā). Šajās valstīs ilgstoši
lietojušo skolēnu īpatsvars bija no 1 % līdz 4,7 % (38).

Piecpadsmitgadīgo un sešpadsmitgadīgo skolēnu
īpatsvars, kuri ekstazī lietojuši ilgstoši, par 1% ir
palielinājies Anglijā (5 %). Gaidāmais Eiropas skolu
apsekojumu projekta (ESPAD) ziņojums (39) sniegs svarīgu
informāciju par tendencēm vairākās ES dalībvalstīs kopš
1995. un 1999. gada.

Izņemot Ungāriju, to piecpadsmitgadīgo un
sešpadsmitgadīgo skolēnu īpatsvars, kuri amfetamīnu
lietojuši ilgstoši, ir bijis nemainīgs vai pat samazinājies
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7. attēls: Nesenas (pagājušā gada) amfetamīna, ekstazī un kokaīna lietošanas gadījumu izplatība jauniešu 
(vecumā no 15 līdz 34 gadiem) vidū, kā novērtēts valstu iedzīvotāju apsekojumos

NB: Dati no visjaunākajiem valstu apsekojumiem, kas pieejami katrā valstī, izņemot Franciju, kur 2002. gadā veiktā apsekojuma datus nav iespējams lietot
sakarā ar nelielo paraugu skaitu, tādēļ dati attiecībā uz Franciju šeit ir no 2000. gada (skatīt GPSurvey 4. tab. 2004. gada statistikas biļetenā).
Paraugi (n) attiecas uz to respondentu skaitu, kas ir vecumā no 15 līdz 34 gadiem. Paraugu lielumu un respondentu skaitu visos apsekojumos skatīt
GPSurvey 4. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
Ne visi dati atbilst tieši EMCDDA standarta vecuma diapazonam (Dānijā un Apvienotajā Karalistē no 16 līdz 34 gadiem; Igaunijā, Ungārijā un Vācijā
no 18 līdz 34 gadiem). Vecuma diapazona atšķirības var nedaudz ietekmēt atšķirības starp valstīm. Dažās valstīs skaitļi pārrēķināti valsts līmenī, lai
atspoguļotu EMCDDA definīcijas.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads, ziņojumi par apsekojumiem vai zinātniski raksti. Skatīt arī iedzīvotāju apsekojumu tabulas 2004. gada statistikas
biļetenā.
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2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

pusaudžiem, kuri ārstējas no narkomānijas problēmām,
kas saistītas ar stimulantu (galvenokārt „pervitīna”)
lietošanu, ir meitenes. Līdz šim nav veikts nekāds pētījums
par šo pusaudžu narkomānijas problēmu, taču ir
acīmredzama vajadzība rūpīgi novērot situāciju attiecībā
uz sievietēm un amfetamīna tipa stimulantu lietošanu.

Jaunākie pētījumi, kas veikti Apvienotajā Karalistē un
Nīderlandē, liecina, ka ekstazī lietošana joprojām ir
vairāk izplatīta to personu vidū, kuras apmeklē (deju)
izklaides pasākumus, nekā iedzīvotāju vidū vispār
(Deehan and Saville, 2003; Ter Bogt and Engels, 2004).
Dati par ekstazī lietošanas biežumu un patērētajiem

visās valstīs, kas sniegušas jaunus datus par 2001. līdz
2002. gadu (40).

Gan to skolēnu skaits, kuri amfetamīnu stimulantus lietojuši
ilgstoši, gan to, kuri tos lietojuši intensīvi, pārsvarā ir
lielāks starp zēniem nekā starp meitenēm, izņemot Čehiju,
kur saskaņā ar ESPAD un PVO veikto skolu apsekojumu
rezultātiem ilgstoša metamfetamīna (galvenokārt
„pervitīna”) lietošana ir izplatītāka meiteņu vidū. Šie dati
atbilst rezultātiem, kas iegūti par jauniešiem, kuri apmeklē
narkomānijas ārstēšanas centrus Čehijā – salīdzinājumā ar
20 gadus vecu vai vecāku personu grupām, kurās vīriešu
ir divreiz vairāk nekā sieviešu, vairāk nekā puse no
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8. attēls: Neseni (pagājušā gada) ekstazī lietošanas gadījumi visu pieaugušo (vecumā no 15 līdz 64 gadiem), jauniešu (vecumā no
15 līdz 34 gadiem) un jaunu vīriešu (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) vidū, kā novērtēts valstu iedzīvotāju apsekojumos

NB: Dati no visjaunākajiem valstu apsekojumiem, kas pieejami katrā valstī, izņemot Franciju, kur 2002. gadā veiktā apsekojuma datus nav iespējams lietot
sakarā ar nelielo paraugu skaitu, tādēļ dati attiecībā uz Franciju šeit ir no 2000. gada.
Ne visi dati atbilst tieši EMCDDA standarta vecuma diapazonam (Dānijā un Apvienotajā Karalistē no 16 līdz 34 gadiem; Igaunijā, Ungārijā un Vācijā
no 18 līdz 34 gadiem). Vecuma diapazona atšķirības var nedaudz ietekmēt atšķirības starp valstīm. Dažās valstīs skaitļi pārrēķināti valsts līmenī, lai
atspoguļotu EMCDDA definīcijas.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, ziņojumi par iedzīvotāju apsekojumiem vai zinātniski raksti. Skatīt GPSurvey 3. tab. un 4. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
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(40) Skatīt Izplatība 1. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.



(41) Spānijā neatliekamas hospitalizēšanas gadījumi, kad bijušas akūtas reakcijas uz psihoaktīvām vielām, vairākus gadus tika novēroti vienu nedēļu
gadā paraugam izraudzītās slimnīcās visā valstī. Ir reģistrētas „atsauksmes” uz vielām. Lai gūtu plašākus metodoloģiskus datus, skatīt Reitox tīkla valstu
2003. gada ziņojumus (34.–36. lpp).
(42) Skatīt 7. attēlu OL: „Atsauksmju” īpatsvars epizodēs, kad notikusi neatliekama hospitalizācija saistībā ar akūtu reakciju uz narkotikām, Spānija,
1996. līdz 2001. gads.
(43) Skatīt 8. attēlu OL: Nozīme, kādu dalībvalstis piešķir profilaksei un pasākumiem ārkārtas gadījumu novēršanai atpūtas sfērā.
(44) Skatīt 5. tabulu OL: Profilakses kopsavilkuma parametri atpūtas vietās.

4. nodaļa: Amfetamīna tipa stimulanti, LSD un citas sintētiskās narkotikas

daudzumiem ir ierobežoti, taču pieejamā informācija
liecina, ka lietošanas modeļi ir ļoti dažādi. Piemēram,
saskaņā ar 2001. gadā veikto pētījumu, kura gaitā
aptaujāja rave mūzikas pasākumu apmeklētājus
Nīderlandē, vairāk nekā puse (58 %) bija lietojuši ekstazī
pēdējā mēneša laikā. No tiem 17 % – definēti kā
„pašreizējie ekstazī lietotāji” – atzina, ka lieto ekstazī
„dažas reizes nedēļā”, un 22 % no tiem lieto katru
nedēļu. Katrs trešais aptaujātais (32 %) lietoja ekstazī
„dažas reizes mēnesī”. Attiecībā uz turpmākām ievirzēm
Spānija ir paziņojusi, ka saistība starp ekstazī lietošanu un
īpašiem mūzikas vai pasākumu veidiem var samazināties
un ka šī narkotika, iespējams, kļūs mazāk nozīmīga,
identificējot īpašas grupas.

Kaut gan bažas par stimulējošām narkotikām un
transportlīdzekļu vadīšanu ir plaši izplatītas, 2002. gadā,
kad Spānijā veica toksikoloģijas pētījumu par ceļu
satiksmes negadījumos izraisītajiem nāves gadījumiem,
ekstazī klātbūtni organismā konstatēja tikai 0,4 %
autovadītāju no 1441 pārbaudītajiem.

Ar ekstazī lietošanu saistītie nāves gadījumi
Nāves gadījumi, kas saistīti ar ekstazī lietošanu, ir reti
salīdzinājumā ar nāves gadījumiem, ko izraisījusi opija
lietošana, taču tie rada nopietnas bažas sabiedrībā,
iespējams, tādēļ, ka upuri, kas lietojuši opiju, parasti ir
jaunieši un rezultāts parasti ir neparedzams. Termins „ar
ekstazī lietošanu saistītie nāves gadījumi” ir jādefinē
skaidrāk. Pašlaik šis termins varētu nozīmēt to, ka šī viela ir
minēta miršanas apliecībā vai konstatēta, veicot
toksikoloģiskās analīzes (bieži savienojumā ar opiātiem,
alkoholu, kokaīnu un citām narkotikām).

Reitox tīkla ziņojumu dati 2003. gadā lēš, ka „ar ekstazī
lietošanu saistītie nāves gadījumi” vairumā ES dalībvalstu
bijuši ļoti reti, bet nāves gadījumi, kurus acīmredzot tieši
izraisījusi ekstazī lietošana, bijuši vēl retāki (divi Austrijā,
divi Francijā, vienu no kuriem izraisīja tikai ekstazī, 
19 Vācijā, no kuriem astoņus izraisīja tikai ekstazī, viens
Grieķijā un divi Amsterdamā, viens saistībā ar alkoholu),
lai gan ziņošanas procedūras nav viendabīgas.
Apvienotajā Karalistē 2001. gadā bijuši 55 ar ekstazī
lietošanu saistīti nāves gadījumi, lai gan 1998. gadā tādi
bijuši tikai 16. Saskaņā ar britu pētījumu, kas veikts,
pamatojoties uz 202 gadījumu virkni, informācija, kas
sniegta saistībā ar Valsts programmu par vielu pārmērīgas
lietošanas izraisītiem nāves gadījumiem no 1996. gada

līdz 2002. gadam, ar ekstazī lietošanu saistīto nāves
gadījumu skaits palielinājās arī 1996. un 1997. gadā 
(12 gadījumi) un 2001. un 2002. gadā (72 gadījumi), un
šajos gadījumos ekstazī kā vienīgā narkotika minēta 17 %
gadījumu (Schifano et al., 2003). Salīdzinoši lielais ar
ekstazī lietošanu saistīto nāves gadījumu skaits
Apvienotajā Karalistē varētu būt tādēļ, ka ekstazī
lietošana kļūst arvien izplatītāka, kā arī tādēļ, ka tiek
izmantotas labākas analīzes un pārraudzības procedūras.

Arī ātrās palīdzības izsaukumu skaitu var uzskatīt par
vienu no rādītājiem, kas raksturo ar vielu lietošanu saistītas
nopietnas veselības problēmas. Neliels ar ekstazī un
amfetamīna lietošanu saistītu ātrās palīdzības izsaukumu
skaita palielinājums no 1996. gada līdz 2001. gadam
bija vērojams Spānijā (41)(42), citās valstīs neapkopo
regulārus valsts datus no ātrās palīdzības vietām, un
līdzīgs palielinājums līdz šim nav reģistrēts.

Britu veiktajā pētījumā, kura gaitā novērtēja ar ekstazī
lietošanu saistīto nāves gadījumu izraisīšanas risku, ņemot
vērā lietotāju skaitu, konstatēja ļoti lielu šāda riska
iespējamību (0,2–5,3 gadījumi uz 10 000 lietotājiem), kā
arī šā pētījuma rezultāti izcēla vajadzību pēc labākām
definīcijām gan ar ekstazī lietošanu saistītajiem nāves
gadījumiem, gan iedzīvotāju atsauces riska grupām
(Gore, 1999; Schifano et al., 2003).

Noteiktu skaitu ar ekstazī lietošanu saistīto nāves gadījumu
varētu novērst, nosakot salīdzinoši vienkāršus pasākumus,
kā piemēram, nodrošinot pienācīgu vēdināšanu, ūdens
piegādi, kā arī īstenojot veselības mācības pasākumus.
Citos gadījumos, šķiet, ka nāvi izraisījusi idiosinhrāniska
reakcija uz narkotikām. Šādas neparedzamas reakcijas ir
grūti novērst, un iejaukšanās iespējas, kas nav medicīniska
palīdzība, tādēļ ir ierobežotas.

Iejaukšanās pasākumi izklaides vidē
Profilakse izklaides vidē, iespējams, ir visizplatītākais īpašs
selektīvās profilakses veids. Dažās dalībvalstīs (43) jau kādu
laiku ir ieviestas piedāvātās pamatnostādnes, pakalpojumi
un darbības plāni. Nedaudz palielinājies profilakses
pasākumu skaits, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs (44).

Iejaukšanās pasākumi ietver gan pasākumus, kas vērsti uz
abstinenci, piemēram, 2003. gada vasarā Zviedrijā rīkotā
kampaņa „Ir vairāki iemesli, kādēļ nemēģināt lietot
narkotikas” (kuras mērķi bija atbalstīt to personu
apņēmību, kuras jau nolēmušas atmest narkotiku lietošanu,
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(45) Skatīt arī 8. attēlu OL: Nozīme, kādu dalībvalstis piešķir profilaksei un pasākumiem ārkārtas gadījumu novēršanai atpūtas sfērā.
(46) EDDRA tīmekļa vietnē (http://eddra.emcdda.eu.int/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=2828).
(47) „Pervitīns” ir vietējais nosaukums metamfetamīna tipam, ko nelegāli ražo Čehijā. Tam ir ilga lietošanas priekšvēsture, un to galvenokārt ievada
injicējot. Tā ražošana var būt saistīta ar legālā efedrīna ražošanas nozari (UNODC Vispasaules apskats par ekstazī un amfetamīniem, 2003. gads).
(48) Skatīt 3. nodaļu, 31. lpp. Izskaidrojot atsavināšanas gadījumus un tirgus datus.

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

konstatēts, ka viltotu tablešu narkotiku testēšana palielina
ekstazī lietotāju skaitu vai paplašina to loku.

Ārstēšana

Amfetamīna tipa stimulantu (ATS) lietošana reti ir galvenais
iemesls, kādēļ vēršas narkomānijas ārstēšanas centros. Tomēr
ir ievērojami izņēmumi – 52 % pacientu Čehijā, 35,3 %
Somijā un 29 % Zviedrijā kā galveno iemeslu, kādēļ viņi
sākuši ārstēties, minējuši ATS. Čehijā ārstēšanos visvairāk
uzsāk „pervitīna” lietotāji (47), no kuriem aptuveni viena
trešdaļa ir pusaudži (jaunāki par 20 gadiem), un vairāk nekā
puse no lietotājiem pusaudžu vecumā ir meitenes. Gan
Zviedrijā, gan Somijā amfetamīniem jau izsenis bijusi liela
nozīme valstu narkomānijas problēmas definēšanā, un
zināmā mērā tāda pati situācija ir arī pašlaik.

Atsavināšana un tirgus informācija (48)

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku
kontroles un noziedzīgu nodarījumu novēršanas biroja
(UNODC, 2003a) informāciju ir grūti skaitliski aprēķināt
ATS – „sintētiskās narkotikas, ieskaitot ķīmiski radniecīgo
amfetamīnu, metamfetamīnu un ekstazī” – ražošanas
apjomus, jo „tos ražo no viegli pieejamām ķīmiskajām
vielām viegli noslēpjamās laboratorijās”. Tomēr ikgadējais
vispārējais novērtētais ATS ražošanas apjoms ir aptuveni
520 tonnu (UNODC, 2003b). Atsavinātais ATS daudzums
visā pasaulē 2000. gadā bija 46,2 tonnas, un kopš tā
laika tas ir samazinājies līdz 25,7 tonnām 2002. gadā
(CND, 2004).

Metamfetamīns

Vispasaules mērogā visnozīmīgākā ATS saražoto un
pārdoto apjomu ziņā ir metamfetamīns. Visvairāk to
atsavina Austrumāzijā un Dienvidaustrumāzijā (Ķīnā,
Taizemē), un Ziemeļamerikā (UNODC, 2003a).
Metamfetamīna ražošana Eiropā ir mazāk izplatīta – laika
periodā no 2000. līdz 2001. gadam no visām pasaulē
likvidētajām slepenajām metamfetamīnu ražošanas
laboratorijām tikai 2 % atradās Eiropā – galvenokārt
Čehijā, Krievijā un Slovākijā. Ir ziņas, ka metamfetamīnu
nelielos daudzumos Eiropā ražo Apvienotajā Karalistē,
Beļģijā, Francijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Vācijā
(UNODC, 2003a,b). Saskaņā ar datiem Čehijā
metamfetamīnu ražo jau kopš 20. gadsimta astoņdesmito
gadu sākuma; vairums no tā paredzēts vietējam
patēriņam, lai gan zināmu tā daudzumu pārdod Austrijā
un Vācijā (UNODC, 2003a). Lai gan EMCDDA datus par

un pārliecināt tos, kuri vēl nav izlēmuši, lai tie izvēlētos
pareizo ceļu), gan arī dažās valstīs uz viltoto tablešu
noteikšanas testiem (skatīt turpmāk minēto pētījumu)(45).
Tomēr nesen arvien vairākās dalībvalstīs ir kļuvusi
nozīmīgāka strukturālā pieeja, jo īpaši Ziemeļvalstīs
(galvenokārt attiecībā uz alkoholu) un Itālijā. Šī pieeja
pamatojas uz kopējo sadarbības stratēģiju izveidošanu,
iesaistot restorānus, klubus un bārus, policiju,
narkomānijas apkarošanas dienestus, restorānu darbinieku
apvienības un pārvaldes. Galvenokārt uzmanība pievērsta
drošības jautājumiem, pirmajai palīdzībai, narkomānijas
uzraudzībai, kā arī ārkārtas gadījumu un vardarbības
novēršanai. Darbiniekus apmāca noteikt riska situācijas un
tajās profesionāli iejaukties.

Dānijā attīstības projekts par ekstazī lietošanas apkarošanu
divos „parauga apgabalos” bija vērsts uz profilaktiskiem
iejaukšanās pasākumiem pašvaldību līmenī (izstrādājot
vietējos darbības plānus un narkomānijas apkarošanas
politiku), skolās, koledžās un izklaides pasākumos.
Iejaukšanās pasākumi ietvēra „bezierunu norādījumus”
attiecībā uz narkotiku lietošanu nakts pasākumos, kā arī
tīmekļa vietni, kurā pieejama vispārēja informācija.
Restorānu vadību un darbiniekus apmācīja, kā cīnīties pret
narkomāniju. Pirmie saņemtie ziņojumi liecina, ka dažu ar
ekstazī lietošanas apkarošanu saistītu dienestu, piemēram,
telefoniskās palīdzības dienestu un konsultēšanas dienestu
sagatavotība bijusi zemā līmenī. Bijis neliels skaits
uzņemšanu ātrās palīdzības nodaļās vai ārstēšanas iestādēs.

Nesen veiktajā holandiešu–vāciešu–austriešu pētījumā
(Benschop et al., 2002) (46) tika analizēts, kā dienesti, kas
testē viltotās tablešu narkotikas, ietekmē ekstazī lietotāju
uzvedību un izpratni par risku trijās Eiropas pilsētās
(Amsterdamā, Hanoverē un Vīnē). Visās trijās pilsētās
respondenti bija ievērojami līdzīgi – atšķirības starp tiem, kuri
izmanto viltotu tablešu narkotiku testēšanas dienestu
pakalpojumus, un tiem, kuri tos neizmanto, bija nelielas.
Visizplatītākais avots, no kura gūst informāciju par ekstazī, ir
vienaudži, bet plašsaziņas līdzekļiem un dzīvesstila
žurnāliem šajā ziņā ir neliela nozīme. Lietotāji informē savus
draugus par testu rezultātiem. Šo neoficiālo informācijas
izplatīšanas kanālu uzskata par viltotu tablešu narkotiku
testēšanas slēptu priekšrocību – tas paplašina narkomānijas
apkarošanas tīklu un pazemina slieksni, kas attur kontaktēties
ar profilakses dienestiem. Šķiet, ka lietotājiem un tiem, kuri
nelieto, ir dažādi sociālie tīkli, un abas iedzīvotāju
kategorijas nejaucas kopā pat tad, kad apmeklē vienus un
tos pašus pasākumus (piemēram, ballītes). Pētījumā netika
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(49) Vairākas nelegālas amfetamīna ražošanas laboratorijas, lai gan tās nav iekļautas šajā sarakstā, pēdējos gados atklāja Apvienotajā Karalistē.
Turklāt 2003. gada sākumā slepenu amfetamīna ražošanas laboratoriju pirmoreiz atklāja Luksemburgā.
(50) Situācija jāsalīdzina attiecībā pret AK 2002. gada datiem, tiklīdz tie ir pieejami. Dati par amfetamīna atsavināšanas gadījumu skaitu 2002. gadā
nebija pieejami attiecībā uz Beļģiju, Itāliju, Nīderlandi, Poliju un Ungāriju; dati par atsavinātajiem amfetamīna daudzumiem 2002. gadā nebija
pieejami attiecībā uz Grieķiju; dati gan par amfetamīna atsavināšanas gadījumu skaitu, gan par atsavinātajiem amfetamīna daudzumiem 2002. gadā
nebija pieejami attiecībā uz Apvienoto Karalisti, Īriju, Kipru, Maltu, Poliju, Slovākiju un Ungāriju.
(51) Skatīt Tirgi 7. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(52) Skatīt Tirgi 8. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(53) Šo jāpārbauda attiecībā pret iztrūkstošiem 2002. gada datiem, kad tie būs pieejami.
(54) Skatīt Tirgi 14. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(55) Kopā no 43 Nīderlandē atklāto sintētisko narkotiku ražošanas vietām 2002. gadā, 18 varētu būt saistītas ar MDMA.
(56) Šī situācija jāsalīdzina attiecībā pret AK 2002. gada datiem, tiklīdz tie ir pieejami. Dati par ekstazī atsavināšanas gadījumu skaitu 2002. gadā
nebija pieejami attiecībā uz Beļģiju, Nīderlandi, Poliju un Ungāriju; dati gan par ekstazī atsavināšanas gadījumu skaitu, gan par atsavinātajiem ekstazī
daudzumiem 2002. gadā nebija pieejami attiecībā uz Apvienoto Karalisti, Itāliju, Kipru, Maltu un Slovākiju.

4. nodaļa: Amfetamīna tipa stimulanti, LSD un citas sintētiskās narkotikas

metamfetamīnu atsavināšanu nevāc sistemātiski,
informācija par metamfetamīnu atsavināšanu sniedz
Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas un
Zviedrijas 2002. gada valsts ziņojumos.

2002. gadā, izņemot pašā gada sākumā, kad „pervitīna”
cena paaugstinājās tā prekursora (efedrīna) deficīta dēļ,
tā vidējā mazumtirdzniecības cena Čehijā saglabājās
salīdzinoši nemainīga – 32 eiro par gramu. Tā vidējā
tīrība mazumtirdzniecības līmenī bija 40 %.

Amfetamīns

Ņemot vērā likvidēto laboratoriju skaitu, visā pasaulē
amfetamīna ražošana joprojām galvenokārt notiek Eiropā.
2002. gadā laboratorijas atklāja Nīderlandē un Polijā,
bet dažas arī Francijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā (49)
(Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads; CND, 2004).
Lielākā daļa ES 2002. gadā atsavināta amfetamīna bija
ražots, galvenokārt, Nīderlandē un Polijā, nedaudz
mazāk Beļģijā, Igaunijā un Lietuvā.

Turklāt Rietumeiropā ir visvairāk amfetamīna atsavināšanas
gadījumu. Šajā apakšreģionā atsavināja 86 % no kopējā
amfetamīna apjoma, kas atsavināts visā pasaulē 2002.
gadā, savukārt Austrumeiropā tikai 10 % un Tuvo un
Vidējo Austrumu valstīs 3 % (CND, 2004). Pēdējo piecu
gadu laikā ES visvairāk amfetamīna atsavināts
Apvienotajā Karalistē (50). ES līmenī vislielākais
amfetamīna atsavināšanas gadījumu skaits (51) bija 1998.
gadā, bet vislielākais atsavināto daudzumu (52) skaits bija
1997. gadā. Ņemot vērā tendences valstīs, par kurām
pieejami dati, gan atsavināšanas gadījumu, gan
atsavināto daudzumu skaits kopš 2000. gada un attiecīgi
2001. gada (53) atkal palielinājies. Vidējā amfetamīna
cena lietotāja līmenī 2002. gadā svārstījās no 11 eiro par
gramu Igaunijā un Ungārijā līdz 37,5 eiro par gramu
Norvēģijā.(54) Pēdējo piecu gadu laikā cenas ir
saglabājušās nemainīgas vai nedaudz pazeminājušās
lielākajā daļā valstu, kuras varēja sniegt šādus datus.

Vidējā amfetamīna tīrība mazumtirdzniecībā 2002. gadā
svārstījās no 10 % (Vācijā) līdz 52 % (Norvēģijā), bet

vislielākā tīrība pēc Norvēģijas bija konstatēta valstīs, kas
atrodas pie Baltijas jūras – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un
Somijā. Ievērojams izņēmums ir Portugāle, kur amfetamīna
vidējā tīrība 2002. gadā bija mazāka par 1 %. Pēdējo
piecu gadu laikā amfetamīna tīrības līmenis ir bijis
nemainīgs vai samazinājies visās valstīs, lai gan 2002.
gadā tā paaugstināšanās bija vērojama Apvienotajā
Karalistē, Beļģijā un Igaunijā.

Ekstazī

Vispasaules mērogā Eiropa joprojām ir galvenais ekstazī
ražošanas centrs, lai gan šķiet, ka tās salīdzinošā ietekme
mazinās, jo ekstazī ražošana izplatās citās pasaules
daļās, īpaši Ziemeļamerikā, Austrumāzijā un
Dienvidaustrumāzijā (UNODC, 2003a; CND, 2004).
Eiropā visvairāk ekstazī ražo Beļģijā un Nīderlandē.
Piemēram, Eiropā laika periodā no 1999. gada līdz
2001. gadam vairāk nekā 63 % no visiem ekstazī
atsavināšanas gadījumiem notika Nīderlandē un 21 %
Beļģijā, savukārt no visām ES likvidētajām laboratorijām,
kurās ražoja ekstazī, 6 % atradās Apvienotajā Karalistē,
14 % Beļģijā, 75 % Nīderlandē un 4 % Vācijā. Laika
periodā no 1991. gada līdz 2001. gadam ekstazī
ražošanas laboratorijas (un/vai ATS ražošanas
laboratorijas) likvidēja arī Igaunijā, Latvijā, Lietuvā,
Norvēģijā, Polijā, Spānijā un Ungārijā (UNODC, 2003a).
Visā pasaulē 2002. gadā atklāja 54 ekstazī ražošanas
laboratorijas, no tām 18 Nīderlandē (55), trīs Apvienotajā
Karalistē un pa vienai Francijā un Igaunijā (CND, 2004).
ES atsavinātā ekstazī narkotika ražota galvenokārt Beļģijā
un Nīderlandē, lai gan vairākos ziņojumos kā
ražotājvalstis minētas arī Apvienotā Karaliste un Igaunija
(Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads).

Tirdzniecība ar ekstazī pārsvarā notiek Rietumeiropā, kaut
gan arī tirdzniecība tāpat kā ražošana pēdējos gados
izplatās visā pasaulē (UNODC, 2003a). Atsavināto
daudzumu ziņā 2002. gadā Rietumeiropā atsavināja
73 % un Ziemeļamerikā 20 % (CND, 2004). Pēdējo piecu
gadu laikā Apvienotā Karaliste nemainīgi ir bijusi valsts,
kurā atsavina visvairāk ekstazī visā ES (56).
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(57) Skatīt Tirgi 9. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(58) Skatīt Tirgi 10. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(59) Skatīt Tirgi 14. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(60) Šī situācija jāsalīdzina attiecībā pret AK 2002. gada datiem, tiklīdz tie ir pieejami. Dati par LSD atsavināšanas gadījumu skaitu 2002. gadā nebija
pieejami attiecībā uz Itāliju, Lietuvu, Nīderlandi, Spāniju un Ungāriju; dati gan par LSD atsavināšanas gadījumu skaitu, gan par atsavinātajiem LSD
daudzumiem 2002. gadā nebija pieejami attiecībā uz Apvienoto Karalisti, Beļģiju, Īriju, Kipru, Maltu un Slovākiju.
(61) Skatīt Tirgi 11. tab 2004. gada statistikas biļetenā.
(62) Skatīt Tirgi 12. tab 2004. gada statistikas biļetenā.
(63) Skatīt Tirgi 14. tab 2004. gada statistikas biļetenā.
(64) SYDRUG, Interpola vispasaules projekts par sintētiskajām narkotikām, Lyon, 2003. gada aprīlis.
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atsavināšanas gadījumu, bija Apvienotā Karaliste, taču
tagad to ir apsteigusi Vācija (60). Pēdējo piecu gadu laikā
ES līmenī gan LSD atsavināšanas gadījumu skaits (61), gan
atsavinātie daudzumi (62) ir strauji samazinājušies, izņemot
atslābuma periodu 2000. gadā. Vidējā lietotāja maksa
par LSD vienību ES 2002. gadā svārstījās no 5 eiro
Apvienotajā Karalistē līdz 20 eiro Itālijā (63).

Starptautiskie pasākumi pret sintētisko narkotiku
tirdzniecību

Komisija sadarbībā ar Eiropolu 2003. gadā sagatavoja
ziņojumu, kas atspoguļo pašreizējo lielāko daudzpusējo
projektu stāvokli attiecībā uz izplatīšanas tīklu reģistrēšanu
kartē un uz pieredzi, kas šajā jomā gūta Eiropas Savienības
līmenī, dalībvalstīs un kandidātvalstīs. Pie ziņojumā
iekļautajiem pamatprojektiem pieskaitāma Kopēja rīcība pret
sintētiskajām narkotikām Eiropā (CASE), kas apvieno
amfetamīna tiesu medicīnas profilēšanu, ko veic Zviedrijas
Tiesu medicīnas zinātnes valsts laboratorija (SKL) un likuma
uzraudzības datu apkopošanu Eiropas Savienības līmenī, lai
atrastu sintētisko narkotiku ražošanas vietas un noziedzīgās
organizācijas, kas iesaistītas sintētisko narkotiku ražošanā un
izplatīšanā ar mērķi uzsākt kriminālo izmeklēšanu. Projektu
atbalsta Eiropola analīzes darba datne CASE. Vēl viens
projekts ar nosaukumu Eiropola Nelegālo laboratoriju
salīdzināšanas sistēma (EILCS) saskaņo fotogrāfisku un
tehnisku informāciju no sintētisko narkotiku ražošanas vietām
no visas Eiropas Savienības, paverot iespēju izmeklēt saiknes
starp dažādām ražošanas vietām, atsavināto aprīkojumu un
tiem, kas atvieglo aprīkojuma piegādi.

Turklāt Eiropola Ekstazī logo sistēma (EELS) izstrādā
ikgadēju logo katalogu, ko izplata uz visām pasaules
iesaistītajām likuma uzraudzības aģentūrām. EELS ir
strādājusi ciešā sadarbībā ar Centrālo analīzes
programmu „ekstazī” (CAPE), ko vada Vācijas Federālās
kriminālpolicijas birojs.

Interpols ir uzsācis projektu, kas vērsts pret organizētās
noziedzības grupējumiem, kuri ražo un laiž tirgū sintētiskās
narkotikas. SYDRUG projekts apkopo un saista darbības
datus, kas dod iespēju veikt daudznacionālus
pasākumus (64). Tendences liecina, ka ekstazī kā
kontrabandas preci no Rietumeiropas ieved Ziemeļamerikā,
Dienvidaustrumāzijā un Okeānijā (Interpol, 2002).

Ekstazī atsavināšanas gadījumu skaits ES līmenī kopš 1997.
gada, kad tas samazinājās, ir atkal strauji palielinājies (57).
Pamatojoties uz tendencēm valstīs, par kurām pieejami dati,
2002. gadā ekstazī atsavināšanas gadījumu skaits Eiropā,
šķiet, ir samazinājies. Tomēr šī informācija jāapstiprina
attiecībā pret iztrūkstošajiem datiem par 2002. gadu – īpaši
attiecībā uz Apvienoto Karalisti – tiklīdz tie ir pieejami.
Atsavinātā ekstazī daudzumi (58) strauji palielinājās laika
periodā no 1997. gada līdz 2000. gadam un izlīdzinājās
2001. gadā. Tie atkal palielinājās 2002. gadā visās valstīs,
kas sniegušas datus.

Saskaņā ar informāciju 2002. gadā viena ekstazī tablete
maksāja vidēji no 6 eiro (Čehijā) līdz 20 līdz 25 eiro (Itālijā,
Somijā) (59). Taču saskaņā ar jaunākajiem datiem
(DrugScope, 2004) dažviet Apvienotajā Karalistē viena
ekstazī tablete maksā tikai 1,5 eiro. Pēdējo piecu gadu laikā
ekstazī tablešu cena ir pakāpeniski pazeminājusies lielākajā
daļā ES valstu. Šī tendence turpinājās 2002. gadā, izņemot
Igauniju, kur cena par vienu tableti nedaudz paaugstinājās.

Salīdzinājumā ar situāciju pirms pieciem gadiem, šķiet, ir
samazinājies amfetamīna sastāvs tabletēs, kuras pārdod kā
ekstazī, savukārt palielinās ekstazī un tai līdzīgu vielu
daudzums. Visās ES valstīs 2002. gadā vienīgās
psihoaktīvās vielas, ko konstatēja lielākajā daļā tablešu,
kuras analizēja un pārdeva kā ekstazī, bija ekstazī (MDMA)
un tai līdzīgās vielas (MDEA, MDA). Visvairāk šādu tablešu
bija Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Dānijā, Lietuvā,
Norvēģijā un Vācijā – vairāk nekā 95 % no visām
analizētajām ekstazī narkotikām. MDMA saturs ekstazī
tabletēs atšķiras arī dažādās to ražošanas partijās (pat tajās,
kurām ir viens logotips) gan vienā valstī, gan starp valstīm.
Lielākajā daļā ES valstu vidējais aktīvās vielas (MDMA)
saturs tabletē 2002. gadā bija no 60 līdz 80 mg, kaut gan
Norvēģijā un Ungārijā šis diapazons bija plašāks.

LSD

LSD ražo un tirgo daudz mazākos apmēros nekā citas
sintētiskās narkotikas, piemēram, ATS. Laika periodā no
2000. gada līdz 2001. gadam LSD atsavināšanas
gadījumu skaits visā pasaulē samazinājās par 73 %.
Valstis, kurās 2001. gadā atsavināja visvairāk vienību, ir
ASV, Nīderlande un Spānija (UNODC, 2003a). Līdz
2000. gadam valsts, kurā reģistrēts visvairāk LSD
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(65) http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1346
(66) 1997. gadā pieņemtajā Vienotajā rīcībā par informācijas apmaiņu, riska novērtēšanu un jauno sintētisko narkotiku kontroli (OV L 167, 25.06.1997.)
definētas šādas jaunās sintētiskās narkotikas – sintētiskās narkotikas, kas pašlaik nav iekļautas nevienā no sarakstiem, kuri ietverti Apvienoto Nāciju
Organizācijas 1971. gada Konvencijā par psihotropajām vielām, kas rada salīdzināmus nopietnus draudus sabiedrības veselībai kā vielas, kuras ir iekļautas
Konvencijas I vai II sarakstā, un kam ir ierobežota terapeitiskā vērtība. Šī Vienotā rīcība attiecas uz galaproduktiem, kas ir atšķirīgi no prekursoriem.
(67) Lielākā daļa no uzskaitītajām jaunajām vielām tirgū ir ļoti jaunas un tām vēl nav populāru (ielu) nosaukumu.

4. nodaļa: Amfetamīna tipa stimulanti, LSD un citas sintētiskās narkotikas

Arvien skaidrāks kļūst tas, ka ir saikne starp tīkliem, kas
nodarbojas ar narkotiku kontrabandu, un tīkliem, kas
nodarbojas ar prekursoru kontrabandu. 2003. gada
janvārī aizsākās operatīvi pasākumi saskaņā ar projekta
„Prism” reklāmkarogu, kas ir starptautiska iniciatīva, kura
paredzēta, lai novērstu to galveno prekursoru novirzīšanu,
kas vajadzīgi ATS nelegālajai ražošanai. Tirgotāji arvien
vairāk pievēršas farmaceitiskajiem preparātiem kā
prekursoru avotam (INCB, 2004b).

Agrīnās brīdināšanas sistēmas informācija
Vienoto rīcību (65) kopā ar agrīnās brīdināšanas sistēmu
(ABS) izveidoja, lai identificētu jaunas sintētiskās
narkotikas (66), novērtētu to risku un noteiktu lēmumu
pieņemšanas procesu, ar kuru varētu kontrolēt minētās

vielas. Jaunās sintētiskās narkotikas joprojām veido tikai
pavisam nelielu daļu no sintētisko narkotiku vispārējā
tirgus, kurā joprojām dominē MDMA (ekstazī), amfetamīni
un LSD. Par spīti panākumiem, kas gūti, identificējot jaunās
sintētiskās narkotikas saskaņā ar Vienoto rīcību, ir svarīgi
ņemt vērā, ka vairums datu par jauniem savienojumiem
sniedz tās dalībvalstis, kurām ir augstas analītiskās un
ziņošanas spējas gan attiecībā uz tiesu medicīnas un
toksikoloģiskajām laboratorijām, gan datu sniedzēju
operatīvajiem tīkliem. Tādējādi situācijas izklāsts var
atspoguļot valstu agrīnās brīdināšanas sistēmu darbību
saistībā ar jaunajām sintētiskajām narkotikām, nevis
patieso situāciju Eiropas narkotiku tirgū.

ABS uzraudzītās narkotikas

Attiecībā uz visām deviņām vielām, kurām kopš 1998.
gada veikts riska novērtējums, 2003. gadā tika veikta
pastāvīga uzraudzība ABS sistēmā – MBDB, 4-MTA,
PMMA, GHB un ketamīns, kā arī šādi fenetilamīni: 2C-I,
2C-T-2 un 2C-T-7, un TMA-2. Turklāt uzraudzīja arī
vairākas vielas, par kurām EMCDDA ir ieguvis informāciju
– starp tām triptamīnu grupa (5-MeO-DMT, 5-MeO-DIPT,
A-MT, 5-MeO-AMT un 5-MeO-triptamīns) un piperazīni
(BZP un TFMPP) (67).

Gan Apvienotā Karaliste, gan Spānija 2003. gadā ziņoja, ka
policija ir atsavinājusi nelielus daudzumus MBDB. Šķiet, ka 
4-MTA, par kuru 1999. gadā veica kontroli saistībā ar
Vienoto rīcību, vairs nav tirgū, jo pēdējos gados nav reģistrēti
šīs vielas atsavināšanas gadījumi. Viens PMMA atsavināšanas
gadījums bijis Zviedrijā, savukārt Dānijā atsavināja tabletes,
kuru sastāvā bija gan PMMA, gan PMA. Beļģijā kāda
laboratorija ziņoja, ka PMMA ir konstatēts urīnanalīzes
paraugos, turklāt PMA (savienojumā ar MDA un MDMA)
konstatēja, veicot toksikoloģiskās analīzes apreibinošo vielu
ietekmē esošai personai, kuru atklāja ātrās palīdzības nodaļa.
Šķiet, ka visas šīs trīs vielas – MBDB, 4-MTA un PMMA –
sintētisko narkotiku lietotāji vairs nav iecienījuši.

Visvairāk triptamīna grupas narkotiku atsavināšanas
gadījumu bija Somijā un Zviedrijā. Tomēr Dānija un
Francija ziņoja par iegūtiem 5MeO-DiPT paraugiem.
Daudzus triptamīna savienojumus nekontrolē starptautiskā
vai vietējā līmenī, un tādēļ tos, iespējams, ražo
komerciālās laboratorijās un pārdod internetā kā
„ķīmiskās vielas izpētei” (galvenokārt ASV uzņēmumi).
Turklāt receptes gandrīz visu jauno un „veco” sintētisko
narkotiku sintēzei ir plaši pieejamas internetā.
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Jaunās sintētiskās narkotikas, uz kurām attiecas
kontrole, ko paredz Vienotā rīcība

Laikā no 1998. līdz 2002. gadam atbilstoši Vienotajai
rīcībai riska novērtēšana ir veikta piecām jaunām
sintētiskajām narkotikām (MBDB, 4-MTA, GHB, ketamīns un
PMMA). 2003. gadā EMCDDA Zinātniskā komiteja, ko
papildināja dalībvalstu un Eiropas Komisijas, Eiropola un
Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras (EMEA) pārstāvju
izvirzītie eksperti, veica riska novērtēšanu šādām četrām
jaunajām sintētiskajām narkotikām: 2C-I (2,5-dimetoksi-4-
jodfenetilamīns), 2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamīns),
2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamīns) un TMA-2
(2,4,5-trimetoksiamfetamīns) (1). Rezultātā 2003. gada 
27. novembrī Padome pieņēma lēmumu (2) uz šīm četrām
ķīmiskajām vielām attiecināt kontroles pasākumus un
kriminālsodus 15 ES dalībvalstīs.

Īpašu jauno sintētisko narkotiku zinātnisko novērtējumu veikt
ir ļoti grūti sakarā ar ierobežotu daudzumu datu, ko
izskatījuši kolēģi-speciālisti. Tomēr informācija, kas balstīta
uz pētījumu par toksisko ietekmi (piemēram TMA-2
gadījumā) uz dzīvniekiem, līdzība ar daļēji saistītiem
ķīmiskiem savienojumiem, kā arī liecības, ko sniedz citi
informācijas avoti, kā piemēram, individuālo lietotāju
ziņojumi, plašsaziņas līdzekļi un neoficiālās publikācijas, 
– tas viss dod pamatu izvērtējumiem.

(1) Ziņojumi par riska novērtējumu pieejami EMCDDA tīmekļa vietnē
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1584).
(2) Padomes lēmums 2003/847/TI (2003. gada 27. novembris) par
kontrolpasākumiem un kriminālsankcijām attiecībā uz jaunajām
sintētiskajām narkotikām 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 un TMA-2.



(68) Stingri ņemot, neviena no tām nav jauna sintētiskā narkotika saskaņā ar 1997. gada Vienoto rīcību, taču abas uzrauga pēc to riska novērtējuma. 
(69) Ziņojumi par Reitox tīkla agrīnās brīdināšanas sistēmas panākumiem 2003. gadā.
(70) Ibid.
(71) Antenna Amsterdam ir uzraudzības sistēma, kurā apkopotas vairākas metodes un kuras mērķis ir identificēt un interpretēt jaunas tendences un
ievirzes legālo un nelegālo narkotiku lietošanā un to izraisīto risku Amsterdamas jauniešu vidū, kā arī atjaunināt un uzlabot narkomānijas apkarošanas
sistēmu. 
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Arvien vairāk jautājumu par GHB lietošanu iekļāva
aptaujās par narkotikām, kuras veica nakts atpūtas
pasākumos un deju klubos. Vācija ziņoja par GHB
patēriņa pieaugumu (70), savukārt Amsterdamā saskaņā ar
2002. gadā veikto „Antenna Amsterdam” speciālistu
grupas pētījumu (71) „GHB joprojām lietoja gandrīz visos
klubu tīklos, taču šķita, ka tendenču noteicējus šī narkotika
interesē mazāk nekā pirms gada un ka GHB izplatība ir
apturēta”. Austrijā, veicot viltotu tablešu narkotiku
testēšanu, konstatēja, ka to jauniešu īpatsvars 
no 225 aptaujātajiem, kuri apmeklējuši rave mūzikas
pasākumus Vīnē un kuri GHB lietojuši jau ilgstoši, 
bija 12,6 % (Benschop et al., 2002).

Cilvēku izcelsmes analīžu paraugos 2003. gadā GHB
konstatēja Beļģijā, Norvēģijā un Zviedrijā, un analīžu
paraugos, kas ņemti no apreibinošo vielu iespaidā
esošiem cilvēkiem un ātrās palīdzības nodaļas pacientiem,
to konstatēja Nīderlandē un Spānijā (Barselonā). To ātrās
palīdzības izsaukumu skaits Amsterdamā, kas saistīti ar
GHB lietošanu, laika periodā no 2001. līdz 2002. gadam
ir palicis nemainīgs, tas ir, tikai nedaudz vairāk par 
60 gadījumiem katru gadu.

