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Druskininkai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) – didžiausia skėtinė
nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, šiuo metu vienijanti 71 nacionalinę jaunimo
ir su jaunimu dirbančią organizaciją bei savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą,
palaikydama pirminius Lietuvos Respublikos Seimo žingsnius reformuojant narkotikų
politiką, t. y., siekį dekriminalizuoti mažo kiekio narkotinių medžiagų disponavimą be tikslo
platinti, ragina ir palaiko tolimesnę, išsamesnę narkotikų politikos reformą Lietuvoje,
orientuotą į dekriminalizavimą, prevenciją, ankstyvąją ir vėlyvąją intervenciją, žalos
mažinimą.

Stebėdami situaciją Lietuvoje pastaraisiais metais, reiškiame susirūpinimą dėl šių
aplinkybių: Lietuvoje 2016-2019 metais nepilnamečių, kurie įvykdė nusikalstamas veikas,
susijusias su disponavimu narkotinėmis medžiagomis, skaičius padidėjo 1,95 karto, itin
didelis nusikalstamų veikų skaičiaus augimas pastebimas ir jaunimo amžiaus grupėje nuo 18
iki 29 m. Šis skaičius 1,73 karto (1 385 asmenys) padidėjo 2016-2019 m. laikotarpiu1. Verta
atsižvelgti, kad būtent šių metų laikotarpyje buvo dar labiau sugriežtinta narkotikų politika –
vėl pradėtos taikyti LR baudžiamojo kodekso nuostatos dėl disponavimo mažo kiekio
narkotinėmis medžiagomis be tikslo platinti. Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad įsigaliojus
baudžiamajai narkotikų politikai Lietuvoje, užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius toliau
nemažėjo ir išlaikė augimo tendenciją2. Tai yra vienas iš požymių, jog taikoma baudžiamoji
narkotikų politika Lietuvoje nėra veiksminga. Taip pat, remiantis tuo pačiu 2020 m.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) pranešimu, galime
pastebėti, kad 2017-2019 m. pagrindinių narkotikų koncentracija (išskyrus metamfetamino)
didžiuosiuose miestuose augo, o lyginant 2013 ir 2018 m. stipriai išaugo nors kartą gyvenime

2 Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, Statistical Bulletin 2021, 2021. Prieiga per internetą:
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021#displayTable:DLO-01-1

1 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, „Psichoaktyvios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai
2020ׅ”. Prieiga per internetą: https://ntakd.lrv.lt/lt/statistika-ir-tyrimai

http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021#displayTable:DLO-01-1
https://ntakd.lrv.lt/lt/
https://ntakd.lrv.lt/lt/statistika-ir-tyrimai


ir pastarąjį mėnesį narkotikus bandžiusių asmenų skaičius1. Taip pat vertinant Alkoholio ir
kitų psichoaktyviųjų medžiagų tyrimo projekto Europos mokyklose (ESPAD) tyrimų
duomenis nuo 2007 metų narkotinių medžiagų vartojimas viso gyvenimo laikotarpiu tarp
15-16 metų amžiaus moksleivių reikšmingai nemažėjo (2007 metais ši reikšmė siekė 20
proc., 2011 metais pakilo iki 21 proc., o 2015 ir 2019 metais žymiai nekito ir išliko 19 proc.).
Tačiau lyginant ESPAD tyrimo metu nustatytą raminamųjų vaistų be gydytojo recepto
siekiant apsvaigti suvartojimą, nerimą kelia 2015 ir 2019 metų tendencijos. Lyginant šiuos
metus vartojimas pakilo nuo 9 iki 20 proc. 3; 4. Remiantis šia informacija, galima daryti
prielaidą, kad šios priemonės, t. y., baudžiamosios narkotinės politikos siūlomi sprendimai,
nėra tokios veiksmingos, kaip tikėtasi, ir reikalauja išsamios peržiūros ir atitinkamo pokyčio
šios politikos srityje. Ypatingą rūpestį kelia tai, kad dabartinis teisinis reguliavimas
neproporcingai kenkia jauniems asmenims – dabartinė tvarka sąlygoja padėtį, kurioje jaunas
asmuo, vartojęs narkotines medžiagas gali būti traukiamas į baudžiamąją atsakomybę.

