KOKAINAS, AMFETAMINAI, EKSTAZIS IR KANAP S: NAUJAUSIOS TENDENCIJOS
Jauni europie iai iš stimuliuojan i narkotik renkasi kokain
(11.24.2005 LISABONA) Šiandien Briuselyje paskelbtoje 2005 m. Metin je ataskaitoje apie narkotik
problem Europoje, ES narkotik steb senos agent ros (EMCDDA) praneša, kad kokainas tapo vienu iš
labiausiai vartojam narkotik Europoje. Pastaruoju metu prekybos kokainu ir jo vartojimo apimtys nuolat
did ja. Kartu daug ja su kokainu susijusi sveikatos problem .
EMCDDA duomenimis, kokain yra vartoj maždaug 9 milijonai europie i (3% vis suaugusi j ).
Panašu, kad per pastaruosius metus šio narkotiko yra band nuo 3 milijon iki 3,5 milijono asmen (1% vis
suaugusi j ), tuo tarpu maždaug 1,5 milijono asmen yra priskiriami dabartiniams vartotojams, kurie vartojo
kokain pastar j m nes (0,5% vis suaugusi j ). Daugiausia š narkotik vartoja asmenys nuo 15 iki 34 met ,
ypa jauni vyrai – miesto gyventojai.
Kokaino vartojimas atskirose šalyse labai skiriasi. Nacionaliniais tyrimais nustatyta, kad šio narkotiko yra band
nuo 1% iki 11,6% jaun europie i , o per pastaruosius 12 m nesi j vartojo nuo 0,2% iki 4,6% asmen .
Ispanija ir Jungtin Karalyst praneša apie didžiausias šio narkotiko vartojimo apimtis: pastaraisiais metais
kokain šiose šalyse vartojo net 4% jaun suaugusi j – tai viršijo dabartin ekstazi ir amfetamino vartojim .
Agent ra teigia, kad šie apskai iavimai dabar art ja prie JAV skai i ir kelia nerim , kad kokainas tampa
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daugelio jaun žmoni Europoje pasirenkamu stimuliuojan iu narkotiku ( ).
Nuo 1990 m. pabaigos apie kokaino vartojimo tarp jaun suaugusi j did jim rodo Danijoje, Italijoje,
Vengrijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje atlikti tyrim duomenys. 2001 m. šio narkotiko vartojimo apimtys
ypa padid jo Ispanijoje ir Jungtin je Karalyst je, ta iau naujesni duomenys rodo, kad ši tendencija
dabar gali maž ti.
Pagal šiandienin ataskait kreko – narkotiko, ypa siejamo su visuomen s sveikata ir socialin mis
problemomis – vartojimas Europoje išlieka nedidelis. Apie didesn vartojim pranešama tik keliuose
didesniuose miestuose, daugiausia Nyderlanduose ir Jungtin je Karalyst je.
Europoje konfiskuoto kokaino spar iai daug ja
Naujausi duomenys rodo, kad nuo 2002 m. iki 2003 m. kokaino ES konfiskuota beveik dvigubai daugiau nei
anks iau – nuo 47 ton iki daugiau nei 90 ton . Tai ver ia daryti prielaid , kad Europa šiuo metu yra didžiausia
šio narkotiko rinka. Didžioji dalis kokaino ES patenka per Iberijos pusiasal ir Nyderlandus bei per svarbias
Afrikos ir Karib valstybi tranzitines prekybos zonas Europoje.
Ispanija ir Nyderlandai praneša apie didžiausius ES konfiskuoto kokaino kiekius. Abiejose šalyse nuo 2002 m.
iki 2003 m. šio narkotiko konfiskuota dvigubai daugiau nei anks iau.
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Did janti kokaino žala visuomen s sveikatai
Remiantis dabartine ataskaita, gydytojus d l kokaino vartojimo neigiam padarini kreipiasi vis daugiau
europie i . Šiandien Europoje apie 10% klient prašym gydytis d l narkotik priklausomyb s yra susij b tent
su kokaino vartojimu, nors atskirose šalyse šie duomenys labai skiriasi. Daugiausia klient , besikreipian i
pagalbos d l kokaino vartojimo, yra Ispanijoje (26%) ir Nyderlanduose (38%). 2003 m. Nyderlanduose tarp
prad jusi gydytis pacient yra daugiau besikreipian i pagalbos d l su kokainu susijusi sveikatos problem
nei d l opioid vartojimo.
EMCDDA teigia, kad mirtis nuo kokaino perdozavimo yra „didžiul problema ir apie j nepakankamai
informuojama“. Kokain dažnai vartoja opioid vartotojai, ir narkotik perdozavimo atvejais jis dažnai
aptinkamas kartu su opioidais. Nustatyta, kad 10% su narkotikais susijusi mir i (kai kuriose šalyse nuo 1% iki
15%) priežastis - kokaino perdozavimas. Ataskaitos duomenimis, tai gali gal t reikšti, kad ES per metus nuo
kokaino perdozavimo mir keli šimtai asmen . Ta iau vien tik su kokaino vartojimu susijusi mir i atvejai
teb ra reti, nors reik t susir pinti, kadangi šis narkotikas trikdo širdies ir kraujagysli darb .