Ketamīns

Par ketamīna atsavināšanas gadījumiem un/vai šīs vielas
konstatēšanu cilvēku analīžu paraugos 2003. gadā ziņoja
Apvienotā Karaliste, Beļģija, Grieķija, Francija,
Norvēģija, Somija, Spānija un Zviedrija. Austrijā saskaņā
ar Benschop et al. (2002) konstatēts 11,7 % liels to 
225 aptaujāto jauniešu īpatsvars, kuri ketamīnu lietojuši
ilgstoši un apmeklējuši rave mūzikas pasākumus Vīnē.
Ketamīna tālākas izplatības novēršanu kavē tas, ka šī
viela ir licencēta kā veterinārais medikaments un tādēļ
tā ir viegli pieejama, novirzot likumīgo produkciju.

Jaunu lietošanas modeļu izraisītais veselības
apdraudējums

ABS 2003. gadā ES dalībvalstīm deva iespēju apmainīties
ar vērtīgu informāciju par dažām ierobežotām vielām, kas
varētu radīt nopietnu veselības apdraudējumu, izmantojot
jaunus lietošanas modeļus. Piemēram, ES valstis saņēma
agrīnus ziņojumus par lielas devas MDMA tabletēm,
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Beļģijas,
Francijas un Eiropola, un par tabletēm, ko pārdeva kā
ekstazī, bet to sastāvā bija dažas bīstamas vielas,
piemēram, DOB (2,5-dimetoksi-4-bromoamfetamīns), un
šādu informāciju sniedza pēc tam, kad bija saņemta
informācija no Īrijas.

Arvien vairāk ziņojumu no Zviedrijas saņem par BZP, ko
bieži konstatē saistībā ar TFMPP, un tas ir konstatēts arī
Beļģijā, Nīderlandē, Somijā un Spānijā.

No tiem fenetilamīniem, kuriem 2003. gadā veica riska
novērtējumu, vispopulārākais šķiet 2C-I, ko bieži pārdod
tabletēs ar „i” logo – ir ziņots par vairākiem atsavināšanas
gadījumiem Apvienotajā Karalistē, Somijā un Zviedrijā, un
šo narkotiku atklāja arī Francijā, Nīderlandē un Spānijā.
Turklāt 2C-H (savienojums, kas ir neaktīvs cilvēka
organismā, bet kas ir 2C-I, 2C-C un 2C-B prekursors)
salīdzinoši lielos daudzumos atsavināja Nīderlandē un
Somijā, un ir arī pierādījumi par to, ka Nīderlandē viela
bija paredzēta kā prekursors 2C-I ražošanai.

Sintētiskās narkotikas, kuras var izplatīties tālāk

Kā jau to paredzēja Eiropas ABS un riska novērtējums, ko
veica EMCDDA zinātniskā komiteja saistībā ar Vienoto
rīcību, GHB un ketamīns ir tās divas sintētiskās narkotikas (68),
kuras var ievērojami izplatīties tālāk atpūtas sfērā.

GHB

ANO 2001. gada marta lēmumu par kontroles
piemērošanu GHB ir īstenojušas vairums ES dalībvalstu. Par
GHB (parasti šķidrā veidā) atsavināšanas gadījumiem
muitā 2003. gadā ziņoja Beļģija, Dānija, Francija,
Igaunija, Norvēģija, Somija, Spānija un Zviedrija. Ziņas
par tendencēm saistībā ar GHB bija dažādas. Zviedrija
ziņoja par GHB atsavināšanas gadījumu skaita
samazināšanos 2003. gadā, savukārt Norvēģija ziņoja
par ievērojamu palielinājumu, un Apvienotajā Karalistē
nebija nekādu izmaiņu. Arī Nīderlande ziņoja, ka nav
konstatētas nekādas izmaiņas saistībā ar to GHB paraugu
skaitu, kurus piegādāja narkotiku informācijas uzraudzības
sistēmai (DIMS), kaut gan Nīderlandes valsts toksikoloģijas
centri ziņoja par nelielu informācijas pieprasījumu skaita
palielināšanos saistībā ar GHB. Igaunija ziņoja par GHB
pieejamības ievērojamu palielināšanos. Nīderlande un
Beļģija ziņoja par to, ka tās ir saņēmušas nelielu daudzumu
GHB paraugu pulvera veidā.

Norvēģija un Zviedrija ziņoja par to ķīmisko vielu
atsavināšanas gadījumu skaita palielināšanos, kas
paredzētas kā prekursori GHB – GBL (gamma-
butirolaktons) un BD (1,4-butāndiols)(69), kurām ir plašs
pielietojums dažādos rūpnieciskos procesos, un tādēļ tās ir
plaši pieejamas (abas vielas ātri pārstrādājas, tiklīdz tās
norij). Ir ziņas, ka Norvēģijā un Zviedrijā GHB prekursori
2003. gadā nelegālajā tirgū bija vieglāk pieejami nekā
iepriekšējos gados.
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(72) 2002. gadā ASV valsts līmeņa apsekojumā par narkomāniju iegūtie rezultāti un veselības statistika (Vielu ļaunprātīgas lietošanas un garīgās
veselības dienestu pārvaldes (SAMHSA) Lietišķo pētījumu birojs). Pieejami SAMHSA tīmekļa vietnē (http://oas.samhsa.gov/nhsda.htm). Jāņem vērā, ka
attiecīgais vecuma diapazons saskaņā ar ASV veikto apsekojumu (12 un vairāk gadi) ir plašāks nekā vecuma diapazons, par kuru datus sniedzis
EMCDDA saskaņā ar ES veiktajiem apsekojumiem (15 līdz 64 gadi). Iespējams, ka, ja ASV sniegtie dati būtu par vecuma diapazonu no 15 līdz 64
gadiem, kā tas ir ES, skaitļi būtu lielāki. 

vai arī lietošana ir neregulāra, pārsvarā nedēļas nogalēs
un atpūtas pasākumos (bāros un diskotēkās).

Pētījumos ir identificētas izraudzītas grupas, kuru kokaīna
patēriņš ir augstāks nekā iedzīvotāju vidū vispār. Piemēram,
jaunākajos pētījumos, kas veikti piecās valstīs (Apvienotajā
Karalistē, Dānijā, Nīderlandē, Spānijā un Vācijā), ir
secināts, ka starp vīriešiem vecumā no piecpadsmit līdz
divdesmit četriem gadiem to īpatsvars, kuri kokaīnu lieto
ilgstoši, ir no 5 % līdz 13 %, savukārt to īpatsvars, kuri šo
narkotiku sākuši lietot nesen, Apvienotajā Karalistē un
Spānijā ir 5 līdz 7 %. Visticamāk, pilsētās lietošanas līmenis
ir ievērojami augstāks. Turklāt pētījumos (kas nav
reprezentatīvi), kuros aptaujāti deju klubu apmeklētāji,
konstatēts, ka to lietotāju īpatsvars, kuri kokaīnu lieto
ilgstoši, ir no 40 % līdz 60 % (EMCDDA, 2001).

Atsaucoties uz informāciju, kas saņemta no valstīm ārpus
Eiropas, Amerikas Savienotajās Valstīs 2002. gadā
veiktajā mājsaimniecību aptaujā par narkotikām secināts,
ka 14,4 % pieaugušo (definēti kā 12 gadus veci un
vecāki) kokaīnu lieto ilgstoši, kas ir vairāk nekā jebkurā
Eiropas valstī. Nesen (pēdējo 12 mēnešu laikā) kokaīnu
lietojuši 2,5 % pieaugušo, kas arī ir vairāk nekā visās
Eiropas valstīs, izņemot Spāniju (2,6 %)(72). To 18 līdz 
25 gadu vecu vīriešu īpatsvars ASV, kuri kokaīnu lietojuši
ilgstoši, 2002. gadā bija 18,1 %, un to vīriešu īpatsvars,
kuri to lietojuši nesen, bija 8,4 %.

Kokaīna lietošanas tendences

Kokaīna lietošanas tendences valsts līmenī ir grūti noteikt,
jo pastāvīgi pētījumi valsts līmenī notiek reti, un dažos
gadījumos analīžu paraugu izmēri ir mazi. Regulāri
pētījumi veicinās tendenču noteikšanu, īpaši, ja analīze un
analīžu paraugu ņemšana būs vērsta galvenokārt uz
izraudzītām grupām, piemēram, vīriešiem pilsētās.

Ievads
Kokaīna lietotājus parasti uzskata vai nu par pārtikušiem,
moderniem un sociāli integrētiem, vai par izolētiem,
nabadzīgiem un sociāli atstumtiem, un viņu ieradumu
smēķēt kokaīnu īpaši saista ar problemātisko narkotiku
lietošanu. Svarīgi ir ņemt vērā, ka šīs narkotiskās vielas
lietošanas intensitāte īpašās apakšgrupās un ģeogrāfiskos
apgabalos nozīmē to, ka valstu datu kopas, iespējams,
nepietiekami atspoguļo tendences, kas var būt nozīmīgas
attiecīgajās kopienās vai iedzīvotāju grupās. Tomēr tagad
rodas bažas, ka kokaīna lietošana kļūst arvien izplatītāka
Eiropā un ka šīs narkotiskās vielas lietošana izplatās arvien
dažādākos sociālajos slāņos.

Kokaīna lietošanas izplatība

Iedzīvotāju aptaujas

Saskaņā ar jaunākajiem valstu iedzīvotāju pētījumiem no
0,5 % līdz 6 % pieaugušo atzīst, ka ir vismaz reizi
mēģinājuši lietot kokaīnu (t.i., ilgstoša lietošana), un šajā
jomā augstākie rādītāji ir Spānijā un Apvienotajā
Karalistē. Kokaīnu nesen (pēdējo 12 mēnešu laikā) vispār
sākuši lietot mazāk nekā 1 % pieaugušo, kaut gan Spānijā
un Apvienotajā Karalistē šādu lietotāju ir vairāk nekā 2 %.
Šie skaitļi ir acīmredzami mazāki nekā salīdzinošie dati
par kaņepēm, kaut gan lietošanas līmenis jauniešu vidū
var būt ievērojami augstāks nekā iedzīvotāju vidū vispār.

Jauniešu (vecumā no 15 līdz 34 gadiem) vidū to īpatsvars,
kuri kokaīnu lieto ilgstoši, ir no 1 % līdz 10 %. Vispār to
jauniešu skaits, kuri kokaīnu lietojuši nesen, ir apmēram uz
pusi mazāks nekā to, kuri to lieto ilgstoši, bet Apvienotajā
Karalistē un Spānijā šis īpatsvars ir vairāk nekā 4 %.

Iedzīvotāju vidū vispār kokaīna lietošanu vai nu atsāk
lietot pēc tam, kad tas lietots jaunībā izmēģināšanas pēc,

5.  nodaļa
Kokaīns un kreks
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5. nodaļa: Kokaīns un kreks

Vispārējā iedzīvotāju grupa

Šķiet, ka to jauniešu skaits, kas kokaīnu sākuši lietot nesen,
līdz 2002. gadam Apvienotajā Karalistē bija nepārtraukti
palielinājies (73), un, iespējams, mazākā apmērā tas
palielinājies arī Dānijā, Nīderlandē, Spānijā un Vācijā 
(9. attēls). Citās valstīs saskaņā ar to sniegtajiem
jaunākajiem Reitox tīkla ziņojumiem (2001. līdz 2003.
gads) skaits ir palielinājies, ņemot vērā vietējo vai
kvalitatīvo informāciju (Grieķijā, Īrijā, Itālijā un Austrijā).

Skolēni

Spānija ir vienīgā dalībvalsts, kas sniegusi datus, kuri
liecina, ka to piecpadsmit līdz sešpadsmit gadus veco
skolēnu īpatsvars, kuri kokaīnu lietojuši ilgstoši, no 4,1 %
2000. gadā ir palielinājies līdz 5,9 % 2002. gadā (74).
Lai gan netika konstatēts pieaugums 15–16 gadu vecu

skolēnu vidū, par piegumu ziņots attiecībā uz vecākiem
skolēniem Itālijā.

Citi rādītāji

Kokaīna lietošanas rādītāju paaugstināšanās (pieprasījums
pēc ārstēšanās (75), nekvalitatīvi pakalpojumi saistībā ar
narkotikām, ātrās palīdzības izsaukumu gadījumu skaits,
policijas veiktā atsavināšana, toksikoloģisko analīžu
rezultāti nāves gadījumos) dažās valstīs ir radījusi bažas.

Visā ES, šķiet, palielinās pieprasījums pēc ārstēšanās, kas
saistīta ar kokaīnu, bet dažās valstīs šāds palielinājums ir
īpaši manāms. Kokaīns ir otra visbiežāk pieminētā
narkotika ārstniecības iestāžu sniegtajos ziņojumos
Nīderlandē un Spānijā (attiecīgi 35 % un 26 % no
pieprasījumu skaita). Eiropā novērojams, ka visvairāk
pieprasījumu pēc ārstēšanās ir saistīti ar kokaīna pulvera
lietošanu (pārsvarā kokaīna hidrohlorīds).

Vispasaules mērogā smēķējamā kokaīna preparāti ir īpaši
saistīti ar problemātisko narkotiku lietošanu. Kreka
lietošana kā jauna vai pieaugoša problēma īpašos
reģionos vai pilsētās konstatēta Vācijā, Spānijā, Francijā,
Īrijā, Nīderlandē, Austrijā un Apvienotajā Karalistē.

Lietošanas modeļi
Vispār to jauniešu vidū, kas kokaīnu lieto atpūtas
pasākumos, kokaīna patēriņš ir neliels un ilgstošas tā
lietošanas gadījumi ir reti. Ziņojumos no dažām valstīm
(Apvienotās Karalistes, Austrijas, Nīderlandes, Spānijas un
Vācijas) ir minēts, ka pat problemātisko kokaīna lietotāju
vidū, kuri apmeklē narkomānijas ārstēšanas iestādes un
dienestus, kas piedāvā ar narkotiku apkarošanu saistītus
zemas kvalitātes pakalpojumus, kokaīna un kreka
lietošana ir atšķirīga gan starp pacientiem, gan lietošanas
ilguma ziņā. Tomēr dati par kokaīna un kreka lietošanas
biežumu un patērētajiem daudzumiem ir ļoti ierobežoti.
Pētījumi par patēriņu liecina, ka smēķējamā kokaīna
lietošana ir īpaši izplatīta to sieviešu vidū, kuras strādā
seksa industrijā un apmeklē šādus dienestus (Stöver,
2001; Zurhold et al., 2001).

Ievadīšanas veidi

Lai nodrošinātu labāku izpratni par veselības
apdraudējumu un lietošanas rādītājiem, ir vajadzīga
paplašināta un kvalitatīvāka informācija par kokaīna
ievadīšanas veidiem. Kokaīna hidrohlorīdu (kokaīna
pulveri) parasti iešņauc caur degunu, bet injicē retāk,
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9. attēls: Kokaīna lietošanas izplatības attīstība (pagājušā
gadā) jauniešu vidū dažās ES valstīs, kā novērtēts iedzīvotāju
apsekojumos

NB: Dati no valstu apsekojumiem, kas pieejami katrā valstī. Skaitļus un
metodoloģiju attiecībā uz katru apsekojumu skatīt GPSurvey 4. tab.
2004. gada statistikas biļetenā.
Attiecībā uz jauniešiem EMCDDA izmanto vecuma posmu no 15 līdz
34 gadiem (Apvienotajā Karalistē un Dānijā no 16 gadiem, Vācijā
no 18 gadiem, Francijā 1992. gadā: 25–34 gadi un 1995. gadā:
18–39 gadi).
Paraugu lielumus (respondenti) vecuma grupā no 15 līdz 34 gadiem
par katru valsti un gadu skatīt GPSurvey 4. tab. 2004. gada statistikas
biļetenā.
Dānijā gada skaitlis 1994 attiecas uz „smagajām narkotikām”.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads, ziņojumi par apsekojumiem
vai zinātniski raksti. Atsevišķus avotus skatīt epidemioloģiskajās
tabulās par iedzīvotāju apsekojumiem 2004. gada statistikas
biļetenā.
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(73) Kaut gan 2001./2002. gada apsekojuma rezultāti liecina, ka šī skaita palielināšanās tendence visu pieaugušo un jauniešu vidū, šķiet, izlīdzinās
(skatīt 7. attēlu). Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem kokaīna lietošanas līmeņa paaugstināšanās laika periodā no 1996. un 1998. gada līdz 1998.
un 2000. gadam bija vērojama 5 % līmenī. Tomēr ievērojams palielinājums netika novērots laika periodā no 2000. gada līdz 2001./2002. gadam. 
(74) Skatīt Izplatība 1. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(75) Skatīt 20. attēlu un TDI 10. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.



(76) The UK Forensic Science Service Drug Intelligence Unit (2003), Drug abuse trends: Crack issue, 24, 13. lpp.
(77) Spānijā neatliekamas hospitalizēšanas gadījumi, kad bijušas akūtas reakcijas uz psihoaktīvām vielām, tika novēroti vienu nedēļu gadā vairākus
gadus pārbaudei izvēlētās slimnīcās visā valstī. Ir reģistrētas „atsauksmes” uz vielām. Lai gūtu plašākus metodoloģiskos datus, skatīt Reitox tīkla valstu
2003. gada ziņojumus (34.–36. lpp.).

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

Secinājums par to, ka iespējamam apdraudējumam ir
saikne ar kokaīna lietošanu, ir izdarīts, ņemot vērā
Spānijas pieredzi (77), kur laika periodā no 1999. līdz
2001. gadam kokaīns bija minēts 22 līdz 46 % gadījumu
no visiem ātrās palīdzības izsaukumu gadījumiem, kad
bijusi akūta reakcija uz narkotikām; daudzos šādos
gadījumos kokaīns bija smēķēts vai injicēts. Barselonā
apkopotie dati par ātrās palīdzības izsaukumiem visās
galvenajās pilsētas slimnīcās ilgākā laika periodā skaidri
liecina, ka to gadījumu skaits, kad cilvēki hospitalizēti
narkotiku pārdozēšanas dēļ, ir palielinājies (10. attēls).

Papildus veselības problēmām, kas tieši saistītas ar
kokaīnu, pieaug bažas par to, ka dažas no lietotajām
piemaisītajām vielām var izraisīt tālākus veselības
apdraudējumus. Piemēram, par fenacetīnu ir ziņots kā par
ierastu „atšķaidītāju”, kas atrasts atsavinātajos kokaīna
pulvera paraugos. Šī viela ir bijusi saistīta ar aknu, nieru
un asins sistēmas traucējumiem, tai skaitā ar vēzi.

savukārt kreku smēķē caur uzkarsētām pīpēm un brīvo
kokaīna bāzi „uzņem”, ieelpojot tvaikus, kas rodas, kad
uzkarsē šo narkotiku, parasti uz alvas folijas, kas novietota
virs liesmas. Ir informācija arī par kokaīna smēķēšanu, to
ietinot parastā vai marihuānas cigaretē.

Tomēr narkomānijas ārstniecības iestāžu darbinieki
Apvienotajā Karalistē ziņo, ka kreku kopā ar heroīnu
dažkārt injicē. Kreks, tāpat kā brūnais heroīns, nešķīst, un
tas ir jāsajauc ar skābi, lai to pārvērstu par aktīvu, šķīstošu
sāļu vielu (76).

Kokaīna smēķēšana kā parastais kokaīna ievadīšanas
veids, to pārvēršot vai nu krekā vai kokaīna bāzē (dažādi
preparāti, kurus var uzskatīt par farmakoloģiski
līdzvērtīgiem), salīdzinājumā ar 2000. gadu mazāk
izplatīta kļuva 2002. gadā.

Kokaīna izraisīti nāves gadījumi

Eiropā nāves gadījumi, ko izraisa saindēšanās ar kokaīnu,
amfetamīnu vai ekstazī, kad nav pierādījumu par opiātu
lietošanu, ir bieži.

Tomēr iespējams, ka pašreizējā statistika nepietiekami
atspoguļo ar kokaīna lietošanu saistītus nāves gadījumus,
un informācija tiek sniegta dažādos veidos. Dažās valstīs,
izpētot ar narkotiku lietošanu saistītus nāves gadījumus,
kokaīna klātbūtni savienojumā ar opiātiem konstatē ļoti
bieži (Portugālē 22 %, Spānijā 46 %). Šie rādītāji var būt
tikpat augsti arī citās valstīs, taču saskaņā ar ziņošanas
sistēmām nāves gadījumi pārsvarā ir ļoti reti saistīti tikai ar
opiātu lietošanu, ja tos konstatē. Apvienotajā Karalistē to
gadījumu skaits, kad kokaīns minēts nāves apliecībās,
laika periodā no 1993. līdz 2001. gadam ir palielinājies
astoņas reizes, bet Nīderlandē ar kokaīnu saistīto nāves
gadījumu skaits no diviem gadījumiem 1994. gadā
palielinājās līdz 26 gadījumiem 2001. gadā. To ar
narkotiku lietošanu saistīto nāves gadījumu īpatsvars, kad
konstatēts tikai kokaīns bez opiātu klātbūtnes, svārstās no
1 % līdz 10 %, kaut gan absolūtie rādītāji ir zemi.

Kokaīns var ievērojami veicināt nāves iestāšanos, ja
cilvēkam ir sirds un asinsvadu slimības (aritmija, miokarda
infarkts, galvas un muguras smadzeņu hemorāģija), jo
īpaši, ja ir veicinoši apstākļi (piemēram, galvas un
muguras smadzeņu aneirisma vai subklīniska sirdskaite).
Daudzus no šādiem gadījumiem var nepamanīt, ja trūkst
izpratnes un/vai ja kokaīna upuriem salīdzinājumā ar
opiātu lietotājiem ir atšķirīgi sociālie apstākļi.
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10. attēls: To gadījumu skaits, kad narkotikas minētas saistībā
ar ātrās palīdzības izsaukumiem pēc narkotiku tipa, Barselona,
1992. līdz 2002. gads

NB: Vienā ātrās palīdzības izsaukuma reizē var būt pieminētas vairākas
vielas.

Avots: Sistema d’Informació de Droges de Barcelona (2003), La Salut a
Barcelona, 2002, Barcelona: Agència de Salut Pública, Consorci
Sanitari de Barcelona.
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(78) Skatīt 3. nodaļu, 31. lpp. Izskaidrojot atsavināšanas gadījumus un tirgus datus.
(79) Kaut gan šie dati jāpārbauda attiecībā pret iztrūkstošajiem datiem par 2002. gadu, tiklīdz tie ir pieejami. Dati par kokaīna atsavināšanas gadījumu
skaitu 2002. gadā nebija pieejami attiecībā uz Beļģiju, Nīderlandi un Slovēniju; dati gan par kokaīna atsavināšanas gadījumu skaitu, gan par
atsavinātajiem kokaīna daudzumiem 2002. gadā nebija pieejami attiecībā uz Apvienoto Karalisti, Īriju, Kipru, Maltu, Poliju, Slovākiju un Ungāriju.

5. nodaļa: Kokaīns un kreks

Atbildes pasākumi

Ārstēšana no problemātiskas kokaīna lietošanas

Ārstēšana no problemātiskas kokaīna lietošanas parasti
notiek vidē, kas nav raksturīga narkomānijai, t.i., to veic,
pacientus ārstējot no citu nelegālo (vai legālo) narkotiku
atkarības. Ārstēšanas iespējas ietver tikai iejaukšanās
pasākumus, kas nav farmakoloģiski un kuru mērķis ir mainīt
atkarībai raksturīgo uzvedību neatkarīgi no lietotās konkrētās
narkotikas vai narkotikām. Šādi iejaukšanās pasākumi ietver
nelielas intensitātes iejaukšanās pasākumus, piemēram,
konsultēšana, hospitalizēšana, un augstas intensitātes
iejaukšanās pasākumus, piemēram, pacienta ilgtermiņa
ārstēšana. Var piedāvāt arī alternatīvās ārstēšanas metodes,
piemēram, akupunktūru (Seivewright et al., 2000).

Attiecībā uz ārstēšanu ar medikamentiem nav vispāratzītas
farmakoloģiskās ārstēšanas metodes, kuru izmantojot,
varētu izārstēt atkarību no kokaīna. Kokaīna lietotājiem ir
pieejamas tikai dažas farmakoloģiskās ārstēšanas
metodes, un nav pierādīts šo metožu iedarbīgums vai arī
tas ir ļoti neliels. Divos sistemātiskos literatūras pārskatos
konstatēts, ka nav pierādījumu, kas attaisnotu pretkrampju
karbamazepīna vai antidepresantu klīnisko izmantošanu,
ārstējot atkarību no kokaīna (Lima et al., 2004a,b).

To ārstēšanas iejaukšanās pasākumu ierobežoto klāstu,
kuri īpaši paredzēti no kokaīna atkarīgajiem, paplašinās
ar dažām iniciatīvām, kas vērstas uz šo pacientu grupu.
Nīderlandē nesen ir atklāta interneta mājaslapa speciāli
kokaīna lietotājiem, un Apvienotajā Karalistē 2003. gada
pavasarī paplašinājās pakalpojumu klāsts, izveidojot
jaunas aģentūras, kā arī nodrošinot jaunas
pamatnostādnes un uzlabotu apmācību. Austrijā
ārstēšanas pakalpojumu sniedzēji pakalpojumus pielāgo
kokaīna lietotāju vajadzībām.

Citas saistības, ko uzņemas iestādes, 
kurās ārstē kokaīna lietotājus

Novērojumi uzraudzītās narkotiku patērēšanas vietās
liecina, ka ārkārtas gadījumos, kas saistīti ar kokaīna
lietošanu, narkomānam ir vērojams liels nemiers un bieža
paranoja, un tādos gadījumos personāls īsti nezina, kā
rīkoties (EMCDDA, 2004a). Kokaīna tirdzniecības apjomu
palielināšanās bijusi saistīta ar lielāku agresijas līmeni
starp klientiem un narkotiku izplatītājiem (Stöver, 2001).

Nav skaidrs tas, kādā mērā problēmas ir paša smēķējamā
kokaīna lietošanas tiešās sekas vai ir saistītas ar tā lietošanas

biežumu un daudzumu vai ar iepriekš esošām sociālām,
psiholoģiskām problēmām un narkomānijas problēmām.
Atbildes pasākumi ietver īpaši izveidotus informatīvus
materiālus par risku un drošāku lietošanu, uzraudzītas
patēriņa telpas, „nomierinošas telpas” un „dienas
patversmes”, kurās lietotāji var patverties un nomierināties,
kā arī ambulatorisku ārstēšanu (Stöver, 2001).

Ir paustas bažas par iespējamo risku, ka gados jauni
narkotiku lietotāji, kuri apmeklē ārstēšanas iestādes, lai
galvenokārt atrisinātu kaņepju lietošanas problēmu, varētu
pārņemt kokaīna lietotāju uzvedību un problēmas (Neale
and Robertson, 2004).

Atsavināšana un tirgus informācija (78)

Ražošana un tirdzniecība

Kolumbija ir visplašākais nelegālās kokas avots pasaulē,
no tās atpaliek Bolīvija un Peru (UNODC, 2003a).
Kokaīna ražošana vispasaules mērogā 2002. gadā bija
novērtēta 800 tonnu apmērā, no kurām 72 % ražoja
Kolumbijā, 20 % Peru un 8 % Bolīvijā. Lielāko daļu
kokaīna, ko atsavina Eiropā, ieved tieši no
Dienvidamerikas (īpaši Kolumbijas) vai caur
Centrālameriku un Karību jūras valstīm. Tomēr 2002. gadā
daļu no kokaīna, ko tirgoja Eiropā, ieveda caur Brazīliju
(un no turienes uz Portugāli) vai ASV (no turienes uz
Itāliju). Galvenās valstis, caur kurām kokaīnu ieved tālāk
ES, ir Nīderlande, Portugāle un Spānija, nedaudz retāk
Apvienotā Karaliste un Francija (Reitox tīkla valstu
ziņojumi, 2003. gads; UNODC, 2003a; INCB, 2004a).

Atsavināšana

Saskaņā ar Narkotisko vielu komisijas datiem (CND,
2004) kokaīns ir trešā visvairāk tirgotā narkotika pasaulē
pēc kaņepju augiem un kaņepju sveķiem. Atsavināto
daudzumu ziņā 2002. gadā kokaīnu joprojām visvairāk
tirgoja abos Amerikas kontinentos un Eiropā. Eiropā
atsavināja 13,5 % no visā pasaulē atsavinātā kokaīna
daudzuma (CND, 2004). Eiropas teritorijā visvairāk
kokaīna atsavināšanas gadījumu ir Rietumvalstīs. Laika
periodā no 1997. līdz 2002. gadam Spānija nemainīgi
bija tā ES valsts, kurā kokaīna atsavināšanas gadījumu
bija visvairāk. 2001. un 2002. gadā (79) šajā valstī
atsavināja vairāk nekā pusi no visiem ES atsavinātajiem
kokaīna daudzumiem, un tajā bija visvairāk atsavināšanas
gadījumu.
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(80) Skatīt Tirgi 5. tab 2004. gada statistikas biļetenā.
(81) Skatīt Tirgi 6. tab 2004. gada statistikas biļetenā.
(82) Salīdzināt ar 2002. gada datiem, kad tie pieejami.
(83) Skatīt Tirgi 14. tab 2004. gada statistikas biļetenā.

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

valstīs, gan praktiski visos pasaules reģionos (Interpol,
2002). 2003. gadā tika veikti vairāki ļoti svarīgi jūras
pasākumi Atlantijas okeāna piekrastē gar Eiropu, lai
cīnītos pret kokaīna kontrabandu. Tika konfiscētas 
29 tonnas kokaīna. Lielāko daļu no šiem pasākumiem
veica Spānijas iestādes.

Joprojām ar panākumiem darbojās operācija „Purple” –
starptautiska programma, kuru uzsāka 1999. gadā, lai
izsekotu kālija permanganāta (izmanto kokaīna
nelegālajā ražošanā) tirdzniecībai. 2003. gadā tika
novērsta gandrīz 900 tonnu šīs ķīmiskās vielas novirzīšana
nelegālo narkotiku ražošanai.

Pasaules muitas organizācija (PMO) un Interpols 2002.
gadā uzsāka kopīgu iniciatīvu – operāciju „Andes”, lai
ļautu valstu muitas un policijas iestādēm apmainīties ar
informāciju, kas varētu palīdzēt identificēt prekursoru
ķīmisko vielu nelegālus sūtījumus Argentīnā, Bolīvijā, Čīlē,
Kolumbijā un Peru, kā arī analizēt šo informāciju (PMO,
2003).

Cena un tīrība

Kokaīna vidējā mazumtirdzniecības cena (83) visā ES
2002. gadā bija ļoti atšķirīga – no 38 eiro par gramu
Portugālē līdz 175 eiro par gramu Norvēģijā. Laika
periodā no 1997. līdz 2002. gadam kokaīna vidējā
mazumtirdzniecības cena visās ES valstīs saglabājās
nemainīga vai pazeminājās. Līdzīgus novērojumus
reģistrēja 2002. gadā, izņemot Čehiju un Lietuvu, kur
cenas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu paaugstinājās.

Salīdzinājumā ar heroīnu vidējais kokaīna tīrības līmenis
lietotāju līmenī ir augsts, un 2002. gadā tas svārstījās no
28 % Igaunijā līdz 68 % Čehijā un Norvēģijā. Saskaņā ar
datiem par laika tendenci laika periodā no 1997. līdz
2002. gadam kokaīna vidējais tīrības līmenis paaugstinājās
vairumā ES valstu. 2002. gadā kokaīna tīrības līmenis
joprojām samazinājās lielākajā daļā valstu, izņemot valstīs,
kurās reģistrēja visaugstāko tīrības līmeni, piemēram,
Beļģijā, Čehijā, Luksemburgā un Norvēģijā, kurās reģistrēja
kokaīna vidējā tīrības līmeņa paaugstināšanos.

Laika periodā no 1997. līdz 2002. gadam kokaīna
atsavināšanas gadījumu skaits (80) palielinājās visās valstīs,
izņemot Itāliju un Vāciju. Ņemot vērā tendences visās
valstīs, par kurām pieejami dati, kokaīna atsavināšanas
gadījumu skaita palielinājums ES līmenī bija reģistrēts
2002. gadā.

Minētajā piecu gadu periodā kokaīna atsavināšanas
gadījumu skaits (81) bija svārstīgs, taču tam bija tendence
palielināties. Pēc tam, kad 2001. gadā bija reģistrēts
rekordliels kokaīna atsavināšanas gadījumu skaits,
atsavinātā kokaīna daudzumi ES līmenī ievērojami
samazinājās 2002. gadā (82) – galvenokārt tādēļ, ka
salīdzinājumā ar 2001. gadu atsavinātā kokaīna
daudzums samazinājās Spānijā (un Portugālē), kaut gan
dažās valstīs (Francijā, Itālijā, Norvēģijā un Vācijā) tika
reģistrēts kokaīna atsavināšanas gadījumu skaita
pieaugums. Atsavinātā kokaīna daudzumu samazinājums
2002. gadā Nīderlandē, Portugālē un Spānijā, kā arī to
palielinājums Francijā, Itālijā un Vācijā varētu liecināt par
izmaiņām attiecībā uz to valstu salīdzinošo nozīmīgumu,
kuras parasti izmantoja tirgotāji, lai kokaīnu nogādātu
Eiropā (CND, 2004). Saistībā ar šo ir jāpiezīmē, ka kopš
2002. gada sākuma Nīderlande ir veikusi radikālus
pasākumus, lai samazinātu pieaugošo kokaīna
piegādātāju plūsmu, kas ieceļo no Karību jūras valstīm
Schiphol lidostā, un tā rezultātā arestēto kokaīna
piegādātāju skaits ir ievērojami krities.

Lai gan dažas ES valstis ir ziņojušas par kreka atsavināšanas
gadījumiem, tos dažkārt nevar nošķirt no kokaīna
atsavināšanas gadījumiem. Tādējādi iepriekš minētie dati par
kokaīna atsavināšanu varētu ietvert arī kreku.

Starptautiskie pasākumi pret kokaīna tirdzniecību

Kokaīna tirdzniecību joprojām lielā mērā kontrolē
Kolumbijas kriminālās aprindas. Tomēr šīs vielas
izplatīšanā ir iesaistītas arī grupas no Albānijas un Āfrikas.
Interpola operācijā „Trampoline” atklāja kokaīna
kontrabandu no Venecuēlas un Kolumbijas uz Kirasao. Šīs
operācijas laikā identificēja vairākas lielas kokaīna
tirdzniecības organizācijas, kas darbojās gan Karību jūras
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(84) Plašāku informāciju skatīt metodoloģiskajās piezīmēs par problemātisko narkotiku lietošanu 2004. gada statistikas biļetenā.
(85) Skatīt Izplatība 3. tab. un Izplatība 4. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.

Slovēniju, kur rādītāji ir zemi līdz vidēji augsti, attiecīgi
4,9; 1,9 un 5,3 gadījumi uz 1 000 iedzīvotājiem vecumā
no 15 līdz 64 gadiem.

Lai gan ir bijuši ievērojami novērtēšanas metožu
uzlabojumi, uzticamu un konsekventu iepriekšēju datu
trūkums sarežģī problemātiskās narkotiku lietošanas
tendenču novērtēšanu. Saskaņā ar ziņojumiem no dažām
valstīm par aptuveno datu izmaiņām, kas papildināti ar
citiem raksturlielumiem, kopš 20. gadsimta deviņdesmito
gadu vidus problemātiskās narkotiku lietošanas apjomi ir
palielinājušies. Aptuvenie dati ir pieejami no 19 valstīm,
no kurām 9 ziņo par problemātiskās narkotiku lietošanas
apjomu palielināšanos kopš pagājušā gadsimta
deviņdesmito gadu vidus vai beigām, un šīs valstis ir:
Apvienotā Karaliste, Beļģija, Dānija, Vācija, Itālija,
Luksemburga, Somija un Zviedrija (laika periodā no
1992. līdz 1998. gadam), Apvienotā Karaliste un
Norvēģija. Dati par lietošanas apjomu palielināšanos
Beļģijā un Norvēģijā pamatojas uz aptuveniem datiem par
injicējamo narkotiku lietošanu. Kaut gan par jaunajām
dalībvalstīm nav pieejami nekādi iepriekšēji aptuveni dati,
citi pierādījumi liecina par to, ka tendences bijušas
dažādas. Čehijā vairāki rādītāji liecina, ka problemātiskās
narkotiku lietošanas gadījumu skaits kopš 20. gadsimta
deviņdesmito gadu beigām ir stabilizējies, savukārt
Igaunijā daži problemātiskās narkotiku lietošanas rādītāji
ir paaugstinājušies. Paturot prātā to valstu iespējamo
neaizsargātību pret narkomānijas problēmām, kuras
atrodas sociālā un ekonomiskā pārejas periodā, steidzami
jāattīsta uzraudzības kapacitāte jaunajās dalībvalstīs.

Lietošanas modeļi un apjomi

Narkotiku problemātisko lietošanu var iedalīt divās
nozīmīgās daļās. Var vispārīgi nošķirt heroīna lietošanu, ar
kuru vairumā ES valstu saistīti visvairāk problemātiskās
narkotiku lietošanas gadījumi, un problemātisku stimulantu
lietošana, kas īpaši izplatīta Somijā un Zviedrijā, kur vairums
problemātisko narkotiku lietotāju ir galvenokārt amfetamīna
lietotāji. Līdzīgi arī Čehijā metamfetamīna lietotāji parasti ir
veidojuši problemātisko narkotiku lietotāju īpatsvaru.

Problemātiska narkotiku lietošana
Heroīna regulāras un pastāvīgas lietošanas, narkotiku
injicēšanas, bet dažās valstīs arī stimulantu intensīvās
lietošanas dēļ Eiropā radušās daudzas ar narkotikām
saistītas, kā arī sociālas problēmas. Atsevišķu personu ar
šādu uzvedību ir samērā maz salīdzinājumā ar kopējo
iedzīvotāju skaitu, taču problemātiskas narkotiku
lietošanas ietekme ir ievērojama. Lai palīdzētu izprast šīs
problēmas nopietnību un dotu iespēju laika gaitā novērot
tendences, EMCDDA kopā ar dalībvalstīm strādā, lai
definētu jēdzienu „problemātiska narkotiku lietošana” un
attīstītu stratēģijas, kas vajadzīgas, lai noteiktu šādas
lietošanas apjomu un ietekmi.

Problemātiska narkotiku lietošana faktiski ir definēta kā
„injicējamo narkotiku lietošana vai ilgstoša/regulāra opiātu,
kokaīna un/vai amfetamīnu lietošana” (84). Definīciju
dažādība un metodoloģiskā nenoteiktība liecina par to, ka
uzticamu aptuveno datu iegūšana šajā jomā ir sarežģīta, kā
arī par to, ka jābūt piesardzīgam, interpretējot atšķirības
starp valstīm vai atšķirības, kas notiek laika gaitā.

Izplatība

Aptuvenie dati ir tādi, ka problemātiska narkotiku
lietošana reģistrēta 2 līdz 10 gadījumos uz 
1 000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem
(pamatojoties uz aptuveniem vidējiem datiem), kas ir 1 %
no pieaugušajiem iedzīvotājiem (85). Problemātiska
narkotiku lietošana nesamērīgi ietekmē dažus ģeogrāfiskos
reģionus, piemēram, mazāk attīstītas pilsētu centrālās
daļas un dažas īpašas iedzīvotāju grupas, īpaši jaunus
vīriešus, un tādējādi problemātiska narkotiku lietošana ir
īpaši izplatīta dažās kopienās. Lielāks šādas lietošanas
gadījumu aptuvenais skaits ir reģistrēts Apvienotajā
Karalistē, Dānijā, Itālijā, Luksemburgā un Portugālē (6 līdz
10 gadījumi uz 1 000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz
64 gadiem), savukārt zemāki rādītāji reģistrēti Grieķijā,
Nīderlandē, Polijā, Somijā un Vācijā (< 4 gadījumi uz
1 000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem, skatīt
11. attēlu). Starp jaunajām ES valstīm labi uzskaitīti
aptuvenie dati ir pieejami tikai par Čehiju, Poliju un

6.  nodaļa
Heroīns un injicējamo narkotiku lietošana

50



6. nodaļa: Heroīns un injicējamo narkotiku lietošana

Problemātiskas narkotiku lietošanas gadījumi kļūst aizvien
dažādāki, un EMCDDA pašlaik veic pārskatu par to, vai
jāpilnveido Eiropas operatīvā definīcija, ņemot vērā
mainīgo situāciju narkomānijas jomā. Piemēram, lielākajā
daļā valstu pakāpeniski arvien nopietnākas ir kļuvušas
vairāku narkotiku vienlaicīgas lietošanas problēmas,
savukārt dažas citas valstis, kurās jau izsenis galvenā
problēma bijusi opiāta lietošana, tagad ziņo par
izmaiņām saistībā ar citu narkotiku lietošanu. Spānijā,
aptuvenie dati liecina, ka problemātisko opitāta lietotāju
skaits samazinās, un ir vērojams ar kokaīna lietošanu
saistīto problēmu skaita palielinājums, tomēr uzticamas
problemātiskas narkotiku lietošanas laika tendences, kas
iekļauj problemātisku kokaīna lietošanu, nav pieejamas.
Nīderlande un Vācija ziņo par to, ka palielinājies kreka
lietotāju īpatsvars problemātisko narkotiku lietotāju vidū,

kaut gan vispārējie aptuvenie dati par problemātiskajiem
narkotiku lietotājiem Nīderlandē joprojām ir nemainīgi.

Problemātiskās narkotiku lietošanas svērtais vidējais
apjoms ES, iespējams, ir no četriem līdz septiņiem
gadījumiem uz 1 000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64
gadiem, kas kopumā ir 1,2 līdz 2,1 miljons problemātisku
narkotiku lietotāju ES pēc tās paplašināšanās, no kuriem
aptuveni 850 000 līdz 1,3 miljons tās bieži injicē. Tomēr
šie aptuvenie dati vēl nav galīgi, un tie būs jāprecizē,
tiklīdz no jaunajām dalībvalstīm būs pieejami papildu dati.

Narkotiku injicēšana

Narkotiku injicētāji ļoti riskē piedzīvot nelabvēlīgas sekas,
un tādēļ ir svarīgi aplūkot narkotiku injicēšanu atsevišķi kā
narkotiku problemātiskas lietošanas galveno veidu.
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11. attēls: Pieņemtais problemātiskas narkotiku lietošanas līmenis (uz 1 000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem)

NB: CR = Notveršana-atkārtota notveršana; TM = Ārstēšanas reizinātājs; PM = Policijas reizinātājs; MI = Daudzkārtēji mainīgais rādītājs; TP = Nošķeltais
sadalījums; CM = Kombinētas metodes.
Mērķa grupas var nedaudz atšķirties sakarā ar dažādām metodēm datu avotiem, tādēļ salīdzinājumi jāizdara piesardzīgi. Plašāku informāciju skatīt
Izplatība 3. tab. un 4. tab 2004. gada statistikas biļetenā. Zviedrijas novērtējums ir pielāgots EMCDDA problemātiskās narkotiku lietošanas definīcijai.
Spānijas novērtējumā nav iekļauta kokaīna problemātiska lietošana; precīzāks novērtējums pieejams Izplatība 3. tab. un 4. tab., kurā ir ņemta vērā šī
lietotāju grupa, bet kas var nebūt pilnībā uzticams.

Avoti: Valstu koordinācijas centri. Skatīt arī EMCDDA projektu Valstu novērtējums par problemātisko narkotiku lietošanas izplatību Eiropas Savienībā, 1995.
līdz 2000. gads, CT.00.RTX.23, Lisabona, EMCDDA, 2003. Koordinējis: Institut für Therapieforschung, Munich
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1372).
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(86) Skatīt 9. atttēlu OL: Injicējamo narkotiku lietošanas tendences.
(87) Skatīt 3. nodaļu, 31. lpp. Izskaidrojot atsavināšanas gadījumus un tirgus datus.

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

reizi, heroīnu injicē arī tagad salīdzinājumā ar diviem no
tiem trim (62 %), kas ir ārstējušies (vidējie svērtie dati).
Dažās valstīs (Nīderlandē, Portugālē un Spānijā) heroīnu
injicē salīdzinoši maz heroīna lietotāju, savukārt citās
valstīs (Čehijā, Slovēnijā, Somijā) heroīna lietošana
joprojām ir parasta parādība. Vairākās vecākās ES valstīs,
no kurām pieejami dati, injicējamo narkotiku lietošanas
apjoms 20. gadsimta deviņdesmitajos gados ir
samazinājies. Tomēr ir satraucoši, ka dažās citās valstīs
(Vācijā, Īrijā, Somijā) injicējamo narkotiku lietošanas
apjoms šķiet nesamazinās un var pat palielināties, kamēr
jaunajās dalībvalstīs, vismaz tajās, kurās tiek reģistrēti
dati, heroīnu injicē gandrīz visi tā lietotāji.