DEKRIMINALIZAVIMAS

Tarptautinė patirtis taip pat patvirtina tezę, kad baudžiamoji narkotikų politika nėra
tokia efektyvi siekiant riboti neigiamus narkotikų vartojimo sukeliamus padarinius, jeigu ją
lygintume su empatiška, mokslu grįsta narkotikų politika. Stebint Portugalijos mirčių,
susijusių su narkotikų vartojimu tendencijas prieš ir po dekriminalizavimo, galime pastebėti,
jog po dekriminalizavimo mirčių kiekiai krito, o didžiausias mažėjimas pastebėtas tarp 2001
ir 2002 metų (2001 metais Portugalijoje mažo kiekio narkotinių medžiagų disponavimas
buvo dekriminalizuotas). Nors vėliau pastebėtas mirčių susijusių su narkotikų vartojimu
kilimas, tai didžiąja dalimi yra siejama su pakitusiais atliekamų toksikologinių tyrimų
mastais. Tačiau teigiamų toksikologinių tyrimų, kurių metu buvo aptikta opiatų pėdsakų, dalis
nuo visų atliktų stabiliai mažėjo (nuo 95 proc. 1999 m. iki 59 proc. 2008 m.). Taip pat
pažymėtina, jog stebint viso regiono tendencijas (Portugalijos, Ispanijos ir Italijos), kuomet
Ispanijoje kilo mirčių skaičiai, siejamų su kitų narkotikų vartojimu, ypač kokaino,
Portugalijoje šios tendencijos nebuvo pastebėtos5. Remiantis šiais duomenimis galima daryti
prielaidą, kad narkotikų politikos griežtumas nesąlygoja mažesnio mirčių skaičiaus.
Remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) statistiniais
duomenimis, moksliniais tyrimais, atliktais po to, kai šalys dekriminalizavo mažo kiekio
narkotinių medžiagų disponavimą, siekiant apsaugoti piliečių gyvybes ir norint mažinti jų
galimą priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, baudžiamoji narkotikų politika nėra
tinkama. Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį ir į Portugalijos gyventojų narkotikų vartojimo
statistiką prieš ir po dekriminalizavimo. Nors po dekriminalizavimo bendras narkotinių
medžiagų suvartojimas kilo, jį galima priskirti kelioms susiklosčiusioms aplinkybėms.
Didžiąja dalimi šį didėjimą galima sieti su narkotinių medžiagų vartojimo didėjimu regione

5 Hughes C. E., Stevens A., What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?,
2010. Prieiga per internetą: https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/50/6/999/404023

4 Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų tyrimo projektas Europos mokyklose, ESPAD Report
2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2016. Prieiga per
internetą: http://www.espad.org/sites/espad.org/files/TD0116475ENN.pdf

3 Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų tyrimo projektas Europos mokyklose, ESPAD Report
2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2020. Prieiga per
internetą: http://www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf
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(Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje). Taip pat šią tendenciją galima sieti su padidėjusiu
pranešimų apie vartojimą kiekiu, kuris susidarė dėl sumažėjusios stigmos, susijusios su
narkotinių medžiagų vartojimu5. Tuo pat metu galime pastebėti, jog buvo matomas narkotinių
medžiagų vartojimo viso gyvenimo laikotarpiu sumažėjimas tarp jautriausių amžiaus grupių:
tarp 13-15 metų moksleivių vartojimas sumažėjo nuo 14,1 proc. 2001 metais iki 10,6 proc.
2006 metais, o tarp 16-18 metų moksleivių vartojimas sumažėjo atitinkamai nuo 27,6 proc.
iki 21,6 proc. Atsižvelgti į narkotinių medžiagų vartojimą šiose amžiaus grupėse yra itin
svarbu, kadangi šio amžiaus moksleiviai yra jautriausi aplinkos pokyčiams, jų nervų sistema
yra labiausiai paveikiama įvairių psichoaktyviųjų medžiagų6. Reikia paminėti, jog nors kai
kuriose amžiaus grupėse buvo pastebėtas narkotinių medžiagų vartojimo didėjimas viso
gyvenimo laikotarpiu, vartojimo skaičiai pastarųjų metų ir pastarojo mėnesio laikotarpiais
kito minimaliai, statistiškai nereikšmingai arba apskritai nekito. Tai nurodo, jog didžioji dalis
praneštų narkotinių medžiagų vartojimo atvejų, prisidėjusių prie vartojimo didėjimo viso
gyvenimo laikotarpiu, buvo trumpalaikio eksperimentinio vartojimo atvejai, po kurių
asmenys narkotinių medžiagų toliau nevartojo7. Taip pat Portugalijoje po mažo kiekio
narkotinių medžiagų disponavimo dekriminalizavimo buvo pastebėtas probleminio narkotikų
vartojimo (angl. PDU - problematic drug use) sumažėjimas. Ši tendencija yra itin svarbi,
kadangi lyginant su situacija regione (Ispanija, Italija ir Portugalija), Portugalija buvo
vienintelė šalis, kurioje šis rodiklis sumažėjo (kitose šalyse šio rodiklio reikšmė kilo). Vis
dėlto, dekriminalizavimas pats iš savęs, nors yra viena iš priemonių spręsti problemas, su
kuriomis susiduria asmenys, kurie galėtų būti priklausomi nuo narkotinių medžiagų, reikia
atkreipti dėmesį ir į tai, kad yra poreikis holistiškai keisti požiūrį į narkotikų politiką
Lietuvoje – narkotikų politika yra ir turi būti susijusi, visų pirma, su sveikatos apsaugos
politika Lietuvoje.