Kit narkotik vartojimo apimtys ES nemaž ja
EMCDDA naujausiais tyrim duomenimis, ekstazi ir amfetamin vartojimo apimtys tarp jaun suaugusi j
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daugelyje ES valstybi nari ( ) did ja.
Apie didel ekstazi vartojim Europoje pirm kart buvo pranešta 1990 m., dabar šio narkotiko vartojimas
daugelyje valstybi prilygsta amfetamino vartojimui arba j viršija. Agent ros duomenimis, ekstazi ES
pastaruoju metu vartojo 2,6 milijono suaugusi j (0,8% vis suaugusi j ).
Nacionaliniais tyrimais nustatyta, kad nuo 0,6% iki 13,6% jaun suaugusi j yra band ekstazi, o 0,4–6% j
vartojo pastaraisiais metais. Didžiausios ekstazio vartojimo tarp jaun suaugusi j apimtys nustatytos Estijoje
(3,7%), Ispanijoje (3,8%), ekijos Respublikoje (5,9%) ir Jungtin je Karalyst je (6,9%). Ta iau skirtingai
nei kitos duomenis pateikusios šalys, Vokietija, Graikija ir Jungtin Karalyst praneša, kad ekstazi
vartojimas šiuo metu stabilizavosi.
Danija, Estija ir Jungtin Karalyst – šalys, kuriose pastaruoju metu amfetamino tarp jaun suaugusi j
vartojama daugiausia (apytikriais apskai iavimais – 3%). Jungtin Karalyst yra vienintel ES valstyb , kuri
praneša apie ženkl amfetamino vartojimo pastaruoju metu šioje amžiaus grup je (15–34 m.) sumaž jim .
Europa išlieka svarbiausiu ekstazi ir amfetamino gamybos centru
Pasauliniu mastu Europa išlieka pagrindiniu ekstazi gamybos centru, nors jos svarba maž ja ekstazi gamybai
plintant kitas pasaulio dalis. Pasaulin amfetamino gamyba ir konfiskavimai taip pat teb ra koncentruoti
Europoje. 2003 m. amfetamino gamybos laboratorijos buvo atskleistos Belgijoje, Vokietijoje, Estijoje,
Lietuvoje, Liuksemburge (nedidel s), Nyderlanduose, Lenkijoje ir Jungtin je Karalyst je.
Daugiausia 2003 m. konfiskuoto amfetamino buvo pagaminta Nyderlanduose, po to – Lenkijoje ir Belgijoje.
Apie 82% viso 2003 m. pasaulyje konfiskuoto amfetamino kiekio buvo konfiskuota Vakar ir Vidurio
Europoje. Teigiama, kad nuo 2002 m. amfetamino konfiskuojama vis daugiau.
Europa priešinasi pasaulinei tendencijai – metamfetamino vartojimas nedid ja
Nepaisant did jan i r pes i , susijusi su metamfetamino vartojimu Afrikoje, Azijoje, Australijoje,
Naujojoje Zelandijoje ir JAV, didesnis šio narkotiko naudojimas nustatytas tik ekijos Respublikoje ir
Slovakijoje. ekijos Respublikoje ši problema egzistuoja nuo 1980 m., ir daugiau kaip 50% asmen , kurie
kreipia d l gydymo, vartoja metamfetamin .
Komentuodamas pirmiau pateikt informacij , EMCDDA valdybos pirmininkas Marcel Reimen sako: „Daug
Europos šali yra stipriai susijusios su tomis pasaulio dalimis, kurios turi sunkum d l metamfetamino. Turint
2005 m. metin ataskait galima atsisi sti 22 kalbomis adresu http://annualreport.emcdda.eu.int
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omenyje, kad Europos stimuliant rinka ple iasi, negali b ti atmetama metamfetamino vartojimo pl tros
galimyb . Priešingai – tai išlieka kritine budrumo ir prevencin s veiklos sritimi“.
Nat rali j haliucinogen populiarumo problema
Sintetini haliucinogenini medžiag , pavyzdžiui, LSD, Europoje vartojama nedaug. Ta iau šiandienin je
ataskaitoje pažymima, kad tarp 15–16 met moksleivi palyginti dažnas reiškinys yra bandyti nat raliuosius
haliucinogenus, pavyzdžiui, „magiškuosius grybus“. 2003 m. „magišk j gryb “ vartojimo paplitimas
ekijos Respublikoje, Danijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Austrijoje ir Lenkijoje prilygo ekstazi vartojimui,
o Belgijoje, Vokietijoje ir Pranc zijoje j viršijo.
Daugiau nei 62 milijonai europie i yra band kanapi
EMCDDA apskai iavimais, daugiau nei 62 milijonai europie i (arba daugiau nei 20% vis suaugusi j ) kada
nors yra band kanapi ir apie 20 milijon europie i (daugiau nei 6% vis suaugusi j ) jas vartojo
pastaraisiais metais. Apie 9,5 milijono europie i (beveik 4% vis suaugusi j ) yra priskiriami dabartini
kanapi vartotoj kategorijai, maždaug 3 milijonai jaun suaugusi j , daugiausia – jauni vyrai, yra vertinami
kaip kasdien arba beveik kasdien vartojantys š narkotik .