Atsavināšana un tirgus informācija (87)

Opiātu ražošana, tirdzniecība un atsavināšana

Lielāko daļu no visas pasaules nelegālā opija un heroīna
ražo dažās valstīs (UNODC, 2003a). Nelegālā opija

Aptuvenie dati par narkotiku injicēšanu ir apkopoti,
izmantojot netiešas (tehniski vairākas) metodes, un tie
iegūti no datiem par mirstību vai datiem par cilvēkiem
konstatētajām imūndeficīta vīrusa (HIV) vai C hepatīta
vīrusa (HCV) infekcijām. Arī šajā ziņā datu kvalitāte un
metodoloģiskie jautājumi ir iemesls diskusijām par
interpretāciju, piemēram, pamatojoties uz šiem
aptuvenajiem datiem, ir grūti atšķirt gadījumus, kad
injicēšana izdarīta nesen un gadījumus, kad tā veikta
ilgstoši, un salīdzinājumi starp dalībvalstīm būtu jāizdara
uzmanīgi. Pieejamie aptuvenie valsts mēroga dati par
injicējamo narkotiku lietošanu svārstās no diviem līdz
sešiem gadījumiem uz 1 000 iedzīvotājiem vecumā no 
15 līdz 64 gadiem (12. attēls).

To heroīna lietotāju injicēšanās līmeņu analīze, kuri
ārstējas, liecina par ievērojamām atšķirībām starp valstīm
attiecībā uz pašreizējās injicējamo narkotiku lietošanas
izplatību, kā arī par mainīgajām tendencēm laika
gaitā (86). Pieejamie dati liecina, ka mazāk nekā puse
(43 %) no tiem, kas ārstējas no heroīna atkarības pirmo
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12. attēls: Pieņemtais narkotiku injicēšanas izplatības līmenis (uz 1 000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem)

NB: MM = Mirstības reizinātājs; HM = HIV reizinātājs; CM = Kombinētās metodes aptuveno datu noteikšanai par injicējamo narkotiku lietošanu (INL).
Mērķa grupas var nedaudz atšķirties sakarā ar dažādām metodēm datu avotiem, tādēļ salīdzinājumi jāizdara piesardzīgi. Mirstības un HIV reizinātāji
ir paredzēti aptuvenu (galvenokārt pašreizēju) datu sniegšanai par narkotiku injicēšanas līmeni, kas ir tikai daļa no narkomānijas problēmas. Cita veida
metodes ir paredzētas aptuveo datu noteikšanai par problemātisko narkotiku lietošanu. Papildu informācijai skatīt Izplatība 3. tab un 4. tab. 2004. gada
statistikas biļetenā.

Avoti: Valstu koordinācijas centri. Skatīt arī EMCDDA projektu Valstu novērtējums par problemātisko narkotiku lietošanas izplatību Eiropas Savienībā, 1995.
līdz 2000. gads, CT.00.RTX.23, Lisabona, EMCDDA, 2003. Koordinējis: Institut für Therapieforschung, Munich
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1372).
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(88) Kaut gan šie dati jāpārbauda attiecībā pret iztrūkstošajiem datiem par 2002. gadu, tiklīdz tie ir pieejami. Dati par heroīna atsavināšanas gadījumu
skaitu 2002. gadā nebija pieejami attiecībā uz Beļģiju, Nīderlandi, Poliju un Ungāriju; dati gan par heroīna atsavināšanas gadījumu skaitu, gan par
atsavinātajiem heroīna daudzumiem 2002. gadā nebija pieejami attiecībā uz Apvienoto Karalisti, Īriju, Kipru, Maltu un Slovākiju.
(89) Skatīt Tirgi 4. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(90) Šie dati jāpārbauda attiecībā pret iztrūkstošajiem datiem par 2002. gadu, tiklīdz tie ir pieejami.
(91) Ibid.
(92) Ja fentanols būtu nejauši patērēts, to kļūdaini uzskatot par heroīnu, saindēšanās risks būtu ļoti augsts.

6. nodaļa: Heroīns un injicējamo narkotiku lietošana

ražošanas apjomi visā pasaulē 2002. gadā bija aptuveni
4 500 tonnas, no kurās Afganistānā ražoja 76 %; lielāko
daļu no pārējā apjoma ražoja Dienvidaustrumāzijā, kur
18 % ražoja Mjanmā un 3 % Laosā. Opija ražošanas
apjomi visā pasaulē pēdējo piecu gadu laikā ir
saglabājušies nemainīgi, izņemot 2001. gadu, kad opija
magoņu audzēšanas aizliegums, ko piemēroja Taliban
režīms Afganistānā, izraisīja dramatisku, taču neilgu
ražošanas apjoma samazināšanos.

ES patērēto heroīnu pārsvarā ražo Afganistānā vai opija
tirdzniecības ceļu valstīs, īpaši Turcijā (UNODC, 2003a),
bet Eiropā to ieved, izmantojot divus galvenos
tirdzniecības ceļus. Vēsturiski svarīgajam Balkānu jūras
valstu tirdzniecības ceļam joprojām ir ievērojama nozīme
heroīna kontrabandā. Pēc tam, kad narkotikas pārvestas
tranzītā caur Pakistānu, Irānu un Turciju, ceļš novirzās
dienvidu atzarā un iet caur Bijušo Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republiku, Albāniju, Itālijas daļu, Serbiju,
Melnkalni un Bosniju un Hercegovinu, kā arī ziemeļu
atzarā caur Bulgāriju, Rumāniju, Ungāriju un Austriju.
Kopš 20. gadsimta deviņdesmito gadu vidus heroīna
kontrabanda uz Eiropu arvien vairāk veikta pa „zīda ceļu”
caur Vidusāziju, Kaspijas jūru un Krieviju (Reitox tīkla
valstu ziņojumi, 2003. gads; UNODC, 2003a; CND,
2004; INCB, 2004a). Kaut gan šie ir nozīmīgākie ceļi,
atsavināšanas gadījumi ik pa laikam ir notikuši arī citās
valstīs, ieskaitot dažas Āfrikas valstis un Kolumbiju.

Papildus importētajam heroīnam dažas opiāta narkotikas
ražo ES. Šī ražošana gan pārsvarā izpaužas kā vietējā
magoņu produktu ražošana (piemēram, magoņu
koncentrāts no sasmalcinātiem magoņu kātiem un
galviņām) vairākās ES austrumvalstīs, piemēram, Čehijā,
Igaunijā, Lietuvā un Polijā. Ir daži pierādījumi par to, ka
šos vietējā ražojuma produktus nelegālajā tirgū aizstāj
importētais heroīns.

Daudzumu ziņā 2002. gadā Āzijā (52,5 %) un Eiropā
(28,1 %) joprojām atsavināja visvairāk heroīna pasaulē
(CND, 2004); Eiropā heroīna atsavināšanas gadījumi
parasti notika galvenokārt Rietumvalstīs. Kopš 1998. gada
ES valsts, kurā notikuši visvairāk heroīna atsavināšanas
gadījumi un atsavinātā heroīna daudzums ir vislielākais, ir
Apvienotā Karaliste, no kuras nedaudz atpaliek
Spānija (88). Apvienotajā Karalistē 2001. gadā reģistrēta
viena trešdaļa no visiem heroīna atsavināšanas gadījumiem
jeb 40 % no kopējā atsavināšanas gadījumu skaita ES.

Atsavinātā heroīna daudzumi (89) ES saglabājās nemainīgi
līdz 1998. gadam, un pēc tam tie palielinājās 1999. un
2000. gadā. Pamatojoties uz tendencēm valstīs, no kurām
pieejami dati, kopējais ES atsavinātā heroīna daudzums ir
saglabājies nemainīgs kopš 2000. gada (90), kaut gan
heroīna atsavināšanas gadījumu skaits 2002. gadā
samazinājās visās valstīs, par kurām pieejami dati (91).

Bažas rada jaunākie ziņojumi par tirdzniecību ar fentanilu
– sintētisku opiātu, kas ir līdz pat 100 reižu iedarbīgāks
par heroīnu (92). Pēdējā laikā atsavināšanas gadījumi
reģistrēti Baltijas jūras valstīs un Krievijā. Zviedrijā 2002.
gadā bijuši divi fentanila atsavināšanas gadījumi, bet
2003. gadā bijuši 23 atsavināšanas gadījumi. Igaunijā
fentanils un metilfentanils kā heroīna aizstājēji narkotiku
tirgos reģistrēti 2001. gada beigās, bet 2002. gadā
reģistrēti jau 68 fentanila un 11 metilfentanila
atsavināšanas gadījumi. Somijā liels 3-metilfentanila
sūtījums, kas paredzēts vairumtirdzniecībai, atsavināts
2002. gadā. Lietuvā 2002. gadā fentanilu konstatēja
sešos atsavināšanas gadījumos. Saskaņā ar INCB
(2004a) Ukrainā nesen atsavināts 41 kg fentanila un
likvidēja trīs laboratorijas, kurās šo vielu sintezēja.
Ievērojams fentanila daudzuma palielinājums Eiropas
narkotiku tirgū radītu bažas, jo tam ir ievērojams problēmu
radīšanas potenciāls. Tas jo īpaši manāms pēdējo divu
gadu ziņojumos no Baltijas valstīm par nāves gadījumiem,
ko izraisījusi narkotiku pārdozēšana, jo šajos gadījumos,
veicot toksikolģisko analīzi, fentanils konstatēts bieži kopā
ar heroīnu. Ir vajadzīga modrība, jo šo narkotiku dažos
gadījumos, iespējams, nereģistrē, jo īpaši, ja to sajauc ar
nelegālo heroīnu, lai pastiprinātu tā vispārējo iedarbību.
Turklāt ik pa brīdim parādās ziņojumi par novirzīto
fentanila produktu lietošanu, piemēram, no Grieķijas ziņo
par narkomāniem, kas fentanilu ekstrahē no sāpes
remdinošajām Durogesic® kompresēm.

Buprenorfīns – farmaceitisks opioīds – parādās melnajā
tirgū dažās ES valstīs, piemēram, Čehijā, kur 2002. gadā
parādījās Subutex® un Apvienotajā Karalistē, no kurienes
pēdējos trijos gados ziņots par atsavinājumiem. Somijā
ievērojami Subutex® daudzumi atsavināti 2001. un 2002.
gadā, un Norvēģijā 2002. gadā atsavināts liels
daudzums Temgesic® preparāta. Zināmā mērā tas
nepārsteidz, jo daudzās valstīs buprenorfīna receptes
izraksta ievērojami biežāk. Tomēr uzskata, ka šīs narkotika
izraisa nelielu atkarību, tādējādi šie ziņojumi veicina
turpmāku izmeklēšanu.
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(93) Heroīna tirdzniecības Ziemeļeiropas ceļš.
(94) Skatīt Tirgi 14. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
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reģistrēja piecās (no septiņām) valstīm: Dānijā,
Luksemburgā, Portugālē, Apvienotajā Karalistē un
Norvēģijā. Baltā heroīna vidējais tīrības līmenis ielās kritās
gan 2001., gan 2002. gadā, taču laika tendences dati
pieejami tikai no trim valstīm (Dānija, Igaunija, Somija).

Ar narkotiku lietošanu saistītas infekcijas
slimības

HIV

HIV epidēmija strauji izplatās dažās jaunajās ES valstīs un to
kaimiņvalstīs. Igaunija, Krievija, Latvija un Ukraina ir valstis,
kurās HIV epidēmija izplatās visstraujāk visā pasaulē.
Pārējās ES valstīs izplatības rādītāji ir ļoti dažādi, bet dažās
joprojām ir līdzīgu epidēmijas uzliesmojumu risks. Starp
„vecajām” ES valstīm, kas līdz šim izvairījušās no lielām HIV
epidēmijām injicējamo narkotiku lietotāju (INL) vidū, tagad
vērojamas palielināta saslimstības riska pazīmes.

Gadījumu analīzes dati par INL liecina, ka saslimstība ar
HIV sasniedza kritisku līmeni 2001. gadā Igaunijā un
Latvijā, kas bija attiecīgi 991 un 281 gadījumi uz miljons
iedzīvotājiem, taču 2002. gadā tā samazinājās līdz
līmenim, kas vēl joprojām ir augsts un svārstās no 525 līdz
170 gadījumiem uz miljons iedzīvotājiem gadā (13. attēls)
(EuroHIV, 2004). Novērotā samazinājuma iespējamie

Starptautiskie pasākumi pret heroīna tirdzniecību

Ir uzlabojusies sadarbība globālā līmenī, lai palīdzētu
atrisināt problēmas, ko rada Afganistānā ražotā heroīna
daudzuma palielināšanās (Eiropols, 2003). Kopš 2002.
gada Interpola projekta mērķis NEHRO (93) ir bijis novērst
jaunu heroīna tirdzniecības ceļu starp Vidusāziju un
Rietumeiropu (Interpols, 2002; Eiropols, 2003). Arī
pasaules muitas organizācija (PMO) ir uzsākusi operāciju
„Tamerlane”, kuras mērķis ir koordinēt izpildi, iesaistot
muitu, policiju un robežsardzi no visām valstīm, caur kurām
iet „zīda ceļš” vai ar kurām tas robežojas (PMO, 2003a).

2003. gadā, īstenojot operāciju „Topaz” – starptautisku
programmu, kuras mērķis bija novērst etiķskābes anhidrīda
(nozīmīga ķīmiska viela, ko izmanto heroīna ražošanā)
novirzīšanu, – identificēja tirdzniecības tīklus un galvenās
personas, kas šo produktu novirzīja uz Eiropu. Operācijā
iesaistījās Afganistāna un citas Āzijas valstis. Operācija
„Topaz” ir viens no vairākiem starptautiski koordinētiem
pasākumiem, kuri ir vērsti pret prekursoru ķīmiskajām
vielām, kas vajadzīgas nelegālo narkotiku ražošanai, kā
arī pret vielām kā tādām.

Heroīna cena un tīrība

Eiropā sastopams divu veidu heroīns: plaši pieejamais
brūnais heroīns (tā ķīmiskās bāzes forma) un mazāk
pieejamais un dārgākais baltais heroīns (sāls veida
heroīns), ko parasti ražo Dienvidaustrumāzijā. ES 2002.
gadā brūnā heroīna vidējā cena ielās svārstījās no 29 eiro
par gramu Ungārijā līdz 161 eiro par gramu Zviedrijā,
savukārt baltā heroīna cena svārstījās no 32 (Ungārijā)
līdz 213 (Zviedrijā) eiro par gramu (94). Šī cenu atšķirība,
visticamāk, atspoguļo pārdotās narkotikas tīrību. Pēdējo
piecu gadu laikā gan brūnā, gan baltā heroīna
mazumtirdzniecības cena ir bijusi nemainīga vai
samazinājusies tajās valstīs, kurās reģistrēti dati, izņemot
Čehiju, kur cenas paaugstinājās. Brūnā heroīna vidējā
ielas cena 2002. gadā samazinājās sešās no deviņām ES
valstīm, kuras sniedza datus, savukārt attiecībā uz balto
heroīnu vairums (četras no sešām) valstīm ziņoja par
vidējās cenas paaugstināšanos.

Brūnā heroīna vidējais tīrības īpatsvars ielu līmenī 2002.
gadā svārstījās no 10 % Luksemburgā līdz 43 % Spānijā,
kur baltā heroīna vidējā tīrība bija no 7 % Igaunijā un
Somijā līdz 75 % Norvēģijā. Pēdējo piecu gadu laikā
heroīna tīrības līmenis ES valstīs ir krities vai saglabājies
iepriekšējā līmenī. Brūnā heroīna tīrības līmenis 2001.
gadā ir paaugstinājies vairumā valstu, kuras sniegušas
šādus datus (7 no 10), taču šī tendence mainījās 2002.
gadā, kad ievērojamu vidējā tīrības līmeņa kritumu
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13. attēls: Ziņojumi par nesen diagnosticētiem HIV infekcijas
gadījumiem INL vidū uz miljons lietotājiem

Avots: European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS (EuroHIV).
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(95) Plašāku informāciju par šiem datiem, kā arī sākotnējos avotus skatīt Infekcijas slimība 1. tab. un Infekcijas slimība 8. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(96) Ibid.

6. nodaļa: Heroīns un injicējamo narkotiku lietošana

iemesli ir artefakti, visvairāk riskam pakļauto INL skaita
palielināšanās un/vai izmaiņas uzvedībā. No jaunajām
ES dalībvalstīm Igaunija (6,2–13 %), Latvija
(6,6–14,6 %) un Polija (6,8–9,1 %) ziņoja par
visaugstāko infekcijas izplatības līmeni starp valstu
testētajiem INL 2001. līdz 2003. gadā, savukārt augsts
vietējais izplatības līmenis 41 % apmērā (no 964
personām), 22 % apmērā (no 205 personām) un 29,7 %
apmērā (no 165 personām) tika konstatēts attiecīgi šajās
trijās valstīs. Igaunijā dati, kas iegūti no vairākiem
avotiem, apstiprina HIV infekcijas izplatības līmeņa nesenu
samazinājumu starp testētajiem INL (6,2 % no 
1186 valsts testētajiem INL 2002. gadā, kas 2001. gadā
bija 13 % apmērā no 2 078 personām). Arī Latvijā valsts
dati, kurus sniegušas no narkotikām ārstējošās iestādes,
liecina par izplatības samazinājumu starp testētajiem INL
(no 13,7 % 2001. gadā uz 6,6 % 2003. gadā), tomēr
dati no citiem valsts avotiem (slimnīcu un cietumu sniegtie
dati: no 7,8 % 2000. gadā uz 14,6 % 2002. gadā) un
vietējie avoti (vairāku iestāžu dati Rīgas rajonā un Tukumā:
no 18,3 % 2000. gadā uz 22,0 % 2003. gadā) liecina
par pieaugošu infekcijas izplatības līmeņa palielinājumu
starp citiem testētajiem INL. Lietuvā liels nesen reģistrētu
HIV infekcijas gadījumu skaits bija 2002. gadā tādēļ, ka šī
infekcija strauji izplatījās cietumos, tomēr infekcijas
izplatība INL vidū joprojām ir zema (2002. un 2003. gadā
1,0 % no 2 831 INL un 2,4 % no 1 112 INL no dažādām
vietām valsts līmenī, un 0,6% no 641 INL un 0,4% no 
235 INL, kas piedalījās adatu apmaiņas programmā
Viļņā). Infekcijas izplatīšanās cietumnieku vidū ir piemērs
tam, ka steidzami jāīsteno profilakses pasākumi šajā valstī
un citos reģionos, kur HIV izplatība INL vidū joprojām ir
zema, un tam, ka cietumiem var būt ļoti liela nozīme HIV
izplatībā INL vidū (Dolan, 1997–98; Dolan et al., 2003).

Polijā sabiedrības veselības laboratoriju sniegtie dati par
izplatību valstī liecina par infekcijas izplatības
samazinājumu INL vidū – no 10,7 % (no 3 106
lietotājiem) 2000. gadā līdz 6,8 % (no 2 626 lietotājiem)
2002. gadā. Šis samazinājums ir jāapstiprina, jo tas
neatbilst tendencei, par ko ziņots jaunākajos ziņojumos
par INL inficēšanos; šis palielinājums samazinājās no 
8,6 gadījumiem uz miljons iedzīvotājiem 2000. gadā līdz
5,1 un 6,9 gadījumiem attiecīgi 2001. un 2002. gadā.
Tomēr dati par vietējo izplatību liecina arī par augstu šīs
infekcijas izplatības līmeni Pomorskijas reģionā 2002.
gadā (30 % no 165 INL, kas ārstējās un kas dzīvoja ielās;
15 % no tiem 69 INL, kas narkotikas lietoja uz ielām),
kaut gan jāņem vērā, ka HIV izplatība to INL vidū, kuri
ārstējas, var būt lielāka par INL lietotāju skaitu vispār.
Pārējās jaunajās ES dalībvalstīs HIV izplatība starp INL
joprojām bija ļoti zema 2000. līdz 2001. gadā, kaut gan
jaunāki dati šajā jomā lielākoties nav pieejami. HIV izplatība
bija vidēji mazāka nekā 1 % Čehijā Slovākijā un Slovēnijā,

līdzīga situācija bija blakus esošajās ES kandidātvalstīs
Bulgārijā un Rumānijā (EMCDDA, 2003a). Kaut gan šīs
valstis pagaidām ir izvairījušās no HIV epidēmijas izplatības
INL vidū, injicējamo narkotiku lietošanas intensitātes
palielināšanās var izraisīt lielāku HIV infekcijas un hepatīta
izplatību tuvākajā nākotnē, ja nebūs pietiekamu profilakses
pasākumu (skatīt iedaļu „Ar narkotikām saistīto infekcijas
slimību samazināšana” šajā nodaļā).

Agrākajās 15 ES dalībvalstīs saskaņā ar datiem par
saslimstību ar HIV šīs epidēmijas izplatība starp INL pārsvarā
ir stabilizējusies vai samazinājusies; 2002. gadā reģistrēja
sākot no 1,3 jaunu saslimstības gadījumu uz miljons
iedzīvotājiem Grieķijā līdz 115,7 gadījumiem Portugālē
(pēdējā samazinoties līdz 88,4 2003. gadā) (EuroHIV,
2004). Tomēr, tā kā valstīs, kurās epidēmijas, kas saistītas ar
INL, ir visizplatītākās, dati par saslimstības gadījumiem valsts
līmenī netiek reģistrēti, ziņas par saslimstības gadījumiem ES
līmenī var būt maldinošas, un vecāki dati par epidēmijas
izplatību INL vidū ir svarīgs papildinājums. Pieejamie dati par
infekcijas izplatību vietējā līmenī liecina par lielām atšķirībām
gan starp valstīm, gan arī pašās valstīs – no 0–1 % Somijā
(dati, kas iegūti, rīkojot adatu apmaiņas programmas) līdz
9,7–35 % narkotiku lietotāju vidū dažādos valsts paraugos
Spānijā (2001.–2003. gads) (14. attēls). Pārsvarā izplatība
pārbaudīto INL vidū ir nemainīga vai samazinās (95), kaut
gan nemainīga izplatība nenozīmē, ka šī infekcija vairs
netiek pārnesta, un dažās valstīs kopš 20. gadsimta
deviņdesmito gadu vidus ir bijusi vērojama izplatības
palielināšanās vietējā vai reģionālā līmenī. Turklāt par
dažiem vietējiem reģioniem, kuros iepriekš reģistrēta
izplatības palielināšanās, jaunāki dati nav pieejami.
Izplatības palielināšanās liecina par to, ka profilakses
pasākumi šajās zonās var būt nepietiekami pat dažos
reģionos, kuros epidēmija novērojama jau ilgi. Par to, ka
infekcijas tālāka nodošana INL vidū dažos reģionos joprojām
turpinās, liecina tās augstais izplatības līmenis jaunu (vecumā
līdz 25 gadiem) un nepieredzējušu INL vidū (kas narkotikas
injicējuši mazāk nekā 2 gadus) (EMCDDA, 2003b) (96).
Vietās, kur HIV izplatība INL vidū saglabājusies augstā līmenī,
ir svarīgi ilgstoši profilakses pasākumi, lai novērstu infekcijas
nodošanu nepieredzējušiem INL, INL seksuālajiem partneriem,
kā arī infekcijas nodošanu no mātes bērnam.

B un C hepatīts un citas infekcijas

B hepatīta vīrusa (HBV) antivielas izplatība (6 līdz 85 %)
un C hepatīta vīrusa (HCV) antivielas izplatība (17 līdz
95 %) jaunu INL vidū pārsvarā ir ļoti augsta, liecinot par to,
cik ļoti vajadzīgi ārstēšanas un profilakses pasākumi 
(15. attēls). HCV izplatība ir zemāka (25 līdz 33 %) dažās
no valstīm, kurās zema ir arī HIV izplatība (īpaši dažās no
jaunajām dalībvalstīm: Ungārijā, Slovēnijā, Slovākijā), kas
savukārt liecina par to, ka paaugstināta riska uzvedība šajās
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infekcijas (STS) var liecināt gan par paaugstināta riska
seksuālu uzvedību, gan par HIV infekcijas riska faktoru
(Estebanez et al., 2001). Pašlaik saslimstība ar STS strauji
palielinās vairākās ES valstīs, galvenokārt homoseksuāli
orientētu vīriešu vidū. Narkomānu vidū STS joprojām ir
izplatītas dažās valstīs, piemēram, Īrijā un Itālijā (Giuliani
and Suligoi, 2004), taču citās (piemēram, Zviedrijā un
Norvēģijā) tās konstatē reti, tomēr lielā daļā valstu
novērošanas dati tieši par narkomāniem nav reģistrēti. Ja
novērošanas dati par STS ir svarīgi arī tādā ziņā, ka tie
liecina par paaugstināta riska seksuālo uzvedību INL vidū,
lai novērtētu HIV pārnešanas risku (Wiessing and
Kretzschmar, 2003), ir svarīgi, lai šie dati atšķir INL un
tādējādi veicinātu arī tendences, kas jāievēro, īpaši INL.
Vispār epidemioloģiskā situācija attiecībā uz INL
saslimstību ar infekcijas slimībām ir nopietna. Tas liecina,

valstīs joprojām nav izplatīta. Tas nozīmē, ka tomēr ir
iespējams novērst šo slimību izplatību, veicot kaitējumu
mazinošus iejaukšanās pasākumus (skatīt turpmāk).

Narkotiku injicēšana ir veids, kā var pārnest vairākas citas
infekcijas slimības, piemēram, pēdējos gados Apvienotajā
Karalistē reģistrēti vairāki stingumkrapmju gadījumi, kas
saistīti ar INL, kā arī botulisma gadījumi, kurus, iespējams,
izraisījusi saindēšanās ar heroīnu un/vai īpaša injicēšanas
prakse (Hope et al., 2004). Tuberkulozes (TB) izplatība
INL vidū ES, šķiet, ir pārsvarā zema un nepalielinās,
izņemot varbūt Baltijas valstis (Migliori and Centis, 2002).
Tomēr Austrumeiropas valstu kaimiņvalstīs tā kļūst arvien
lielāka problēma, jo TB arvien grūtāk pakļaujas ārstēšanai
un tā ir īpaši izplatīta starp cietumniekiem, no kuriem
daudzi ir narkomāni. Seksuālu kontaktu ceļā pārnesamas
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14. attēls: HIV infekcijas izplatība (%) injicējamo narkotiku lietotāju vidū ES, 2002. gads vai kāds no nākamajiem gadiem, 
par ko pieejami dati

NB: � = valsts paraugi; � = vietējie/reģionālie paraugi.
Atšķirības starp valstīm interpretējamas piesardzīgi, jo atšķiras avoti un izpētes metodes; valstu paraugu analizēšanas metodes ir dažādas.
Dati par Itāliju un Portugāli iekļauj arī tos, kas nav INL, un tāpēc infekcijas izplatība INL vidū var tikt novērtēta par zemu (ne-INL īpatsvars paraugos:
Itālijā 5–10%, Portugālē nav zināms). Francijā tas attiecas uz dažiem paraugiem.
Dati par Itāliju, Portugāli, Ungāriju, Slovākiju un Vāciju attiecas tikai uz HIV izplatību to INL vidū, kuri ārstējas, un tie nereprezentē HIV izplatību to INL
vidū, kuri neārstējas. 
Dati par Vāciju un Luksemburgu un daļa datu par Beļģiju un Franciju ir balstīti uz pašu ziņotiem pārbaudes rezultātiem, kas ir mazāk uzticami nekā
laboratorijā dokumentētas pārbaudes.

Avots: Reitox tīkla valstu koordinācijas centri. Visaptverošu informāciju un primāros avotus skatīt Infekcijas slimība 1. tab. (kopsavilkuma dati) un 8. tab.
(visaptveroši dati) 2004. gada statistikas biļetenā un atsaucēs uz izplatību.
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(97) Skatīt 6. tabulu OL: Adatu un šļirču apmaiņas programmu (NSP) nodrošināšana un veidi, aptieku iesaistīšanās, izplatīto/pārdoto šļirču skaits.

6. nodaļa: Heroīns un injicējamo narkotiku lietošana

ka vajadzīga narkomānu sistemātiska pārbaude ikreiz,
kad tie vēršas veselības aprūpes dienestos, kā arī
jānodrošina pietiekami resursi profilaksei un ārstēšanai.

Ar narkotikām saistītu infekcijas slimību
samazināšana

Kopš 2001. gada adatu un šļirču apmaiņas programmu
(NSP) skaits ir palielinājies un to ģeogrāfiskais pārklājums ir
paplašinājies vairākās dalībvalstīs (97). Jo īpaši Igaunijā un
Latvijā arvien vairāk tiek sniegti jauni pakalpojumi, kurus
finansē no starptautiskiem līdzekļiem, lai cīnītos pret HIV
epidēmijas straujo izplatību. Skotijā laika periodā no 1997.
gada līdz 2002. gadam apmainīto šļirču skaits gandrīz

trīskāršojās, un ir sagaidāms, ka tas palielināsies arī turpmāk,
maksimālais apmainīto šļirču skaits sasniedza 60 vienā
pacienta vizītes laikā, veicinot vienādranga apmaiņu. Pašlaik
NSP ir izveidotas arī Ziemeļīrijā (aptiekās) un Flandrijā
(Beļģijā), aptverot arī citus ģeogrāfiskos apgabalus
Rietumeiropas valstīs. Tomēr Zviedrijā apspriedes par NSP
paplašināšanu joprojām nav pabeigtas.

Vietās, kur ir veikta šļirču pieejamības izpēte, rezultāti
liecina, ka injicēšanai paredzētos priekšmetus visbiežāk
iepērk aptiekās (piemēram, 30 līdz 45 % no NSP
pacientiem Beļģijā, 32 % Luksemburgā un 30 līdz 40 %
Ungārijā). Šļirču apmaiņā vai nodrošināšanā aptiekām ir
liela nozīme četrās valstīs: Apvienotajā Karalistē,
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15. attēls: Hepatīta C infekcijas izplatība INL vidū – pētījumi valsts un vietējā līmenī 2001. līdz 2002. gadā

NB: � = valsts paraugi; � = vietējie/reģionālie paraugi.
Atšķirības starp valstīm interpretējamas piesardzīgi, jo atšķiras avoti un izpētes metodes; valstu paraugu analizēšanas metodes ir dažādas.
Dati par Itāliju un Portugāli iekļauj arī tos, kas nav INL un tāpēc infekcijas izplatība INL vidū var tikt novērtēta par zemu (ne-INL īpatsvars paraugos:
Itālijā 5–10%, Portugālē nav zināms). Čehijā tas attiecas uz vienu no paraugiem.
Dati par Angliju un Velsu un daļa datu par Somiju ir balstīti uz siekalu paraugiem, kas par zemu novērtē HCV izplatību.
Dati par Beļģiju, Itāliju, Ungāriju, Portugāli, Slovēniju un Slovākiju attiecas tikai uz HCV izplatību to INL vidū, kuri ārstējas, un tie neatspoguļo HCV
izplatību to INL vidū, kuri neārstējas.

Avots: Reitox tīkla valstu koordinācijas centri. Primāros avotus, sīkāku informāciju par pētījumu un datus, kas apkopoti pirms 2001. gada, skatīt 2004. gada
statistikas biļetena 11. tabulā „Infekcijas slimība”.
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(98) Skatīt 7. tabulu OL: Visvairāk izmantoto šļirču veidu (ar adatām) cenas eiro.
(99) 4. tekstlogs OL: C hepatīta pamata jautājumi sniedz trīs pēdējo EMCDDA publikāciju secinājumus par C hepatītu. 
(100) C hepatīta vīrusa infekcijas slimību ārstēšanas vadlīniju analīze, ņemot vērā narkotiku lietotāju ārstēšanās iespējas. 

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

vērā uzlabotas āsrtēšanas iespējas un ievērojami
efektīvākus rezultātus. Daži no jaunajiem vadlīniju
dokumentiem skaidri atsaucās uz pētījumu, kurā
dokumentēts narkotiku lietotāju ieguvums gadījumā, ja
ārstēšanu sniedz hepatologu un narkotiku lietotāju
ārstēšanas speciālistu starpnozaru komandas.

Vispasaules Fondam cīņai pret AIDS, tuberkulozi un
malāriju (GFATM) jānodrošina, ka ir pieejams īpašs
finansējums, lai nodrošinātu pacientu antiretrovirālo
ārstēšanu Igaunijā un kandidātvalstī Bulgārijā –
aptuvenais to cilvēku skaits, kuriem būs pieejama
antiretrovirālā ārstēšana, Igaunijā ir 500, bet Bulgārijā –
200 cilvēku (GFATM sekretariāts, 2004.).

Jaunas ievirzes pakalpojumu sniegšanā

Galvenās ievirzes to zema sliekšņa pakalpojumu sniegšanā
narkotiku lietotājiem, kas galvenokārt vērsti uz adatu šļirču
apmaiņu, ietver plašāku integrāciju ar citiem palīdzības
dienestiem, piemēram, patversmēm, un veselības aprūpes
un medicīnas dienestiem, kā arī to darba laika
pagarināšanu vakaros, naktīs un nedēļas nogalēs.

Redzot pieaugošo skaitu to cilvēku, kas narkotikas lieto
haotiskā veidā un kuriem nav nodoms sazināties ar
palīdzības dienestiem, Nīderlandes narkomānijas dienesti
pāriet uz „draudzīgu” pārliecināšanu, tādējādi iegūstot
aprūpē parasti nesasniedzamus narkotiku lietotājus. Šī
pieeja, ko sauc par „iejaukšanās” aprūpi, nodrošina ar
ietekmējošu un pārliecinošu veselības pakalpojumu tās
neaizsargāto cilvēku grupas, kam piemīt daudzas problēmas
un kuri par spīti satraucošajai situācijai, kas nopietni apdraud
viņu dzīves kvalitāti, tomēr neizmanto veselības aprūpes
sniegtās iespējas regulāri (Roeg et al., 2004).

Kontaktēšanās ar narkomāniem un tiem, kuri ir apdraudēti,
ir svarīgs faktors, lai veicinātu veselības izglītību un
novērstu ar narkotiku lietošanu saistītu kaitējumu veselībai.
Tas augstā līmenī jau ir īstenots Čehijā, kur blīvs 93
dienestu tīkls ir izplatījies visā valstī, sasniedzot vairāk
nekā 22 000 atsevišķus problemātiskos narkotiku lietotājus
2002. gadā, kas ir vairāk nekā puse no aptuvenā
problemātisko narkotiku lietotāju skaita (Čehijas valsts
ziņojums, 2003. gads, 35. lpp.).

Vairākas citas valstis atzīst nozīmi, kāda ir zema sliekšņa
narkotiku dienestiem, kas piedāvā galvenos medicīnas
aprūpes pakalpojumus – tādus kā savainojumu un
sastrutojumu ārstēšana –, piemēram, „vispārējās aprūpes
stacijas” Norvēģijā. Somijā zema sliekšņa medicīnas
dienesti, ko sauc par „veselības padomdevējiem
centriem”, sekmīgi veic testēšanas un vakcinācijas

Portugālē un Spānijā, kur aptiekās šļirces maina par brīvu,
un Francijā, kur ar valsts atbalstu „stérikits” pārdod
galvenokārt aptiekās. Iesaistot aptiekas, šajās četrās
valstīs ir sasniegts plašs adatu apmaiņas punktu
ģeogrāfiskais pārklājums. Pārējās valstīs narkomāniem
šļirces (un citi piederumi) jāpērk, dažās valstīs problēma ir
to augstā cena (98).

Francija un Portugāle ziņo, ka aptiekās iegūto šļirču skaits
samazinās. Francijā šļirču skaits laika posmā no 1999.
gada līdz 2002. gadam samazinājās par 45 % no
16,5 miljoniem līdz 9 miljoniem. Notiekot šiem
samazinājumiem, NSP aktivitāte nepalielinājās. Kā
iespējamo tā izskaidrojumu var minēt faktu, ka palielinājās
neinjicējamo narkotiku patēriņš, tā kā injicētājiem arvien
pieejamāka kļuva ārstēšana ar aizstājējvielām, vai pat
faktu, ka arvien biežāka kļuva adatu kopīga lietošana
(Emmanuelli, 2003).

NSP var īstenot, izmantojot dažādas metodes: ar zema
sliekšņa narkotiku aģentūru, aptieku un vispārējo veselības
un sociālo dienestu starpniecību, kā arī izmantojot mobilos
apmaiņas punktus (aprīkotu autobusu vai sociālos ielu
darbiniekus) un īpašas mašīnas. Jo īpaši vairākās jaunajās
dalībvalstīs (Čehijā, Polijā, Slovēnijā un Bulgārijā), kā arī
Apvienotajā Karalistē, Beļģijā un Īrijā vienādranga
sociālajiem ielu darbiniekiem ir arvien lielāka nozīme sterila
aprīkojuma piegādē narkomāniem (McVeigh et al., 2003).

Ar narkotikām saistītu infekcijas slimību ārstēšanas
attīstība

Augstais saslimstības līmenis ar C hepatīta vīrusa (HCV)
radītām infekcijas slimībām veselības aprūpes
speciālistiem rada pieaugošas bažas. Starp 60 % un 80 %
cilvēku, kas vīrusu iegūst, saslimst ar hronisku infekcijas
slimību, kā rezultātā 20% gadījumos tie cieš no beigu
stadijas aknu saslimstības, taču narkotiku lietotāju
piekļuves iespējas C hepatīta ārstēšanai ir nelielas.
Darbības plāna ziņojums un zinātniskā monogrāfija 
par C hepatītu, ko sagatavojusi EMCDDA ir pieejamas
tiešsaistē (EMCDDA, 2003c; EMCDDA, 2004d)(99).

Narkotikas lietotāju situācija attiecībā uz piekļuvi aknu
slimību ārstēšanai vairākām valstīm ir jāturpina uzlabot. Tā
kā ārstēšanas vadlīnijas tiek uzskatītas par nozīmīgu
līdzekli, lai nodrošinātu medicīnisko ārstēšanu, EMCDDA
veica to vadlīniju analīzi, kas noteiktas ar HCV infekcijas
slimību saslimušo narkotiku lietotāju ārstēšanai ES 15
„vecajās” dalībvalstīs un Norvēģijā 2003./2004.
gadā (100). Pētījumā tika secināts, ka daudzās valstīs
norisinājās valsts vadlīniju atkārtota izskatīšana, ņemot
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(101) Vispārēju pārskatu par narkotiku lietošanas izraisītiem nāves gadījumiem skatīt „Ar narkotiku lietošanu saistīti nāves gadījumi un narkomānu
mirstība” iepriekšējā gada ziņojumā (EMCDDA, 2003b).
(102) Skatīt metodoloģiskās piezīmes „Ar narkotiku lietošanu saistīti nāves gadījumi — EMCDDA definīcija” statistikas biļetenā. Skat. EMCDDA protokolu
par ar narkotiku lietošanu saistītiem nāves gadījumiem (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1419).
(103) Skatīt Ar narkotiku lietošanu saistīti nāves gadījumi 1. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(104) Skatīt Ar narkotiku lietošanu saistīti nāves gadījumi 2. tab. un Ar narkotiku lietošanu saistīti nāves gadījumi 3. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(105) Skatīt 10. attēlu OL: To cilvēku īpatsvara attīstība, kuri ir vecāki par 35 gadiem un kuri bijuši ar narkotiku lietošanu saistītu akūtu nāves gadījumu
upuri ES valstīs laika periodā no 1990. gada līdz 2001./2002. gadam.

6. nodaļa: Heroīns un injicējamo narkotiku lietošana

kampaņas. Iespēja saņemt medicīnisko aprūpi šķiet
pievilcīga pat tiem narkomāniem, kurus citādi ir grūti
sasniegt, un kontaktēšanās ar medicīnas aprūpes
personālu sniedz iespēju daudz biežāk, nekā tikai
apmainot adatas un šļirces, gūt resursus un izmantot
pakalpojumus, piemēram, konsultēšanu par HIV un
testēšanu, medicīnisko aprūpi un ārstēšanu ar zālēm
(EMCDDA, 2004a).

Vajadzība pēc zema sliekšņa pakalpojumiem ir lielāka
valstīs, kurās ir „vecākas” epidēmijas un kurās ilgstošajiem
injicētājiem ir ievērojamas veselības problēmas, un tie ir
tuvu riska robežai vai sociāli atstumti – piedāvāto
pakalpojumu palielināšanās varētu atspoguļot arī lielāku
atkarību no pakalpojumiem šajā narkomānu grupā.

Ar narkotiku lietošanu saistītie nāves
gadījumi (101)
Opiātus konstatē vairumā nāves gadījumu, kas saitīti ar
narkotiku lietošanu (102), jo ziņojumi par šo nelegālo
narkotiku ES ir bieži, kaut gan vairākos gadījumos
toksikoloģiskajās pārbaudēs konstatē arī citas vielas 
(16. attēls)(103).

Laika periodā no 1995. gada līdz 2001. gadam katru
gadu ES valstīs tika reģistrēti 8 000 līdz 9 000 nāves
gadījumi, kas saistīti ar narkotiku pārdozēšanu (104). Šos
rādītājus var uzskatīt par minimālajiem aptuvenajiem
datiem, jo vairākas valstis, visticamāk, par noteiktu skaitu
gadījumu neziņo. Vairums no pārdozēšanas upuriem ir
jauni vīrieši (70–93 %), kas vecāki par 20 līdz 30
gadiem, to vidējais vecums ir 31 līdz 40 gadi. Lielākajā
daļā ES valstu upuri ir arvien gados vecāki, liecinot par
„novecojošas ļaužu grupas ietekmi” (105). Somijā un
nedaudz mazāk arī Apvienotajā Karalistē un Grieķijā
šāda tendence nav manāma, un šim secinājumam
jāpievērš uzmanība, jo tas varētu norādīt uz to, ka
pēdējos gados palielinājies injicēšanas vai opiāta
lietošanas gadījumu skaits (17. attēls).

Dažādas ES valstis regulāri ziņo par tādu nāves gadījumu
upuriem, kurus izraisījusi narkotiku lietošana, un šādu
upuru organismā var konstatēt metadonu. Metadons, tāpat
kā jebkurš cits opiāts, ir spēcīgas iedarbības toksiska viela,
taču izpētes rezultāti skaidri liecina par to, ka ārstēšana ar
aizstājējvielām samazina ar pārdozēšanu saistītas nāves
risku programmas dalībnieku vidū. Vairākos pētījumos
secināts, ka nāvi, kurā iesaistīts metadons, visbiežāk izraisa

nevis šīs vielas lietošana, ja šo vielu parakstījis ārsts, bet gan
tās nelegāla lietošana, un dažos pētījumos secināts, ka
lielāks nāves risks ir šīs vielas lietošanas sākumposmā. Šie
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16. attēls: Ar narkotikām saistītu nāves gadījumu īpatsvars ES
valstīs, ar opiātu klātbūtni vai bez tās, 2000. līdz 2001. gads (1)

(1) Vai pēdējais gads, par kuru pieejama informācija.
(2) Nīderlandē daži gadījumi „bez opiātiem” attiecas uz „citām un

neprecizētām narkotikām” vai „citiem un neprecizētiem
psihodisleptiķiem”, kas varētu ietvert gadījumus ar opiātiem.

(3) Apvienotajā Karalistē toksikoloģiskā informācija pamatojas uz np-
SAD (Sv. Džordža slimnīcas Medicīnas skola), kas pamatojas uz
kriminālizmeklētāju ziņojumiem. Ir iekļauti gadījumi, kad vismaz
vienreiz minēti opioīdi; iespējams, ka dati daļēji sakrīt un kopējais
īpatsvars var būt zemāks.

NB: Dažās valstīs ar narkotikām saistītu nāves gadījumu „valstu
definīcijas” iekļauj noteiktu skaitu nāves gadījumu, kurus nav
izraisījušas narkotikas.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads, valstu mirstības reģistri vai
speciālie reģistri (tiesu medicīnas vai policijas reģistri). Pamatojas uz
valstu formulējumiem, kas minēti metodoloģiskajās piezīmēs „Akūtu ar
narkotikām saistītu nāves gadījumu noteikšana dalībvalstīs”. Skatīt arī
„Ar narkotikām saistīti nāves gadījumi” 1. tab. 2004. gada statistikas
biļetenā.
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2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

gadījumi salīdzinājumā ar 6 284 gadījumiem 1990. gadā
(vairāk nekā par 40 %).