Narkotikų disponavimo be tikslo platinti dekriminalizavimas yra svarbus žingsnis
narkotikų politikos, kuri ilgus metus ne tik nepadėjo mūsų piliečiams kovoti su savo
priklausomybėmis, bet ir prisidėjo reikšmingai apsunkinant šių asmenų reintegraciją į
visuomenę. Tam, kad tai būtų galima padaryti, reikalinga ne tik teisinio reglamentavimo
keitimas, bet, lygiai taip pat, paslaugų ir įrankių plėtra, kuri galėtų tiesiogiai prisidėti prie
priklausomybių nuo narkotinių medžiagų žalos mažinimo, ankstyvosios ir vėlyvosios
intervencijos bei priklausomybių prevencijos. Pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas
ir dokumentus, yra prasminga lygiagrečiai naudoti papildomus įrankius ar priemones, kurios
galėtų padėti nuo narkotinių medžiagų priklausomiems asmenims, pavyzdžiui, žemo
slenksčio institucijų8 steigimas ir diegimas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos

8 Žemo slenksčio institucijos – vietos, kur asmenys gali saugiai, su švariais švirkštais, konkrečių narkotinių
medžiagų dozes gauti saugiai ir su priežiūra, kad jiems nenutiktų didesnis pavojus, negu nesant tokio pobūdžio
vietoje. Taip šios institucijos vadinamos, nes nėra didelės kartelės ar atrankos, prievartos ar įsipareigojimų iš
paciento ar nuo narkotikų priklausomo asmens). Prieiga per internetą:
https://transformdrugs.org/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight/

7 Hughes C. E., Stevens A., A resounding success or a disastrous failure: Re-examining the interpretation of
evidence on the Portuguese decriminalisation of illicit drugs, 2012. Prieiga per internetą:
https://kar.kent.ac.uk/29901/1/Hughes%20%20Stevens%202012.pdf

6 Greenwald G., Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies,
2009. Prieiga per internetą:
https://www.cato.org/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-creating-fair-successful-drug-policies

https://transformdrugs.org/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight/
https://kar.kent.ac.uk/29901/1/Hughes%20%20Stevens%202012.pdf
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priemonių kaip specialistų vykdomų programų skirtingoms tikslinėms amžiaus grupėms,
socialinių kampanijų, ankstyvosios intervencijos programų įgyvendinimas.