Kanap s – maž jant nacionaliniams skirtumams atsiranda tolygesnis vaizdas
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Nuo 1990 m. vidurio kanapi vartojimas Europoje did ja ( ). Ta iau bendras ES kanapi vartojimo paplitimas
buvo netolygus, o Jungtin Karalyst istoriškai išsiskyr kaip valstyb , kurioje kanapi vartojimo paplitimas
buvo didžiausias.
Ta iau, EMCDDA teigimu, pad tis pasikeit : šiuo metu kitos valstyb s „užpildo sprag “, o nuo 1998 m.
Jungtin je Karalyst je kanapi vartojimas stabilizuojasi. Pavyzdžiui, vartojimo pastaruoju metu tarp jaun
suaugusi j paplitimas yra toks: 17,3% Ispanijoje, 19,5% Jungtin je Karalyst je, 19,7% Pranc zijoje ir
22,1% ekijos Respublikoje. (Mažiausiai kanapi pastaruoju metu jauni suaugusieji vartoja Graikijoje,
Švedijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje).
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ESPAD mokykl tyrimo projektas ( ) atveria galimyb pažvelgti ilgalaikes (1995–2003 m.) narkotik vartojimo
tarp Europos moksleivi (15–16 met ) tendencijas ir parodo kanapi vartojimo konvergencijos požymius. 1995
m., remiantis ESPAD duomenimis, apskai iuota, kad kanapi vartojimo šioje amžiaus grup je paplitimas buvo
toks: 41% Jungtin je Karalyst je ir 37% Airijoje - žymiai didesnis nei visose kitose tyrime dalyvaujan iose
ES valstyb se nar se. ekijos Respublika (22%) buvo vienintel iš kit ES valstybi , pranešusi apie 20%
vartojimo lyg . Daugelis šali praneš apie žemesn nei 10% vartojimo lyg .
2003 m. ESPAD duomenys atskleidžia labai skirting vaizd - devynios ES valstyb s nar s praneš apie 20%
viršijant vartojimo paplitimo lyg : ekijos Respublika (44%), Airija (39%), Jungtin Karalyst (38%),
Pranc zija* (38%) Slov nija (28%) Italija (27%), Slovakija (27%), Danija (23%) ir Estija (23%). Ryškiausi
kanapi vartojimo paplitimo padid jimai buvo naujosiose Vidurio ir Ryt ES valstyb se nar se, kuriose
1995 m. vartojimo lygiai buvo labai žemi (paprastai mažiau nei 10%).
2003 m. apie aukš iausi Europoje kanapi vartojimo paplitimo tarp 15–16 met amžiaus moksleivi lyg buvo
pranešta ekijos Respublikoje (44%), o apie aukš iausi vartojimo pastar j m nes lyg – Ispanijoje ir
Pranc zijoje (22%). Nuo 1999 m. iki 2003 m. ekijos Respublikoje 5% padaug jo moksleivi , teigian i , kad
jie pirm kart paband kanapi b dami 13 met arba jaunesni, skai ius. Ta iau ir Nyderlandai, ir Jungtin
Karalyst praneš apie maž , 1% šio skai iaus sumaž jim , nors tokio dydžio pokyt sunku interpretuoti.
Keli narkotik vartojimo kartu paplitimas Europoje – išskirtinis požymis
Ataskaitoje teigiama, kad keli narkotik vartojimas kartu pastaruoju metu yra pagrindinis Europos narkotik
reiškinio požymis, d l kurio paprasta konkre i medžiag analiz neparodo tikro vaizdo.
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Šiuo klausimu EMCDDA direktorius Wolfgang Götz daro išvad : „Analizuojant narkotik vartojimo poveik
visuomen s sveikatai, šiandien reikia atsižvelgti sud tin tarpusavyje susijusi psichoaktyvi j medžiag ,
skaitant alkohol ir tabak , vartojimo vaizd . Telkimasis ties vienos medžiagos vartojimo paplitimo
tendencijomis gali b ti apgaulingas, jei nepaisomas skirting narkotik r ši santykis“.

Pastabos ir apibr žimai
Visi suaugusieji – 15–64 met ; jauni suaugusieji – 15–34 met ; vartojimas bent kart gyvenime – band mažiausiai vien
kart gyvenime/ kada nors band ;
Vartojimas pastaruoju metu – pastarieji 12 m nesi ; dabartinis vartojimas – pastarasis m nuo/ 30 dien .
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( ) Žr. 2005 m. metin s ataskaitos komentar , paveiksl l „Kokaino vartojimas pastaraisiais metais tarp jaun suaugusi j
(15–34 met )“.
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( ) Žr. 4 skyri , 8 ir 9 paveiksl lius.
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( ) Žr. 3 skyri , 4 paveiksl l .
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( ) http://www.espad.org/index.html (* Pranc zija ESPAD tyrimuose tik nuo 1999 m.).
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