Laika periodā no 2000. gada līdz 2001./2002. gadam
daudzas ES valstis ziņoja par narkotiku lietošanas izraisītu
nāves gadījumu skaita samazināšanos, kas dažos
gadījumos (Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Portugālē un Vācijā)
sasniedza ievērojamu statistikas rādītāju. Arī Norvēģijā
policija ziņoja par ievērojamu ar narkotikām saistītu nāves
gadījumu skaita kritumu 2002. gadā. ES līmenī bija
vērojams vispārējs šādu nāves gadījumu skaita
samazinājums laika posmā no 2000. gada (8 838
gadījumi) līdz 2001. gadam (8 306 gadījumi), kas liecina
par nelielu, kaut gan statistiski nozīmīgu samazinājumu
(6 %) (18. attēls)(107).

Sagaidāms, ka ar narkotiku lietošanu saistītu nāves
gadījumu skaits varētu palielināties jaunajās dalībvalstīs
vai kandidātvalstīs. Pašlaik informācijas kvalitāte par
nāves gadījumiem, kas saistīti ar narkotiku lietošanu,
dažās no šīm valstīm ir ierobežota, un novērotās
tendences ir jāizskaidro piesardzīgi. Igaunijā un Slovēnijā
šis skaits palielinās, savukārt Čehijā un Bulgārijā būtiskas
izmaiņas nav vērojamas.

Par spīti labvēlīgiem faktoriem, piemēram, tam, ka vairākās
valstīs opiāta lietotāji ir pārtraukuši injicēšanos un ka kļūst
pieejamāka ārstēšana, ar narkotiku lietošanu saistītu nāves
gadījumu skaita samazinājums pēdējos gados ir bijis neliels
(dažās valstīs tāda pat nav bijis), un pašreizējie rādītāji
ilgtermiņa perspektīvā joprojām ir augsti.

Opiāta lietotāju vispārējā mirstība

Ļaužu grupu mirstības pētījumos konstatēts, ka opiāta
lietotāju mirstība ir līdz 20 reizēm lielāka nekā tā paša
vecuma vispārējo iedzīvotāju mirstība. EMCDDA koordinē
sadarbības projektu par ļaužu grupu mirstību astoņās
valstīs, un provizoriskie rezultāti ir atspoguļoti EMCDDA
iepriekšējos ziņojumos. Pašlaik tiek veikta turpmāka
analīze, papildus analizējot Francijas un Skotijas ļaužu
grupas. Ir sagaidāms, ka rezultāti būs atspoguļoti
turpmākajos gada ziņojumos.

Ar narkotiku lietošanu saistītu nāves gadījumu skaita
samazināšana

Kopš 20. gadsimta deviņdesmito gadu vidus ir
paplašinājušās zināšanas par sociālajiem un personiskajiem
riska faktoriem, risku saistībā ar narkotiku lietošanu izraisītiem
nāves gadījumiem un apstākļiem, kādos tā var iestāties, jo
īpaši par heroīna pārdozēšanu, kas izraisa nāvi (piemēram,
Best et al., 2000; 2001; Origer and Delucci, 2002), un

secinājumi liecina par vajadzību nodrošināt narkotiku
aizstāšanas programmu kvalitātes standartus.

Tendences attiecībā uz akūtiem nāves gadījumiem,
kas saistīti ar narkotiku lietošanu

Tendences attiecībā uz nāves gadījumiem, kas saistīti ar
narkotiku lietošanu, dažādās valstīs ir atšķirīgas, kaut gan
attiecībā uz ES valstīm var izcelt dažas vispārējas
tendences. Vispārējs ievērojams ar narkotiku lietošanu
saistītu nāves gadījumu skaita palielinājums bija
novērojams 20. gadsimta astoņdesmitajos gados un
deviņdesmito gadu sākumā (106). Lai gan laika posmā no
1990. gada līdz 2000. gadam šādu nāves gadījumu
skaits samazinājās, dažās valstīs joprojām saglabājās
vispārējā šāda skaita palielināšanās tendence, kaut arī
zemākā līmenī. 2000. gadā bija reģistrēti 8 838 nāves
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(106) Skatīt 11. attēlu OL: Ilgtermiņa tendence ES attiecībā uz akūtiem nāves gadījumiem, kas tieši saistīti ar narkotiku lietošanu (1985.–2001. gads).
(107) Skatīt arī 12. attēlu OL: Tendences attiecībā uz akūtiem nāves gadījumiem, kas saistīti ar narkotiku lietošanu dažādās ES valstīs un ES kopumā laika
posmā no 1985. līdz 2001.gadam. Attiecībā uz AK skatīt arī „Metodoloģiskās piezīmes par narkotiku izraisīto nāves gadījumu valsts definīcijām”
(statistikas biļetens): „Narkomānijas apkarošanas stratēģijas definīcija” un „ONS tradicionālā definīcija”. Narkomānijas apkarošanas stratēģijas
definīcija sniedz aptuvenus datus, kas lielā mērā saistīti ar EMCDDA Standarta Eiropas definīciju („B daļa”).

17. attēls: ES tendences attiecībā uz akūtiem nāves
gadījumiem, kas tieši saistīti ar narkotiku lietošanu (1990–2001) 

NB: Skaitlis attiecas uz valstīm, kuras ziņojušas par mirušo vidējo
vecumu lielākajā daļā no gadiem, par kuriem sniegts ziņojums.
Skatīt arī 10. attēlu OL: To cilvēku īpatsvara attīstība ES valstīs no
1990. līdz 2001./2002. gadam, kuri ir vecāki par 35 gadiem un
kuru nāve saistīta ar narkotiku lietošanu.
Informācija pamatojas uz valstu formulējumiem, kas minēti
metodoloģiskajās piezīmēs par akūtu, ar narkotikām saistītu nāves
gadījumu noteikšanu. Anglijā un Velsā izmanto „narkomānijas
apkarošanas stratēģijas formulējumu” (2004. gada statistikas biļetens).

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads, valstu mirstības reģistri vai
speciālie reģistri (tiesu medicīnas vai policijas reģistri).
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(108) Skatīt 8. tabulu OL: Stratēģijas un konkrēti pasākumi, kas vajadzīgi, lai samazinātu ar narkotiku lietošanu saistītu nāves gadījumu skaitu 25 ES
dalībvalstīs un Norvēģijā.
(109) Ibid.
(110) Skatīt Austrijas EDDRA projektu EDDRA datu bāzē (http://eddra.emcdda.eu.int/eddra/plsql/ShowQuest?Prog_ID=2066).

6. nodaļa: Heroīns un injicējamo narkotiku lietošana

rezultāti liecina, ka nāves gadījumu skaita samazināšanai ir
vajadzīga medicīniska un izglītojoša pieeja. Uzskata, ka ar
narkotiku lietošanu saistītu nāves gadījumu skaita
samazinājums vairākās valstīs (Francijā, Spānijā) noticis,
pateicoties tam, ka vairāk ir pieejama ārstēšana ar
aizstājējvielām (piemēram, Francijā, – valsts ziņojums,
2002., 2003. gads), kā arī pateicoties izmaiņām narkotiku
ievadīšanas veidos, jo samazinās narkotiku injicēšanas
gadījumu skaits (EMCDDA, 2004b).

Ar narkotiku lietošanu saistītu nāves gaidījumu skaita
samazināšana ir mērķis, kas jāsasniedz Eiropas līmenī (ES
Narkomānijas apkarošanas stratēģija 2000. līdz 2004.
gadam, 2. mērķis), un tas ir vairākkārt uzsvērts arvien
vairākās dalībvalstu narkomānijas apkarošanas
stratēģijās (108).

Informācijas un izglītojošu materiālu izplatīšana
narkomāniem un to sociālajiem tīkliem saistībā ar

pārdozēšanas risku un pārvaldību (bukleti, plakāti,
brošūras vai videomateriāli) ir parasta prakse lielākajā
daļā sākotnējo dalībvalstu, taču tā nav ieviesta jaunajās
dalībvalstīs. Dažās valstīs veic citus uz pierādījumiem
balstītus atbildes pasākumus, piemēram, vienranga
iejaukšanās pasākumus ārkārtas gadījumos, kas saistīti ar
narkotiku lietošanu, un to narkomānu iedrošināšanu izsaukt
ātro palīdzību, kuri varētu būt liecinieki pārdozēšanai, taču
joprojām nav pieejamas sistemātiskas zināšanas par šādu
programmu nodrošināšanas līmeni. Opiātiem antagoniskas
vielas (naloksona) izplatīšana narkotiku lietotājiem ir viens
no pieņemtajiem vai apsvērtajiem pasākumiem dažās
valstīs, lai samazinātu pārdozēšanas izraisītos nāves
gadījumus (109) (EMCDDA, 2003a).

Dažās valstīs narkomāniem, kuriem ir augsts pārdozēšanas
risks, ir pieejamas pārraudzītas narkotiku patērēšanas telpas
atklātās narkotiku lietošanas vietās – šādus pakalpojumus
sniedz Nīderlandē, Spānijā un Vācijā un gatavojas
piedāvāt arī Norvēģijā, Luksemburgā un Slovēnijā. Ja šādu
pakalpojumu klāsts būs pietiekams, šīs telpas varētu palīdzēt
samazināt ar narkotiku lietošanu saistītu nāves gadījumu
skaitu pilsētās.

Austrijā tiek īstenots projekts, ko veic ātrās palīdzības
nodaļās un kas ir vērsts uz nepieredzējušiem narkotiku
lietotājiem, kuri bieži pārdozē (110).
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Patēriņa telpas

„Narkotiku patēriņa telpas” jeb iestādes, kur apstiprinātiem
narkotiku lietotājiem ir atļauts lietot narkotikas higiēniskos
apstākļos kvalificēta personāla uzraudzībā, nebaidoties
par apcietināšanu, darbojas trijās ES dalībvalstīs. Eiropas
ziņojumā par narkotiku patēriņa telpām (EMCDDA,
2004a) ir izklāstīts, kādas ir patēriņa telpas, kādēļ un kā
tās radās, kam tās paredzētas, to konkrētie mērķi, kā tās
darbojas, kā arī tajā apkopoti pieejamie pierādījumi.

Kā augsti attīstīts specializēts pakalpojums, kas integrēts
plašākā narkotiku lietotājiem paredzēto pakalpojumu tīklā,
narkotiku patēriņa telpas balstās uz vienprātību un aktīvu
sadarbību starp veselības aprūpes darbiniekiem, policiju,
vietējām atbildīgajām iestādēm un vietējo sabiedrību.
Ziņojumā liecina, ka tās gūst panākumus, dibinot kontaktu ar
īpaši problemātisku narkotiku lietotāju grupu un sekmējot
viņu piekļuvi lielā mērā nepieciešamajai primārai veselības
aprūpei, kā arī sociāliem un ārstēšanas pakalpojumiem.
Nodrošinot ar tīru injicēšanas aprīkojumu un uzraudzītu
narkotiku patēriņa vidi, blakusparādības un nāves gadījumu
risks, kā arī sabiedriskās kārtības traucējumi, ko izraisa
narkotiku lietošana, samazinās.

18. attēls: Pārmaiņas attiecībā uz akūtiem, ar narkotikām
saistītiem nāves gadījumiem – kopējais skaits ES un Norvēģijā 
no 1990. līdz 2001. gadam

NB: Indeksēts uz 100 vidējā rādītāja noteikšanai laika posmam no
1990. gada līdz 2001. gadam.
Sakarā ar nepietiekamu datu apjomu 2002. gada indekss nav
aprēķināts.
Atsevišķu valstu tendences ir pieejamas 11. attēlā OL. Gadījumu
skaits atsevišķās valstīs pa gadiem minēts „Ar narkotikām saistīti
nāves gadījumi” 2. tab. un 3. tab. (2004. gada statistikas biļetens).
Apvienotajā Karalistē izmantoja datus no Valsts statistikas biroja
(ONS), jo tie ir pieejami jau ilgāku laika periodu.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads, vispārējās mirstības reģistri
vai īpašie reģistri (tiesu medicīnas vai policijas reģistri). Pamatojas uz
valstu formulējumiem, kas minēti metodoloģiskajās piezīmēs par
akūtu, ar narkotikām saistītu nāves gadījumu noteikšanu (2004.
gada statistikas biļetens).
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(111) Skatīt 13. attēlu OL: Pacientu ārstēšanas veidi, neizmantojot zāles.
(112) Īrijā buprenorfīnu lieto tikai atkarības simptomu ārstēšanā.
(113) Skatīt 9. tabulu OL: Izmantotās aizstājējvielas ES dalībvalstīs.
(114) Skatīt 14. attēlu OL: Pārsvarā ārstēšana ar aizstājējvielām vai pārsvarā ārstēšana bez zālēm no opiāta lietošanas atkarības.

Daudziem cilvēkiem, kuriem radušās narkotiku atkarības
problēmas, var palīdzēt vēršanās ārstēšanas iestādēs. Visā
Eiropas Kopienā ir pieejams plašs ārstēšanās iespēju
klāsts, atspoguļojot gan valstu, gan vēsturisko kontekstu,
kā arī atšķirības starp cilvēkiem, kuriem vajadzīga
palīdzība. Šajā ziņojumā turmpāk ir apkopotas šīs
atšķirības. Ārstēšanās pieejamība dažādās valstīs ir
atšķirīga, bet pārsvarā tā ir mazāk attīstīta jaunajās
dalībvalstīs. Tomēr kopumā arvien vairāk līdzekļu iegulda
šīs nozares attīstīšanā, un ir redzams, ka cilvēkiem, kuriem
ir narkomānijas problēma, iespēju kļūst arvien vairāk.

Jauna ievirze šajā jomā ir jaunās saziņas tehnoloģijas, kā
piemēram, interneta sniegto iespēju izmantošana, lai
vairotu narkomāniem pieejamo pakalpojumu klāstu.
Ievērojama uzmanība pievērsta interneta nozīmei
nelegālās narkomānijas veicināšanā. Tādēļ atzinīgi
vērtējams fakts, ka dažas valstis, piemēram, Nīderlande
un Somija, ir uzņēmušās iniciatīvu izpētīt šā plašsaziņas
līdzekļa iespējas, lai uzlabotu pieejamās informācijas un
aprūpes iespēju kvalitāti. Pasākumos ir ietverta to tiešo
saziņas sakaru izmantošana, kurus nodrošina e-pasts un
mobilie telefoni, kā arī saistībā ar šiem pasākumiem pēta,
kā konsultēšana tiešsaistē un SMS (teksta) pakalpojumi var
sniegt labumu narkomāniem.

Visā ES vērojama tendence narkomānijas ārstēšanu veikt
nevis slimnīcās, bet gan ārstniecības centros vietējās
kopienās. Šī tendence mazāk vērojama jaunajās
dalībvalstīs, kur psihiatriskās slimnīcas joprojām ir galvenā
ārstēšanas vieta (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā), kaut
gan dažās valstīs šī tendence var mainīties, piemēram,
Čehijā aprūpi veic abu veidu iestādēs.

Ārstniecības pakalpojumu raksturojums

Ārstēšana bez zālēm

Ārstēšana bez zālēm ietver fizioloģisku un psiholoģisku
metožu piemērošanu, lai nodrošinātu ilgtermiņa
atturēšanos no narkotiku lietošanas. Tradicionāli ārstēšana

bez zālēm ir bijusi pastāvīgās uzturēšanās ārstniecības
iestādēs un ilgtermiņa, piemēram, terapeitiskās kopienas.
Šodien tās ir arī balstītas sabiedrībā. Zāles var izmantot,
lai atvieglotu paģiru sindromu. Tādā gadījumā parasti lieto
tikai antidepresantus un/vai benzodiazepīnu, lai gan
dažās ārstniecības kopienās šādas zāles nav
paredzētas (111).

Tā kā zāles parasti izmanto tikai opioīdu lietotāju
ārstēšanā, jebkāda veida ārstēšana bez zālēm pārsvarā ir
vienīgais terapijas veids, kā ārstē tos, kuriem ir problēmas
ar narkotikām, kas nav opioīdi.

Ārstēšana ar zālēm

Ārstēšana ar zālēm ietver gan ārstēšanu, izmantojot
aizstājējvielas – agonistus, gan ārstēšanu, izmantojot
antagonistus. Parasti šāda veida farmakoloģiskajā
ārstēšanā izmanto naltreksonu (antagonists) vai vienu no
šādiem opioīdu agonistiem: metadons, buprenorfīns,
dihidrokodeīns, heroīns, lēnas iedarbības morfīns.

Paplašinātajā ES metadons joprojām ir visbiežāk izrakstītā
aizstājējviela. Tomēr pēdējos gados ārstēšanas iespējas ir
kļuvušas plašākas. Līdz 2002. gadam visās agrākajās 15
ES dalībvalstīs, izņemot Nīderlandi un Īriju (kur to izmanto
tikai dezinficēšanai)(112), izmantoja buprenorfīnu. Citas
aizstājējvielas, piemēram, dihidrokodeīnu (Austrijā,
Beļģijā, Luksemburgā, Vācijā), lēnas iedarbības morfīnu
(Austrijā) un heroīnu (Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē,
Vācijā), izmanto retāk (Springer, 2003a)(113).

Vispārējo rādītāju ziņā ārstēšana ar aizstājējvielām ES ir
kļuvusi par visplašāk pieejamo specializēto ārstēšanas
veidu opiāta lietotājiem, izmantojot zāles – šādā veidā
tiek ārstētas vairāk nekā 400 000 personas. Tomēr,
izņemot Slovēniju, šāda veida iejaukšanās ir daudz mazāk
pieejama jaunajās ES dalībvalstīs, kur pārsvarā izmanto
ārstēšanu bez zālēm (114).

7.  nodaļa
Ārstēšana – to lietotāju vajadzību apmierināšana, 
kuri saskārušies ar problēmām
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(115) Skatīt 15. attēlu OL: Ārstēšanas ar metadonu ieviešana ES. 
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neatņemama ārstēšanas sastāvdaļa. Resursu deficīts
Čehijā, Vācijā un Nīderlandē ierobežo iespēju sniegt
pienācīgu psiholoģisku atbalstu. Savukārt Norvēģijā, lai
gan teorētiski katram pacientam, kuru ārstē ar
aizstājējvielām, jābūt pieejamam sociālajam
padomdevējam, praktiski tas ne vienmēr ir iespējams.
Veicot kādu pētījumu Dānijā, atklājās, ka pacienti, kurus
ārstē ar metadonu un kuri nesaņem nekādu psiholoģisko
atbalstu, sekundārās narkotikas lieto daudz biežāk nekā
tie, kuri saņem šādu atbalstu. Pašlaik veic turpmāku izpēti,
lai noteiktu, vai plašs psiholoģiskais atbalsts var uzlabot
ārstēšanas rezultātus (Pedersen, 2001). Īrijas Praktizējošo
ārstu koledža ir apstiprinājusi ar pierādījumiem pamatotas
pamatnostādnes attiecībā uz ārstēšanu (2003. gads),
uzsverot vajadzību pēc psiholoģiskā atbalsta.

Tomēr psiholoģiskā atbalsta lietderība ir atkarīga arī no tā,
kādu vērtību pacienti piešķir šāda veida ārstniecības
pasākumam. Grieķijā ir konstatēts, ka pacienti, kurus ārstē
ar metadonu, bieži izmanto psihologa pakalpojumus,
savukārt Latvijā šāda veida iejaukšanos vēlas saņemt tikai
daži pacienti.

Kvalitātes nodrošināšana
Ārstēšanas kvalitātes nodrošināšanu var definēt kā
„sistemātisku mēģinājumu uzraudzīt, dokumentēt un
uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti”. Pārsvarā ES ir
pieņemti pieci kvalitātes nodrošināšanas mehānismi:
ārstēšanas pakalpojumu akreditācija, ārstēšanas standarti,
personāla apmācība, pacientu un ārstēšanas rezultātu
uzraudzība un, visbeidzot, ārstēšanās ilguma, rezultātu,
gandarījuma, izrakstīšanas novērtēšana utt. (19. attēls).

Jaunas ievirzes narkomānijas ārstēšanas pakalpojumu
kvalitātes nodrošināšanā ir tādas, ka šādu ārstēšanu
iekļauj valstu narkomānijas apkarošanas stratēģijās
(Francijā, Grieķijā, Īrijā, Spānijā un Zviedrijā), vai arī
prasību minimuma noteikšana attiecībā uz šādiem
pakalpojumiem (Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Čehijā,
Nīderlandē, Polijā, Slovēnijā un Vācijā). Ārstēšanas
pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana ir kvalitātes
nodrošināšanas mehānisms vairākās valstīs (Apvienotajā
Karalistē, Francijā, Spānijā, Īrijā, Luksemburgā,
Nīderlandē, Polijā, Portugālē un Vācijā), kaut gan dažas
valstis atzīst, ka joprojām vajadzīga turpmāka īstenošana
(Čehija, Nīderlande). Daudzās valstīs arvien populārāka
kļūst personāla apmācība, kaut gan šādas apmācības
faktisko izplatību un aptveramību ne vienmēr sistemātiski
uzrauga. Narkomānijas ārstēšanas pakalpojumu
sistemātisku plaša mēroga novērtēšanu veic salīdzinoši
reti, un to veic tikai Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Itālijā,
Latvijā, Luksemburgā, Norvēģijā un Polijā.

Iespējas izmantot ārstēšanu ar aizstājējvielām un
kritēriji, kas vajadzīgi, lai varētu izmantot šādu
ārstēšanas metodi

Tendence kritērijus, kas vajadzīgi, lai varētu izmantot
ārstēšanu ar aizstājējvielām, padarīt mazāk
ierobežojošus, joprojām turpinās. Jau izsenis kritēriji šādas
ārstēšanas metodes izmantošanai bijuši īpaši augsti, un
tādējādi šāda veida ārstēšanu varēja izmantot tikai
personas, kuras uzskatīja par lietotājiem, kuriem bija īpaši
hroniskas problēmas. Pašlaik iespējas izmantot ārstēšanu ar
aizstājējvielām ir pārsvarā tiem lietotājiem, kuri ir 18 gadus
veci vai vecāki un kuri 1–2 gadus lietojuši problemātiskās
narkotikas (piemēram, Beļģijā, Īrijā, Nīderlandē). Vairākās
jaunajās dalībvalstīs šie kritēriji ir augstāki, piemēram,
minimālais vecums ir 20 gadi un problemātisko narkotiku
lietošanas pieredze ir vismaz pieci gadi (piemēram,
Igaunijā un Latvijā), kaut gan Slovēnijā šāda veida
ārstēšanu var izmantot arī narkomāni, kas sasnieguši 
16 gadu vecumu. Salīdzinoši stingri kritēriji, kas jāievēro,
lai varētu izmantot šāda veida ārstēšanu, ir arī Grieķijā,
Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā – šajās valstīs minimālais
vecums ir 20 līdz 25 gadi un jābūt 4 līdz 5 gadus ilgai
problemātisko narkotiku lietošanas pieredzei.

Lai gan iespējas izmantot ārstēšanu ar aizstājējvielām
palielinās, vairākās valstīs pieprasījums pēc šāda veida
ārstēšanas joprojām pārsniedz piedāvājumu, un rindas uz
šī veida ārstēšanu reģistrētas Beļģijā, Čehijā, Grieķijā,
Igaunijā, Īrijā, Norvēģijā, Ungārijā un Zviedrijā. Šāda
veida ārstēšanas iespējas var ierobežot arī veids, kā šādi
pakalpojumi tiek organizēti, piemēram, Lietuvā pacientiem
pašiem jāmaksā par zālēm, un tādējādi šo pakalpojumu
var izmantot ierobežots pacientu skaits.

Ārstēšanas ar aizstājējvielām ieviešana

Termiņš, kādā ievieš ārstēšanu ar aizstājējvielām, starp
dalībvalstīm ievērojami atšķiras. Dažas valstis ārstēšanu ar
metadonu ieviesa jau 20. gadsimta sešdesmito gadu beigās
un septiņdesmito gadu sākumā, savukārt citās valstīs šāda
veida ārstēšanu plaši neizmantoja līdz pat deviņdesmitajiem
gadiem (Beļģijā, Grieķijā, Francijā, Norvēģijā). Vairumā
jauno dalībvalstu ārstēšana ar aizstājējvielām ir salīdzinoši
jauna metode – lielākā daļa no šīm valstīm ārstēšanu ar
aizstājējvielām sāka izmantot deviņdesmitajos gados, bet
Igaunija pirmo šādu programmu ieviesa tikai 2001. gadā.
Izņēmums ir Slovēnija, kur šāda veida programmas ir jau
kopš 1990. gada (115).

Psiholoģiskais atbalsts

Lai gan ir vispārīgi atzīts, ka ārstēšana ar aizstājējvielām
jāveic, sniedzot arī psiholoģisku atbalstu, tas nebūt nav
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(116) Skatīt 16. attēlu OL: Pārskats par sociālās reintegrācijas nodrošināšanu.
(117) Skatīt 17. attēlu OL: To jauno pacientu skaits, kuri apmeklē narkomānijas ārstēšanas dienestus dažās ES dalībvalstīs.
(118) Skatīt TDI 1. tab. un TDI 2. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.

7. nodaļa: Ārstēšana – to lietotāju vajadzību apmierināšana, kuri saskārušies ar problēmām

Sociālā reintegrācija

Ir trīs sociālās reintegrācijas „pīlāri”: 1) mājokļa
nodrošināšana, 2) izglītība un 3) nodarbinātība un
arodizglītība. Mājokļa nodrošināšana ir galvenais stabilas
dzīves priekšnoteikums, un iejaukšanās pasākumu mērķis ir
nodrošināt narkomāniem (bijušajiem vai pašreizējiem)
dzīvesvietu un/vai palīdzēt apmaksāt īres maksu.
Vairumam narkomānu ir salīdzinoši zems oficiālās
izglītības līmenis, un tādēļ būtu lietderīgi uzlabot to lasīt un
rakstītprasmi, rēķināšanas vai citas prasmes. Visbeidzot,
nodarbinātības un arodapmācības iniciatīvu mērķis ir
sasniegt sociālu neatkarību, pacientu integrējot darba
tirgū – vai nu atrodot darbu, vai pat finansiāli atbalstot tā
meklēšanu, vai arī apmācot īpašās prasmēs.

Sociālā reintegrācija ir mazāk atzīts atbildes pasākums
attiecībā uz problemātisko narkotiku lietošanu nekā pati
ārstēšana, un tādējādi uzraudzība un ziņošana šajā jomā
ir arī mazāk organizēta. Dažas dalībvalstis ziņo, ka šai
jomai jāpievērš daudz lielāka uzmanība un vajadzīgi
lielāki finansiālie resursi (Igaunijā, Somijā, Vācijā). Tomēr
dažās valstīs sociālajai reintegrācijai pievērš arvien lielāku
politisku uzmanību, iekļaujot šādu integrāciju valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijās, kā arī to finansiāli
atbalsta (Grieķijā, Īrijā, Anglijā un Velsā) (116).

Dati par pieprasījumiem pēc ārstēšanās

Informācija par to cilvēku skaitu, kuri vēlas atrisināt
narkomānijas problēmu ārstējoties, sniedz noderīgu ieskatu
narkotiku problemātiskas lietošanas vispārējās tendencēs un
perspektīvās attiecībā uz ārstniecības iestāžu organizāciju un
sagatavotību ES. EMCDDA rādītājs, kas atspoguļo
pieprasījumu pēc ārstēšanas (TDI), sniedz vienotu sistēmu, ko
izmanto, ziņojot par to pacientu skaitu un raksturīgajām
pazīmēm, kuri vēršas ārstniecības iestādēs. Kaut gan TDI
datus var uzskatīt par tādiem, kas sniedz pamatotu aptuvenu
un noderīgu informāciju par pacientiem, kuri vēršas
specializētos narkomānijas ārstēšanas dienestos, vairāku
tehnisku iemeslu dēļ jābūt piesardzīgam, ekstrapolējot
secinājumus par klientūru visā pakalpojumu sniegšanas jomā.

Vispārējā situācija, kāda tā bija saskaņā ar TDI datiem un
valstu ziņojumiem, joprojām atspoguļo pēdējos gados
novērojamo tendenci – palielinās to pacientu kopējais skaits,
kuri izmanto ārstniecības pakalpojumus. Lai gan vispārējais
šādu pacientu skaits palielinās, to cilvēku skaits, kuri
ārstniecības pakalpojumus izmanto pirmo reizi, ir diezgan
stabils (117). Faktu, ka palielinās pieprasījums pēc ārstēšanās,
var izskaidrot ar vairākiem faktoriem, tajā skaitā jo īpaši ar

to, ka uzlabojas pašu ziņošanas sistēmu aptveramība un
ārstniecības pakalpojumi kļūst arvien pieejamāki (118).

To pacientu raksturojums, kuri vēlas
ārstēties no narkomānijas

Gan narkomānijas ārstēšanas dienesti, gan to pacienti
atrodas galvenokārt pilsētu centros pilsētās, kurās
narkomānijas problēmas rodas kopā ar daudzām citām
sociālām un veselības problēmām, un šīs problēmas ir
vairāk izplatītas izstumtās un mazāk attīstītās kopienās.

Lielākā daļa pacientu specializētus narkomānijas
ārstēšanas pakalpojumus izmanto 20 vai 30 gadu
vecumā, un vidējais to pacientu vecums, kuri ārstējas
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19. attēls: Ar narkotikām saistītas ārstēšanas kvalitātes
nodrošināšana

(1) Centrāls reģistrs vai datubāze, kas reģistrē pacientus un/vai
ārstēšanas sniegšanas gadījumus.

Avots: Reitox tīkla valstu ziņojumi.

Kipra
Malta

Obligātās pakalpojumu prasības

Ārstniecības centru akreditācija

Sistemātiska novērtēšana vai uzraudzība (1)
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neaizsargātāki. Vairāk nekā puse no pacientiem
nepabeidz vidējo izglītību (122). To pacientu īpatsvars, kuri
regulāri ir bez darba, salīdzinājumā ar vispārējo
bezdarba līmeni ir augsts – dažās valstīs vairāk nekā puse
narkomānu, kuri ārstējas, ir bezdarbnieki (123). Arī
dzīvošanas apstākļi bieži ir nedroši – aptuveni 15 % no
cilvēkiem, kuri ārstējas, dzīvo sociālajās mājās vai
nepastāvīgās izmitināšanas vietās (124). Turklāt jāatceras,
ka bezpajumtniecība pati par sevi varētu ierobežot
indivīdu iespējas izmantot ārstēšanās iespējas un ka
bezpajumtniecība var pastiprināt gan narkomānijas
problēmu, gan tās sekas (EMCDDA, 2003b, 65. lpp.).

Viena trešdaļa no pacientiem, kuriem ir stabili mitināšanās
apstākļi, dzīvo vieni, vēl viena trešdaļa dzīvo kopā ar
vecākiem, bet pārējā daļa dzīvo kopā ar partneri vai
citiem cilvēkiem. Vairāk nekā 10 % dzīvo kopā ar
bērniem; pierādījumi liecina, ka narkomānu bērni var
saskarties ar vairākām grūtībām. Narkomānijas problēma
sarežģī arī iespēju kļūt par vecākiem (Murphy-Lawless,
2002).

pirmo reizi, ir 26 gadi. Tomēr saskaņā ar datu kopām par
visu Eiropu vecuma sadalījums nav vienmērīgs, un tās
liecina par to, ka visvairāk šādu pacientu ir vecāki par 
39 gadiem un jaunāki par 20 gadiem. Galvenais iemesls
ir tas, ka vecuma sadalījums atspoguļo faktu, ka opiātu vai
kokaīna injicētāji parasti ir vecāki par vidējo vecumu,
savukārt tie lietotāji, kuri vēlas ārstēties no kaņepju vai tādu
stimulantu lietošanas, kas nav kokaīns, parasti ir gados
jaunāki (119). Tādējādi valstīs, kurās ir bijis ievērojams to
pacientu skaita palielinājums, kuri vērsušies ārstniecības
iestādēs, lai ārstētos no kaņepju lietošanas, piemēram,
Dānijā, Somijā un Vācijā, pacienti parasti ir gados jaunāki
nekā citās valstīs, piemēram, Grieķijā, Nīderlandē un
Spānijā, kur vairāk ir heroīna un kokaīna lietotāju. To
iedzīvotāju vecuma noteikšanā, kuri izmanto ārstniecības
pakalpojumus, liela nozīme ir arī senākām narkomānijas
problēmas tendencēm, piemēram, Somijā pacienti ir
salīdzinoši jauni, kas liecina par to, ka narkomānijas
problēma radusies salīdzinoši nesen. Līdzīgus rezultātus
varētu sagaidīt no daudzām jaunajām dalībvalstīm, kur
narkomānijas problēmas ir radušās salīdzinoši nesen, kaut
gan vairums no pacientiem, kas vēršas narkomānijas
ārstniecības iestādēs, ir heroīna lietotāji (120).

Lai gan visās Eiropas valstīs ir vīriešu narkomānu pārsvars,
vīriešu un sieviešu attiecība dažādās valstīs ir ievērojami
atšķirīga, un tā svārstās no 3:1 līdz 6:1. Arī atšķirības
starp valstīm atspoguļo narkomānijas problēmas veidu, kā
arī reģionus (vislielākais sieviešu narkomānu īpatsvars ir
Ziemeļeiropas valstīs un jaunajās dalībvalstīs) un pacientu
vecuma grupas, kurās narkomānijas problēma ir
visizplatītākā.

Interesants ir fakts, ka lielākā daļa pacientu, kuri ārstējas,
lai pārtrauktu atkarību no heroīna, kokaīna un hipnotiskām
vai nomierinošām vielām, šīs narkotikas patērē ik dienu,
savukārt citu narkotiku lietošanas biežuma sadalījums ir
plašāks. Šis jautājums ir plašāk izskatīts izvēlētajā
jautājumā par kaņepju lietošanas problēmām vispārējā
kontekstā (82. lpp.).

Lielākā daļa no pacientiem, kuri ārstējas, atzīst, ka
narkotikas sākuši lietot pusaudža vecumā – visbiežāk
vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Tomēr ievērojami atšķiras
vecums, kad pirmoreiz lietots heroīns un kokaīns – 20–30 %
no pacientiem to sākuši lietot 25 gadu vecumā vai vēlāk (121).

Sociālā demogrāfija

Demogrāfiskā informācija liecina, ka pacienti, kuri
ārstējas, ir nesamērīgi sociāli un ekonomiski
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20. attēls: To pacientu īpatsvars, kuri apmeklē narkomānijas
ārstniecības iestādes un kuri kā primāro narkotiku min heroīnu,
kokaīnu vai kaņepes, 1996–2002

NB: Ietvertās valstis: CZ, DK, DE, EL, ES, NL, SI, SK, FI un SE (izņemot
FI, par kuru trūkst dati 1996./1997. gadam, SE datu iztrūkums
2000. gadam).
Skaitļi ir apkopoti no katras valsts, kas sniedz datus, katru gadu.

Avots: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads – ST 03.
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(119) Skatīt TDI 5. tab 2004. gada statistikas biļetenā.
(120) Skatīt TDI 4. tab 2004. gada statistikas biļetenā.
(121) Skatīt 18. attēlu OL: Vecums, kādā pirmo reizi sākta galvenās narkotikas lietošana un TDI 5. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(122) Skatīt 19. attēlu OL: Visu pacientu izglītības līmenis un TDI 6. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(123) Skatīt 20. attēlu OL: Visu pacientu nodarbinātības statuss un TDI 7. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(124) Skatīt 21. attēlu OL: Visu pacientu dzīves apstākļi (vieta) un visu pacientu dzīves apstākļi (ar ko).



(125) Skatīt TDI 10. tab. un TDI 11. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.

7. nodaļa: Ārstēšana – to lietotāju vajadzību apmierināšana, kuri saskārušies ar problēmām

Lietotās narkotikas

Saskaņā ar TDI ir informācija gan par primāro narkotiku,
no kuras atkarības ārstējas, gan par sekundāro vielu, ja
tāda ir. Tās trīs vielas, kuras pētījumos visbiežāk minētas
kā galvenais ārstēšanās iemesls vai kā sekundārā
narkotika, ir opiāti, kokaīns un kaņepes (20. attēls).

Izveidot vispārēju pārskatu par narkotikām, kuru dēļ
indivīdi uzsāk ārstēšanos, ir sarežģīti, jo narkomāni parasti
lieto vairākas psihoaktīvās vielas. Bieži vien ir grūti noteikt,
kādā mērā indivīda problēmas izraisījusi kāda konkrēta
viela. Visās valstīs to cilvēku vidū, kuri ārstējas, ir plaši
izplatīta vairāku narkotiku lietošana, un 40 % līdz 80 %
no visiem pacientiem atzīst, ka lietojuši vismaz vienu
papildu sekundāro narkotiku. Daudzu cilvēku vidū ir
pierasts lietot vairākas narkotikas, un papildu alkohola
problēmas bieži sarežģī turpmāku ārstēšanu. Bažas izraisa
fakts, ka vairākās valstīs ir tendence palielināties to
narkomānu skaitam, kuri lieto vairākas narkotikas.

Opiāti

Lielākajā daļā valstu opiāti (lielākoties heroīns) joprojām ir
galvenā narkotika, kuras dēļ pacienti ārstējas, un parasti
40 % līdz 90 % no visiem pieprasījumiem pēc ārstēšanas
pakalpojumiem ir saistīti tieši ar opiātiem. Tomēr ES valstis
var vispārīgi iedalīt trīs grupās atkarībā no tā, cik lielā mērā
cilvēkiem, kuri ārstējas, ir heroīna lietošanas problēmas:

• mazāk nekā 40 % – Čehija, Somija, Ungārija, Zviedrija;

• 40 līdz 70 % – Dānija, Nīderlande, Slovākija,
Spānija, Vācija;

• vairāk nekā 70 % – Apvienotā Karaliste, Grieķija,
Itālija, Lietuva, Luksemburga, Slovēnija.

Kaņepes

Kaņepes vispārējā ziņā ir otra narkotika, kas visbiežāk
minēta ziņojumos par narkomāniem, kuri uzsāk ārstēšanos.
Šis fakts jo īpaši attiecas uz jauniem pacientiem (21. attēls),
no kuriem gandrīz trešdaļa (29,5 %) primārā ir kaņepju
lietošanas problēma. To cilvēku īpatsvars, kuri ārstējas no
kaņepju lietošanas, starp dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgs (125).
Par pieprasījumiem pēc ārstēšanās no kaņepju lietošanas
plašāk šā ziņojuma citā nodaļā (82. lpp.).

Kokaīns

Kokaīns ir trešā visvairāk minētā narkotika, ko nosaukuši
tie, kuri uzsāk ārstēšanos no narkomānijas, taču šajā ziņā
starp valstīm vērojamas atšķirības. Piemēram, pieprasījumu
pēc ārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar kokaīna
lietošanu, ir ļoti maz vai nav vispār jaunajās dalībvalstīs.
Lielākajā daļā citu valstu mazāk nekā 10 % pieprasījumu

ir saistīti ar kokaīna kā primārās narkotikas lietošanu, kaut
gan šis īpatsvars ir augstāks jaunu pacientu vidū –
aptuveni 25 %.

Mazāk nekā 8 % no pacientiem, kas vēršas ārstniecības
iestādēs, lai izārstētu atkarību no kokaīna, kā parasto
kokaīna ievadīšanas veidu min injicēšanu.
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21. attēls: Jauni pacienti, kas izteikuši vēlmi ārstēties no
narkomānijas 2002. gadā, pēc narkotiku tipa

NB: Kopējais gadījumu skaits: 42 568.
(1) Ambulatoriskiem ārstēšanas gadījumiem.
Avots: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads – ST 03.
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2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

Citi stimulanti

Stimulantus, kas nav kokaīns, bieži min kā galveno
iemeslu, kādēļ vēršas narkomānijas ārstēšanas iestādēs,
izņemot Čehiju, Somiju un Zviedriju, kur stimulanti kā
galvenā narkotika, kas saistīta ar pieprasījumiem pēc
ārstēšanas, minēta ceturtajā daļā gadījumu vai pat vairāk
nekā pusē gadījumu. Čehijā vairāk nekā 50 % no visiem
pieprasījumiem pēc ārstēšanās saistīti ar metamfetamīna
kā galvenās narkotikas lietošanu. Citās valstīs stimulantu
lietošana kā galvenais iemesls ārstniecības iestāžu
apmeklēšanai ir mazāk izplatīta, taču šo narkotiku kā
galveno iemeslu, kādēļ uzsākta ārstēšanās, min gandrīz
10 % narkomānu Slovākijā, 7 % Vācijā un 6 % Dānijā un
5 % Ungārijā. Visās citās valstīs šis īpatsvars ir vēl zemāks.
Saskaņā ar 2002. gada datiem to lietotāju skaits, kuri
stimulantus injicēja, palielinājās no 14 % 2000. gadā līdz
27 % 2002. gadā, lai gan šī lietotāju grupa joprojām ir
salīdzinoši neliela absolūto skaitļu ziņā 
(22. attēls).
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22. attēls: Heroīna, kokaīna un citu stimulantu ievadīšanas
veida izplatība to pacientu vidū, kas izmanto ambulatoriskās
ārstēšanas pakalpojumus: 2000. līdz 2002. gadā

NB: Dati pieejami par DK, DE, EL, ES, IE, NL, FI, SE un Apvienoto
Karalisti (dati no Īrijas par 2002. gadu nebija pieejami).
Kopējais to pacientu skaits, kuri ziņojuši par narkotiku ievadīšanas
veidu.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi (2001., 2002., 2003. gads); TDI dati
(2000., 2001., 2002. gads) no ambulatorās ārstēšanas centriem.

0

20

40

60

80

100

%

n 
= 

82
 7

78

n 
= 

85
 0

01

n  
= 

83
 1

30

n 
= 

17
 1

17

n  
= 

19
 3

45

n  
= 

19
 6

43

n  
= 

8 
27

8

n  
= 

8 
95

7

n  
= 

5 
22

4

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Heroīns Kokaīns Citi stimulanti

Citi/Nav zināmi
Šņauc

Ēd/Dzer

Smēķē/Ieelpo
Injicē





(126) Termins „ziņojumi” attiecībā uz gadījumiem, kad pārkāpts likums par narkotikām, pēdiņās ir tādēļ, ka tas atspoguļo dažādas koncepcijas dažādās
valstīs (policijas ziņojumi par personām kuras tur aizdomās par to, ka tās pārkāpušas likumu par narkotikām, apsūdzības par gadījumiem, kad pārkāpts
likums par narkotikām utt.). Konkrēta šā termina definīcija katrā valstī minēta metodoloģiskajās piezīmēs par „ziņojumu” definīciju attiecībā uz
gadījumiem, kad pārkāpts likums par narkotikām 2004. gada statistikas biļetenā. (Terminu „apcietināšana” gada pārskatos lietoja līdz 2001. gadam).
(127) To „ziņojumos” minēto gadījumu skaits, kad pārkāpts likums par narkotikām, Portugālē samazinājās galvenokārt narkotiku
lietošanas/uzglabāšanas lietošanas dekriminalizācijas dēļ, kas notika 2001. gada jūlijā.
(128) To „ziņojumos” minēto gadījumu skaits, kad pārkāpts likums par narkotikām, Igaunijā samazinājās galvenokārt atkārtotas narkotiku
lietošanas/nelielu daudzumu uzglabāšanas personīgai lietošanai dekriminalizācijas dēļ, kas notika 2002. gada septembrī.
(129) Skatīt Ar narkotikām saistīti noziegumi 2. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(130) Norvēģijā nav atšķirības starp „narkotiku izplatīšanu/tirdzniecību” un „narkotiku lietošanu/izplatīšanu un tirdzniecību”. Pārējie pārkāpumi saistībā
ar likumu par narkotikām attiecas tikai uz „narkotiku lietošanu”.
(131) Skatīt Ar narkotikām saistīti noziegumi 4. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.

Laika periodā no 1997. gada līdz 2002. gadam vairumā
ES valstu palielinājās to reģistrēto gadījumu skaits, kad
pārkāpts likums par narkotikām. Šāds palielinājums jo
īpaši bija vērojams (divkārt vai vairākkārt ) Čehijā,
Igaunijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Slovēnijā un Ungārijā.
Tomēr to reģistrēto gadījumu skaits, kad pārkāpts likums
par narkotikām, 2001. un 2002. gadā samazinājās Itālijā
un Portugālē (127), un 2002. gadā tas samazinājās
Igaunijā (128), Īrijā, Latvijā, Slovēnijā un Somijā.