PREVENCIJA

Viena iš esminių sričių, reikalingų suvaldyti ir mažinti narkotinių medžiagų vartojimą
Lietuvoje yra psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija. Portugalija9, Šveicarija10 ir
kitos šalys kaip vieną iš pagrindinių narkotikų politikos elementų greta mažo kiekio
narkotinių medžiagų disponavimo dekriminalizavimo pasitelkė prevenciją. Šiuo metu
Lietuvoje psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija yra vykdoma mažomis apimtimis:
2019 – 2020 m. į psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programas mokyklose buvo įtraukti
tik 19 315 moksleivių1, tais pačiais metais bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 325 677
asmenys11, taigi į psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programas buvo įtraukta iki 6 proc.
visų moksleivių. NTAKD duomenimis 2019 – 2020 m. Lietuvoje buvo vykdomos tik 4
psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programos skirtos vaikams ir jaunimui, o aukštųjų
mokyklų studentams nėra prieinama nei viena tokia programa. Šiuo metu nėra įgyvendinamas
psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programų akreditavimas ir tinkamas jų efektyvumo
bei kokybės įvertinimas. Nuo 2016 m. Lietuvoje yra diegiami psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos kokybės standartai, tačiau jie nėra privalomi. Tai neleidžia užtikrinti,
jog jau veikiančios prevencijos priemonės Lietuvoje būtų efektyvios ir prisidėtų prie
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo. Nekokybiškos ir neefektyvios prevencinės
programos gali ne tik nepadaryti įtakos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo įpročių
formavimuisi, bet ir paskatinti išbandyti psichoaktyvias medžiagas.12 Taip pat Lietuvoje nėra
sukurtos tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kompetencijų tobulinimo
programos. Tokia programa reikalinga siekiant užtikrinti, jog specialistai, dirbantys
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje, nuolat galėtų tobulinti savo
kompetencijas. Siekiant efektyvaus prevencinių programų įgyvendinimo būtina, jog šias
programas vykdytų asmenys, turintys specialias psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos programų įgyvendinimo žinias.13 Pažymėtina, jog psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos priemonės turėtų būti vykdomos ne tik mokyklinio amžiaus vaikams ir
jaunimui, bet įvairaus amžiaus tikslinėms grupėms: nuo ankstyvos vaikystės (į prevencines
programas įtraukiant tikslines tėvų grupes) iki suaugusiems asmenims vykdomų vartojimo
prevencijos priemonių14. NTAKD aukštųjų mokyklų studentų psichoaktyviųjų medžiagų

14 Campbello G., Sloboda Z., Heikkil H. International standards on drug use prevention: the future of drug use
prevention world-wide, International Journal of Prevention and Treatment of Substance Use Disorders, 2014.

13 United Nations Office on Drugs and Crime, International Standards on Drug Use Prevention, 2018. Prieiga
per internetą: https://www.unodc.org/documents/prevention/UNODC-WHO_2018_prevention_standards_E.pdf

12 Europos prevencijos tyrimų draugija (angl. European Society for Prevention Research - EUSPR) Position of
the European Society for Prevention Research on ineffective and potentially harmful approaches in substance
use prevention, 2019. Prieiga per internetą:
https://euspr.org/wp-content/uploads/2019/10/Position-of-the-European-Society-for-Prevention-Research-on-ine
ffective-and-potentially-harmful-approaches-in-substance-use-prevention-long-version.pdf

11 Lietuvos statistikos departamentas, Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 2020. Prieiga per internetą:
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=e56695b5-5b50-478e-bebd-df63e605d19b

10 Bewley-Taylor D. The Swiss Four Pillars Policy: An Evolution from Local Experimentation to Federal Law,
2009. Prieiga per internetą: http://fileserver.idpc.net/library/Beckley_Briefing_18.pdf

9 Greenwald G. Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies,
2009. Prieiga per internetą: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1464837

https://www.unodc.org/documents/prevention/UNODC-WHO_2018_prevention_standards_E.pdf
https://euspr.org/wp-content/uploads/2019/10/Position-of-the-European-Society-for-Prevention-Research-on-ineffective-and-potentially-harmful-approaches-in-substance-use-prevention-long-version.pdf
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vartojimo paplitimo ir prevencijos tyrimo rezultatai rodo, kad tiek narkotikai, tiek naujos
psichoaktyviosios medžiagos, tiek ir inhaliantai paprastai išmėginami ar pradedami vartoti
jau sulaukus pilnametystės15. Lietuvoje psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
programų vykdymą bendrosiose mokyklose šiuo metu galime stebėti tik remdamiesi Švietimo
valdymo informacinės sistemos duomenimis ir prevencinės veiklos įgyvendninimo analizių
išvadomis. Taip pat skirtingos institucijos, įgyvendinančios prevencines programas, renka
skirtingus duomenis apie programų įgyvendinimą ir juos skirtingai analizuoja. Tai neleidžia
tiksliai įvertinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų padėties
Lietuvoje, skirtingų tikslinių grupių dalyvavimo šiose programose. Siekiant kurti efektyvią,
įrodymais pagrįstą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos politiką būtini reguliarūs,
sistemingi prevencijos padėties šalyje vertinimai ir prevencijos politikos pokyčiai remiantis
surinktais duomenimis.13