Lielākajā daļā ES dalībvalstu vairums no tiem gadījumiem,
kad ziņots par to, ka pārkāpts likums par narkotikām, ir
saistīti ar narkotiku lietošanu vai uzglabāšanu
lietošanai (129), un šādu gadījumu skaits svārstās no 52 %
(visi gadījumi, kad pārkāpts likums par narkotikām) Somijā
līdz 90 % Austrijā. Čehijā 90 % no visiem gadījumiem,
kad pārkāpts likums par narkotikām, ir saistīti ar
izplatīšanu vai tirdzniecību, savukārt Itālijā un Spānijā, kur
narkotiku lietošana un uzglabāšana lietošanai nav
kriminālnoziegums, visi pārkāpumi attiecībā uz likumu par
narkotikām ir saistīti ar izplatīšanu vai tirdzniecību.
Visbeidzot, Luksemburgā, Norvēģijā un Portugālē (130)
vairums šādu likumpārkāpumu ir saistīti gan ar narkotiku
lietošanu/tirdzniecību, gan narkotiku izplatīšanu.

Visās valstīs, par kurām bija pieejami dati, izņemot
Portugāli, to likumpārkāpumu īpatsvars, kas saistīti ar
narkotiku lietošanu/uzglabāšanu lietošanai, no visiem
gadījumiem, kad pārkāpts likums par narkotikām,
palielinājās piecu gadu laika periodā no 1997. gada līdz
2002. gadam (131). Palielinājums pārsvarā bija neliels,
taču lielāks palielinājums bija vērojams Beļģijā,
Luksemburgā, Slovēnijā un Īrijā līdz 2001. gadam.
Portugālē ar narkotiku lietošanu saistītu pārkāpumu
īpatsvars sāka samazināties 2000. gadā – gadu pirms

Ar narkotikām saistīti noziegumi
Uzskata, ka ar narkotikām saistītus noziegumus var iedalīt
šādās četrās kategorijās:

• psihofarmakoloģiskie noziegumi: noziegumi, kas
izdarīti psihoaktīvas vielas iespaidā;

• ekonomiskie piespiedu noziegumi: noziegumi, kas
izdarīti, lai iegūtu naudu (vai narkotikas) kārtējai
narkotikas devai;

• sistemātiskie noziegumi: noziegumi, kas izdarīti saistībā
ar nelegālo narkotiku tirgus darbību kā daļa no
nelegālo narkotiku izplatīšanas un piegādes;

• noziegumi pret likumu par narkotikām: noziegumi, kas
izdarīti, pārkāpjot tiesību aktus par narkotikām (un
citus saistītus tiesību aktus).

Dati par pirmo trīs kategoriju noziegumiem ES savienībā ir
reti, un tie, kas ir pieejami, ir iegūti, veicot vietējos ad hoc
pētījumus, kurus parasti neveic regulāri un no kuriem ir
sarežģīti ekstrapolēt informāciju.

„Ziņojumi” (126) par gadījumiem, kad pārkāpts likums par
narkotikām (lietošana, uzglabāšana, izplatīšana,
tirdzniecība utt.) atspoguļo atšķirības valstu tiesību aktos,
atšķirības likumu piemērošanā un īstenošanā, kā arī
atšķirības attiecībā uz prioritātēm un resursiem, kurus
kriminālās tiesvedības resori piešķīruši īpašu noziegumu
apkarošanai. Turklāt informācijas sistēmas, ar kuru
starpniecību reģistrē gadījumus, kad pārkāpts likums par
narkotikām, dažādās valstīs ir ievērojami atšķirīgas, īpaši
attiecībā uz ziņošanu un pārraudzības praksi, t.i.,
attiecībā uz to, ko, kad un kā reģistrē. Šo atšķirību dēļ
veikt salīdzinājumus starp dalībvalstīm ir diezgan sarežģīti.

8.  nodaļa
Noziegumi un ieslodzījums

70



8. nodaļa: Noziegumi un ieslodzījums

tam, kad narkotiku lietošana un uzglabāšana lietošanai
tika dekriminalizēta (2001. gada jūlijā) (132).

Vairumā dalībvalstu kaņepes ir tā nelegālā narkotika, kas
visbiežāk iesaistīta gadījumos, kad pārkāpts likums par
narkotikām (4. tabula). Šajās valstīs ar kaņepēm saistītu
noziegumu īpatsvars ir no 34 % (Zviedrijā) līdz 87 %
(Francijā) no visiem gadījumiem, kad pārkāpts likums par
narkotikām. Heroīns ir narkotika, kas visbiežāk šāda veida
noziegumos iesaistīts Lietuvā un Luksemburgā, kur šādu
noziegumu īpatsvars ir attiecīgi 15 % un 51 % no visiem
noziegumiem, kas izdarīti, pārkāpjot likumu par
narkotikām, savukārt Nīderlandē pārsvarā tiek izdarīti
noziegumi, kas saistīti ar „smagajām narkotikām” (133).
Pārkāpumu relatīvo īpatsvaru, kad nav ievērots likums par
narkotikām attiecībā uz jebkādu precīzu narkotiku veidu,
ietekmē vairāki faktori, tai skaitā likuma uzraudzības
amatpersonu darbību prioritātes un skaidri izteikti vai
netieši stratēģiskie lēmumi, kā dažādos viedos rīkoties ar
atšķirīgiem likuma par narkotikām pārkāpumiem.

Kopš 1997. gada to ar narkotikām saistīto pārkāpumu
īpatsvars, kuros iesaistītas kaņepes, ir palielinājies
Francijā, Luksemburgā, Portugālē, Spānijā, Ungārijā un
Vācijā, savukārt tas saglabājies nemainīgs Beļģijā, Itālijā,
Lietuvā, Nīderlandē, Slovēnijā un Zviedrijā. Austrijā to
noziegumu īpatsvars no visiem ar narkotikām saistītiem
pārkāpumiem, kas saistīti tieši ar kaņepēm, palielinājās
līdz 1999. gadam, taču kopš tā laika ir samazinājies (134).

Tajā pašā laika periodā ar heroīnu saistītu pārkāpumu
īpatsvars samazinājās visās ES valstīs, par kurām pieejami
dati (135), izņemot Apvienoto Karalisti un Ungāriju, kur tas
palielinājās (136), un Lietuvu, kur tas kopš 2000. gada ir
svārstīgs (137). Pretēja tendence vērojama attiecībā uz
pārkāpumiem, kas saistīti ar kokaīnu, un to īpatsvars no
visiem ar narkotikām saistītiem pārkāpumiem kopš 1997.
gada ir palielinājies visās valstīs, kas sniegušas datus,
izņemot Lietuvu, Luksemburgu, Ungāriju un Vāciju, kurās
bija manāma šā īpatsvara samazināšanās (138).

Narkotiku lietotāji un ieslodzījums

Narkotiku lietotāji cietumā

Regulāru informāciju par narkotiku lietošanas veidu un
tendencēm cietumnieku vidū valstis sniedz reti. Liela daļa
datu, kas pieejami ES, ir apkopoti, veicot ad hoc
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4. tabula: Visbiežāk minētā narkotika ziņojumos
par gadījumiem, kad pārkāpti likumi par
narkotikām ES valstīs un Norvēģijā

Piezīmes
Precīzu definīciju par katru valsti skatīt metodoloģiskajās piezīmēs
par definīcijām attiecībā uz ziņojumiem par gadījumiem, kad
pārkāpti tiesību akti par narkotikām, 2004. gada statistikas biļetenā.
– dati nav pieejami.

(1) No visām minētajām narkotikām (viena vai vairākas).
(2) No galvenajām narkotikām.
(3) No visiem pārkāpumiem, iedalot pa narkotikām (attiecībā uz

dažiem pārkāpumiem iedalījums pa narkotikām nav pieejams).
(4) No visiem pārkāpumiem saistībā ar narkotiku izplatīšanu un

tirdzniecību (jo pārkāpumi saistībā ar narkotiku lietošanu un
glabāšanu lietošanai nav kriminalizēti).

(5) Dati ailē „heroīns” attiecas uz „smagajām narkotikām”
(narkotikas, kas rada nepieņemamu sabiedrības veselības risku,
kā piemēram, heroīns, kokaīns, ekstazī, LSD). Daži pārkāpumi
saistīti gan ar kaņepēm, gan „smagajām narkotikām” un šeit nav
iekļauti, tādēļ kopējais īpatsvars ir mazāks par 100 %.

(6) Šis īpatsvars ir novērtēts kā zemāks, jo tas attiecas uz
pārkāpumiem attiecībā uz katru narkotiku atsevišķi, piemēram,
pārkāpumi saistībā tikai ar kaņepēm (nav ietverti pārkāpumi
„kaņepes + cita(-s) narkotika(-s)”).

(7) No personām, kurām disciplinārsodu piespriedis prokurors vai
kurām sodu piespriedusi tiesa.

Avots: Valstu koordinācijas centri.

Valsts Piezīmes Gads Īpatsvars (%)
Kaņepes Heroīns Kokaīns

Beļģija 2002 67 8 7

Čehija (2) 2002 37 8 1

Dānija – – –

Vācija (2) (3) 2002 56 17 9

Igaunija – – –

Grieķija – – –

Spānija (1) (4) 2002 52 7 33

Francija (2) 2002 87 5 3

Īrija (2) 2002 65 9 6

Itālija (1) (4) 2002 42 27 28

Kipra – – –

Latvija – – –

Lietuva (1) 2002 10 15 1

Luksemburga (1) 2002 28 51 21

Ungārija (2) 2002 66 16 2

Malta – – –

Nīderlande (2) (5) 2002 37 58

Austrija (1) 2002 58 11 11

Polija – – –

Portugāle (3) (4) (6) 2002 36 17 8

Slovēnija (1) 2002 82 10 2

Slovākija – – –

Somija – – –

Zviedrija (1) (7) 2001 34 7 2

Apvienotā 
Karaliste (1) 2000 69 12 5

Norvēģija – – –

(132) Likumu par narkotiku lietošanas un uzglabāšanas lietošanai dekriminalizāciju pieņēma 2000. gada novembrī, un tas stājās spēkā 2001. gada jūlijā.
(133) Nīderlandē „smagās narkotikas” ir heroīns, kokaīns, amfetamīni, ekstazī un LSD.
(134) Skatīt Ar narkotikām saistīti noziegumi 5. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(135) Ar narkotikām saistīto pārkāpumu iedalījumu pa konkrētām narkotikām laika gaitā veica šādas valstis: Apvienotā Karaliste (tikai līdz 2000.
gadam), Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Īrija, Spānija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande (tikai kaņepes un „smagās narkotikas”), Portugāle,
Slovēnija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.
(136) Dati attiecībā uz Apvienoto Karalisti bija pieejami tikai līdz 2000. gadam.
(137) Skatīt Ar narkotikām saistīti noziegumi 6. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(138) Skatīt Ar narkotikām saistīti noziegumi 7. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.



(139) Skatīt Cietumi 1. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(140) Skatīt Cietumi Pielikums. 2004. gada statistikas biļetenā.
(141) Skatīt Cietumi 3. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(142) Skatīt 10. tab. OL: Jaunākas narkomānijas apkarošas stratēģijas cietumos, ministru direktīvas un pakalpojumu standarti ES un Norvēģijā.
(143) Skatīt Cietumi 2. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(144) Skatīt Cietumi 4. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
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veselības aprūpes sistēmas vienotību) mērķis ir izskatīt
pieprasījumus par cietumu un veselības aprūpes sistēmu
integrāciju. Igaunijā Tieslietu ministrija sadarbībā ar
Sociālo lietu ministriju strādā pie tā, lai veselības aprūpi
cietumos integrētu vispārējā veselības aprūpes sistēmā līdz
2006. gadam. Francijā šī atbildība ir pārnesta uz Veselības
ministriju jau 1994. gadā. Itālijā kopš 2000. gada vietējie
veselības aprūpes dienesti ir atbildīgi par ieslodzīto aprūpi
un ārstēšanu. Anglijā un Velsā veselības aprūpe cietumos ir
Veselības ministrijas un attiecīgi Velsas Nacionālās
Asambleja pārziņā (privātnozarēs abu reģionu cietumi ir
Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas pārziņā). Līdz 2006.
gadam veselības aprūpe visos Anglijas valsts cietumos būs
nodota Valsts veselības dienesta (142) pārziņā.

Infekcijas slimības cietumos un šo slimību profilakse

To ieslodzīto īpatsvars, kas narkotikas injicē, pārsvarā ir
15 % līdz 50 %, tomēr saskaņā ar dažiem pētījumiem šie
rādītāji ir tikai no 1 % līdz pat 69 %.

Saskaņā ar pieejamiem datiem gados jaunāki ieslodzītie
narkotikas injicē retāk nekā pieaugušie, un cietumā
ieslodzītās sievietes narkotikas injicē biežāk nekā
vīrieši (143). Pamatojoties uz vairākiem pētījumiem ES, Bird
un Rotily (2002) pierādījuši, ka aptuveni viena trešdaļa
pieaugušo cietumnieku vīriešu narkotikas injicē. Saskaņā
ar pieejamiem datiem, ko snieguši Reitox koordinācijas
centri, no 0,2 % līdz 34 % ieslodzīto (144) ir injicējuši
narkotikas, atrodoties cietumā. Tas rada bažas par sterila
injicēšanas aprīkojuma un adatu koplietošanas higiēnas
prakses pieejamību cietumniekiem un par infekcijas slimību
iespējamo izplatību, ja šīs problēmas nesāks risināt.

Cietumi ir šādu slimību izplatīšanās paaugstināta riska
vide. Prakse, kas izrādījusies veiksmīga, samazinot
infekcijas slimību izplatību, ietver seksuāli transmisīvo
slimību ārstēšanu un prezervatīvu nodrošināšanu,
ārstēšanu ar aizstājējvielām, vakcinācijas programmas un
adatu un šļirču apmaiņas programmas.

Cietumos arvien vairāk ir nodrošināta ārstēšana ar
aizstājējvielām. Beļģijā, Dānijā, Spānijā, Austrijā un
Slovēnijā ārstēšana ar aizstājējvielām ir pieejama visos
cietumos. Beļģijā, Dānijā, Luksemburgā un Norvēģijā
cietumniekiem ir atļauts uzsākt ārstēšanos ar
aizstājējvielām ieslodzījuma laikā. Itālijā ārstēšana ar
aizstājējvielām parasti tiek uzsākta ar cietumā
ieslodzītajiem. Parakstīt ārstēšanu ar aizstājējvielām,
pakāpeniski samazinot devu, līdz rodas abstinence, ir

pētījumus vietējā līmenī, cietumniekus izmantojot kā šo
pētījumu objektus, un šie pētījumi atšķiras gan apjoma,
gan subjektu atlases procesa ziņā. Turklāt izpētītie cietumi
dažkārt neatspoguļo cietumu sistēmu kopumā, un atkārtotu
pētījumu trūkums kavē tendenču analīzes veikšanu
lielākajā daļā valstu. Ir ļoti sarežģīti ekstrapolēt rezultātus,
ņemot vērā tikai šos faktorus.

Salīdzinājumā ar vispārējo iedzīvotāju grupu narkotiku
lietotāji cietumnieku vidū ir pārstāvēti lielā vairumā. Lielas
atšķirības starp cietumniekiem, aizturēšanas centriem un
valstīm ir attiecībā uz tiem lietotājiem, kas narkotikas
lietojuši ilgstoši, un šis īpatsvars svārstās no 22 % līdz
86 % (139). Tāpat kā vispārējā iedzīvotāju grupā arī
cietumnieku vidū kaņepes ir visizplatītākā nelegālā
narkotika, ko ilgstoši lieto 11 % līdz 86 % ieslodzīto. No
cietumniekiem kokaīnu (un kreku) ilgstoši lieto 5 līdz 57 %
un heroīnu ilgstoši lieto 5 līdz 66 %.

ES narkotiku regulāra lietošana vai atkarība no narkotikām
pirms ieslodzīšanas ir no 8 % līdz 73 % (140).

Cietumi: izaicinājums sabiedrības veselībai

Lai gan daži ieslodzītie ieslodzīšanu varētu uzlūkot kā
iespēju risināt viņu narkomānijas problēmas, to būtu grūti
nodrošināt praksē. Lielākā daļa lietotāju, nokļuvuši cietumā,
narkotiku lietošanas apjomu samazina vai beidz tās lietot
pavisam. Tomēr daži lietotāji tās turpina lietot ierastajā
veidā, bet daži tās sāk lietot cietumā. Pieejami pētījumu
rezultāti liecina, ka 8 % līdz 60 % ieslodzīto narkotikas ir
lietojuši cietumā, un 10 līdz 36 % tās lieto regulāri (141).

Daudziem cietumniekiem ir ierobežota pieeja veselības
aprūpes pakalpojumiem. Cietumos strādājošajiem
veselības aprūpes speciālistiem ir neliela saskare ar
regulārās veselības pārbaudes sistēmu, turklāt viņiem bieži
nav iespējas izmantot turpmāku apmācību, kas veicina
cietumu veselības aprūpes pakalpojumu nošķiršanu. Šīs
problēmas ir grūti atrisināt, kā tas vērojams Īrijā, kur par
spīti cietuma iestāžu un veselības aprūpes personāla
centieniem uzlabot narkotiku lietotāju piekļuvi ārstniecības
un veselības aprūpes pakalpojumiem uzlabojums šajā
jomā ir gandrīz nemanāms.

Ir manāma tendence atbildību par veselības aprūpes
pakalpojumiem no soda izciešanas iestādēm pārnest uz
valsts veselības aprūpes sistēmu. Spānijā nesen pieņemta
likuma „Ley 16/2003 de 28 mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud” (Likums par valsts
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(145) Skatīt 11. tabulu OL: Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi, kas paredzēti narkotiku lietotājiem ES cietumos 2002. gadā.

8. nodaļa: Noziegumi un ieslodzījums

atļauts Nīderlandē, Slovēnijā un lielākajā Vācijas daļā, un
Itālijas lielāko pilsētu cietumos. Apvienotajā Karalistē
uzskata, ka uzturēšanas programmas ir lietderīgas
galvenokārt cietumniekiem, kas atrodas apcietinājumā, vai
cietumniekiem, kuri izcieš nelielus sodus.

Īpašu, cietumniekiem pielāgotu vakcinācijas sistēmu pret 
B hepatītu 2002. gadā ieteica Īrijas Nacionālā vakcinācijas
komiteja. Šī sistēma ietver injekcijas trīs nedēļas pēc kārtas,
aktivizējošu vakcināciju veicot pēc 12 mēnešiem, un pēc 
13 mēnešiem aizsardzība ir 99 % (Zuckerman, 2003).

Pārskatā par 14 starptautiskiem pētījumiem, kuros
pārbaudīja adatu un šļirču apmaiņas programmu
efektivitāti cietumos, tika secināts, ka šādas programmas ir
realizējamas un ka to rezultātā samazinās gan
paaugstināta riska uzvedība, gan to vīrusu izplatība, kurus
pārnes ar asinīm, un nav nekādu negatīvu seku,
piemēram, nejauša saduršanās ar adatām vai tīša adatu
izmantošana, lai aizsargātos pret cietuma personālu vai
citiem ieslodzītajiem (Dolan et al., 2003). 2002. gadā
adatu un šļirču apmaiņas programmas īstenoja 27 brīvības
atņemšanas iestādēs Spānijā, un tika izdalītas 
12 970 šļirces, par ko nav reģistrēti nekādi starpgadījumi.

Kaut gan Spānijā arvien vairāk cietumu nodrošina adatu un
šļirču apmaiņas iespējas, šādas programmas ir pārtrauktas
Vācijas zemēs Hamburgā un Lejassaksijā (Stöver un Nelles,
2003). Tomēr adatu un šļirču apmaiņas programma
joprojām darbojas vienā sieviešu cietumā Vācijā (Berlīnē)
(Weilandt, personīgs paziņojums, 2004). Josefstadt cietumā
Vīnē gatavo izmēģinājuma projektu, un Luksemburgā ir
plānots cietumu narkomānus nodrošināt ar injicēšanas
aprīkojumu saskaņā ar veselības aprūpes programmu (145).

Alternatīvas cietumiem attiecībā uz
likumpārkāpējiem narkomāniem
Alternatīvas cietumiem būs galvenā izraudzītā tēma
nākamā gada ziņojumā, kad tiks sniegts visaptverošs un
sīki izstrādāts pārskats par šādiem pasākumiem ES. Tādēļ
šā gada ziņojumā uzmanība ir pievērsta narkomānu
alternatīvas sodīšanas īpašiem aspektiem.

Jaunas iniciatīvas – narkotiku tiesas un sarunas
starp cietušo un likumpārkāpēju

Narkotiku tiesas ir daļa no jaunajām struktūrām, kas
izveidotas dažās valstīs, lai nodarbotos ar narkomāniem,
kuri ir izdarījuši pārkāpumus, kas nav saistīti ar vardarbību.
Tās atliek soda izpildi un iesaista tiesas soda procesā
personas, kas parasti nav saistītas ar narkomānijas
ārstēšanu (tiesnesis, prokurors, cits tiesībaizsardzības iestāžu
personāls). To nodoms ir atturēt likumpārkāpēju no

atgriešanās krimināltiesu sistēmā un no narkotiku lietošanas
atsākšanas, pamatojoties uz ārstēšanu un krimināltiesu
sistēmas izdarīto spiedienu. Narkotiku tiesas ir izveidotas
Īrijā un Skotijā, kur sodu sistēmas pamatojas uz vispārējām
tiesībām. Citās ES valstīs, kurās ir civilkodekss, narkotiku
tiesu, stingri runājot, nav, taču ir attīstītas līdzīgas iniciatīvas.

Vācijas zemē Bādenē–Virtembergā 2003. gadā ieviesa
projektu, lai risinātu likumpārkāpēju jauniešu problēmas
(„Way out”), tas ir kas līdzīgs narkotiku tiesām, un šo
projektu ieviesa, kopīgi sadarbojoties policijai, prokuroram,
tiesnešiem, probācijas dienestiem, dienestiem, kas konsultē
par narkomāniju, un trīs apgabaltiesu galvenajām
ieinteresētajām personām (Baudis, 2004). Līdzīgi arī
Milānā ir programma „Ārstēšana ir pūliņu vērta”, kurā
iesaistīta galvenā tiesa ciešā sadarbībā ar vietējiem
narkomānijas ārstēšanas un veselības aprūpes dienestiem.
Saskaņā ar šo programmu likumpārkāpējus narkomānus
nosūta ārstēties tajā pašā dienā, kad pasludināts spriedums.

Dublinas narkotiku tiesas veiktais novērtējums (Farrell,
2002) liecina, ka pastāv stabili rādītāji par to, ka
Narkotiku tiesa ar laiku samazinās krimināltiesas sistēmas
izdevumus. Tieslietu ministrija ir paplašinājusi narkotiku
tiesas jurisdikciju pār Dublinu.

Pārskats par starptautisko narkotiku tiesu attīstību un to
darbības efektivitāti, ko 2003. gadā veica Pompidū grupa,
liecina par to, ka terapeitiskas narkotiku tiesas jāievieš,
pamatojoties uz acīmredzamu vajadzību, un ka tām
vajadzīgs politisks atbalsts, starpaģentūru sadarbības
mehānismi un atbilstošs strukturāls/finansiāls atbalsts uz
garantētu minimālo termiņu, kas ir pieci gadi (Moyle, 2003).

Arvien vairāk izmanto atjaunoto taisnīgumu, lai paātrinātu
kriminālprocesus pret likumpārkāpējiem, kas nav veikuši
vardarbīgas darbības (starp kuriem ir ļoti daudz
narkomānu). To pielīdzina sabiedrības interesēm,
samazinot izmaksas, kas saistītas ar maznozīmīgu
kriminālnoziegumu izmeklēšanu pārslogotās krimināltiesu
sistēmās. Viens no visievērojamākajiem sasniegumiem ir
ārpustiesas sarunas. Šīs sistēmas mērķis ir atrisināt
domstarpības starp cietušajiem un likumpārkāpējiem un
novērst konfliktus saistībā ar kriminālprocesiem.

Nīderlandē policija pusaudžiem vecumā no 12 līdz 
18 gadiem, kas pārkāpumu izdarījuši pirmo reizi, 
piedāvā iespēju sniegt morālu atlīdzību par izdarītajiem
pārkāpumiem, aprunājoties ar pārkāpumā cietušajiem.
Čehijā 2000. gadā izveidoja Probācijas dienestu, kura
galvenā mērķauditorija ir jaunieši un narkomāni. 2002.
gadā tas reģistrēja 29 291 ierosinātas lietas, no kurām
765 bija saistītas ar pārkāpumiem, kuros iesaistītas
narkotikas.
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Valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju
novērtēšanas metodes
Daudzas valstis nesen ir pieņēmušas „valsts narkomānijas
apkarošanas stratēģiju” (146). Šī iedaļa ir veltīta stratēģiju
novērtēšanas plāniem, šādu novērtēšanu pirmoreiz
Eiropas līmenī veicot, pateicoties darbam, ko šogad
veikuši valstu koordinācijas centri. Šis darbs ir palīdzējis
precizēt norādes uz „valstu narkomānijas apkarošanas
stratēģijām”, kas pašas par sevi ne vienmēr ir
pašsaprotamas vai skaidras.

Eiropas „valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju”
novērtēšanas pasākumus var iedalīt trīs galvenajās grupās:
1) uzraudzība, kas ir regulāra datu apkopošana saistībā
ar narkomānijas problēmu, kā arī atbildes un iejaukšanās
pasākumi; 2) īstenošanas novērtēšana, t.i., tās vērtības
novērtēšana, kas pievienota, īstenojot iniciatīvas un
piešķirot līdzekļus, kas paredzēti narkomānijas
apkarošanas stratēģijās, un 3) ietekmes novērtēšana
(pārsvarā dēvēta par efektivitātes novērtēšanu), vērtējums
par narkomānijas problēmas risināšanas rezultātiem
(īslaicīga ietekme) un ietekme (147) (ilgtermiņa ietekme) uz
narkomānijas problēmu, ko radījusi (vismaz daļēji) valsts
narkomānijas apkarošanas stratēģija (23. attēls) (148).

Vislielākā atšķirība attiecībā uz metodēm, ko izmanto,
novērtējot valstu narkomānijas apkarošanas stratēģijas, ir
starp valstīm, kuras uzrauga narkomānijas apkarošanas
stratēģiju, un starp valstīm, kurās paredzēta īstenošanas
un/vai ietekmes novērtēšana.

Uzraudzības un novērtēšanas koncepcijas valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijās ne vienmēr ir skaidri
nodalītas, tādēļ ir svarīgi apzināties atšķirību. Uzraudzība
ir pastāvīgs un sistemātisks process, kura gaitā tiek regulāri
ģenerēti kvantitatīvi un kvalitatīvi dati par narkomānijas
problēmu un iejaukšanās pasākumiem, ko veic, lai šo
problēmu atrisinātu. Šā procesa laikā var tikt sniegta
atgriezeniska informācija par pasākumu īstenošanu (t.i.,
par sākotnējām izmaksām – kādi līdzekļi ir iztērēti, un par

rezultātiem – kādi pasākumi ir īstenoti, kādā termiņā un
kas tos īstenojis). Tomēr uzraudzība parasti nenodrošina
informāciju par stratēģijas ietekmi, kā arī nesniedz atbildes
uz jautājumu, kādēļ pasākums sasniedz vai nesasniedz
paredzētos mērķus. Kaut gan, izmantojot uzraudzības
sistēmu, bieži ir iespējams saņemt informāciju par
narkomānijas problēmas novērtēšanas dažādajiem
aspektiem un par pasākumiem, kas īstenoti, lai to
apkarotu, pārsvarā nav iespējams noteikt, vai minētās
izmaiņas ir īstenoto pasākumu tiešas sekas
(cēloņsakarības noteikšana).

Cēloņsakarības un citus sarežģītus zinātniskus jautājumus
risina, veicot novērtēšanu (5. tabula), kas ir „valsts
iejaukšanās vērtības novērtējums” (šinī gadījumā valsts
narkomānijas apkarošanas stratēģija) „ar atsaucēm uz
kritērijiem” (atbilstība, efektivitāte, ietekme) un „skaidri
noteikti standarti” (kvalitāte, kvantitāte) (Eiropas Komisijas
definīcija, 1999.), un, lai to veiktu, pārsvarā jāveic
padziļināta izpēte. Tādēļ novērtēšanas būtiskais elements

1.  īpašā tēma
Eiropas „valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju” novērtēšana
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23. attēls: Novērtēšanas līmenis „valstu narkomānijas apkarošanas
stratēģijās”

(1) Termins „narkomānijas apkarošanas stratēģija” ietver arī jebkādus
līdzvērtīgus rīcības plānus, kas saistīti ar stratēģiju.

„Valsts
 narkomānijas
 apkarošanas
 stratēģija” (1)

Iejaukšanās 
pasākumi

Ietekmes novērtējums 
Pasākumu ietekme 

uz situāciju 
narkotiku jomā

Īstenošanas 
novērtēšana

Plānoto pasākumu 
īstenošana un to 
rezultātu vērtība

Konteksta 
faktori

Narkomānijas
problēma

Uzraudzība
Sākotnējās izmaksas 

un rezultāti

(146) Definēta 1. nodaļā, 17. lpp.
(147) Vienkāršības labad šeit ir lietots izteiciens „ietekmes novērtējums”, lai apzīmētu gan rezultātu, gan ietekmes novērtēšanu, kas ir divas diezgan
atšķirīgas zinātniskas izpausmes, kuras attiecīgajā literatūrā ir atšķirtas viena no otras. 
(148) Vispārējs novērtējums ietver arī efektivitātes novērtējumu, kas kopumā ir to izmaksu novērtējums, kādas radās, sasniedzot rezultātus un ietekmi.
Tomēr dati par šo aspektu bija pieejami tikai attiecībā uz Spāniju (skatīt turpmāk tekstā).
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vairākas īpašas darbības (Dānijas valsts ziņojums, 
67. lpp.). Ungārijā un Polijā valstu narkomānijas
apkarošanas stratēģijas paredz uzdevumu izpildes
kontroles sistēmu (Reitox tīkla valstu ziņojumi), savukārt
Slovēnijā, kaut gan jaunā valsts stratēģija paredz
„īstenošanas regulāru novērtēšanu”, pagaidām nav veikta
neviena novērtēšana (Slovēnijas valsts ziņojums, 61.lpp.).
Lietuvā valsts narkomānijas apkarošanas stratēģijas
īstenošanu (2004. līdz 2008. gadam) veiks „atbilstoši
valsts finansiālajām iespējām” (Lietuvas valsts ziņojums, 
35. lpp.). Igaunijā jaunā narkomānijas apkarošanas stratēģija
„ietver uzraudzības un novērtēšanas elementus un definē
darbības rādītājus” (Igaunijas valsts ziņojums, 86. lpp.).

Somijā un Zviedrijā (Somijas valsts ziņojums, 113. lpp.;
Zviedrijas valsts ziņojums, 75., 76. lpp.) valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijās liels uzsvars ir uz
stratēģijas īstenošanas uzraudzību, nevis uz tās ietekmes
novērtēšanu. Zviedrijā narkotiku koordinators, kas
izraudzīts 2002. gadā, ir atbildīgs par valsts rīcības plāna
kontroles nodrošināšanu (ikgadējos ziņojumos). Arī Somijā
ir plānots veikt izpēti, lai noteiktu atsevišķus standartus,
pēc kuriem Zāļu pārvalde uzraudzīs un novērtēs savas
darbības. Luksemburgas valsts koordinācijas centrs ziņo,
ka 2000. līdz 2004. gada plāna rezultātus novērtēs
2005. gadā, lai izstrādātu turpmākas stratēģijas
(Luksemburgas valsts ziņojums, 94. lpp.). Vācijā 2002.
gada darbības plāns „Narkotika un narkomānija” pirmo
reizi paredz mēģinājumu noteikt darbības mērķus un
kritērijus, ko var izmantot, nosakot iejaukšanās panākumus
vai kļūmes (Vācijas valsts ziņojums, 101. lpp.), savukārt
Itālijā trīs gadu programma 2002.–2004. gadam sekmē
novērtēšanu profilakses un sociālās reintegrācijas jomā.

ir divkāršs: 1) pierādījums, kas pamatojas uz augstas kvalitātes
datiem, t.i., dati iegūti, izmantojot zinātniskas metodes
(uzraudzība un padziļināta izpēte), uz cēloņsakarības
esamību starp politikas īstenošanu un izmaiņām problēmā,
kuru pēta, un 2) panāktās ietekmes vērtības novērtēšana, kurai
jābūt saistītai ar lēmumu pieņemšanu.

Praktiski „novērtēšanas” jēdziens ir cieši saistīts ar
„uzraudzību”, taču, lai gan dažos dokumentos abi termini ir
sinonīmi, jāpatur prātā, ka uzraudzība nav tas pats, kas
novērtēšana (kaut gan uzraudzība pilnīgi noteikti ir tās daļa).

Apvienotajā Karalistē Atjaunotā valsts narkomānijas
apkarošanas stratēģiju publicēja 2002. gadā pēc plašas
pārstrādāšanas, kurā ņēma vērā apliecinājumus, tai skaitā
tās piegādes un pieprasījuma komponentu izvērtējumu.
Valsts narkotiku apkarošanas stratēģiju „uzrauga” un tās
„gaitu novēro”, bet „darbību pārvalda”, taču „nenovērtē”
(Apvienotās Karalistes valsts ziņojumi, 106. lpp.).
Norvēģijā jaunā Narkotiku un narkomānijas apkarošanas
plāna mērķis ir izveidot sistēmu, kuru izmantojot novērtē,
ciktāl ir sasniegti plāna mērķi un apakšmērķi (Norvēģijas
valsts ziņojums, 65. lpp.). Čehijā 2001.–2004. gada valsts
narkomānijas apkarošanas stratēģija nosaka mērķus,
nolūkus, panākumu rādītājus un efektivitātes novērtēšanas
līdzekļus katram stratēģijas pīlāram. Uzdevumu izpildi
regulāri uzrauga, tomēr stratēģija līdz šim nav bijusi
regulāri novērtēta saskaņā ar noteiktajiem panākumu
rādītājiem un definētajiem novērtēšanas līdzekļiem. Viens
no tā iemesliem var būt ārējās novērtēšanas ievērojamās
izmaksas (Čehijas valsts ziņojums, 114. lpp.). Jaunais
Dānijas rīcības plāns paredz, ka tiks pastāvīgi „novērtētas” 
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5. tabula: Visbiežāk izmantotie novērtēšanas noteikumi (strukturālu darbību novērtēšanas metodes)

Vispārējā novērtēšana Iejaukšanās novērtēšana kopumā

Saskaņotība Tas, kādā mērā iejaukšanās loģika ir konsekventa/iejaukšanās nav pretrunā ar cita veida iejaukšanos, kurai ir līdzīgi mērķi

Atbilstība Tas, kādā mērā iejaukšanās mērķi atbilst izskatāmajām vajadzībām, problēmām un jautājumiem

Konsekvence Tas, kādā mērā pozitīva/negatīva novirzīšana uz citām ekonomikas, sociālajām vai vides politikas jomām tiek maksimizēta vai minimizēta

Lietderība Tas, kādā mērā ietekme atbilst izskatāmajām vajadzībām, problēmām un jautājumiem

Rezultativitāte Tas, kādā mērā ir sasniegti noteiktie mērķi

Efektivitāte Tas, kādā mērā ir sasniegti vēlamie mērķi, radot saprātīgas izmaksas

Izmaksu lietderības analīze Novērtēšanas līdzeklis, ko izmanto, spriežot par efektivitāti 

Izmaksu un guvumu analīze Novērtēšanas līdzeklis, ko izmanto, novērtējot iejaukšanās priekšrocības no visu attiecīgo grupu viedokļa, pamatojoties uz vērtību naudas izteiksmē saistībā

ar visām iejaukšanās sekām

Rezultāti Tas, ko finansē un realizē (vai konkretizē), izmantojot iejaukšanās pasākumiem piešķirto naudu 

Ietekme Sekas, kas ietekmē tiešos adresātus pēc to līdzdalības iejaukšanās pasākumā vai pēc sabiedriskas iestādes pabeigšanas, vai arī netiešas sekas, 

kas ietekmē citus adresātus, kuri var būt ieguvēji vai zaudētāji

Avots: Eiropas Komisija, 1999. gads.



Pieredzes paplašināšana, 111. lpp.). Tomēr šķiet, ka
novērtēšana ietvers pārbaudi attiecībā uz to, ciktāl ir
īstenota narkomānijas apkarošanas stratēģija un vai ir
sasniegti tās stratēģiskie mērķi, nevis narkomānijas
apkarošanas stratēģijas ietekmes vispārēju novērtējumu.
Portugālē narkomānijas apkarošanas stratēģija paredz
„tās vispārējās īstenošanas un īstenošanas pa nozarēm
ārēju neatkarīgu novērtēšanu” (Portugāles valsts ziņojums,
65. lpp.). Tiek ziņots arī par iekšēju novērtēšanas procesu.

Dalībvalstīs, kurās sensu stricto nav „valsts narkomānijas
apkarošanas stratēģijas”, vispārējai novērtēšanai pēdējos
gados ir pievērsts maz uzmanības, pat tajās valstīs, kurās
ir parasts novērtēt īpašus narkomānijas apkarošanas
projektus. Piemēram, Nīderlandē, kur izpēte, uzraudzība
un novērtēšana parasti ir narkomānijas apkarošanas
politikas daļa, jauna (2002. gada) „Valsts koordinācijas
stratēģija” paredz nodrošināt pamatnostādnes par valsts
administratīvo iestāžu darbību (ieskaitot iestādes, kas
iesaistītas veselības aprūpē un narkomānijas ārstēšanā)
(Nīderlandes valsts ziņojums, 83., 84. lpp.). Austrijā, kaut
gan pēdējos gados ievērojami ir uzlabojusies uzraudzība
saistībā ar narkomāniju, ne apgabala plāni (izņemot
Forarlbergā veikto sākotnējo novērtēšanu), ne vispārējā
narkomānijas apkarošanas politika nav bijusi novērtēšanas
objekts (Austrijas valsts ziņojums, 63. lpp.). Pārējās valstīs
(Kiprā, Latvijā, Maltā un Slovākijā, kā arī Bulgārijā,
Rumānijā un Turcijā) ir nepietiekama informācija, ko ziņot
par valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju
novērtēšanu (ja tādas vispār ir).

Novērtēšana: „iepriekšēja”, „termiņa
vidusposma” un „paveiktā novērtēšana”

Pamatnostādnēs par ES darbību novērtēšanu (Eiropas
Komisija, 2003. gads) noteikti četri galvenie novērtēšanas

Valstis, kas sniedz vai nu valsts narkomānijas apkarošanas
stratēģijas īstenošanas novērtējumu, vai stratēģijas
efektivitātes novērtējumu, ir Francija, Grieķija, Īrija,
Portugāle un Spānija (6. tabula). Spānijas un Grieķijas
stratēģijas attiecas uz „efektivitātes novērtēšanu”. Spānijā
9 gadu valsts stratēģija paredz novērtēt to, kā Spānija
veic vispārējo īstenošanu un īstenošanu pa nozarēm
termiņa vidusposmā 2003. un 2008. gadā. Mērķis ir
„uzlabot sabiedriskās kārtības efektivitāti un efektīgumu”
(Spānijas valsts ziņojums, 85. lpp.), novērtējot sniegtā
pakalpojuma kvantitāti un kvalitāti. Līdzīgi Grieķijā jaunais
Narkomānijas apkarošanas rīcības plāns 2002. gadam
attiecas uz īstenotās politikas vispārējās efektivitātes ārējo
novērtēšanu, ko varētu veikt nākotnē, pamatojoties uz ES
un starptautiskajiem rādītājiem (Grieķijas valsts ziņojums,
110. lpp.).

Francijā, Īrijā un Portugālē valstu narkomānijas
apkarošanas stratēģijas paredz vispārēju novērtēšanu (149)
un novērtēšanu pa nozarēm, dažos gadījumos efektivitātes
novērtēšanu (Īrijas valsts ziņojums). Tomēr saņemtie dati
liecina, ka faktiski līdz šim veiktās novērtēšanas ir bijušas
vairāk īstenošanas līmeņa novērtējums, nevis stratēģijas
efektivitātes novērtējums. Francijā trīs gadu darbības plāns
1999. līdz 2002. gadam (ko veica Observatoire Français
des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) no 2000. gada
līdz 2003. gadam) ietvēra gan „vispārējo novērtējumu”,
gan piecu prioritāro programmu novērtējumu (150).
Novērtēšanu pēkšņi izbeidza, novērtējot to pasākumu
vispārējo ietekmi, kas veikti vispārējās narkomānijas
situācijas jomā. Tādēļ tas galvenokārt bija attīstības
izvērtējums, pēc kura noteikti darbības sasniegtie mērķi.
Īrijā valsts narkomānijas apkarošanas stratēģija paredz
„vispārējās sistēmas efektivitātes neatkarīgu novērtējumu
līdz 2004. gada beigām” (Valsts narkomānijas
apkarošanas stratēģija 2001. līdz 2008. gadam:

(149) Vispārējais novērtējums: vispārējās iejaukšanās novērtējums (Grieķijas valsts ziņojums, 3. lpp.).
(150) 1) Reģionālie nolīgumi par mērķiem veselības aprūpes un tiesu sistēmas jomā, 2) starpministriju profesionālās apmācības politika, 3) atkarības
profilakses reģionālās politikas prorammas, 4) specializētu iestāžu vērienīgi eksperimenti, lai nodrošinātu to cilvēku vispārēju aprūpi, kuru uzvedībā
manāma atkarība, un 5) riska mazināšanas programmas Parīzes 18. rajonā.

1. īpašā tēma: Eiropas „valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju” novērtēšana
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6. tabula: Dažu valstu stratēģiju novērtēšanas raksturojums

„Valsts narkotiku apkarošanas stratēģija” Novērtēšanas joma Novērtēšanas mērķis Novērtēšanas termiņš 

Grieķija Rīcības plāns 2002. līdz 2006. gadam Vispārēja un konkrēta Rezultativitāte Nav

Spānija Valsts narkomānijas apkarošanas stratēģija, 2000. Vispārēja un konkrēta Rezultativitāte un efektivitāte 2003. līdz 2008.
līdz 2008. gads

Francija Trīsgadu plāns narkotiku apkarošanai un atkarību Vispārēja un konkrēta Īstenošana 2002.
novēršanai, 1999. līdz 2001. gads

Īrija Valsts narkomānijas apkarošanas stratēģija, 2001. Vispārēja un konkrēta Īstenošana 2004. līdz 2008.
līdz 2008. gads: Pieredzes paplašināšana

Portugāle Valsts stratēģija cīņai pret narkotikām, 1999. gads; Vispārēja un konkrēta Īstenošana 2004.
Rīcības plāns 2000. līdz 2004. gadam



2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

ietilpst organizācijā, vai „ārējām”. Ir sastopami abi
gadījumi, un katram no tiem ir savas priekšrocības un
trūkumi.

Iekšējiem novērtētājiem var būt plašākas zināšanas par
struktūrām un saziņas mehānismiem, tiem ir pazīstama
organizācija un izskatāmais objekts, kā arī tie var ātri
piekļūt datu avotiem. Tomēr tiem varētu būt tendence
attaisnot faktu, ka nav sasniegti mērķi, un tie var izrādīt
mazāku vēlmi izdarīt novērojumus vai ieteikt veikt
izmaiņas, kas varētu apdraudēt organizāciju. Ārējiem
novērtētājiem, turpretī, vajadzētu būt objektīvākam un
uzticamākam skatījumam, jo tie nav iesaistīti organizācijā,
taču viņiem varētu būt vairāk grūtību piekļūt informācijas
avotiem, un ir risks, ka viņi varētu mēģināt apmierināt
klienta vēlmes, paziņojot, ka rezultāti ir tik labi, kādus
cerēja sagaidīt. Turklāt ārējie novērtētāji parasti izmaksā
dārgi. Tātad ir jāizvēlas, no vienas puses, starp labāku
situācijas izpratni un spēju iegūt informācijas objektivitāti,
un, no otras puses, starp objektīvāku novērtēšanu un
plašāku kompetenci.

Šķiet, ka lielākā daļa dalībvalstu izmanto jauktu pieeju –
Īrijā valsts narkomānijas apkarošanas stratēģijas termiņa
vidusposma novērtēšanu 2005. gadā veiks ārēji
konsultanti saskaņā ar starpnozaru koordinācijas grupas
pamatnostādnēm, Portugālē iekšējais personāls un ārējie
konsultanti veiks 2000. līdz 2004. gada rīcības plāna
novērtēšanu, bet Francijā ārējie novērtētāji un OFDT
iekšējais personāls ir novērtējuši dažādos trīsgadu rīcības
plāna aspektus. Spānijā Valsts narkomānijas apkarošanas
rīcības plāna (PNSD) personāls pašlaik veic termiņa
vidusposma novērtēšanu (2004. gads), savukārt Grieķijas
plānā pieprasīts veikt ārējo novērtēšanu. Zviedrijā Valsts
veselības aizsardzības institūts novērtēs sabiedrības
veselības aizsardzības politiku, izvērtējot dažādu

iemesli: 1) veicināt iejaukšanās pasākumu plānošanu; 
2) uzlabot iejaukšanās kvalitāti; 3) atbalstīt līdzekļu
efektīvu piešķiršanu (t.i., efektivitāte) un 4) ziņot par
iejaukšanās sasniegumiem (t.i., uzskaitāmība). Tajās pašās
pamatnostādnēs aprakstīti trīs novērtēšanas posmi:
iepriekšēja, termiņa vidusposma un paveiktā novērtēšana.

Iepriekšēju novērtēšanu veic pirms īstenošanas, domājams,
lai novērtētu vajadzību pēc darbības vai lai noteiktu
sākumpunktu. Par iepriekšēju novērtēšanu ziņo valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijās kā par
pārskatīšanas procesiem, ko veic parlamenta komisijas,
valdības komisijas vai valdības iestādes, kuras min kā
vairāku valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju
pamatu (Beļģijā, Īrijā, Portugālē, Spānijā, Vācijā,
Zviedrijā).

Par termiņa viduspoma novērtēšanu ir ziņots Īrijas,
Portugāles un Spānijas valsts narkomānijas apkarošanas
stratēģijās, kur tā minēta kā līdzeklis, ko izmanto,
pielāgojot iejaukšanās pasākumus un mērķus „visā
procesā”. Piemērošanas „visā procesā” pieeju izmanto ne
tikai tajās valstīs, kas iesaistījušās pienācīgā novērtēšanas
procesā. Par tās izmantošanu ir ziņots arī valstīs, kas veido
uzraudzības sistēmas, un šajās valstīs to izmanto, lai
veicinātu ticamas informācijas sniegšanu, tādējādi
palīdzot pielāgot un pārveidot turpmākas darbības. Tas
ietvertu tādas vērtības novērtēšanu, kas raksturīgāka
novērtēšanas darbībām. Arī šajā procesā uzraudzība un
novērtēšana ir savstarpēji aizstājamas darbības.

Pabeigtā novērtēšana ietver visu iejaukšanās periodu,
parasti īpašu uzmanību pievēršot iejaukšanās gala
rezultātiem, lai nodrošinātu ieguldījumu turpmāku rezultātu
gūšanā. Par šādu darbību ziņots Francijā, kur Francijas
darbības plāna nobeiguma novērtējuma mērķis bija
pārskatīt iejaukšanās pasākumus un mērķus jaunam
narkomānijas apkarošanas plānam, un ir ierosināts līdz
2008. gadam to veikt Īrijā, Portugālē un Spānijā.

Narkotiku jomā novērtēšanas procesa mērķis vienmēr ir
uzlabot pašreizējās iejaukšanās kvalitāti un plānot jaunus
iejaukšanās pasākumus. Tomēr var pieņemt, ka, ja pēc
vienas narkomānijas apkarošanas stratēģijas izstrādā otru,
iepriekšēja novērtēšana un paveiktā novērtēšana
apvienojas, kādēļ rodas ciklisks process, kurā bijušās
stratēģijas gala rezultāti nodrošina ieguldījumu
turpmākajai stratēģijai (24. attēls).

Novērtēšanas dalībnieki
Vēl viens būtisks jautājums, uz kuru attiecas valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijas, ir tas, vai par
novērtēšanu atbildīgajām personām jābūt „iekšējām”, kas
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24. attēls: Novērtēšana kā ciklisks process

(1) Termins „narkomānijas apkarošanas stratēģija” ietver arī jebkādus
līdzvērtīgus rīcības plānus, kas saistīti ar stratēģiju.

Novērtēšana
(paveiktā novērtēšana – 
iepriekšēja novērtēšana)

Uzraudzība
Informācijas 

plūsmas

Īstenošana
Stratēģijas īstenošana 
konkrētos apstākļos; 
noteikt un pārbaudīt 

darbības rādītājus

„Valsts narkomānijas 
apkarošanas stratēģija” (1)

Identificēt virzienu,
noteikt ievirzes un mērķus,
 skaidri definēt pasākumus
 un mērķus, kas jāsasniedz

noteiktā laika periodā



1. īpašā tēma: Eiropas „valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju” novērtēšana

dzīvesveidu variantus. Viens politikas (Nr. 11) mērķis ir
samazināt tabakas un alkohola lietošanu, izveidot
sabiedrību bez nelegālajām narkotikām un dopinga un
samazināt pārmērīgas aizraušanās ar azartspēlēm kaitīgo
ietekmi.

Visās valstīs, kurās veic novērtēšanu, valsts koordinācijas
aģentūra ir tā iestāde, kas ir atbildīga par novērtēšanas
procesa organizāciju un veikšanu – Ministriju misija
(MILDT) Francijā, PNSD Spānijā, Narkotiku un
narkomānijas apkarošanas institūts (IDT) Portugālē,
Narkotiku lietu direktorāts Īrijā, Narkotiku koordinācijas
birojs Zviedrijā un, kā ziņots Beļģijas 2001. gada
„stratēģijā”, Vispārēja narkotiku nodaļa Beļģijā, kad tā
uzsāks darbību. Šīs aģentūras un narkomānijas
uzraudzības centri, kas parasti ir tādi paši kā Reitox tīkla
valstu koordinācijas centri, ir atbildīgi par tās informācijas
un datu sniegšanu, kas vajadzīga novērtēšanai, un
dažkārt tie ir tehniski atbildīgi par novērtēšanu.

Mērķi un rādītāji
Bieži svarīgs ir jautājums par to, ciktāl īstenoto darbību
ietekmi var novērtēt kā valsts narkomānijas apkarošanas
stratēģijas rezultātu. Patiešām, gan starptautiskajās, gan
valstu stratēģijās atsaucas uz ļoti „vispārīgiem mērķiem”,
piemēram, „samazināt risku narkomāniem” vai
„sabiedrība bez narkotikām”, kā arī uz „darbības
mērķiem”, piemēram, „palielināt ārstniecības nišu skaitu”
vai „izveidot narkomānijas koordinācijas aģentūru”. Gan
„vispārējos”, gan „darbības” mērķus varētu veicināt īpašu
mērķu noteikšana. Pirmie divi ir svarīgi kā valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģiju pamats, kas nosaka
virzienu, taču tos ir grūti novērtēt; īpaši mērķi norāda uz
kvalitatīvu un kvantitatīvu iniciatīvu īstenošanu, kas nozīmē,
ka tiem jābūt vieglāk novērtējamiem.

Eksperti un speciālisti brīdina, ka, lai zinātniski novērtētu
stratēģiju, mērķi ir jāizsaka skaidri, nepārprotami, atšķirot,
taču arī saistot „vispārējos” un „darbības mērķus”.
Patiešām, „darbības mērķi” jāuzskata par veidu, kā
nostiprināt „vispārējos mērķus”. Tālab jānosaka darbības
rādītāji, lai novērtētu mērķu sasniegšanu. Pašlaik šajā
kategorijā var iekļaut tikai dažas valstu narkomānijas
apkarošanas stratēģijas.

Efektivitāte
Ļoti nedaudzās valstu stratēģijās liela uzmanība pievērsta
izmaksu un guvumu analīzei un rentabilitātes analīzei,
izņemot Spānijas stratēģiju, kurā noteikts, ka, novērtējot
valsts stratēģiju, cenšas novērtēt arī sabiedriskās kārtības
efektivitāti. Lai gan budžeti un izmaksas ir valsts pārvaldes

iestāžu ziņā, narkotiku jomā (kā noteikts pēdējā gada
ziņojumā, EMCDDA, 2003b) ir vispārējs zināšanu trūkums
attiecībā uz valsts iejaukšanās pasākumu vispārējām
izmaksām šajā jomā. Šāda veida analīzi parasti uzskata
par papildanalīzi, un tā ir iekļauta tikai izpētes darbībās.

Novērtēšanas ierobežojumi
Zinātnieku aprindās ir atzīts, ka ir ļoti sarežģīti noteikt, vai
narkomānijas apkarošanas politika ir vai nav efektīva.
Eksperti un speciālisti brīdina par grūtībām, ko rada
sabiedriskās kārtības ietekmes novērtējums – jāapsver
„sarežģītības līmeņi” un „iemesla un ietekmes saiknes
kopa”. Patiešām, var būt grūti noteikt cēloņsakarību starp
narkomānijas apkarošanas politiku un tās rezultātiem un
ietekmi, jo iejaukšanās un novērtējamā ietekme ir ļoti
dažāda, un ir iespējami ārēji faktori (kaitējoši faktori), kas
ietekmē realitāti (piemēram, sociāli ekonomiskie apstākļi,
subkultūras). Kāds pētījums liecina, ka narkomānijas
problēma varētu būt vairāk atkarīga no uzvedības
faktoriem un sociāliem faktoriem, nevis no politikas
iejaukšanās.

Turklāt nelegāla narkotiku lietošana var būt nopietns
šķērslis datu vākšanai, kas ir būtisks līdzeklis jebkurā
novērtēšanas procesā, un līdz ar to vairāki narkomānijas
problēmas aspekti netiek identificēti. Tādējādi novērtēšana
iejaukšanās pasākumi narkotiku jomā ir rūpīgi jāpārdomā
un to rezultāti jāinterpretē piesardzīgi.

Secinājumi
Ņemot vērā pārskatītos datus, šķiet, ka „valstu
narkomānijas apkarošanas stratēģijās” novērtēšana
pārsvarā nozīmē īstenošanas novērtēšanu – attīstība,
sasniegumi, pat kļūmes – un dažkārt spriedumu par
novērtēšanu, nevis ietekmes uz vispārējo narkotiku
situāciju novērtēšanu. Tas ir būtisks secinājums. Lielākā
daļa valstu, kas vairākus gadu desmitus ir saskārušās ar
narkotiku problēmu, tagad var (vai vēlas) ar uzraudzības
sistēmu starpniecību ieviest pamatu narkomānijas
problēmas un to centienu ietekmes novērtēšanai. Tādējādi
var uzskatīt, ka narkomānijas apkarošanas politika ir
saprotamāka nekā jebkad agrāk, kas pats par sevi ir
ievērojams sasniegums.

Dažas valstis ir pat paziņojušas, ka papildus uzraudzības
sistēmu ieviešanai tās veiks „valstu narkomānijas
apkarošanas stratēģijas” īstenošanas novērtēšanu, kas
nozīmē, ka tās veiks zinātnisku pētījumu, lai novērtētu visas
stratēģijas vai tās daļas vērtību vai – tieši otrādi –
bezvērtību. Tomēr līdz šim nav bijušas manāmas nekādas
pazīmes, kas liecinātu, ka tiek veikta ar vispārējām valstu
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narkomānijas apkarošanas stratēģijām saistītas ietekmes
zinātniska novērtēšana.

Pārsvarā valstis, kas īsteno strukturētāku pieeju
narkomānijas apkarošanas politikai, t.i., valstis, kurām ir
rakstiska, mērķtiecīga, vispārēja „valsts narkomānijas
apkarošanas stratēģija”, centralizēts koordinācijas
mehānisms ar valsts koordinatoru un stingru uzraudzības
sistēmu, ziņo par sarežģītāku novērtēšanas procesu 
(25. attēls). Šķiet, ka strukturētākas pieejas esamība, kas
pati par sevi ir finansiālu un politisku saistību pazīme, ir
priekšnoteikums attīstītākai novērtēšanas pieejai attiecībā
uz valsts narkotiku apkarošanas stratēģiju. Protams, ka šī
hipotēze jāapstiprina, veicot turpmāku izpēti.

Uzraudzības un novērtēšanas kultūras izplatība ir
papildinājusi zināšanas par narkomānijas problēmu ES, un
tādējādi var pieņemt racionālākus lēmumus. Tagad
novērtēšanu pašreizējās narkomānijas apkarošanas
stratēģijās noteikti atzīst par būtisku uzskaitāmības, darbības
un finansiālas piesardzības elementu. Vairāki aspekti un
īpaša iejaukšanās narkotiku jomā jau ietver novērtēšanu un,
ja tos ietvers visos galvenajos narkomānijas apkarošanas
stratēģijas iejaukšanās gadījumos, tie pakāpeniski veicinās
Eiropas valstu narkomānijas apkarošanas stratēģiju
efektivitātes novērtēšanu.

80

25. attēls: Strukturētas narkomānijas apkarošanas politikas
galvenās iezīmes

Finansiālas
un politiskas

saistības

Narkomānijas 
apkarošanas stratēģija

rakstiska, uz mērķu
sasniegšanu vērsta,
ar noteiktu termiņu,

vispārēja

Uzraudzības 
sistēma 

ticami rādītāji,
sistematizēti dati,

kontrolēta kvalitāte

Centralizēta 
koordinācija

lēmējtiesības, atbildība,
vadība, piekļuve

informācijai, finansiāla
autonomija

Regulāra 
novērtēšana

veicināt izveidi un
uzlabot iejaukšanās
pasākumu kvalitāti





(151) Skatīt Eiropas oficiālās narkotiku datu bāzes (ELDD) tīmekļa vietni (http://eldd.emcdda.eu.int/trends/trends_cannabis.shtml).
(152) Skatīt: http://www.incb.org/e/conv/1961/index.htm.

veicināt pilnvērtīgākas debates par šīs visvairāk izplatītās
nelegālās narkotikas lietošanas iespējamo ietekmi uz
sabiedrības veselību.

Likumdošanas konteksts: kaņepju juridiskais
statuss Eiropā

Tiesas sodi, kas piemērojami personām, kuras lieto
kaņepes, ES joprojām ir strīdīgs jautājums (151), un arī
dalībvalstu pieeja šajā jautājumā krasi atšķiras.

Kaņepju ekstraktus klasificē kā narkotiskas vielas saskaņā
ar I vai II sarakstu ANO 1961. gada Vienotajā
Konvencijā par narkotiskajām vielām (152). Konvencija
paredz pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu, ka par
vairākiem pasākumiem, ieskaitot narkotisko vielu
uzglabāšanu, tiktu piespriesti sodi. Tomēr dalībvalstīm šī
konvencija jāinterpretē un jāpiemēro, ņemot vērā vietējos
apstākļus, un tās 36. panta 1. punkta b) apakšpunkts soda
vietā pieļauj iespēju veikt „ārstēšanu, izglītošanu, cietušo
aprūpi, rehabilitāciju un sociālo reintegrāciju”.

Praksē tas nozīmē, ka visā ES sodi par noziedzīgiem
nodarījumiem, kas saistīti ar kaņepēm, ir neviendabīgi.
Dažas valstis ir izdevušas prokuratūras pamatnostādnes
vai tiesību kodeksus, kas nosaka, kādi sodi piemērojami
par konkrētiem ar kaņepēm saistītiem noziegumiem, bieži
vien iesakot atšķirīgus tiesiskos risinājumus par darbībām,
ko uzskata par nelieliem vai smagākiem noziegumiem.
Dažās valstīs vērojama tendence īstenot ārstniecības
pasākumus kā alternatīvu kriminālvajāšanai par neliela
daudzuma narkotiku lietošanas un uzglabāšanas
gadījumiem bez atbildību pastiprinošiem apstākļiem.
Turklāt, izmantojot sodu kodeksus, var piemērot sodus par
problemātisku narkotiku lietošanu, ļaujot (diskrecionāri vai
obligāti) pārtraukt kriminālvajāšanu, ja likumpārkāpēju
pēc tam konsultē vai viņš ārstējas. Lai gan šīs alternatīvas
parasti piemēro visu narkotiku lietotājiem, aizvadītajā
gadā notikušo izmaiņu dēļ tiesību aktos vai
pamatnostādnēs Beļģijā un Apvienotajā Karalistē tagad
īpaši minēti problemātiski kaņepju lietotāji, lai tos virzītu uz
palīdzības sniegšanu.

Ievads

Terminu „kaņepes” lieto, lai definētu dažādos produktus,
ko iegūst no kaņepju auga (Cannabis sativa L.), kas ir
daudzgadīga Vidusāzijas vietējā suga, kas tagad aug
daudzās pasaules mērenajās un tropu daļās. Daudzajām
Cannabis sativa šķirnēm attiecīgi ir plašs dažādu
bioloģisko un ķīmisko īpašību klāsts. Eiropas narkotiku
tirgū ir trīs veidu nelegālās kaņepes: „augu izcelsmes
kaņepes”, kas sastāv no izkaltētām ziedošām auga
galotnēm, stublājiem un lapām, „kaņepju sveķi” – ziedošo
auga galotņu izkaltēts brūns vai melns sveķains sekrēts, ko
parasti pārdod sablīvētu bloku veidā, taču dažkārt tas
sastopams arī pulvera veidā, un vismazāk izplatītā –
„kaņepju eļļa”, kas ir lipīgs viskozs šķidrums.

Kaņepes cilvēki lietojuši jau sen, un reizēm dažādas
sabiedrības grupas tās izmantojušas kā nozīmīgu šķiedru
avotu audumiem un virvēm; tās izmantoja reliģiskos
rituālos, kā augu izcelsmes preparātu un kā reibinošu
dzērienu. Pašlaik visā pasaulē kaņepes ir visvairāk
audzētā, tirgotā un patērētā nelegālā narkotika (UNODC,
2003a). Par spīti to senajai vēsturei un pašreizējai
izplatībai mūsu izpratne par kaņepju lietošanas ietekmi uz
sabiedrības veselību joprojām ir ierobežota. Nesen
uzskatāmāki ir kļuvuši pierādījumi par kaņepju lietošanas,
īpaši intensīvas lietošanas, iespējamo saistību ar vairākām
veselības un sociālām problēmām. Palielinās bažas arī par
šķietamo to kaņepju lietotāju skaitu, kuri vēršas pēc
palīdzības specializētos narkomānijas ārstēšanas
dienestos. Tomēr to problēmu apjoms un raksturs, ar kurām
kaņepju lietotāji sastopas Eiropā, joprojām ir neskaidrs.
Tāpat skaidrs nav arī tas, ciktāl statistiskā informācija par
to, ka palielinās ārstēšanās pieprasījumu skaits, atspoguļo
izmaiņas ziņošanas un nosūtījumu praksē pretstatā to
personu skaita pieaugumam, kuras lūdz palīdzību. Lai
atbildētu uz šiem jautājumiem, ar kaņepju lietošanu saistīti
ārstēšanās pieprasījumi jāskata plašākā mērogā, ņemot
vērā mainīgos patēriņa modeļus Eiropā, ziņošanas sistēmu
novērtēšanu un attīstību un pat izvērtējot pašas narkotikas
mainīgo dabu. Šie jautājumi ir apskatīti šajā izvēlētajā
tēmā par kaņepju lietošanas problēmu saistībā ar mērķi

2.  īpašā tēma
Kaņepju lietošanas problēmas vispārējā kontekstā – izpratne par
ārstēšanās pieprasījumu skaita palielināšanos Eiropā
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(153) Īpaša monogrāfija par kaņepju lietošanu un saistītajām problēmām tiks publicēta 2005. gada pirmajā pusē. Īpašu informāciju par kaņepju
lietošanas ietekmi uz veselību un fizisko stāvokli var atrast EMCDDA tīmekļa vietnē.
(154) Skatīt Ar narkotikām saistīti noziegumi 5. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(155) „Atkarības” un „kaitīgas lietošanas” definīcijas skatīt Starptautiskajā slimību klasifikācijā, 10. izdevumā (ICD-10, Pasaules veselības organizācija),
kodi F10 līdz F19: garīgi traucējumi un uzvedības traucējumi, ko izraisa psihoaktīvo vielu lietošana. Bieži izmanto arī „Psihisko traucējumu
dioagnostisko un statistisko rokasgrāmatu” (IV izdevums) (DSM-IV, Amerikas Psihiatriskā asociācija), kurā lietoti jēdzieni „atkarība” un „ļaunprātīga
narkotiku lietošana”.
(156) Francija, Grieķija, Īrija, Itālija, Latvija, Nīderlande, Portugāle un Spānija. Dati attiecībā uz Somiju nav iesniegti, jo saskaņā ar tās pētījumu lietotāju
skaits pēdējā mēnesī bijis ļoti neliels (35). Gadījumu skaits un procentuālais īpatsvars par katru valsti ir sniegts Ārstēšanās 7. tab. statistikas biļetenā.

2. īpašā tēma: Kaņepju lietošanas problēmas vispārējā kontekstā – izpratne par ārstēšanās pieprasījumu skaita palielināšanos Eiropā

Fiziskās, psiholoģiskās un attīstības problēmas,
kas saistītas ar kaņepju lietošanu (153)

Dalībvalstu ziņojumos uzsvērts, ka ar kaņepju saistīto
ārstēšanās pieprasījumu skaita palielinājums, iespējams,
atspoguļo to problēmu palielināšanos, kas īpaši saistītas ar
kaņepju intensīvu lietošanu. Tomēr jāņem vērā, ka
sistemātiski un salīdzināmi dati par kaņepju lietotāju
problēmām pārsvarā nav pietiekami. Zinātnes atziņu bāze
šajā jomā vēl joprojām attīstās, taču sniedz pārliecinošus
pierādījumus par saikni starp kaņepju lietošanu un
problēmu klāstu, kaut gan cēloņsakarības būtība ne
vienmēr ir skaidra. Tās literatūras pārskats, kurā aprakstītas
ar kaņepju lietošanu saistītas problēmas, ir pieejams
internetā (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=4811).

Ir svarīgi atšķirt kaņepju akūtu (īslaicīgu) ietekmi no šīs
narkotikas ilgtermiņa jeb hroniskas ietekmes. Ir ziņots gan
par pozitīvu, gan negatīvu ietekmi. Negatīva ietekme
ietver uzmanības trūkumu un koncentrēšanās grūtības,
nelabvēlīgu ietekmi uz kustībām (refleksi, koordinācija),
īslaicīgas atmiņas problēmas, nemiera un panikas lēkmes
un depresiju. Pozitīva ietekme ietver eiforiju, relaksēšanos
un palielinātu sabiedriskumu. Narkotikas akūtā ietekme,
kas var radīt lielākas problēmas, ir īslaicīga narkotikas
izraisīta psihoze vai smagas panikas lēkmes, palielināts
negadījumu risks, jo īpaši vadot transportlīdzekli vai
atrodoties bīstama darba vidē, un jauniešu vidū negatīva
ietekme uz mācībām (Hall et al., 2001).

Kaņepju hroniskās ietekmes izpratne ir vēl sarežģītāka
vairāku iemeslu dēļ, arī tādēļ, ka ir grūti atšķirt kaņepju
ietekmi no ietekmes, ko rada citu nelegālo narkotiku,
tabakas un alkohola hroniska lietošana. Tomēr viens no
galvenajiem rūpju iemesliem šajā jomā ir paaugstināts
plaušu vēža un citu elpošanas ceļu slimību risks un saistība
ar ilgtermiņa psihisku veselības problēmu attīstību,
ieskaitot depresiju, psihozi un šizofrēniju. Papildu bažas
saistībā ar hronisku lietošanu ir atkarības rašanās iespēja.
Tas, kādā mērā pierādījumi liecina, ka kaņepju lietošana ir
riska faktors, cēloņsakarība vai ir vienkārši citādi saistīta
ar minētajām problēmām, ir izpētīts pārskatā, kas
pieejams internetā.

Vairumā dalībvalstu kaņepes ir tā nelegālā narkotika, kas
visbiežāk iesaistīta reģistrētajos gadījumos, kad pārkāpts
likums par narkotikām, kas nav pārsteidzoši, ņemot vērā to,

ka kaņepes ir arī visbiežāk lietotā narkotika (154). Tomēr
pretstatā citām narkotikām, piemēram, heroīnam, šķiet, ka
nav ciešas saistības starp kaņepju lietošanu un cita veida
pārkāpumiem.

Kaņepju lietošana un problēmu
novērtēšana

Kaut gan saskaņotie starptautiskie diagnostikas kritēriji
sniedz noderīgas pamatnostādnes attiecībā uz kaitīgas
narkotiku lietošanas, pārmērīgas narkotiku lietošanas un
atkarības definīcijām, problēmas rodas, ja kaņepju
lietošanu izvērtē, ņemot vērā pieejamos Eiropas
pierādījumus (155). Īpaši atšķirīgi ir būtiskie novērtēšanas
jautājumi. Piemēram, ir panākta neliela vienprātība
attiecībā uz tādu terminu definīciju kā „intensīva
lietošana”, „regulāra lietošana” un „problemātiska
lietošana”, un tas dažādu pētījumu gaitā izdarīto
secinājumu salīdzināšanu padara sarežģītu. Turklāt,
galvenokārt veicot izpētes darbu, ir bijuši centieni novērtēt
„atkarību” vai „narkotiku pārmērīgu lietošanu” saskaņā ar
ICD vai DSM definīcijām iedzīvotāju līmenī; arī šajā jomā
trūkst standartizētu līdzekļu, kas ļautu pārliecinoši
salīdzināt datus, kas iegūti dažādos pētījumos vai no
dažādām iedzīvotāju grupām.

Tomēr neliels darbs šajā jomā jau tiek veikts. Piemēram,
pašreizējā Francijas pētījuma mērķis ir skaidrāk definēt
problemātisku lietošanu un attīstīt īpašus instrumentus, lai
novērtētu lietošanas biežumu, redzamo risku un
fizioloģisko un fizisko ietekmi (Beck, 2003).

Līdz šim brīdim visbiežāk izmantotā lietošanas intensitātes
mēraukla ir to dienu skaits, kurās narkotika ir lietota
noteiktu laika periodu. Kaņepju lietošanu ik dienas vai
gandrīz katru dienu parasti uzskata par „intensīvas
lietošanas” rādītāju. Kaut gan kaņepju lietošana ik dienas
ne vienmēr nozīmē atkarību, visticamāk, ievērojams
ikdienas lietotāju īpatsvars būtu uzskatāms par tādiem, kas
ir atkarīgi no narkotikām vai lieto tās pārmērīgā
daudzumā standartizēto diagnostikas kritēriju nozīmē
(ICD-10, DSM-IV). Tā kā lietošanas biežumu ir salīdzinoši
viegli novērtēt un saskaņot aptaujas anketās, šī mēraukla
ir iekļauta EMCDDA pamatnostādnēs par Eiropas anketas
paraugu. Pašlaik deviņas valstis ziņo par kaņepju
lietošanas biežumu šādā veidā (156).
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(157) Dati par jauniem pacientiem nav pieejami attiecībā uz Apvienoto Karalisti, un informācija ir sniegta valstu ziņojumos.
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Jābūt piesardzīgam attiecībā uz apjomu, kādā var veikt
Eiropas konsolidēto datu kopu vispārinājumus.
Garengriezuma dati par pieprasījumiem pēc ārstēšanās ir
pieejami tikai no 11 valstīm. Šajā ziņā svarīgi ir ņemt vērā
arī to, ka to ārstēšanās pieprasījumu skaita palielināšanos,
kas saistīti ar kaņepju lietošanu un ko atspoguļo TDI dati,
spēcīgi ietekmē dati no Spānijas un Vācijas – valstīm, kurās
īpaši palielinājies to gadījumu skaits, kad kaņepes lietotas
kā primārā narkotika, turklāt vispārējo skaitļu ziņā Spānijā
reģistrēti 50 % no visiem pieprasījumiem pēc ārstēšanās.

To ārstēšanās pieprasījumu skaits, kas saistīti ar kaņepju
lietošanu, palielinās ne tikai Eiropā. ASV, kur izmanto citu

Tendences attiecībā uz pieprasījumiem pēc
ārstēšanās no kaņepju lietošanas izraisītām
problēmām

Kaņepes ir visvairāk lietotā nelegālā narkotika Eiropā, taču
tikai neliels to cilvēku īpatsvars, kuri ir lietojuši šo narkotiku,
vēlas ārstēties. Par spīti tam daudzās valstīs kaņepes pašlaik
ir otra visbiežāk reģistrētā primārā narkotika, no kuras
atkarības cilvēki ārstējas specializētās ārstniecības iestādēs.
Saskaņā ar TDI (ārstēšanās pieprasījumu rādītājs) datiem
(skatīt 65. lpp.), kas savākti no visa veida specializētajiem
ārstniecības dienestiem, aptuveni 12 % no visiem pacientiem
un 30 % no cilvēkiem, kas ārstēšanos uzsākuši pirmoreiz,
pašlaik ir reģistrēti kā lietotāji, kuriem kaņepes ir primārā
narkotika (26. attēls).

To jauno pacientu īpatsvars (t.i., tie, kuri iepriekš nav
ārstējušies), kuri vēlas uzsākt ārstēšanos no kaņepju
lietošanas, starp dalībvalstīm ievērojami atšķiras, un tas ir
no gandrīz nulle procentiem Lietuvā līdz gandrīz pusei
(48 %) Vācijā, taču pārsvarā tas ir vairāk nekā viena
piektā daļa (20 %) (27. attēls). Tomēr ne visas valstis var
sniegt datus par pieprasījumiem pēc jauna veida
ārstēšanās, un, izvērtējot plašāku datu kopumu par
pieprasījumiem pēc ārstēšanās, kaņepju lietošanas
problēmas ir mazāk acīmredzamas.

Laika periodā no 1996. gada līdz 2002. gadam saskaņā
ar TDI datiem no valstīm, par kurām pieejami tendenču dati,
to jauno pacientu skaits, kuri pieprasīja ārstēšanos no
kaņepju kā primārās narkotikas atkarības, palielinājās no
3 713 līdz 12 493. 2002. gadā 11 valstīs, par kurām
pieejami dati, šādu pacientu skaits bija vidēji 29 % no
visiem pacientiem, kas palielinājās no 9 % 1996. gadā
(datu avotus skatīt 20. attēls). Kaut gan visās šajās valstīs,
izņemot Apvienoto Karalisti un Grieķiju (157), reģistrēts jaunu
kaņepju lietotāju pacientu īpatsvara palielinājums attiecībā
pret visiem jaunajiem pacientiem, palielinājuma apjoms
svārstās no 6 % Nīderlandē līdz 31 % Vācijā. Reitox tīkla
valstu ziņojumos sniegtā informācija liecina, ka dažās
jaunajās dalībvalstīs palielinās arī to cilvēku skaits, kuri
ārstējas no kaņepju kā primārās narkotikas atkarības 
(28. attēls). Nesen veiktajā pārskatā par pieprasījumiem
pēc ārstēšanās no kaņepju atkarības, ko veikusi
Nīderlandes valsts alkohola un narkotiku informācijas
sistēma (LADIS), minēts, ka 29 % no visiem pacientiem, kas
uzsāka ārstēšanos 2002. gadā, bija kaņepju lietošanas
problēmas un ka to pacientu skaits, kas ārstējās no kaņepju
atkarības, bija neliels, taču tas katru gadu palielinājās.
Ziņojumā minēts arī, ka, ņemot vērā kaņepju lietošanas
apjomu Nīderlandē, to lietotāju īpatsvars, kuri vēlas
ārstēties, saglabājās salīdzinoši neliels, kaut arī tas
palielinājās.
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26. attēls: Jauni pacienti un visi pacienti, kas izteikuši vēlmi
ārstēties, pēc galvenās narkotikas, 2002. gads

NB: n = 42 568 (jauni pacienti), 351 372 (visi pacienti).
Ietvertās valstis (jauni pacienti): CZ, DK, FI, DE, EL, LT, NL, SK, SI,
ES, SE.
Ietvertās valstis (visi pacienti): CZ, DK, FI, DE, EL, HU, IT, LT, LU, NL,
SK, SI, ES, SE, UK. 
Iedalījums pēc pacientu skaita atsevišķās valstīs.

Avots: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads.
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narkomānijas ārstēšanas gadījumu reģistrācijas
sistēmu (158), pacientu pieņemšanas gadījumi ārstēšanai no
marihuānas atkarības palielinājās no 20 000 gadījumiem
1992. gadā līdz gandrīz 90 000 gadījumiem 2000.
gadā (SAMHSA, 2001; EMCDDA, 2003d).

Apsverot to ārstēšanās gadījumu skaita palielināšanās
ietekmi, kuri saistīti ar kaņepju lietošanu, rodas šādi būtiski
jautājumi:

• vai šis atzinums atspoguļo to cilvēku skaita
palielināšanos, kuriem ir fiziskas un psiholoģiskas
problēmas, kas saistītas ar kaņepju lietošanu. Ja jā:

— vai tas izdarīts, ņemot vērā faktu, ka arvien biežāka
kļūst regulāra, intensīva kaņepju lietošana;

— vai tas atspoguļo citus faktorus, piemēram,
iespējamo kaņepju iedarbības palielināšanos;

• vai šo palielināšanos var izskaidrot ar faktoriem, kas
nav atkarīgi no fakta, ka palielinās vajadzība pēc
palīdzības, piemēram:

— uzlabojumi ārstēšanas ziņošanas sistēmas
piemērošanas jomā;

— pieejamo ārstēšanas iekārtu veidu dažādība, īpaši
tādu specifisku ārstniecības dienestu paplašināšana,
kuru pacienti ir pieaugušie un jaunieši (Reitox tīkla
valstu ziņojumi, 2003. gads);

— izmaiņas attiecībā uz to, kā uz kaņepju lietošanu
reaģē krimināltiesu sistēma, skolas vai aģentūras,
kas strādā ar jauniešiem, palielinoties to gadījumu
skaitam, kad ārstniecības iestādēs vēršas personas,
kuras citādi spontāni nemeklētu palīdzību.

Svarīgi ir izprast, kādā mērā katrs no šiem faktoriem
ietekmē uzņemšanu ārstēšanas iestādēs. Pirmais solis ir
apsvērt to cilvēku īpašības, kuri uzsāk ārstēšanos un kuri ir
reģistrēti kā pacienti, kuriem kaņepes ir primārā narkotika.
Šo analīzi veic, pamatojoties uz personām, kuras apmeklē
ambulatorās ārstēšanas iestādes.

85

(158) ASV reģistrē tikai iestāžu vai organizāciju nosūtījumus ārstēšanai. Turklāt atšķirībā no Eiropas alkohols ir iekļauts narkotisko vielu sarakstā. Skatīt
SAMHSA tīmekļa vietni (http://www.samhsa.gov); jāņem vērā, ka ASV, Kanādā un Austrālijā lieto terminu „marihuāna”, jo terminu „hašišs” (kaņepju
sveķi) nav pieņemts lietot.

27. attēls: Jauni pacienti, kas izteikuši vēlmi ārstēties no kaņepju
kā primārās narkotikas lietošanas, 2002. gads, pa atsevišķām
valstīm

NB: Kopējais gadījumu skaits: 42 421. 
Avots: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads – ST 03.
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28. attēls: Jauni pacienti, kas uzņemti ārstēšanai no kaņepju
lietošanas dažās valstīs (1996–2002) (vispārējā tendence)

NB: Kopējais ārtēšanas gadījumu skaits (% no visiem pacientim).
Tendenču vidējais rādītājs (%) valstīs.
Zviedrijā dati no 1996. līdz 1999. gadam attiecas uz slimnīcā veiktiem
ārstēšanas gadījumiem: tāpēc to gadījumu skaits, kad cilvēkus ārstē no
kaņepju lietošanas, salīdzinot ar citiem gadiem, ir realtīvi zems.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads – ST 03.
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un bezdarbnieku skaits ir tieši tāds pats (161), kas krasi
atšķiras no to pacientu skaita, kuri lieto tādas narkotikas
kā heroīnu. Turklāt pacienti, kas ārstējas no kaņepju
lietošanas, biežāk dzīvo stabilos apstākļos nekā tie, kuri
ārstējas no citu narkotiku lietošanas problēmām (162), kas
atspoguļo faktu, ka daudzi no kaņepju lietotājiem ir gados
jauni cilvēki, studenti un dzīvo kopā ar vecākiem.

Lietošanas modeļi to pacientu vidū, kuri ārstējas
ambulatoriski no kaņepju kā primārās narkotikas
lietošanas, ir mainīgi un ievērojami atšķiras no cita veida
narkotiku, īpaši opiātu, lietošanas modeļiem (30. attēls).
To pacientu vidū, kuri ārstējās no kaņepju kā primārās
narkotikas lietošanas, 2002. gadā tikai 36 % bija
narkotikas ikdienas patērētāji un tikai 17 % kaņepes
lietoja biežāk nekā reizi nedēļā (2 līdz 6 reizes nedēļā);
15 % pacientu šo narkotiku lietoja reizi nedēļā vai retāk

Pacienti, kas ārstējas no kaņepju lietošanas:
lietošanas īpatnības un modeļi

Ir pieejamas vairākas standarta iespējas, kā noteikt
iemeslu, kādēļ narkomāns nosūtīts uzsākt ārstēšanos. Atšķir
narkotiku lietotājus, kuri pieteikušies paši, no lietotājiem,
kurus ārstēšanai pieteikušas citas aģentūras, piemēram,
sociālās aģentūras vai kriminālās tiesvedības aģentūras.
Lielāko daļu kaņepju lietotāju ārstēšanai piesaka ģimene
un draugi, sociālie dienesti vai kriminālās tiesvedības
sistēma. Salīdzinājumā ar citu narkotiku lietotājiem to
pacientu īpatsvars, kas paši piesakās uz ārstēšanos no
kaņepju lietošanas, ir mazāks (159). Līdzīga situācija
vērojama arī ASV un Kanādā, kur pieprasījumi pēc
ārstēšanās no marihuānas kā primārās narkotikas
lietošanas ir galvenokārt citu personu vai iestāžu
iniciatīva, nevis pašu lietotāju iniciatīva (EMCDDA,
2003d).

Ievērojama atšķirība attiecībā uz nosūtīšanas maršrutiem ir
tā, ka personas, kuras nosūta ģimenes locekļi vai sociālie
dienesti (bieži skolas), parasti ir gados jaunākas, un šīs
personas retāk lieto kādu citu narkotiku papildus kaņepēm
un ir sociāli vairāk integrētas, savukārt pacienti, kurus
piesaka justīcijas iestādes vai kurus klasificē kā personas,
kas pieteikušās pašas, pārsvarā ir vecākas un papildus
kaņepēm bieži lieto citas narkotikas (Reitox tīkla valstu
ziņojumi, 2003. gads). Somijā un Vācijā, kur kaņepju kā
primārās narkotikas lietotāju īpatsvars ir vislielākais,
justīcijas iestādēm un skolām ir liela nozīme, piesakot
ārstēšanai kaņepju lietotājus.

Kaņepju lietotāji, kas ārstēšanos uzsākuši pirmo reizi,
pārsvarā ir jaunieši, vīrieši (83 %), kuru vidējais vecums ir
22–23 gadi, savukārt attiecībā uz citām narkotikām
vīriešu pacientu īpatsvars ir nedaudz mazāks, bet to
vidējais vecums ir lielāks. Gandrīz 80 % gados jauno
pacientu, kas klasificēti kā „ļoti jauni” (vecumā līdz 
15 gadiem), un 40 % pacientu vecumā no 15 līdz 
19 gadiem primārā narkotika, kuras dēļ uzsāk ārstēšanos, ir
kaņepes (29. attēls)(160). Šajās grupās joprojām pārsvarā ir
vīrieši, taču tajās ietilpst lielāks īpatsvars sieviešu nekā
vispārējā pacientu grupā. Vecuma un dzimuma sadalījuma
atšķirības dažādās valstīs plaši atspoguļo tos pašus modeļus,
kas vērojami visu pacientu vidū.

Gados salīdzinoši jaunu to pacientu īpatsvars, kuri ārstējas
no kaņepju lietošanas, ir liels – 45 %, kas vēl iegūst
izglītību, salīdzinājumā ar tikai 8 % pacientu, kuri ārstējas
no citu narkotiku lietošanas problēmām. Papildu 24 % no
tiem, kuri ārstējas no kaņepju lietošanas, pastāvīgi strādā,
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29. attēls: Ambulatorā ārstēšana no primārās narkotikas
lietošanas pēc vecuma grupas: 2002. gads

NB: Visi pacienti. Ietvertās valstis: DK, DE, ES, FI, EL, LU, HU, SE, UK.
No visiem pacientiem, kuri ārstējušies no kaņepju lietošanas un kuri
ir jaunāki par 20 gadiem, Dānijā un Apvienotajā Karalistē 56 % ir
vīrieši, bet Spānijā 17 % ir vīrieši.

Avoti: Reitox valstu tīkla ziņojumi, 2003. gads, ambulatorās ārstēšanas
centri.
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(159) Skatīt 22. attēlu OL: Nosūtījumu avots attiecībā uz visiem pacientiem: visas narkotikas un kaņepes. 
(160) Skatīt arī TDI 4. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(161) Skatīt 23. attēlu OL: Darba statuss pacientiem, kuri ārstējas no kaņepju lietošanas, un visu pacientu darba statuss.
(162) Skatīt 24. attēlu OL: Dzīves apstākļi pacientiem, kuri ārstējas no kaņepju lietošanas, un visu pacientu dzīves apstākļi.



(163) Skatīt 25. attēlu OL: Kaņepju lietošanas biežums pa valstīm.
(164) Skatīt 26. attēlu OL: Visvairāk lietotā sekundārā narkotika – visi pacienti, kas ārstējas no kaņepju lietošanas pa valstīm un TDI 9. tab. 2004. gada
statistikas biļetenā. 
(165) Skatīt 27. attēlu OL: Nosūtījumu avots – visi pacienti, 2000. līdz 2002. gads. 
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un 28 % bija gadījuma lietotāji vai kaņepes nebija lietojuši
pēdējā mēneša laikā. Turpretī 84 % no opiāta lietotājiem ir
ikdienas lietotāji.

To pacientu īpatsvars, kuri no kaņepju lietošanas ārstējas
ambulatoriski un kuri kaņepes lieto katru dienu, dažādās
valstīs ir atšķirīgs. Vislielākais kaņepju ikdienas lietotāju
īpatsvars ir Nīderlandē (80 %) un Dānijā (76 %), savukārt
vislielākais gadījuma lietotāju īpatsvars ir Vācijā
(41 %)(163).

Jo agrākā vecumā lietotāji pirmoreiz lieto kaņepes, jo
lielāks ir risks, ka narkomānijas problēma attīstīsies
turpmāk (Kraus et al., 2003). Eiropā 28 % no visiem
pacientiem, kuri 2002. gadā ārstējās no kaņepju
lietošanas, šo narkotiku sākuši lietot vecumā līdz 
15 gadiem, un vairākums (80 %) to sākuši lietot,
nesasnieguši 20 gadu vecumu. Šie paši rādītāji attiecībā
uz opiātiem ir 9 % un 42,8 %, un attiecībā uz kokaīnu 
– 6 % un 26,5 %.

Vairums valstu ziņo, ka pacienti, kuri ārstējas un kuriem
kaņepes ir primārā narkotika, bieži lieto vairākas
narkotikas. Tas var liecināt par ziņošanas artefaktu,
piemēram, ja pacientus, kuri lieto vairākas narkotikas,
ērtības labad reģistrē kā pacientus, kuriem kaņepes ir
primārā narkotika. Tomēr kvantitatīvie dati par vairāku
narkotiku lietotāju īpatsvaru pacientu vidū vispār nav
pieejami. Ir atšķirības starp pacientiem, kuri lieto tikai
kaņepes, un pacientiem, kuri kaņepes lieto kopā ar kādu
citu narkotiku (Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads) –
pirmie parasti ir gados jaunāki un sociāli labāk integrēti
(visbiežāk nodarbināti, ar augstāko izglītību un visretāk
pametuši skolu) nekā pēdējie. Sekundārās narkotiskās
vielas, ko pacienti, kuriem primārā narkotika ir kaņepes,
minējuši visbiežāk, ir alkohols (32,9 %) un stimulanti
(25 %)(164), kaut gan īpatsvars dažādās valstīs ir dažāds.

Daži pacienti, kas ārstē atkarību no kaņepēm, atzīst arī, ka
injicējuši citas narkotikas, un daži ziņo par ilgstošu
injicēšanu, lai arī pašlaik viņi nelieto citas narkotikas,
izņemot kaņepes. Piemēram, Grieķijā 2002. gadā, lai gan
14,7 % no pacientiem, kuri ārstējās no kaņepju lietošanas
un kuri lietojuši kādu sekundāro narkotiku, bija injicējuši
narkotikas iepriekšējo 30 dienu laikā, 25,4 % no visiem
pacientiem, kuri lietojuši kaņepes, ziņoja arī par citas vielas
ilgstošu injicēšanu (Grieķijas valsts ziņojums, 2003. gads).
Līdzīgi informācija no Čehijas (valsts ziņojuma) liecina, ka
dažās ārstniecības iestādēs gandrīz puse no pacientiem,
kuri ārstējas no kaņepju lietošanas, narkotikas arī injicē.