ANKSTYVOJI INTERVENCIJA

Nereguliariai psichoaktyviąsias medžiagas vartojantiems ar su jomis
eksperimentuojantiems žmonėms yra skiriama ankstyvoji intervencija. Šiuo metu Lietuvoje
taikoma ankstyvoji intervencija yra sudaryta pagal FreD goes net (angl. Early Intervention
for Young Drug Users, liet., Ankstyvoji intervencija jauniems narkotikų vartotojams)
programą, kuri yra skiriama jaunimui nuo 14 iki 21 metų amžiaus.16 Programą baigę
jaunuoliai paskutinio užsiėmimo metu pildydami apklausą pripažįsta gavę naudos, tačiau
objektyviais būdais programos efektyvumas nėra vertinamas.17 FreD goes net programa 2019
metais buvo vykdoma 48 Lietuvos savivaldybėse. Vis dėlto, „Spinter tyrimai“ 2018 metais
atliktos apklausos duomenimis, daugiau nei 80 proc. gyventojų teigia, jog Lietuvoje trūksta
teikiamų ankstyvosios intervencijos paslaugų tiek jaunuoliams, tiek jų tėvams.18 Be to,
COVID-19 pandemijos metu programa buvo vykdoma tik 35 savivaldybėse. Pasaulinė
sveikatos organizacija (PSO) ir Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikaltimų biuras 2020 m.
išleido tarptautinius narkotinių medžiagų vartojimo sutrikimų gydymo standartus (angl. The
International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders). Šiame dokumente
ankstyvajai intervencijai yra siūloma taikyti trumposios intervencijos (angl. brief

18 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir
kontrolės priemonių efektyvumo ir požiūrio vertinimas, 2018. Prieiga per internetą:
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201807.pdf

17 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo
2020 m. ataskaita, 2020. Prieiga per internetą:
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/ANKSTYVOSIOS%20INTERVENCIJOS%20ATASKAITA_
2020%20m_3.pdf

16 Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Early Intervention for Young Drug Users Final Report, 2010.
Prieigą per internetą:
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/assets/files/pdb/2006337/2006337_d_17_final_report_fred_goes_net_s
econd_version.pdf

15 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Aukštųjų mokyklų studentų psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo paplitimas ir prevencija (2020 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdyto
tyrimo rezultatų analizė), 2020. Prieiga per internetą:
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/PREVENCIJA/studentai.pdf

Prieiga per internetą:
https://www.researchgate.net/publication/286173312_International_standards_on_drug_use_prevention_the_fut
ure_of_drug_use_prevention_world-wide

https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201807.pdf
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/ANKSTYVOSIOS%20INTERVENCIJOS%20ATASKAITA_2020%20m_3.pdf
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/ANKSTYVOSIOS%20INTERVENCIJOS%20ATASKAITA_2020%20m_3.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/assets/files/pdb/2006337/2006337_d_17_final_report_fred_goes_net_second_version.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/assets/files/pdb/2006337/2006337_d_17_final_report_fred_goes_net_second_version.pdf
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/PREVENCIJA/studentai.pdf
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intervention) metodą pirminiame sveikatos paslaugų lygmenyje.19 Ši trumpa (5-30 min)
terapija, skirta motyvuoti bet kokios amžiaus grupės žmogų prisiimti atsakomybę ir pakeisti
su narkotikų vartojimu susijusį elgesį. Šios intervencijos efektyvumas taip pat nustatomas
dalyvių apklausa, tačiau skirtingai nei FreD goes net programoje, po 3 mėnesių. Didesnė dalis
žmonių, gavusių šią pagalbą, teigė, kad ji padarė teigiamą įtaką jų pasirinkimams.20

VĖLYVOJI INTERVENCIJA

Siekiant efektyvios vėlyvosios narkotikų vartojimo sutrikimų intervencijos,
pagrindiniai siekiai yra pakaitinis gydymas (opioidams) bei socialinė reintegracija ir
psichologinė socialinė reabilitacija. Pakaitinis gydymas opioidiniais vaistiniais preparatais
(metadonu arba buprenorfinu) (toliau – pakaitinis gydymas), kuris paprastai derinamas su
psichosocialinėmis intervencinėmis priemonėmis, yra dažniausias priklausomybės nuo
opioidų vartojimo gydymo būdas. Turimi duomenys patvirtina, kad taikant tokį gydymo
metodą teigiamai veikiamas narkotikų vartotojų pasiryžimas tęsti gydymą, mažėja neteisėtų
opioidų vartojimo paplitimas, užregistruojamų rizikingo elgesio atvejų bei su narkotikais
susijusi žala ir mirtingumas.1