Tendences attiecībā uz pieprasījumiem pēc
ārstēšanās: mainīgie faktori

To ārstēšanās pieprasījumu skaita palielināšanās, kas
saistīti ar kaņepju kā primārās narkotikas lietošanu,
jāskata to izmaiņu kontekstā, kas notikušas attiecībā uz
lietošanas īpatnībām un modeļiem. Laika periodā no
2000. gada līdz 2002. gadam valstīs, kas sniegušas
datus, ārkārtīgi palielinājās kopējais justīcijas iestāžu,
ģimenes, draugu un sociālo dienestu veikto nosūtījumu
skaits – attiecīgi līdz 103 %, 81 % un 136 % (165). Starp
valstīm netika konstatētas nekādas attiecīgas izmaiņas,
izņemot Vāciju, kurā palielinājās arī krimināltiesu sistēmas
pieteikumu īpatsvars (no 21,7 % līdz 26,7 %).
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30. attēls: Galvenās narkotikas lietošanas biežuma izplatība
visu to pacientu vidū, kas pieteikušies uz ambulatoro ārstēšanu
2002. gadā

NB: n = 109 699 (visi pacienti). Ietvertās valstis: CZ, DK, DE, EL, HU,
LU, FI, SE, UK (CZ – visa veida ārstniecības centri).

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads; TDI ambulatorās
ārstēšanas centri
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Šajās valstīs ikdienas lietotāju ir 0,5 līdz 2,3 % no visiem
iedzīvotājiem (169) un 0,9–3,7 % no jauniešiem (vecumā
no 15 līdz 34 gadiem) (31. attēls). Lielākā daļa cilvēku 
(76 līdz 92 %), kas atzinuši, ka lietojuši kaņepes
iepriekšējā mēneša laikā, bija vecumā no 15 līdz 
34 gadiem, un tādējādi arī ikdienas lietotāji bija pārsvarā
šajā vecuma grupā. Turklāt ikdienas lietotāji galvenokārt ir
vīrieši, kaut gan to īpatsvars svārstās no 62 % Nīderlandē
līdz 92 % Grieķijā.

Ņemot vērā šos datus, var aptuveni noteikt to cilvēku skaitu
Eiropā, kuri kaņepes lieto intensīvi. Pieņemot, ka aptuveni
1 % no iedzīvotājiem kaņepes lieto ik dienas, valstī, kurā ir
25 miljoni iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 64 gadiem) būtu
250 000 kaņepju ikdienas lietotāju. ES vispār, kur kopumā ir
302 miljoni cilvēku vecumā no 15 līdz 64 gadiem, šādu
cilvēku īpatsvars būtu aptuveni 3 miljoni.

Pat jauniešu vidū to lietotāju īpatsvars, kuri kaņepes lieto
intensīvi, starp vecuma grupām ir svārstīgs un pārsvarā tas
ir lielāks nekā gados jaunāku lietotāju vidū. 2002. gadā
Spānijā veiktais skolu apsekojums liecināja, ka 3,6 % no
14 līdz 18 gadus veciem skolēniem kaņepes lietoja ik
dienas vai gandrīz ik dienas (t.i., vislielākais īpatsvars bija
jauniešu vidū vecumā no 15 līdz 34 gadiem). Saskaņā ar
ikgadējo Francijas apsekojumu, kurā aptaujāja 
17–19 gadus vecus jauniešus (ESCAPAD), to lietotāju
īpatsvars, kuri pēdējās 30 dienas kaņepes lietoja ik dienas
joprojām bija lielāks, proti, 9,2 % zēnu un 3,3 % meiteņu
(Beck and Legleye, 2003).

Šķiet, ka ietekme, ko rada atkarība no kaņepēm vai to
pārmērīga lietošana, nav tik liela kā tā, ko rada citas
narkotikas. Lietotāji, kas kaņepes lieto visintensīvāk, ir
salīdzinoši integrēti jaunieši, kuriem ir lielāks citu sociālu
problēmu risks (satiksmes negadījumi, nespēja iegūt
izglītību vai ģimenes izjukšana) nekā noziedzīgu darbību
risks, un tādēļ jāveic pienācīgi iejaukšanās pasākumi un
tiem nav jārada turpmākas problēmas vai jāveicina
izstumšana.

Kaņepju iedarbība un devas

Ir izskanējusi apgalvojums, ka kaņepju iedarbības
palielināšanās ir daļēji veicinājusi problēmu palielināšanos
un tādējādi arī palielinājusi to lietotāju skaitu, kurus

Nav pieejami nekādi noteikti dati par iezīmēm to pacientu
raksturīgajās sociāldemogrāfiskajās īpašībās, kuri ārstējas
no kaņepju lietošanas, lai gan dažos valstu ziņojumos
(Čehijas, Francijas un Luksemburgas) ir minēta to pacientu
skaita palielināšanās, kuriem ir izglītības, sociālas un
psiholoģiskas problēmas. Laika periodā no 2001. gada līdz
2002. gadam to lietotāju īpatsvars pacientu vidū, kuri
kaņepes lietoja ik dienas, palielinājās no 31,7 % līdz
39,2 % (166); dažas valstis ziņo, ka ikdienas lietotāju
īpatsvars ir lielāks gados vecāku pacientu vidū (> 20 gadi).

Kaņepju lietošana iedzīvotāju vidū: no
eksperimentālas lietošanas līdz ikdienas
lietošanai

Kā iepriekš izklāstīts, neskatoties uz to, ka kaņepju
lietošanas apjoms ievērojami palielinājās gandrīz visās
valstīs 20. gadsimta deviņdesmitajos gados un kaņepes ir
visbiežāk lietotā narkotika, pārsvarā šo narkotiku lieto
neregulāri vai īslaicīgi. Šķiet, ka tie lietotāji, kuriem ir
vislielākais risks saskarties ar attīstības problēmām vai kļūt
atkarīgiem, ir lietotāji, kuri šo narkotiku lieto intensīvi, taču
šajā jomā informācijas avoti ir visvājākie, kaut gan ir
zināms, ka iedzīvotāji, kas šo narkotiku lietojuši nesen
(pēdējo 30 dienu laikā), parasti ir jauni vīrieši, kas dzīvo
pilsētās.

„Lietošana pēdējo 30 dienu laikā” ir pašreizējas
lietošanas rādītājs un ietver tos, kuri šo narkotiku lieto
intensīvi. Pēdējo gadu laikā, nekaitot Zviedriju (0,1 %),
1 līdz 7 % no visiem pieaugušajiem un 3 līdz 12 % no
jauniešiem ir lietojuši šo narkotiku pēdējo 30 dienu laikā.
Tomēr ir atšķirības starp valstīm, un pašlaik šo narkotiku
visbiežāk lieto Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Francijā,
Īrijā un Spānijā. Valstīs, kurās ir iespējams analizēt
tendences attiecībā uz šīs narkotikas lietošanu pēdējā
laikā, ir konstatēts palielinājums, kaut arī ne dramatisks.

Dati, kas ļauj kaņepju lietošanu pēdējo 30 dienu laikā
pārbaudīt sīkāk, ir pieejami no deviņām valstīm –
Francijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes,
Portugāles, Somijas (nav sniegti) un Spānijas. Izņemot
vienu valsti (Latvija), aptuveni viena ceturtdaļa (19 līdz
33 %) no tiem, kuri kaņepes bija lietojuši pēdējā mēneša
laika, tās lietoja ik dienas vai gandrīz ik dienas (167)(168).
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(166) Skatīt 28. attēlu OL: Lietošanas biežums – visi pacienti, kas ārstējas no kaņepju lietošanas un TDI 8. tab. 2004. gada statistikas biļetenā.
(167) Šajā nodaļā informācija attiecas uz „lietošanu 20 vai vairāk dienas pēdējo 30 dienu laikā”, kas izteikta arī kā „lietošana ik dienu vai gandrīz ik
dienu”. Eiropas modeļa aptauja paredz apokopot precīzu lietošanas dienu skaitu, taču, lai par šiem skaitļiem ziņotu valsts līmenī, lietošanas biežumu
iedalīja četrās atsevišķās kategorijās, no kurām augstākā ir „20 vai vairāk dienas”.
(168) Skatīt 29. attēlu OL: To pieaugušo (15 līdz 64 gadi) īpatsvars, kuri kaņepes ir lietojuši pagājušā mēneša laikā ik dienu (vai gandrīz ik dienu).
(169) „Pēdējā mēneša lietotāju” īpatsvars reizināts ar „ikdienas vai gandrīz ikdienas lietotāju” īpatsvaru, t.i., 6 % (lietotāji pēdējā mēneša laikā) � 25 %
(to lietotāju īpatsvars, kuri lietojuši „20 vai vairāk reizes”) = 1,5 %.
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pieņem ārstēšanai. Izprotot jautājumus, kas saistīti ar
kaņepju iedarbību, deva, ko saņem atsevišķi lietotāji, un
tās varbūtējā ietekme uz akūtām un hroniskām problēmām
rada vairākus sarežģītus jautājumus. Lai izpētītu
zinātniskos pierādījumus, kas pieejami par kaņepju
iedarbību, EMCDDA veica īpašu pētījumu, kura galvenie
rezultāti redzami 90. lpp.

Kaņepju iedarbība ir tikai viens faktors, ko ņem vērā,
aprēķinot devu, ko atsevišķa persona saņem noteiktā laika
periodā (Hall et al., 2001). Ievadīšanas veids,
smēķēšanas metode, laika periodā lietotais kaņepju
daudzums un to gadījumu skaits, kad persona kaņepes
smēķē, ir līdzvērtīgi vai pat svarīgāki, ja aprēķina
individuālā patēriņa līmeni. Kaņepes ar spēcīgu iedarbību
zināmā mērā vienmēr ir bijušas pieejamas, un bažas par
šo jautājumu nav nekas jauns. Ir vienlīdz svarīgi piezīmēt,
ka vēl nav izprasts, vai kaņepju lietotāji maina savu
izturēšanos, lai sasniegtu vēlamo devas iedarbību. Tādēļ ir
jāveic tālāki izmeklējumi par to, ciktāl augsta iedarbības
līmeņa kaņepes attiecas uz lielām devām.

Atbildes pasākumi to lietotāju vajadzībām,
kuriem ir ar kaņepju lietošanu saistītas
problēmas

Lai izveidotu efektīvus atbildes pasākumus, ir svarīgi
izprast to cilvēku problēmas, kuriem vajadzīga palīdzība,
lai atbrīvotos no kaņepju lietošanas problēmām.
Ārstēšanās pieprasījumu analīze un citi dati liecina, ka
gan tie kaņepju lietotāji, kuri pieteikti ārstēšanai, gan
lietotāji vispār veido neviendabīgu iedzīvotāju slāni un
viņiem ir attiecīgi neviendabīgas vajadzības. Tas savukārt
liecina par to, ka vajadzīgi pastāvīgi atbildes pasākumi,
sākot no profilakses un riska mazināšanas pasākumiem
līdz pat oficiālai ārstēšanai. Svarīgs jautājums ir tas, vai ir
pareizi jauniešus, kuri kaņepes lieto neregulāri, nosūtīt uz
specializētiem narkomānijas ārstēšanas centriem. Atbilde
uz šo jautājumu ir lielā mērā atkarīga no tā, kādi
pakalpojumi ir paredzēti un tā, ciktāl pacienti sajaucas ar
hroniskiem citu vielu lietotājiem. Neskatoties uz to,
pienācīgu nosūtīšanas maršrutu identifikācija attiecībā uz
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31. attēls: To pieaugušo un jauniešu īpatsvars, kuri kaņepes lieto ik dienu vai gandrīz ik dienu atsevišķās ES valstīs, 
kā novērtēts iedzīvotāju apsekojumos

NB: Ikdienas vai gandrīz ikdienas lietotāji = lietošana vismaz 20 dienās mēnesī pirms aptaujas.
Dati no jaunākajiem valstu apsekojumiem, kas pieejami katrā valstī.
Vecuma diapazons visiem pieaugušajiem ir 15 līdz 64 gadi (Itālijā 44 gadi) jauniešiem 15 līdz 34 gadi. Vecuma diapazona atšķirības var radīt nelielas
atšķirības starp valstīm.

Avoti: Reitox tīkla valstu ziņojumi, 2003. gads, ziņojumi par iedzīvotāju aptaujām vai zinātniski raksti. Skatīt arī standarta epidemioloģiskās tabulas 2004.
gada statistikas biļetenā.
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uzvedību, rīkojot kampaņas plašsaziņas līdzekļos vai
kampaņas, kas vērstas uz konkrētu iedzīvotāju grupu.

Apvienotajā Karalistē, Grieķijā, Īrijā, Somijā un Vācijā ir
ieviesti pasākumi, lai mazinātu psiholoģiskās sekas, ko
rada pirmie noziegumi, kas saistīti ar kaņepju patērēšanu.
Kā nesenu šādu pasākumu piemēru (2000. gadā un
turpmākajos gados) var minēt FRED programmu Vācijā,
kas tagad darbojas astoņās zemēs un piedāvā gados
jauniem šīs narkotikas lietotājiem brīvprātīgu agrīnu
īstermiņa iejaukšanos (170). Apvienotajā Karalistē

tiem lietotājiem, kuri kaņepes lieto atšķirīgā veidā,
joprojām ir svarīgs jautājums, kas jāizskata turpmāk.

Attiecībā uz profilaksi dažas iniciatīvas ir īpaši paredzētas,
lai reaģētu uz kaņepju patēriņa palielināšanos jauniešu vidū,
jo profilakse reti ir vērsta tikai uz narkotisko vielu. Tomēr
dažas dalībvalstis ziņo par jaunām ievirzēm šajā jomā,
pieņemot divas galvenās stratēģijas: 1) īpaši uzsverot
iespējamos draudus, ka jaunieši, kuri lieto kaņepes, varētu
tikt iesaistīti krimināltiesu sistēmā, un 2) mēģinot mainīt
sabiedrības uztveri par kaņepju lietošanu kā par normatīvu

Kaņepju iedarbība (avots: EMCDDA, 2004c)

1. ES valstis iedalās divās atšķirīgās grupās atkarībā no
tā, vai kaņepju augi vai kaņepju sveķi ir visvairāk
patērētā narkotika. No visām valstīm, par kurām bija
pieejama informācija, kaņepju sveķi visizplatītākie
bija Vācijā, Īrijā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē,
savukārt kaņepju augi visizplatītākie bija Austrijā,
Beļģijā, Čehijā, Igaunijā, un Nīderlandē.

2. Ilgu laiku nav bijis iezīmētu augšupejošas tendences
izmaiņu Eiropā importēto kaņepju augu vai kaņepju
sveķu iedarbībā. Visās ES valstīs, iespējams, izņemot
Nīderlandi, lielo vairumu patērēto kaņepju importē, lai
gan sistemātisku datu par kaņepju augu vietējo
audzēšanu pašlaik trūkst.

3. Visās Eiropas valstīs nelielos apmēros kaņepes audzē
telpās. Ir novērtēts, ka Nīderlandē šādi audzēts
produkts veido vairāk nekā pusi no visām
patērētajām kaņepēm, bet lielākajā daļā valstu
importētie produkti ir svarīgāki.

4. Kaņepju augam, kurš audzēts telpās, izmantojot
intensīvas metodes (piemēram, hidroponiskās sistēmas ar
mākslīgo apgaismojumu, pavairošana ar spraudeņiem
un dienas ilguma kontrole), parasti bija lielāks THC saturs
nekā importētajā narkotikā. Lai gan vietējo kaņepju
iedarbība var būt lielāka nekā importētajām kaņepēm,
abi kaņepju veidi pārklājas un ne visām hidroponiski
audzētajām kaņepēm ir spēcīga iedarbība.

5. Vispārējo kaņepju iedarbības palielināšanos, par ko
ziņojušas dažas valstis, gandrīz pilnībā var izskaidrot ar
to, ka palielinājies vietējo patērēto kaņepju īpatsvars.

6. Ņemot vērā pieejamo informāciju par dažādu kaņepju
produktu tirgus daļu, efektīvā iedarbība visās valstīs ir
saglabājusies samērā nemainīga daudzus gadus –

aptuveni 6 līdz 8 %. Vienīgais izņēmums ir Nīderlande,
kur līdz 2001. gadam tā bija sasniegusi 16 %.

7. Nīderlandē vietējo kaņepju sveķiem ir īpaši augsts
THC sastāvs, taču šis produkts joprojām ir maz izplatīts
šajā valstī un gandrīz nezināms citur.

8. Paziņojumus populārajos plašsaziņas līdzekļos par to, ka
pēdējo desmitu gadu laikā kaņepju iedarbība ir
palielinājusies 10 vai vairāk reizes, neapstiprina
ierobežoti dati, kas pieejami no ASV vai Eiropas.
Vislielākās iedarbības ilgtermiņa izmaiņas notikušas
ASV, taču jāņem vērā, ka pirms 1980. gada kaņepju
iedarbība ASV atbilstoši Eiropas standartiem bija zema.

9. Vispārējais pētījuma secinājums ir tāds, ka ir bijušas
nelielas izmaiņas THC līmenī, kas galvenokārt, ir
notikušas tādēļ, ka nesen tirgū parādījušās intensīvi
kultivētas ES audzētas kaņepes. Turklāt jāņem vērā, ka
THC sastāvs kaņepju produktos ir ļoti mainīgs. Pastāv
acīmredzama informācijas vajadzība, lai attīstītu
uzraudzības sistēmas, ar kuru starpniecību varētu
novērtēt dažādu kaņepju produktu tirgus daļu un laika
gaitā sekot izmaiņām. Pašlaik šādas informācijas
pārsvarā trūkst.

10. Pētījumā identificētas vairākas svarīgas jomas, kurām
jāpievērš uzmanība, lai pienācīgi izvērtētu jautājumus
par kaņepju iedarbību. Šīs jomas ietver: vienprātību
nomenklatūrā par kaņepju produktiem, uzlabotu tirgus
informācijas uzraudzību, laboratorijas analīzes
stanadartu uzlabojumu, datu apkopošanu un
sniegšanu Eiropas līmenī, pētījumus, lai izpētītu
attiecības starp kaņepes smēķējošajiem narkomāniem,
iedarbību un THC/metabolīta līmeni asinīs Eiropā un
vajadzību izprast, ciktāl iedarbība ietekmē kaņepju
lietotāju individuālās devas daudzumu un iespējamās
saistības ar veselības problēmām. Atzīmēts, ka ir
jāizvērtē izmaksas un ieguvumi, kas rodas, atšķirīgi
reaģējot uz dažādiem kaņepju produktiem.
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(170) Plašāka informācija par šo un citām profilakses programmām ir pieejama EMCDDA EDDRA datu bāzē
(http://eddra.emcdda.eu.int/eddra/plsql/showQuest?Prog_ID=2091).
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komandas, kas nodarbojas ar jauniešiem, kuri pārkāpuši
likumu, darbojas līdzīgi. Pēc tam, kad tika mainīts veids,
kādā krimināltiesu sistēma izskatīja dažus kaņepju
lietošanas aspektus, un kad pārklasificēja šo narkotiku (no
B kategorijas uz C kategoriju), pārkāpums ir uzglabāšana,
nevis patērēšana; uzglabāšanas gadījumā saņem
brīdinājumu. Pastāv īpašs process, kā oficiāli brīdināt
jauniešus (proti tos, kam vēl nav 18). Apvienotā Karaliste
ieviesa arī kampaņu plašsaziņas līdzekļos, lai atgādinātu,
ka kaņepēm ir negatīva ietekme un ka tās ir nelegāla
narkotika.

Vēl viena nesena iniciatīva ir profilakses kampaņas
rīkošana „coffee shops” kafejnīcās, kur kaņepes
pieejamas nelielos daudzumos. Šo iejaukšanos veic,
rīkojot kursu un izdodot rokasgrāmatu kafejnīcu
īpašniekiem, lai šajās iestādēs novērstu ar šo narkotiku
saistītas problēmas. Rokasgrāmata sniedz informāciju par
kaņepēm, tiesību aktiem narkotiku jomā, psihiskiem
traucējumiem, pirmo palīdzību, uzņēmējdarbību un
izglītojošas iemaņas. Nīderlandē ir pierasta personalizēta
un tieša pieeja kaņepju patērēšanai, kā tas izklāstīts Hash
and Weed Week (171), un tie, kuri kaņepes lieto lielā
daudzumā, rīko grupu sanāksmes, kurās apspriež
intensīvas lietošanas sekas un iespējamās izmaiņas
uzvedībā.

Zināmā mērā šāda pieeja mazina kaitējumu, kā arī tā ir
vērsta uz profilaksi. Tomēr, lai gan labi zināma saikne
starp smēķēšanu un elpošanas problēmām un arvien
lielākas bažas izraisa kaņepju intensīvas lietošanas
negatīvā ietekme uz veselību, iejaukšanās, ko veic, lai
samazinātu ar kaņepju lietošanu saistīto kaitējumu,
joprojām ir vāji attīstīta salīdzinājumā ar iejaukšanos, kas
vērsta uz citu narkotiku lietotājiem.

Ārstēšanās iespējas, kas pieejamas tiem, kuriem ir kaņepju
lietošanas problēmas, parasti sniedz ārstniecības centri,
kas piedāvā aprūpēt pacientus, kuri ir atkarīgi no legālām
vai nelegālām narkotikām vai kuriem ir cita veida
atkarība. Kaņepju lietotājiem paredzēti dienesti ir dažās
valstīs (Austrijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Nīderlandē,
Norvēģijā, Vācijā un Zviedrijā), taču pārsvarā šāda veida
specializēta aprūpe ir ļoti ierobežota. Vairākās valstīs
ārstniecības dienesti, kas paredzēti problemātiskajiem
kaņepju lietotājiem, ir integrētas iestādēs, kas paredzētas
vispārēju narkomānijas problēmu risināšanai (Austrijā,
Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Īrijā, Itālijā,
Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē,
Slovēnijā, Spānijā un Vācijā).

Lielākoties personas, kurām ir ar kaņepju lietošanu
saistītas problēmas, ārstē kopā ar pacientiem, kuri ārstējas

no citas nelegālas narkotikas, parasti opioīdu,
problemātiskas lietošanas. Tā kā daudzi no šiem
specializētajiem ārstniecības centriem ir veidoti tā, lai
atbilstu bieži haotisku un atstumtu iedzīvotāju vajadzībām,
var diskutēt par to piemērotību pacientiem, kuriem nav tik
akūtas vajadzības, piemēram, kaņepju lietotājiem.
Ārstniecības dienesti dalībvalstīs šos jautājumus ņem vērā,
kā arī vairākas valstis savos Reitox tīkla ziņojumos min, ka
tās novērojušas, ka būtu neproduktīvi un neizdevīgi
personas, kuras ārstējas no problemātiskas kaņepju
lietošanas, jaukt ar personām, kuras ārstējas no
problemātiskas heroīna lietošanas, vai ar vairāku
narkotiku lietotājiem, kā arī tās minēja šo faktu kā vienu no
iemesliem, kādēļ kaņepju lietotājiem nebūtu jāsaņem
stacionāra ārstēšana. Vieglāk ir izveidot programmas, kas
īpaši paredzētas kaņepju lietotājiem, kuri ārstējas
ambulatoriski. Austrijas valsts ziņojumā minēts, ka
stacionāru aprūpi vajadzības gadījumā būtu vēlams veikt
vispārējai pieaugušo psihiatrijas nodaļai, nevis
specializētai narkomānijas ārstniecības vienībai. Jaunākie
sasniegumi, par kuriem dalībvalstis ziņojušas saistībā ar
kaņepju lietotāju vajadzībām, ietver „ārstniecības izziņas
rokasgrāmatu” hroniskiem kaņepju lietotājiem, kura
izveidota Zviedrijā, pašpalīdzības adresi internetā
Nīderlandē problemātiskajiem kaņepju lietotājiem un
ārstēšanas ar akupunktūru ieviešanu Somijā.

Secinājumi
Šā pārskata mērķis ir novēroto ārstēšanas pieprasījumu
skaita palielināšanos kaņepju lietotāju vidū apskatīt
plašākā analītiskā kontekstā. To veicot, ir redzams, ka
vairāki jautājumi, kas ir svarīgi informatīvās publiskās
debatēs par šo strīdīgo jautājumu, joprojām ir neatbildēti.
Redzams ir arī tas, ka pieejamie pierādījumi neattaisno
panikas cēlēju nostāju, taču tie nav arī pamats bezrūpībai.

Cilvēki, kuriem ir ar kaņepju lietošanu saistītas problēmas,
veido nozīmīgu to cilvēku īpatsvaru, kuri pieprasa
ārstēšanos specializētās iestādēs dažās valstīs, kā arī
veido plašākas pacientu grupas ievērojamu apakšgrupu.
Vairums no tiem ir jauni vīrieši, parasti vecumā ap 
20 gadiem, un lielākā daļa no viņiem šo narkotiku 
sākuši lietot 16 vai 17 gadu vecumā.

Pacienti, kuri ārstējas no kaņepju lietošanas atkarības,
izmanto atšķirīgus lietošanas modeļus nekā tie, kuri lieto
citas vielas, turklāt ir ievērojamas atšķirības starp
pacientiem, kuri ārstējas no kaņepju lietošanas. To kaņepju
lietotāju dažādu apakšgrupu raksturīgās iezīmes, kuri
ārstējas, visticamāk, tieši attiecas uz izpratni par viņu
vajadzībām un tādējādi uz attiecīgu atbildes pasākumu
nodrošināšanu. Šinī ziņā svarīgs ir lietošanas biežums, citu
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vairums ārstēšanās pieprasījumu, kurus izsaka gados ļoti
jauni lietotāji, attiecas uz kaņepēm, liecina, ka īpaši
jāapsver šīs lietotāju grupas vajadzības, nosūtīšanas veidi
un atbildes pasākumi.

Svarīgi ir arī atzīt, ka pieprasījums pēc ārstēšanās nav
tiešs kaņepju lietošanas problēmas apjoma un veida
rādītājs. Iedzīvotāju pētījumā iegūtie dati liecina, ka
salīdzinājumā ar neregulāru lietošanu kaņepju intensīva
lietošana ir salīdzinoši maz izplatīta. Tomēr kaņepju
lietošanas plašā izplatība nozīmē, ka ievērojams
daudzums cilvēku šo narkotiku, iespējams, lieto intensīvi –
vismaz noteiktā savas dzīves periodā.

Aptuvenie dati liecina, ka to pieaugušo īpatsvars, kuri
kaņepes lieto intensīvi, varētu būt no 0,5 % līdz 2 %, un
šādu jauniešu īpatsvars varētu būt no 1 % līdz 3 %. Šādas
lietošanas izplatība jaunu vīriešu vidū, visticamāk, ir
ievērojami lielāka. Ņemot vērā aptaujas datus, ir sarežģīti
izsecināt, kāds ir faktiskais to lietotāju skaits, kuri saskaras
ar kaņepju lietošanas problēmu vai kļūst no šīs narkotikas
atkarīgi. Lai gan ietekme, ko rada atkarība no kaņepēm
vai kaņepju pārmērīga lietošana, ir mazāk graujoša nekā
tā, ko rada citas narkotikas, kaņepes tik un tā var būtiski
ietekmēt sabiedrības veselību lietošanas apjoma dēļ un arī
tādēļ, ka daudzi no lietotājiem, kuri ir visvairāk atkarīgi no
šīs narkotikas, ir gados jauni un, iespējams, viņi šo
narkotiku lieto intensīvi būtiskā attīstības periodā vai tad,
kad viņi ir jo īpaši neaizsargāti. Sociāli nelabvēlīgās
ģimenēs vai kopienās atkarība no kaņepēm vai to
pārmērīga lietošana var sarežģīt personīgās problēmas,
kaitējot izglītības vai nodarbinātības iespējām.

Kopumā joprojām ir būtiska vajadzība veikt izpēti, lai
nodrošinātu izpratni par saikni starp dažādiem kaņepju
lietošanas modeļiem un problēmu attīstību. Tas, kādā mērā
kaņepju lietotāji saskaras ar problēmām, un to problēmu
raksturs, kuras var konstatēt, joprojām nav skaidri
izprotams. Lai novērtētu problēmas iedzīvotāju līmenī, ir
vajadzīgi metodoloģiski līdzekļi. Šāda informācija ir
priekšnoteikums efektīvu sabiedrības veselības
aizsardzības atbildes pasākumu izstrādei, mērķu
noteikšanai, izvēlei un īstenošanai, kurus veic, lai apkarotu
kaņepju lietošanu Eiropā.

narkotiku pašreizējā un kādreizējā lietošana un
nosūtīšanas ārstēšanai avots. Plašākā skatījumā –, ja
apkopo valstu ziņojumu un TDI datus, var skaidri izšķirt
divas pacientu grupas:

• gados jauni lietotāji, bieži studenti, kurus uz
ārstniecības iestādēm nosūtījusi ģimene vai skola un
kuri lieto tikai kaņepes vai dažkārt arī kaņepes kopā ar
alkoholu vai stimulantiem;

• vairāku narkotiku lietotāji, kuri parasti ir gados vecāki
un sociāli mazāk integrēti, kurus visbiežāk ārstēties
nosūta justīcijas iestādes vai veselības aizsardzības un
sociālie dienesti un kuri sajaucas ar hroniskajiem
narkotiku lietotājiem.

Turklāt ir daži pierādījumi par vēl kādu lietotāju grupu,
kurus ārstēties nosūta justīcijas iestādes, kuri nelieto citas
narkotikas un kuri kaņepes lieto neregulāri.

Ņemot vērā izmaiņas, kas laika gaitā notiek raksturīgajās
to lietotāju iezīmēs, kuri pieprasa ārstēšanos un kuriem
kaņepes ir primārā narkotika, pieejamā informācija
liecina, ka:

• palielinās to lietotāju skaits, kurus ārstēties nosūta
krimināltiesu sistēma dažās valstīs;

• palielinās to gadījumu skaits, kad narkomānus ārstēties
nosūta ģimene un citi sociālā atbalsta tīkli (ģimene,
draugi, sociālie dienesti, skola);

• palielinās to lietotāju īpatsvars, kuri kaņepes lieto
intensīvi (ik dienu), kaut gan ikdienas lietotāji joprojām
ir mazākumā;

• palielinās sociālo un izglītības problēmu līmenis dažās
valstīs, kaut gan dati šajā jomā ir nepietiekami.

Izvērtējot ārstēšanās pieprasījumu skaita palielināšanos,
redzams, ka ir ietekme izmaiņām nosūtīšanas praksē, un
liela daļa no tiem, kuri nosūtīti ārstēties, nav intensīvie
narkotiku lietotāji. Tomēr vismaz dažās valstīs ievērojamu
skaitu ārstēšanās pieprasījumu izsaka personas, kuras
kaņepes lieto intensīvi. Problēmas, ar ko saskaras šī
lietotāju grupa, joprojām nav pietiekami izprastas, un šajā
jomā ir steidzami vajadzīga izpēte. Novērojums, ka
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psihiatrisku vai personības traucējumu kopesamību, no
kuriem viens ir problemātisko narkotiku lietošana.

Etioloģija
Nosakot etioloģiju saslimstībai ar blakusslimībām, rezultāts
parasti ir sarunas par vistu un olu – kas bija pirmais.
Pašreizējā izpēte par cēloņsakarību starp psihiskiem un
narkotisku vielu izraisītiem traucējumiem ir nepārliecinoša.
Garīgu traucējumu un atkarības problēmu simptomi
mijiedarbojas un viens otru savstarpēji ietekmē.

Pētījumā gūtie pierādījumi liecina, ka psihiski un personības
traucējumi parasti rodas pirms narkotiku lietošanas
izraisītiem traucējumiem, t.i., tie palielina personas jutību
pret šādām problēmām (piemēram, Kessler et al., 2001;
Bakken et al., 2003); tomēr psihiskus traucējumus var
saasināt narkotiku lietošana (piemēram, depresiju:
McIntosh and Ritson, 2001), vai arī tie rodas vienlaicīgi.

Narkotiku lietošanu var uztvert arī kā psihisku vai
personības traucējumu daļu vai simptomu un kā
mēģinājumu veikt pašārstēšanos (piemēram, Williams 
et al., 1990; Murray et al., 2003). Fakts, ka narkotisku
vielu lietošana atvieglo sāpju simptomus, veicina atkarības
attīstību. Tiklīdz narkotikas lietošanu pārtrauc, piemēram,
ārstējot bez konkrētās narkotikas vai ar aizstājējvielām,
simptomi var parādīties no jauna. Akūtas narkotiku
izraisītas psihozes īpaši rodas kokaīna, amfetamīnu un
halucinogēnu lietotājiem, un parasti tās salīdzinoši ātri
norimst. Tomēr var būt ļoti grūti atšķirt simptomus, ko
izraisījusi saindēšanās ar vielu, no nesaistītas psihozes
gadījumiem.

Krausz (1996) ierosina izdalīt šādas četras divkāršās
diagnozes kategorijas:

• primāra diagnoze – garīga slimība un papildu
(divkāršā) diagnoze – vielas nepareiza lietošana, kas
nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību;

• primāra diagnoze – atkarība no vielas un psihiski
sarežģījumi, kas izraisa garīgu saslimšanu;

• diagnoze – vielas nepareiza lietošana un psihiski
traucējumi vienlaicīgi;

Ievads
Saslimstība vienlaicīgi ar psihiskajām slimībām un
narkotiku radītiem traucējumiem, ko parasti dēvē par
saslimstību ar blakusslimībām vai divkāršu diagnozi, nav
jauna problēma. Tomēr pēdējos gados šim jautājumam
pievērsts ļoti daudz uzmanības politiskās un profesionālās
sarunās, jo ir kļuvis skaidrs, ka šī problēma skar ļoti
daudzus cilvēkus, un šis skaits, iespējams, palielinās. Šajā
nodaļā uzmanība ir vērsta uz psihisku un personības
traucējumu kopesamību un uz nelegālo narkotiku
lietošanu. Faktiski bieži vien ir lietderīgi runāt par
saslimstību ar vairākām slimībām, jo šo problēmu skartās
personas bieži slimo ar somatiskajām slimībām, piemēram,
ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) vai hepatīta C vīrusa
infekciju, kā arī tiem ir sociālas problēmas, piemēram,
problēmas ģimenē, bezdarbs, ieslodzījums vai
bezpajumtniecība. Aprūpes un ārstniecības dienesti
parasti ir nepietiekami apgādāti, lai ņemtu vērā šīs
pacientu grupas vajadzības pēc diagnostikas un
ārstēšanas, un tās ignorē un/vai nespēj atrisināt visas
pacienta problēmas. Rezultāts bieži ir „virpuļdurvju”
situācija, kad pacientus, kuriem ļoti vajadzīga ārstēšana,
nosūta no vienas ārstniecības iestādes uz citu, kamēr viņu
veselības stāvoklis nepārtraukti pasliktinās.

Jāņem vērā, ka īpašā saikne starp kaņepju lietošanu un
psihiskiem traucējumiem ir sīkāk izklāstīta īzvēlētajā tēmā
par kaņepēm (82. lpp.).

Definīcija
Blakusslimības jeb divkāršo diagnozi Pasaules veselības
organizācija (PVO) definē kā „psihoaktīvas vielas izraisīta
traucējuma un cita psihiska traucējuma kopesamību vienai
personai” (PVO, 1995.). Saskaņā ar Apvienoto Nāciju
Organizācijas Noziedzības un narkomānijas apkarošanas
biroja (UNODC) definīciju persona, kurai ir divkārša
diagnoze, ir „persona, kurai saskaņā ar diagnozi ir
alkohola vai pārmērīgas narkotiku lietošanas problēma
papildus kādai citai diagnozei, parasti psihiatriskai,
piemēram, garastāvokļa maiņas, šizofrēnija” (UNODCCP,
2000). Citiem vārdiem sakot, saslimstība ar
blakusslimībām šajā kontekstā attiecas uz divu vai vairāku
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• divkārša diagnoze – vielas nepareiza lietošana un
garastāvokļa traucējumi, abus izraisījusi pamatā esoša
traumatiska pieredze, pēctraumatiskais stress,
piemēram, pēctraumatiskā stresa radītās psihiskās
novirzes.

Līdzīgi arī Zviedrijas valsts ziņojumā ir minēta atšķirība
starp psihiatrijas pacientiem, kuri slimo ar blakusslimībām,
un pacientiem, kuri ir atkarīgi no narkotikas un kuriem ir
personības traucējumi, ko veicina narkotiku lietošana un
ko ne vienmēr pienācīgi diagnosticē.

Morel (1999) atšķir nespecifiskus psihiskus traucējumus,
kas novēroti narkomāniem, no komplikācijām, kas īpaši
saistītas ar narkotiku lietošanu. Traucējumi, ko bieži
konstatē narkomāniem, ietver:

• trauksmi un depresīvus traucējumus;

• miega traucējumus, ko izraisa depresija, trauksme vai
psihoze;

• agresīvu vai vardarbīgu uzvedību, kas liecina par
antisociāliem, psihopātiskiem, šizofrēniskiem vai
paranoiskiem personības traucējumiem.

Problēmas, kas jo īpaši saistītas ar narkotiku lietošanu,
ietver:

• farmakopsihozes, ko izraisījušas halucinogēnās
narkotikas vai amfetamīni;

• apjukuma sindromus.

Pateicoties nesenajiem neirofizioloģiskajiem un
neirobioloģiskajiem pētījumiem un tam, ka ieviestas jaunas
diagnostikas metodes, kuras izmantojot, smadzeņu
darbības procesus var vizualizēt, ir iespējams izteikt
hipotēzes par garīgu un fizisku traumu, smadzeņu
attīstības, narkotiku iedarbības, stresa un garīgās attīstības
mijiedarbību. Lai attīstītos atkarība, svarīga ir
atgriezeniskā sistēma, un atkarība ir saistīta ar smadzeņu
strukturālajām izmaiņām un adaptāciju mikro un makro
līmeņos (Nestler, 2001).

Saskaņā ar citām teorijām īpašas narkotikas ir saistītas ar
īpašiem garīgiem traucējumiem, piemēram, ir bijuši
pieņēmumi, ka heroīns mazina stresu, atvieglo sāpes un
šizofrēnijas un strīdīgos šizofrēnijas gadījumos novērš
draudošas balsis, tomēr pacienti ar smagām garīgām
slimībām heroīnu nelieto. Kokaīnu iesaka, lai atvieglotu
depresīvu stāvokli, atraisītu sasaistītu uzvedību un ļautu
vaļu personas narcistiskajām īpašībām. Kaņepes it kā
mazina saspringumu, bet ekstazī mazina sociālo aizturi
(Verheul, 2001; Berthel, 2003).

Īrijas 2002. gada ziņojumā īpaši ir izpētīta depresija
narkomānu vidū, pamatojoties uz vairāku pētījumu

rezultātiem, un secinājums ir tāds, ka ir cieša saikne starp
narkotiku, īpaši opiātu un benzodiazepīnu, lietošanu un
pārmērīgu depresiju. Vācijā veica pētījumu par saikni starp
narkotiku radītiem traucējumiem, depresiju un pašnāvību,
un tajā secināja, ka pašnāvības risks ir ievērojami lielāks
to lietotāju vidū, kuriem ir depresīvi traucējumi (Bronisch
and Wittchen, 1998). Iespējams, ka daži cilvēki, kuriem ir
depresija, var uzsākt pašārstēšanos ar opiātiem un
benzodiazepīniem – pacientiem, kuri izmanto ārstēšanās
programmu, saslimstība ar depresiju ir mazāka nekā
pacientiem, kuri izmanto zema sliekšņa ārstniecības
pakalpojumus (Rooney et al., 1999) vai tikai uzsāk
ārstēšanos (McIntosh and Ritson, 2001).

Pētījumā, kas veikts Norvēģijā (n = 2 359), secināts, ka
ļoti daudzi narkotiku lietotāji ir saskārušies ar nopietnām
ģimenes problēmām bērnībā vai pusaudža gados.
Septiņdesmit procentiem ir bijušas mācību un uzvedības
problēmas skolā, 38 % ir cietuši no vecāko skolasbiedru
pazemojumiem un 21 % bērnībā vai pusaudža gados ir
bijusi vajadzīga psihiatriskā ārstēšanās (Lauritzen et al.,
1997). Narkotiku lietotājas sievietes, kuras slimojušas ar
psihiskām blakusslimībām, bieži ir bijušas traumatiskas
seksuālas izmatošanas upuris (e.g. Beutel, 1999).

Diagnoze

Psihisku un personības traucējumu regulāra novērtēšana
ne vienmēr ir daļa no standarta diagnozes procedūrām,
ko veic, uzsākot ārstēšanos narkomānijas ārstēšanas
iestādēs. Izņemot dažas īpaši zinošas un/vai specializētas
iestādes, garīgos simptomus un traucējumus narkomānijas
ārstēšanas iestādēs pēta reti.

Jebkurā gadījumā ir vispārzināms, ka saslimstību ar
blakusslimībām ir grūti diagnosticēt. Atkarība no
narkotikām un tās izraisītā graujošā uzvedība bieži vien
dominē klīniskajā ainā un maskē psihiskus simptomus.
Turklāt atkarība no vielas var izraisīt psihiskus simptomus,
ko ar grūtībām var atšķirt no psihisku traucējumu
simptomiem (Berthel, 2003), savukārt vielas lietošanas
pārtraukšanu vai akūtu saindēšanos var arī maldīgi
uzskatīt par jebkādu šādu traucējumu (Liappas, 2001).
Turklāt depresiju un trauksmi var uzskatīt par saindēšanās
un vielas lietošanas pārtraukšanas cikla raksturīgiem
simptomiem; simptomi, kurus parasts mazināt ar
narkotikām, kļūst nepārprotami abstinences laikā vai
ārstējoties ar aizstājējvielām.

Arī metodoloģiskie sasniegumi ir uzlabojuši psihisku
traucējumu un narkotisko vielu izraisītu traucējumu
diagnosticēšanu. Pašlaik ir pieejami daudzi standartizēti
un apstiprināti instrumenti, ar kuriem novērtē psihiskos
simptomus un personības traucējumus, kā arī dažādi
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arvien vairāk, kaut gan daži iebilst, ka tas notiek tādēļ, ka
šim jautājumam tiek pievērsts vairāk uzmanības un/vai
tādēļ, ka notiek izmaiņas diagnostikā un psihisko slimību
klasificēšanā, un/vai tādēļ, ka tiek pārstrukturētas
veselības aprūpes sistēmas. Somijā saskaņā ar Slimnīcas
reģistru to ārstēšanās periodu skaits, kas saistīti ar vairāku
narkotiku lietošanas izraisītām un citām garīgās veselības
problēmām, palielinājās no 441 (1987. gadā) līdz 2 130
(2001. gadā). To ārstēšanās periodu skaits, kad lietotāji
ārstējušies no opiātu lietošanas un psihiskiem
traucējumiem, kopš 1996. gada ir trīskāršojies. Šis skaits
palielinājies vienlaicīgi ar narkotiku lietošanas apjoma
palielināšanos, kaut gan tieša cēloņsakarība nav
novērota. Īrijā to gadījumu skaits, kad narkomāni pirmo
reizi sākuši ārstēties stacionārās psihiatriskajās iestādēs,
laika periodā no 1990. gada līdz 2001. gadam
palielinājās gandrīz četras reizes.

Spānijas valsts ziņojumā minēts, ka novērotais to gadījumu
skaita palielinājums, kad reģistrēta saslimstība ar
blakusslimībām, varētu būt daļēji palielinājies tādēļ, ka
palielinājusies atkarība no psihostimulantiem.

Saslimstības ar blakusslimībām izplatība
ārstniecības iestādēs

7. tabulā ir plašāka informācija par dažiem pētījumiem,
kas attiecas uz saslimstību ar blakusslimībām dažādās
narkomānijas ārstēšanas un psihiatriskajās iestādēs
dalībvalstīs, kā par to ziņots valstu ziņojumos. Dati par
narkotisku vielu izraisītiem traucējumiem psihiatriskajās
iestādēs nav tik viegli pieejami kā dati par psihiskiem
traucējumiem narkomānijas ārstēšanas iestādēs. Lai gan
šajā ziņojumā minētie pētījumi nav salīdzināmi, tie norāda
uz situāciju ES valstīs. Ir ievērojamas atšķirības starp
izpētītajiem iedzīvotājiem, izvēlētajiem diagnostikas
kritērijiem, izmantotajiem instrumentiem un diagnozes
noteikšanas laiku. Iepriekšminēto iemeslu dēļ daudzos
gadījumos diagnoze, iespējams, nav noteikta pienācīgi.