Pakaitinio gydymo programų prieinamumas Lietuvoje nėra pakankamas. Vertinant
Lietuvoje vykdomą pakaitinį gydymą galima išskirti du pagrindinius trūkumus - tai kiekybinė
aprėptis ir gydymo pasiekiamumas. Nors pakaitinio gydymo mastai iki 2019 m. Lietuvoje
augo, palyginti su kitomis Europos šalimis, pakaitinio gydymo teikimo aprėptis išliko maža,
jis prieinamas mažiau nei 20 proc. visų didelės rizikos opioidų vartotojų. Vadovaujantis PSO
rekomendacijomis, turėtume pasiekti bent jau vidutinės pakaitinio gydymo teikimo aprėpties
apatinę ribą (40 proc.).1

Lietuvoje tūkstančiui švirkščiamųjų narkotikų vartotojų tenka 3,45 pakaitinio gydymo
paslaugų teikėjai, kurie itin netolygiai pasiskirstę geografiškai ir koncentruojasi Vilniaus
mieste. Pakaitinis gydymas Lietuvoje yra teikiamas 22 asmens sveikatos priežiūros įstaigose,
7 iš jų Vilniuje. Pagal tarptautinių organizacijų, tokių kaip PSO, JT, rekomendacijas, tokie
rodikliai atspindi mažą paslaugų aprėptį. Todėl, siekiant, kad kuo daugiau nuo narkotikų
priklausomų asmenų patektų į gydymo sistemą, reikia didinti pakaitinio gydymo aprėptis
šalyje, paslaugą daryti pasiekiamą pacientui.1

Antra svarbi intervencijos dalis ar pagrindinė piktnaudžiavimo ne opiodais atveju
intervencija yra psichologinė-socialinė reabilitacija. Psichosocialinių intervencijų
pagrindiniai aspektai yra:

1. Narkotikų piktnaudžiavimo įvertinimas;
2. Pagarba ir rūpestis žmogumi, kuris vartoja narkotikus, ir jo šeimos nariams;

20 Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization, A Technical Report of Phase
III Findings of the WHO ASSIST Randomized Controlled Trial, 2008. Prieiga per internetą:
https://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_technicalreport_phase3_final.pdf

19 World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime, International Standards for the
Treatment of Drug Use Disorders, 2020. Prieiga per internetą:
https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-the-treatment-of-drug-use-disorders

https://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_technicalreport_phase3_final.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-the-treatment-of-drug-use-disorders


3. Savipagalbos skatinimas (švietimas apie savipagalbos grupes);
4. Elgesio terapija;
5. Stipri narkotikais piknaudžiaujančių žmonių psichosocialinė reabilitacija

įkalinimo įstaigose ir priklausomybės centruose.21

Psichologinė ir socialinė reabilitacija asmens sveikatos priežiūros įstaigose Lietuvoje
yra sukurta: veikia pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančios įstaigos, sudarytos galimybės priklausomybės ligomis sergantiems asmenims
gauti specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Į gydymo sistemą patekusiam
pacientui sudaromas planas, kuriame turi būti įtraukta ne tik farmakologinė pagalba, bet ir
individualus socialinis darbas pagal paciento poreikius.22 Tačiau Lietuvoje vis dar stokojama
reabilitacijos paslaugų vaikams ir jauniems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo. Stacionarinės specializuotos gydymo programos nepilnamečiams
teikiamos tik dviejuose didžiausiuose miestuose šalyje – Vilniuje ir Kaune, nuo 2016 m.
ilgesnės trukmės psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugos vaikams ir jauniems
asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo (iki 12 mėn.) Lietuvoje
iš viso neteikiamos. Trūksta specializuotų programų moterims, o dienos stacionaro programa
ir ambulatorinė Minesotos programa prieinama tik sostinės gyventojams.1

Taip pat trūksta vieno iš svarbių narkotikų vartotojų socialinės reintegracijos elementų
– asmens gebėjimo rasti ir išlaikyti darbą stiprinimo. Narkomanijos gydymo tarnybos ir
specializuoti paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, nacionalinės mokymo institucijos ir įdarbinimo
tarnybos, gali pasiūlyti tam tikriems profesiniams gebėjimams ir kvalifikacijai gerinti skirtų
programų. Pagal vieną iš perspektyvių metodų į narkomanijos gydymo programas
įtraukiamos paramos paslaugos, pavyzdžiui, profesinis konsultavimas, įgūdžių ugdymas ir
įdarbinimo paslaugos.23 Lietuvoje tai galėtų atlikti socialinis darbuotojas, kuris įvertinęs
paciento socialinės situacijos specifiką galėtų tarpininkauti atkuriant ryšius su artimaisiais,
užtikrinti pagalbą tvarkant dokumentus, registruojantis užimtumo tarnyboje, lavinti
socialinius įgūdžius ir motyvuoti ieškotis pagalbos.22

ŽALOS MAŽINIMAS

Organizacija „Harm Reduction International“ išskiria keturis kertinius žalos
mažinimo principus - 1) gerbti asmenų, kurie vartoja narkotikus, prigimtines teises; 2) savo
advokacijoje ir veikloje remtis tik įrodymais pagrįsta teorija: 3) savo veikla propaguoti
socialinį teisingumą (socioekonominę lygybę); 4) mažinti ir prieštarauti stigmai šioje
veikloje. Organizacija taip pat išskiria ir žalos mažinimo tikslus - išsaugoti žmonių gyvybes ir

23 Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, Narkotikų problema Europoje, 2012. Prieiga per
internetą: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/973/TDAC12001LTC_.pdf

22 E. Subata, V. Danilevičiūtė, V. Adomaitienė et al, Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu metodika,
2010. Prieiga per internetą:
https://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/PharmacologicalTreatment/GydymoMetadonuMetodika.
pdf

21 The National Institute for Health and Care Excellence, Drug misuse in over 16s: psychosocial interventions.
Clinical guideline, 2007. Prieiga per internetą: https://www.nice.org.uk/guidance/cg51

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/973/TDAC12001LTC_.pdf
https://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/PharmacologicalTreatment/GydymoMetadonuMetodika.pdf
https://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/PharmacologicalTreatment/GydymoMetadonuMetodika.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/cg51


skatinti teigiamą pokytį jų gyvenime, mažinti narkotikų politikos ir teisės naštą bei teikti
prevencines paslaugas siekiant sumažinti narkotikų vartojimą.24

Lietuvoje narkotikų žalos mažinimą siekiama įgyvendinti per taip vadinamų žemo
slenksčio paslaugų iniciatyvą, kurią reglamentuoja paslaugų teikimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. įsakymu Nr. V-793.25

2019 metais Lietuvoje veikė 12 žemo slenksčio paslaugas teikiančių įstaigų 10 savivaldybių.1

Pagal NTAKD žemo slenksčio paslaugų centrų veiklos ataskaitą, vienas švirkščiamųjų
narkotikų vartotojas gavo vidutiniškai 19-29 švirkštus1, nors, kaip pastebi pats NTAKD, pagal
PSO rekomendacijas iki 2020 metų vienam žemo paslaugų slenksčio klientui turėtų tekti 200
švirkštų per metus (2030 metais - 300 švirkštų), tad Lietuvoje teikiamų paslaugų skaičius kol
kas neatitinka pasaulinių standartų.26

2018 metų ULAC duomenimis žemo slenksčio paslaugų centrams iš valstybės
biudžeto kasmet buvo skiriama 41,8 tūkstančiai eurų, tačiau įvertinant centrų pateiktą
informaciją, toks finansavimas tik dalinai tenkina poreikius - siekiant optimalių rezultatų
finansavimą reikėtų padvigubinti.27 Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, toliau - EMCDDA) išskiria
keturias žalos mažinimo intervencijas, kurios yra specifiškai susijusios su opioidų
perdozavimo mirčių mažinimu - tai 1) pakaitinė opioidų terapija; 2) medicininio heroino
(morfino ar diacetilmorfino) terapija; 3) naloksono programa; 4) saugios injekcijos kambarių
iniciatyva.28

Kaip jau minėta, Lietuvoje pakaitinio gydymo programų prieinamumas nėra
pakankamas, tačiau, 2018 metais Lietuva žengė dar vieną žingsnį link pasaulinės narkotikų
vartojimo prevencijos praktikos Sveikatos apsaugos ministrui patvirtintus tvarkos aprašą Nr.
V-1420 išduoti naloksoną žemo slenksčio paslaugų kabinetuose opioidų perdozavimo
prevencijai.29 Naloksonas, užsienio žiniasklaidoje dramatiškai, bet pelnytai, vadinamas
„stebuklingu vaistu“, yra opioidų (įskaitant heroiną) antagonistas, galintis sekundžių greičiu
sustabdyti opioidų veikimą organizme (pavyzdžiui, preparatą nesudėtingai sušvirkštus

29 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas, Dėl naloksono, skirto opioidų perdozavimo
prevencijai, išdavimo žemo slenksčio paslaugų kabinetuose tvarkos aprašo patvirtinimo, 2018. Prieiga per
internetą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/36ba7a80fed511e89b04a534c5aaf5ce?positionInSearchResults=0&
searchModelUUID=caa87d06-a397-4255-8cbb-28e781162469