Salīdzinošā pētījumā, kas veikts Francijā un Grieķijā,
secināts, ka, lai gan vispārējais psihopatoloģijas līmenis
opiāta lietotāju vidū abās valstīs bija diezgan līdzīgs,
psihopatoloģijas veidi bija dažādi – afektīvo traucējumu
izplatība Francijas narkomānu vidū bija lielāka nekā
Grieķijas narkomānu vidū (attiecīgi 19 % un 7 %),
savukārt antisociāli personības traucējumi bija vairāk
izplatīti Grieķijā (attiecīgi 20 % un 7 %). Pētījuma autori šīs
atšķirības attiecināja uz narkomānijas mazāko izplatību
Grieķijā – „jo vairāk ir ierobežota antisociāla uzvedība,
jo lielāka iespēja, ka tajā iesaistītas sabiedrībai
nepieņemamas personas” (Kokkevi and Facy, 1995).

instrumenti, ar kuriem novērtē narkotiku lietošanas modeļu
un atkarības līmeni. Atkarības smaguma indekss (ASI) ir
daudzfunkcionāls instruments, ko var izmatot diagnostikā,
ārstēšanas plānošanā un kontrolē, un izpētē. ASI
priekšrocība ir tā, ka tas ir daudzdimensionāls un to
izmanto bijušo un pašreizējo problēmu novērtēšanā
septiņās jomās – veselības stāvoklis, nodarbinātība un
pašpalīdzība, alkohola lietošana, narkotiku lietošana,
juridiskais statuss, ģimenes un sabiedriskās attiecības un
psihiski simptomi (Krausz, 1999a; Öjehagen and Schaar,
2003). Tas ir standartizēts un pārtulkots no angļu valodas
lielākajā daļā Eiropas valodu (EuroASI)(172). Trimbos
institūts ir izveidojis un pārbaudījis protokolus par to
pacientu diagnosticēšanu un ārstēšanu, kuri ir atkarīgi no
kādas vielas un kuriem ir uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes traucējumi (ADHD) (Eland and Van de
Glint, 2001).

Izplatība

Ir veikti vairāki pētījumi, lai novērtētu psihisku un
personības traucējumu izplatību, kā arī narkotiku
lietošanas modeļus iedzīvotāju vidū, psihiatrijas pacientu
vidū un ārpus ārstēšanas iestādēm. Rezultāti gan skaitļu,
gan diagnozes ziņā ievērojami atšķiras, un tie ir atkarīgi
no iedzīvotāju pieejamības un izlases, paraugu ņemšanas
metodēm, diagnostikas prasmes un kompetences,
izmantoto diagnostikas instrumentu derīguma un
uzticamības, kā arī izpētes perioda.

Pārskatos par dažādiem pētījumiem Uchtenhagen and
Zeiglgänsberger (2000) secināts, ka visizplatītākā
psihiatriskā diagnoze narkomāniem ir personības
traucējumi, ka skar 50 līdz 90 %, nākamās visizplatītākās
diagnozes ir afektīvie traucējumi (20–60 %) un psihiskie
traucējumi (20 %). No 10 % līdz 50 % pacientu ir vairāk
nekā viens psihisks vai personības traucējums.

Pārskatā par starptautiskiem pētījumiem, kuros pētīta no
narkotikām atkarīgo personu psihopatoloģija, Fridell
(1991, 1996) izklāstījis saslimstības ar blakusslimībām
klīnisko ainu narkomānijā, kas apstiprināta ar viņa paša
pētījumiem Lundā, Zviedrijā. Var identificēt šādas trīs
galvenās traucējumu grupas: personības traucējumi
(65–85 %), depresija un trauksmes stāvoklis (30–50 %)
un psihozes (15 %). Verheul (2001) savā pārskatā par
sešiem pētījumiem, kuros pētīti no narkotikām atkarīgie
pacienti, kuri ārstējas, secināja, ka īpaši izplatīti bija
antisociāli (23 %), robežlīnijas (18 %) un paranoiski
(10 %) personības traucējumi.

Vairāki speciālisti narkotiku jomā uzskata, ka atkarība no
narkotikām saistībā ar garīgiem traucējumiem izplatās

96



3. īpašā tēma: Saslimstība ar blakusslimībām

97

7. tabula: Blakusslimību izplatība ārstniecības iestādēs dažādās ES valstīs

Valsts Iestāde Pacienti n Blakusslimību Diagnoze Avots
izplatība (%)

Beļģija Psihiatriskā slimnīca Uzņemšana ārstēšanai no
narkotiku lietošanas radītām
problēmām (1996. līdz 1999.
gads)

18 920 86 Šizofrēnija, paranoja, šizofrēnijas
tipa slimības: 86 %
Depresija: 50 %
Personības traucējumi: 43 % 

Obligāto psihiatrijas datu
bāze*

Čehija Terapeitiskās kopienas Pacienti pastāvīgās
uzturēšanās ārstniecības
iestādēs (2001. līdz 2002.
gads)

200 35 Personības traucējumi: 14 %
Depresija: 7 %
Neirotiski traucējumi: 6 %
Ēšanas traucējumi: 5 %

Čehijas valsts ziņojums*

Vācija Ārstniecības centri Opiāta lietotāji 272 55 Stress un somatiski traucējumi: 43 %
Afektīvie traucējumi: 32 %
Fobija: 32 %
Depresīvas noslieces: 16 %

Krausz (1999b)*

Grieķija Cietumi un ārstniecības
iestādes 

No opioīdiem atkarīgi vīrieši 176 86 Trauksme: 32 %
Afektīvie traucējumi: 25 %
Šizofrēnija: 6 %

Kokkevi un Stefanis
(1995)*

Spānija Iestādes, kurās ārstē,
izmantojot metadonu

No opiāta atkarīgas personas 150 n.p. Robežlīnijas personības traucējumi: 7 %
Antisociāli traucējumi: 6 %
Sociālā fobija: 6 %
Depresija: 5 %

Francija Iestādes, kurās ārstē,
izmantojot metadonu

No opiāta atkarīgas personas 3 936 n.p. Trauksme: 4 %
Depresija: 3 %
Uzvedības traucējumi: 3 %
Ēšanas traucējumi: 2 %

Facy (1999)*

Īrija Stacionāri akūtās psihiatrijas
dienesti 

Personas, ko pirmoreiz uzņem
ar diagnozi par atkarību no
narkotikām (1996. līdz 2001.
gads)

1 874 26 Depresija: 21 %
Šizofrēnija un citas psihozes: 11 %
Personības traucējumi: 19 %

Valsts psihiatrijas stacionārās
ārstēšanas ziņošanas
sistēma*

Itālija Garīgās veselības aprūpes
iestādes

Personas, kas narkotikas
lietojušas mūža garumā

58 > 22 Garastāvokļa traucējumi: 22 %
Trauksme: 21 %
Šizofrēnija: 16 %

Siliquini et al. (2002)*

Luksemburga Specializētas narkomānijas
ārstēšanas iestādes

Pacienti, kas iepriekš
kontaktējušies ar psihiatrijas
dienestiem, izņemot
detoksikācijas dienestus
(1996. līdz 2002. gads)

380 32 n.p. AST/RELIS (2002)*

Nīderlande Holandieši No narkotikām atkarīgās
personas vecumā no 18 līdz
64 gadiem (1996. gads)

n.p. n.p. Depresija: 29 %
Sociālā fobija: 29 %
Bipolārie traucējumi: 24 %
Distīmija: 22 %

Ravelli et al. (1998)*

Austrija Dažādas ārstniecības iestādes
(pārskats)

Pacienti, kas ārstējas no
narkomānijas

n.p. 41–96 Personības traucējumi, antisociālie
traucējumi, robežlīnijas personības
traucējumi, narcisms

Austrijas valsts ziņojums*

Portugāle Xabregas CAT ārstniecības
centrs

Pacienti, kas ārstējas no
narkomānijas

596 > 73 Nepārvarama apsēstība: 73 %
Depresija: 72 %
Somatizācija: 60 %
Paranoiskas iedomas: 58 %

Portugāles valsts ziņojums*

Somija Slimnīcas Ar narkomāniju saistīts
ārstēšanas laiks slimnīcā
(2002. gads)

2 180 29 Paranoiskas iedomas: 58 %
Psihiski traucējumi: 32 %
Garastāvokļa traucējumi: 28 %
Neurotiski traucējumi: 10 %
Personības traucējumi: 29 %

Slimnīcas pacientu
izrakstīšanas reģistrs

Zviedrija Universitātes slimnīca Lundā Pacienti detoksikācijas nodaļās
(1977. līdz 1995. gads)

1 052 83 Antisociālie traucējumi: 23 %
Jebkāda psihoze: 14 %
Depresīvi traucējumi 11 %

Fridell (1996)*

Apvienotā
Karaliste

Kopienas un pastāvīgās
uzturēšanās atkarības
ārstēšanas iestādes

No narkotikām atkarīgi
pacienti, no kuriem 90 %
atkarīgi no opiāta

1 075 > 33 Psihotisms
Trauksme
Depresija
Paranoja

Marsden et al. (2000)*

Piezīme: Šajā tabulā minētie dati attiecas uz dažādiem laika posmiem (piemēram, mūža vai pagājušā gada diagnozes).
n.p. – nav pieejami dati.

(*) Papildu informācija par šo pētījumu pieejama Gada ziņojuma tiešsaistes versijā 12. tabulā – Blakusslimību izplatības valstu tabulas.

Spānijas valsts ziņojums*
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Kā minēts iepriekš, gan psihiatrijas darbiniekiem, gan
narkomānijas ārstēšanas iestādēm pastāvīgi neizdodas
identificēt ievērojamu skaitu pacientu, kuri slimo ar
blakusslimībām. Kad pacienti ar divkāršu diagnozi vēršas
ārstniecības iestādēs, viņu akūtos psihiskos sindromus bieži
kļūdaini uzskata par narkotisku vielu izraisītiem simptomiem
vai tieši otrādi – vielas lietošanas pārtraukšana vai
saindēšanās ar to bieži tiek nepareizi interpretēta kā
psihiska slimība. Pārāk bieži garīgās aprūpes iestāžu
darbinieki tiecas cilvēkus, kuri slimo ar blakusslimībām,
nosūtīt uz atkarības ārstēšanas iestādēm, un atkarības
ārstēšanas iestāžu darbinieki viņus tūlīt nosūta atpakaļ vai
otrādi. Medicīniskās palīdzības nepārtrauktība šādos
apstākļos ir neiespējama. Pat ja saslimstību ar
blakusslimībām diagnosticē, bieži neuzskata par vajadzīgu
veikt turpmāku ārstniecisku iejaukšanos (Krausz et al.,
1999). Tas pats attiecas uz pacientiem, kuriem
diagnosticētas narkotisko vielu lietošanas radītas problēmas
un kuri ārstējās psihiskās aprūpes centros, jo parasti
attiecībā uz viņiem netiek veikta nekāda ar narkotikām
saistīta iejaukšanās (Weaver et al., 2003). Protams, ka šie
vispārinājumi neizslēdz faktu, ka dažas psihiatriskās un
narkomānijas ārstēšanas iestādes, ārstējot pacientus, kuri
slimo ar blakusslimībām, panāk ļoti labus rezultātus.

Turklāt, kad narkotiku lietotājus identificē, psihiatriskās
aprūpes iestādēs viņus var uzlūkot ar aizdomām un šīs
iestādes var atteikties viņus uzņemt ārstēšanai, kas var
notikt arī ar tiem lietotājiem, kuri pastāvīgi ārstējas ar
aizstājējvielām. Tāpat arī pacientus var izslēgt no
narkomānijas ārstēšanas iestādēm viņu garīgo problēmu
dēļ. Piemēram, Spānijā lielākā daļa psihiatrisko
ārstniecības iestāžu izslēdz pacientus, kuriem ir narkotisko
vielu izraisīti traucējumi, un šo iestāžu personāls nav
pienācīgi apmācīts. Pētījums, kurā aptaujāti Austrijas
psihoterapeiti, liecina, ka tikai daži no viņiem vēlas
narkomānus atzīt par pacientiem (Springer, 2003). No
Itālijas tiek ziņots, ka tur nav skaidru noteikumu pacientu
nosūtīšanai no narkomānijas ārstēšanas iestādēm uz
garīgās veselības aprūpes iestādēm un ka garīgās
veselības aprūpes iestādes nav pretimnākošas
kompetences trūkuma dēļ. Norvēģijā nosūtīt pacientu no
zema sliekšņa narkomānijas ārstēšanas iestādēm uz
psihiatriskajām ārstniecības iestādēm ir sarežģīti.

Grieķijā 54 % narkomānijas ārstēšanas programmu
neparedz uzņemt ārstēšanai narkomānus, kuriem ir psihiski
traucējumi. Pastāvīgās uzturēšanās ārstniecības iestādēs,
kurās ārstē bez narkotikām, Slovēnijā un arī citās valstīs
ārstniecības programmas paredz, ka pacienti, lai tos
uzņemtu ārstēšanai, nedrīkst lietot narkotikas. Attiecībā uz
pacientiem, kuriem ir divkārša diagnoze, šī prasība ir
nopietns šķērslis, jo, lai pilnībā atturētos no narkotisko

Norvēģijas pētījumā tika izpētītas dzimumu atšķirības starp
vairāku narkotiku lietotājiem (no kuriem 85 % bija heroīna
lietotāji) un tiem, kuri lieto tikai alkoholu. Paraugos bija
iekļauts ļoti liels to personu īpatsvars, kurām ir psihiski un
personības traucējumi (93 %). Kopumā sievietes
ievērojami vairāk slimoja ar depresiju, parasto fobiju un
robežlīnijas personības traucējumiem nekā vīrieši.
Antisociālu personības traucējumu kā sekundāru
traucējumu esamība visizplatītākā bija to vīriešu vidū, kuri
lietoja vairākas narkotikas (Landheim et al., 2003).

Izplatība – cietumi un obligātā ārstēšanās

Cietumniekiem jāpievērš īpaša uzmanība. Psihisku
traucējumu izplatība tāpat kā narkomānijas izplatība ir
daudz lielāka cietumnieku vidū nekā iedzīvotāju vidū
vispār. Īrijas sniegtie dati liecina, ka 48 % vīriešu un 75 %
sieviešu, kas atrodas ieslodzījumā, ir garīgi traucējumi,
savukārt 72 % vīriešu un 83 % sieviešu, kas atrodas
ieslodzījumā, ir ilgstoši lietojuši narkotikas (Hannon et al.,
2000). 1999. gadā 23 % no problemātisko narkotiku
lietotājiem, kurus aizturēja Vīnes policijas aizturēšanas
iestādes, bija psihiskas problēmas (Dialog, 2000). Ļoti
daudzi narkomāni, kuriem bijis piespriests cietumsods,
atsākuši lietot narkotikas, un arvien vairāk ir redzams, ka
ieslodzījums var veicināt garīgās veselības problēmu
saasināšanos. Situācija ir vēl dramatiskāka ilgtermiņa
cietumos un cietumos, kuros ir augsts apsardzības līmenis.

Zviedrijā 72 % līdz 84 % pieaugušo, kuri no narkomānijas
ārstējās piespiedu kārtā, bija psihiskas problēmas
papildus tam, ka viņi bija atkarīgi no narkotikām
(Gerdner, 2004). No 46 meitenēm, kuras atkarīgas no
narkotiskām vielām un kuras piespiedu kārtā ārstējās
bērniem un jauniešiem paredzētās ārstniecības iestādēs,
divām trešdaļām bija psihiska diagnoze vai personības
traucējumi (Jansson and Fridell, 2003).

Šķēršļi blakusslimību ārstēšanai

Viens no galvenajiem šķēršļiem blakusslimību
diagnosticēšanai un ārstēšanai ir fakts, ka psihiatrisko
ārstniecības iestāžu personālam pārsvarā ir maz zināšanu
par narkomānijas ārstēšanu, bet ārstēšanas personāla
zināšanas par psihiatriju ir nelielas. Šo divu specialitāšu
paradigmas ir diezgan atšķirīgas – viena pamatojas uz
medicīnas un zinātnes disciplīnām, otra uz psihosociālām
metodēm un teorijām. Turklāt garīgās veselības aprūpes
iestāžu filozofija parasti ir saistīta ar atsevišķu personu un
sabiedrības drošības uzturēšanu, savukārt atkarības
ārstēšanas iestādes sagaida, ka pacienti zināmā mērā būs
motivēti uzsākt ārstēšanos. Šie atšķirīgie uzskati bieži kavē
vispārēju integrētu uztveri.
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vielu lietošanas, jāpārtrauc arī cita veida ārstēšana, kas
ne vienmēr ir iespējams.

Ārstēšanas struktūra
Starptautiskajā literatūrā ir aprakstīti trīs pakalpojumu
sniegšanas modeļi, ko izmanto, ārstējot saslimstību ar
blakusslimībām.

1. Secīgā jeb pakāpeniskā ārstēšana. Psihiskus un
narkotisko vielu lietošanas radītus traucējumus ārstē
secīgi, un ārstniecības iestādes savstarpēji maz
sazinās. Pacientus vispirms parasti ārstē no
vissmagākajām problēmām, un, kad šī ārstēšana ir
pabeigta, viņus sāk ārstēt no pārējām problēmām.
Tomēr šo modeli var piemērot arī pacientiem, kurus
nosūta no vienas iestādes uz otru, un neviena no
iestādēm neatbilst pacienta vajadzībām.

2. Paralēlā ārstēšana. Abu dažādo traucējumu ārstēšanu
uzsāk vienlaicīgi, narkomānijas ārstēšanas un garīgās
veselības aprūpes iestādēm sadarbojoties un vienlaikus
sniedzot pakalpojumus. Abus traucējumus bieži ārstē,
izmantojot dažādas terapeitiskas metodes, un
psihiatriskās ārstēšanas modelis var būt pretrunā
narkomānijas ārstēšanas psihosociālajai orientācijai.

3. Integrētā ārstēšana. Ārstēšanu veic psihiatriskās
ārstniecības iestādes vai narkomānijas ārstēšanas
iestāde, vai īpaša programma vai iestāde, kas ārstē
saslimšanu ar blakusslimībām. Izvairās no pacientu
savstarpējas nosūtīšanas uz citām iestādēm. Ārstēšana
ietver iejaukšanās pasākumus motivācijas un uzvedības
jomā, atkārtotu profilaksi, farmakoterapiju un sociālu
pieeju (Abdulrahim, 2001).

Blakusslimību ārstēšanas faktisko situāciju ES, kā aprakstīts
valstu ziņojumos, nav viegli iedalīt šajās trīs grupās.
Integrēto ārstēšanu uzskata par labāko paraugu, taču tas
ir standarts, ko ir grūti ievērot. Attiecīgu izpēti parasti veic
ārpus Eiropas. Īstenojot Austrālijas valsts projektu par
saslimstību ar blakusslimībām (Valsts veselības un
novecošanas departaments, 2003. gads) un ņemot vērā
literatūras pārskatu, ir secināts, ka pieeja to pacientu
pārvaldībai un aprūpei, kuri slimo ar blakusslimībām, nav
bijusi sistemātiski izpētīta vai precīzi novērtēta, daļēji
tāpēc, ka ir sarežģīti izpētīt cilvēkus, kuriem vienlaicīgi ir
garīgas slimības un vielu pārmērīgas lietošanas izraisīti
traucējumi, ko papildus citiem iemesliem izraisa nepareizs
dzīvesveids. Vēl kādā pētījumā secināts, ka ir pierādījumi
par to, ka integrētā ārstēšana cilvēkiem, kuriem ir divkārša
diagnoze, labvēlīgi ietekmē gan garīgo veselību, gan
vielu lietošanas izraisītās sekas (Drake et al., 1998). Tikai
vienā pētījumā ir salīdzināta integrētā un paralēlā
ārstēšana, taču nav konstatēta ievērojama atšķirība,

savukārt nevienā pētījumā nav salīdzināta integrētā un
secīgā ārstēšanas metode.

Secīgā ārstēšana

Daži eksperti, piemēram, Dānijā (Andreason, 2002),
Apvienotajā Karalistē (Department of Health, 2002a) un
Norvēģijā (Sosial- og helsedepartementet 1999) uzskata,
ka ārstniecības iestādēm, vismaz tām, kurās ārstē smagi
garīgi slimus pacientus, kam ir narkotiku lietošanas
izraisītas problēmas, jādarbojas, pamatojoties galvenokārt
uz psihiatriju, pēc iespējas iesaistot ārējos narkomānijas
ārstēšanas terapeitus. Dānijā ir oficiāli izveidota saikne
starp psihiatriskajām slimnīcām un vietējām narkomānijas
ārstēšanas iestādēm. Luksemburgā un Norvēģijā
psihiatriskās ārstniecības iestādes ir uzsākušas īpašus
pasākumus, lai apzinātu personas, kurām ir šizofrēnijas
sākumstadija, no kurām daudzām ir nopietnas narkotiku
pārmērīgas lietošanas izraisītas problēmas, jo izpēte
liecina, ka agrīna ārstēšana uzlabo prognozes.

Čehijas valsts ziņojums liecina, ka atkarības problēmas
parasti jāsāk risināt steidzīgāk nekā garīgas problēmas, jo
ir daudz sarežģītāk ārstēt psihiskus traucējumus, ja
atkarība izmaina klīnisko ainu. Tomēr pašlaik 10–20 %
pacientu, kas Čehijā ārstējas no narkomānijas, lieto zāles,
ko parakstījis psihiatrs – kaut kas tāds pirms dažiem
gadiem nebija iedomājams. Arī Grieķijā narkomānu
psihisko simptomu ārstēšana ar zālēm notiek reti. Tomēr
saskaņā ar Grieķijas kriminālās tiesvedības sistēmu
uzskata, ka garīgi traucējumi ir vairāk izplatīti nekā
atkarība, un likumpārkāpējus, kas slimo ar
blakusslimībām, ārstē psihiatriskajā slimnīcā, nevis tos
nosūta uz cietumu vai kopienu (K. Matsa, personīgs
paziņojums, 2004). Spānijā narkomānus parasti aprūpē
narkomānijas ārstēšanas sistēma, un uz psihiatriskajām
ārstniecības iestādēm narkomānus nosūta tikai tad, ja
traucējumi ir tik nopietni, ka ir vajadzīga hospitalizācija.

Daži speciālisti ilgu laiku ir uzskatījuši, ka būtu jāizvairās
personas, kuras atkarīgas no narkotikām, ārstēt,
izmantojot farmakoterapiju apvienotās atkarības riska dēļ,
piemēram, atkarība no heroīna un benzodiazepīniem,
taču šo uzskatu sāk izvērtēt no jauna (piemēram, Popov,
2003). Dažos gadījumos ir tendence parakstīt
psihofarmakoloģiskos medikamentus narkomāniem, tos
īpaši nešķirojot, daļēji tādēļ, ka trūkst laika veikt vajadzīgo
izmeklēšanu. Austrijas valsts ziņojumā ir uzsvērts, ka
zemais saskaņas līmenis narkomānu psihiskā stāvokļa
farmakoloģisko ārstēšanu padara sarežģītu, un turklāt
vienlaicīga narkotisko vielu un zāļu lietošana, ja to
pienācīgi neuzrauga, var izraisīt nelegālo narkotiku un
izrakstīto zāļu mijiedarbību vai neitralizēt parakstītās
zāles.
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Lielākajā daļā valstu ir tikai dažas specializētas integrētas
programmas vai vienības pacientiem, kas slimo ar
blakusslimībām, un to pieejamība neatbilst pieprasījumam,
kā redzams 8. tabulā, kurā norādīta pieejamā informācija.

Visizplatītākais integrētā ārstēšanas modeļa īstenošanas veids
ir psihiatru nodarbināšana narkomānijas ārstēšanas iestādēs
un/vai narkomānijas ārstēšanas personāla nodarbināšana
garīgās veselības aprūpes iestādēs. Tas varētu būt
praktiskākais risinājums nelielos reģionos, kur specializētas
integrētas klīnikas nav ilgtermiņa risinājums. Spānijā kopš
2002. gada praktizējošajiem ārstiem, kuri ārstē narkomāniju,
ir iespēja iegūt titulu „psihiatrijas speciālists”, ja viņi noliek
eksāmenu un var dokumentāri pierādīt, ka viņiem ir pieredze
darbā ar pacientiem, kuriem ir garīgi traucējumi. Portugālē
ārstniecības centram obligāti jābūt akreditētam un
sertificētam, lai tajā varētu strādāt vismaz viens psihiatrs.
Tomēr ne visiem psihiatriem, kuri strādā narkomānijas
ārstēšanas iestādēs, ir speciālās zināšanas un apmācība, kas
vajadzīga narkomānu ārstēšanai, kā arī var būt vajadzīga
turpmāka īpaša apmācība.

Lietu pārvaldība
Lietu pārvaldība kā metode, ko izmanto pacientu
ārstēšanas koordinēšanā, lai nodrošinātu individuālu
secīgu vai vienlaicīgu aprūpi, kā arī palīdzot pacientiem
atrast savu ceļu ārstēšanas sistēmā, ES ir sastopama reti.
Francija ziņo, ka sadarbību starp narkomānijas ārstēšanas
iestādēm un psihiatrijas dienestiem izveido, lai organizētu
kopīgu uzņemšanu ārstēšanai un lietu pārvaldību attiecībā
uz pacientiem, kuriem ir psihiski traucējumi un atkarība,
tomēr šāda sadarbība bieži vien notiek tikai īpašos
gadījumos. Luksemburgā un Nīderlandē speciālistiem
jāatzīst, ka lietu pārvaldība ir visefektīvākā metode, kā

Paralēlā ārstēšana

Dalīta atbildība par vienu pacientu garīgās veselības
aprūpes iestāžu un narkomānijas ārstēšanas iestāžu vidū
paralēlā ārstēšanas modelī praksē ir reta parādība. Tomēr
vietējās darba grupas, kurās iesaistīti gan veselības
aprūpes iestāžu, gan narkomānijas ārstēšanas iestāžu
pārstāvji, bieži ir svarīgs apmaiņas, sadarbības un sakaru
dibināšanas līdzeklis. Francijā, Itālijā un Nīderlandē
oficiāli noteikumi vai protokoli paredz, ka narkomānijas
ārstēšanas iestādēm cieši jāsadarbojas un vēlams
jānoslēdz oficiāli reģionāli nolīgumi ar psihiatrijas
dienestiem par nosūtīšanas procedūrām un klīniskās
informācijas apmaiņu (Olin and Plaisait, 2003). Tomēr
vairāk nekā puse no Nīderlandes pacientiem, kuriem ir
divkārša diagnoze, uzskata, ka šādi nolīgumi neveicina
aprūpes uzlabošanu (Van Rooijen, 2001).

Luksemburgā un Austrijā narkomānijas ārstēšanas iestāžu
personāls var uzraudzīt savus pacientus, kuri ir nosūtīti uz
psihiatriskajām slimnīcām. Apvienotās Karalistes
noteiktajās pamatnostādnēs uzsvērts, ka gan atkarības
ārstēšanas, gan garīgās aprūpes speciālistiem jāiesaistās
to pacientu aprūpes plānošanā, kuriem ir divkārša
diagnoze, lai noteiktu prioritātes aprūpes jomā (Veselības
departaments, 2002a).

Integrētā ārstēšana

Saskaņā ar šo modeli viena grupa veic abu veidu
traucējumu ārstēšanu. Priekšrocība ir tā, ka pacientam nav
jāsaskaras ar divām pretrunīgām ārstēšanas metodēm.
Dažās valstīs šādu integrāciju sarežģī atšķirīgas
administratīvās sistēmas (piemēram, Spānijā) vai dažādās
finanšu sistēmas (piemēram, Vācijā).
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8. tabula: Integrētas ārstniecības iestādes dažādās Eiropas valstīs

Valsts Integrētās ārstniecības iestādes.

Beļģija Integrēto iestāžu attīstība īstenošanas stadijā.

Vācija Pirmās iniciatīvas pirms 20 gadiem. Integrētas ārstēšanas pieejamība joprojām ir neatbilstoša.

Grieķija Vienu integrēto programmu uzsāka 1995. gadā, un tā paredz divas dažādas ārstēšanas iespējas atbilstoši psihiskā traucējuma nopietnībai. Rezultāti
bija pozitīvi.

Spānija 185 centri rūpējās par 4 803 blakusslimību pacientiem 2002. gadā. Viena specializēta vienība Katalonijā un viena terapeitiskā kopiena Kantabrijā
pacientiem, kuri slimo ar blakusslimībām un kuriem vajadzīga ārstēšana pastāvīgās uzturēšanās ārstniecības iestādēs.

Nīderlande Divas specializētas integrētas stacionārās ārstēšanas nodaļas. Tiek veikta procesa novērtēšana, lai attīstītu paraugpraksi.

Austrija Sadarbība starp narkomānijas ārstēšanas iestādi un tuvējo psihiatrisko slimnīcu; daži no slimnīcas psihologiem strādā narkomānijas ārstēšanas iestādē.
Pacienti uzturas narkomānijas ārstēšanas iestādē un uz slimnīcu tos nosūta tikai tad, ja psihiskie simptomi kļūst pārāk nopietni.

Apvienotā Karaliste Vairākas integrētas iestādes dažādās kopienās. Ir izvirzīti vairāki praktizējošie ārsti, kas ārstē pacientus, kuriem ir divkārša diagnoze, un kas strādā
atkarības ārstēšanas vai garīgās veselības aprūpes grupās.

Norvēģija Viens integrēts projekts, kas saistīts ar psihiatrijas centru Oslo. Paveiktā darba kontrole un novērtēšana divu gadu garumā, galveno uzmanību pievēršot
pamatvajadzībām, piemēram, izmitināšanai, darbam, sociālajiem sasniegumiem un sociālajām attiecībām.



3. īpašā tēma: Saslimstība ar blakusslimībām

ārstēt pacientus, kuriem ir divkāršā diagnoze, taču tā ir
dārga un laikietilpīga, un, lai to veiktu, ir vajadzīgas
īpašas profesionālās zināšanas. Tomēr dažās valstīs īsteno
lietu pārvaldībai līdzīgu pasākumu, kas zināms kā
„uzstājīgā kopienas ārstēšana” (skatīt turpmāk tekstā).

Ārstēšanas metodes un paraugprakse
Parasti, ārstējot pacientus no blakusslimībām, rodas daudzas
problēmas, un šāda veida ārstēšana ļoti daudz prasa no
personāla un bieži vien ir bez rezultātiem. Pacientus bieži
vien ir grūti kontrolēt to graujošās un antisociālās uzvedības
dēļ, jo īpaši šāda uzvedība ir pacientiem, kuriem ir
„dramatiskāki” personības traucējumi, kā arī to emocionālās
nestabilitātes dēļ. Pretestība ārstēšanās noteikumiem un
prasībām vai to neievērošana, piemēram, tikšanās ar
apmeklētājiem vai zāļu lietošana, ir plaši izplatīta, un šādas
uzvedības izraisītu vilšanos pastiprina nepateicīgas
personiskās attiecības. Panākumi pārsvarā ir nelieli, bet
pacientu atsijāšanās līmenis ir augsts, kas ārstēšanu padara
laikietilpīgu un dārgu, kā arī nepievilcīgu darbiniekiem,
kuriem bieži jāsaskaras ar nepacietību, apspiestu agresiju un
„pārdegšanas” simptomiem. Pārraudzības procedūru un
pēcaprūpes trūkums veicina pacientu atkalatgriešanās
gadījumu skaita palielināšanos, un gan garīgi, gan
narkotisku vielu lietošanas izraisīti traucējumi bieži kļūst
hroniski. No otras puses, pacientiem bieži ir bijuši daudzi
nepatīkami konflikti ar atbalsta dienestiem, un tādēļ viņi
nelabprāt vēlas ārstēties.

Lai gan situācija ir sarežģīta, speciālisti pastāvīgi mēģina
rast un attīstīt efektīvākas pieejas. Regulāras starpnozaru
apspriedes par gadījumiem un intensīva sadarbība varētu
kompensēt personāla savstarpējo izpratnes trūkumu. Šādi
centieni ikvienam iesaistītajam nodrošina detalizētāku
informāciju par pacientiem un veicina aprūpes
paraugprakses vai stratēģiju attīstību. Ārstēšanas kvalitāte
ir vissvarīgākais faktors pozitīvu rezultātu sasniegšanā.

Tāpat kā vairākās ar narkotikām saistītās jomās, arī
blakusslimību jomā dokumentācija, novērtēšana un izpēte
ir nožēlojami zemā līmenī. Nav skaidra zinātniska
pamatojuma attiecībā uz to, kāda veida ārstēšanai ir
vislabākie rezultāti. Cochrane Collaboration speciālisti ir
pārskatījuši psihosociālās ārstēšanas programmas (Ley et
al., 2003). Pārskata materiāls bija ierobežots – seši
pētījumi, no kuriem četri bija nelieli, un visi projekti
pārsvarā bija zemas kvalitātes gan projekta, gan
paziņojumu sniegšanas ziņā. Galvenais secinājums bija
tāds, ka „nav skaidru pierādījumu, kas attaisnotu iespēju
īstenot jebkāda veida programmu par vielu nepareizu
lietošanu attiecībā uz pacientiem, kuriem ir smaga garīga
slimība, ja šāda programma paredz aprūpi, kas ir pārāka
par standarta aprūpi”. Tika secināts, ka „jaunu

specializētu ar narkotiku nepareizu lietošanu saistītu
pakalpojumu īstenošana attiecībā uz pacientiem, kuriem ir
smagas garīgas slimības, jāveic vienkāršas, labi
pārdomātas, kontrolētas klīniskās izpētes kontekstā”.

Veicot vērienīgu pārskatu par starptautisku alkoholisma un
narkomānijas ārstēšanas izpēti, secināts, ka veikti tikai
astoņi pētījumi pēc nejaušības principa par to narkomānu
ārstēšanu, kuriem ir nopietni psihiski traucējumi (Jansson
and Fridell, 2003). Narkomānu atsijāšanas līmenis bija
ārkārtīgi augsts jau pirms ārstēšanas uzsākšanas. Veicot
īstermiņa papildu pasākumus, atklājās, ka, pacientus
ārstējot dzīvojamos centros, īpaši terapeitiskās kopienās,
bija labāki rezultāti dzīves apstākļu un narkotiku lietošanas
ziņā, bet ne psihisko simptomu ziņā.

Dažas iezīmes ir raksturīgas visām ārstēšanas situācijām.
Turpmāk minētie ieteikumi ir ņemti no pārskatiem un
metaanalīzes par starptautiski publicētiem pēc nejaušības
principa veiktiem kontrolētiem pētījumiem par
narkomānijas ārstēšanu (Berglund et al., 2003):

1. jāpievērš pastāvīga uzmanība narkotiku lietošanas
paraduma(-u) maiņai;

2. jābūt augstam iejaukšanās struktūras līmenim;

3. iejaukšanās jāturpina pietiekami ilgi, lai būtu ietekme;

4. iejaukšanās jāturpina vismaz trīs mēnešus, vēlams ilgāk.

Apvienotajā Karalistē Veselības departamenta
pamatnostādnēs (Veselības departaments, 2002b) un
izpētes projektos, un literatūras pārskatos (piemēram,
Crawford, 2001) divkārša diagnoze ir iekļauta darba
kārtībā. Tomēr zinātniskais pamats pārsvarā ir
Ziemeļamerikas pieredze, un mazāk nekā 10 % no
Crawford rezumējumiem ir veikti, pamatojoties uz
pētījumiem Apvienotajā Karalistē.

Saskaņā ar Nīderlandē veiktu pārskatu par starptautiskiem
pētījumiem iespējami efektīvs lietu pārvaldības modelis ir
uzstājīga kopienas ārstēšana, kas ietver strukturālus (lietu
skaits, kopīgs darbs, sadarbība ar citiem veselības
aprūpes speciālistiem), organizatoriskus (precīzi formulēti
iekļaušanas kritēriji, ierobežota jaunu pacientu
uzņemšana, 24 stundu krīzes iejaukšanās) un satura
(atbalsts un aprūpe ikdienas situācijās, aktīva pieeja,
bieža saziņa) aspektus (Wolf et al., 2002). Birmingemā,
Apvienotajā Karalistē, uzstājīgas kopienas ārstēšanas
komandas tiek apmācītas, izmantojot ar rokasgrāmatām
pamatotu pieeju, kognitīvas uzvedības integrētu ārstēšanu.
Komandām piedāvā pastāvīgu atbalstu, lai veiktu
iejaukšanos, kā arī novērtē iejaukšanās procesu un
rezultātu (Karaliskās psihiatru koledžas Vielu nepareizas
lietošanas fakultātes un Pasaules psihiatru asociācijas kopīgā
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(173) Dialektiskā uzvedības terapija (DBT) ir vairāku izziņas un uzvedības terapijas stratēģiju piemērošana robežlīnijas personības traucējumu izraisītām
problēmām (BPD), ieskaitot uz pašnāvību tendētu uzvedību. 
(174) Skatīt http://www.entermentalhealth.net/papers/kbm02.pdf

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

uzlabojumus, kuriem bija šizofrēnija un narkotiku
nepareizas lietošanas izraisīti traucējumi;

• pārskatā par Norvēģijā veiktiem pētījumiem saistībā ar
to pacientu ārstēšanu, kuri slimoja ar blakusslimībām,
tika secināts, ka agresīvu, impulsīvu uzvedību
vissekmīgāk varēja novērst, izmantojot konfrontējošu,
strukturētu grupu terapiju vienlaicīgi ar ģimenes
terapiju. Pacientus, kuri slimo ar depresiju vai trauksmi,
vislabvēlīgāk ietekmē individuāla psihoterapija un
atbalsta grupas terapija (Vaglum, 1996).

Izpēte

Nesen ir sācies izpētes projekts par divkāršu diagnozi
saistībā ar Eiropas Kopienas Piekto izpētes un attīstības
programmu. Šis perspektīvais, vairākās vietās veiktais
pētījums, ieskaitot Angliju, Dāniju, Franciju, Poliju, Skotiju
un Somiju, ir plānots tā, lai tajā būtu aprakstīta
pakalpojumu sniegšana pacientiem, kuriem ir divkārša
diagnoze, septiņās Eiropas psihiatriskajās iestādēs un lai
12 mēnešu ilgā laika periodā salīdzinātu saslimstības
līmeni un pakalpojumu izmantošanu to pacientu vidū,
kuriem ir divkārša diagnoze. Pētījuma rezultāti aptvers
atkarības smagumu, psihiskos simptomus, ārstēšanas
principu ievērošanu, psihosociālo darbību, sociālo tīklu,
pacientu atgriešanos ārstniecības iestādēs un mirstību.
Sagaidāms, ka rezultāti būs 2005. gadā (174).

Apmācība

Lielākajā daļā valstu ārsti un medmāsas, kuras apmāca,
saņem ļoti maz norādījumu par narkomāniju un vēl mazāk
par saslimstību ar blakusslimībām. Itālijā garīgās veselības
aprūpes un narkomānijas ārstēšanas iestāžu personāla
kopīgu apmācību rīko arvien biežāk. Nīderlandē Trimbos
Institūts organizē apmācības kursus gan atkarības
ārstēšanas, gan garīgās veselības aprūpes iestāžu
speciālistiem, kas iesaistīti to pacientu ārstēšanā, kuriem ir
divkārša diagnoze. Citās valstīs rīko kvalifikācijas celšanu
darba vietā un kursus, taču tos īsteno reti un juceklīgi.

Apvienotajā Karalistē Karaliskā psihiatrijas koledža ir
uzsākusi apmācības vajadzību analīzi (Mears et al.,
2001), pētot vairākas profesionāļu grupas gan no garīgās
veselības aprūpes, gan narkomānijas ārstēšanas iestādēm.
Piecdesmit pieci procenti no speciālistiem atzina, ka viņi
jutās nepienācīgi sagatavoti, lai strādātu ar pacientiem,
kuriem ir blakusslimības, un izteica vajadzību pēc papildu
apmācības.

sanāksme, 2003. gads). Norvēģijā testē dažas integrētas
komandas, kas pamatojas uz uzstājīgu kopienas ārstēšanu.

Turpmāk minētais pārskats ietver pierādījumus par
paraugpraksi, par kuriem ziņojuši Reitox tīkla valstu
koordinācijas centri:

• papildu pētījums, kurā izpētīti 219 pacienti, kas
ārstējas no opiātu atkarības Hamburgas narkomānijas
ārstēšanas iestādēs, liecina, ka divu gadu laikā
samazinājies heroīna un kokaīna lietošanas apjoms.
Četrdesmit septiņiem procentiem pacientu bija
vērojamas pozitīvas psihisko traucējumu izmaiņas
(Krausz et al., 1999);

• Itālijā veiktā pētījumā secināts, ka ārstēšanas rezultāti,
izmantojot metadonu, nebija ievērojami atšķirīgi
attiecībā uz pacientiem, kuriem ir nopietni vai nelieli
psihiski simptomi, gan pacientu paturēšanas, gan
heroīna lietošanas ziņā. Tomēr šķiet, ka pacientiem,
kuriem ir nopietnāki psihiski traucējumi, bija vajadzīga
lielāka vidējā metadona deva (Pani et al., 2003);

• dialektiskā uzvedības terapija (173) ir ārstēšanas
metode, kas šķiet īpaši piemērota sievietēm – narkotiku
lietotājām, kurām ir nopietni robežlīnijas personības
traucējumi un/vai tieksme uz pašnāvību. Tomēr
pierādījumi pieejami tikai par dažiem pētījumiem.
Nīderlandes kontrolētā dialektiskās uzvedības terapijas
izpētē secināts, ka gan eksperimentālās, gan „parastās
ārstēšanas” grupās bija vērojami pozitīvi rezultāti, jo
mazinājās pašiznīcinošas uzvedības tendences.
Eksperimentālajā grupā bija vērojams ievērojami
lielāks alkohola patēriņa samazinājums, taču attiecībā
uz narkotiku lietošanu nekonstatēja nekādas izmaiņas
(Van den Bosch et al., 2001);

• Zviedrijā veiktā pētījumā par narkotiku lietošanas
atsākšanu saskaņā ar ASI aptauju visā ārstēšanas
periodā atklājās, ka divus gadus pēc ilgas ārstēšanās
46 % no izrakstītajiem pacientiem nebija lietojuši
narkotikas. Pacienti, kuriem bija divkārša diagnoze, bija
nopietnākas problēmas saskaņā ar ASI nekā pacientiem,
kuriem nebija psihozes. Kopumā bija vērojamas nelielas
personības un simptomu izmaiņas, taču vairāku pacientu
uzraudzības laikā viņu dzīves kvalitāte bija augstākā
līmenī un dzīvesveids bija stabilāks (Jonsson, 2001);

• Apvienotajā Karalistē Barrowclough et al. (2001)
secināja, ka motivējošas intervēšanas, kognitīvas
uzvedības terapijas un ģimenes intervences pasākumu
apvienojums veicināja to pacientu veselības stāvokļa
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TR-Anýttepe/Ankara
Ylhami HÜNER
Tel. (90-312) 412 75 00 — Fax (90-312) 412 75 05 
E-mail: ihuner@tadoc.gov.tr

113





Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

2004. gada ziņojums: Situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā

Luksemburga: Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs
2004 — 113 lpp. — 21 x 29,7 cm
ISBN 92-9168-210-1





PĀRDOŠANA UN ABONĒŠANA 

 

Publikāciju biroja publikācijas par samaksu ir pieejamas pārdošanas punktos visā pasaulē. 

Kā es varu iegūt kādu publikāciju? 

Kad esat izskatījuši pārdošanas punktu sarakstu, sazinieties ar jūsu izvēlēto pārdevēju, lai 

izdarītu pasūtījumu.  

Kur es varu iegūt pārdošanas punktu sarakstu? 

• Apmeklējiet Publikāciju biroja tīmekļa vietni http://publications.eu.int/ 

• vai pasūtiet izdruku pa faksu (352) 2929-42758



ISBN 92-9168-210-1

,!7IJ2J1-gicbac!

1
6

     1
7

     5
   T

D
-A

C
-0

4
-0

0
1

-LV
-C

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
visaptverošu informāciju par narkotikām un narkomāniju Eiropā.

EMCDDA apkopo, analizē un izplata 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 visplašāko informāciju tas sniedz plašsaziņas
līdzekļiem un plašai sabiedrībai.

Šajā gada ziņojumā ir EMCDDA gada pārskats par narkomānijas
problēmu ES dalībvalstīs un Norvēģijā, un šis ziņojums ir svarīgs atsauces
materiāls tiem, kuri vēlas uzzināt jaunāko informāciju par narkotikām
Eiropā.