28 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Health and social responses to drug problems: a
European guide, 2017. Prieiga per internetą:
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6343/TI_PUBPDF_TD0117699ENN_PDFWEB_2017
1009153649.pdf

27 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Žemo slenksčio paslaugos Lietuvoje, 2018. Prieiga per internetą:
http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/biuletenis%20ZMK%208.pdf

26 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Žalos mažinimas, 2021. Prieiga per internetą:
https://ntakd.lrv.lt/lt/zalos-mazinimas/zalos-mazinimas-1

25 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas, Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo
programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2012. Prieiga per internetą:
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.340F5F0E82D0

24 Harm Reduction International, What is harm reduction?, 2021. Prieiga per internetą:
https://www.hri.global/files/2021/05/05/What_is_Harm_Reduction_English_HRI.pdf
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vartotojui į nosį) ir apsaugoti nuo mirtino perdozavimo, taip sumažinant ir didžiulę narkotikų
žalą vartotojams.30 Taigi, tokių iniciatyvų pritaikymas Lietuvoje yra pagirtinas.

Pasiūlymai:

1. Raginame dekriminalizuoti visų narkotinių medžiagų disponavimą be tikslo platinti. Taip
pat, skatiname remtis gerąja užsienio valstybių praktika siekiant empatiškos, racionalios,
mokslu grįstais įrodymais vedamos narkotikų politikos klausimuose, kurie galėtų būti
susiję su narkotinių medžiagų disponavimu, jų klasifikavimu ir galimu reguliavimu.

2. Siekiant efektyvinti ir plėsti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
priemonių įgyvendinimą Lietuvoje siūlome:

a. Sukurti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų švietimo
sektoriuje kokybės užtikrinimo (akreditavimo) sistemą, siekiant programų
mokslinio pagrįstumo ir efektyvumo.

b. Sudaryti teisines ir finansines prielaidas, užtikrinančias psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos kokybišką, tęstinį vykdymą visoms amžiaus
grupėms ir prevencijos veiksmingumą.

c. Sudaryti teisines ir finansines prielaidas didinti bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių įtraukimą į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
programas.

d. Sukurti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kompetencijų
tobulinimo programą, siekiant užtikrinti nuolatinį specialistų, įgyvendinančių
šias programas kompetencijų kėlimą ir atnaujinimą.

e. Vykdyti tyrimus, sistemiškai analizuojančius psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos programų įgyvendinimą Lietuvoje, jų kokybę,
efektyvumą, skirtingų tikslinių grupių gyventojų įtraukimą ir kitas programų
charakteristikas.

3. Siekiant užtikrinti ankstyvąją intervenciją ir priklausomybių nuo narkotinių medžiagų
gydymą, skatiname:

a. Plėsti ankstyvosios intervencijos ir stacionarinės pagalbos centrų tinklą
regionuose.

b. Pirminiame asmens sveikatos paslaugų lygmenyje įdiegti trumposios
intervencijos metodą narkotines medžiagas vartojantiems asmenims.

c. Didinti informacijos apie narkotinių medžiagų vartojimo ankstyvąją
intervenciją sklaidą.

d. Didinti pakaitinio gydymo teikimo aprėptį ir užtikrinti vidutinės pakaitinio
gydymo teikimo aprėpties apatinę ribą (40 proc.) pagal Pasaulinės sveikatos
organizacijos rekomendacijas.

e. Sukurti ir taikyti narkotikų vartojimo sutrikimų turinčių žmonių reintegracijos
į darbo rinką algoritmus.

30 Daniel P. Wermeling, Review of naloxone safety for opioid overdose: practical considerations for new
technology and expanded public access, 2015. Prieiga per internetą:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4308412/
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f. Teikti individualizuotą stacionarinę pagalbą vaikams ir jaunuoliams.
4. Įgyvendinant narkotinių medžiagų vartojimo žalos mažinimo programas, skatiname:

a. Siekiant sumažinti su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimu ne gydymo tikslu susijusį infekcijų plitimą, užtikrinti kokybiškas
žemo slenksčio paslaugų centrų teikiamas paslaugas ir jų adekvatų
finansavimą.

b. Pagal Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro rekomendacijas
užtikrinti, kad Lietuvoje būtų pasiekiamos opioidų perdozavimo mirčių
mažinimo intervencijos.


