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W SPRAWIE LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
Leczenie substytucyjne jest stosowan¹ w uzale¿nieniu
od opiatów form¹ opieki medycznej wykorzystuj¹c¹ do leczenia podobn¹ lub identyczn¹ substancjê o w³aciwociach i dzia³aniu podobnym do w³aciwoci i dzia³ania narkotyku, który
spowodowa³ uzale¿nienie. Tak¹ substancjê okrela siê mianem agonisty. Narkotyk zastêpowany jest agonist¹ w celu osi¹gniêcia bardziej kontrolowanej formy uzale¿nienia. Podawanie agonisty zapobiega wystêpowaniu objawów zespo³u
abstynencyjnego czêsto dowiadczanych przez osoby uzale¿nione od substancji psychoaktywnych oraz redukuje skutki
zdrowotne i spo³eczne zwi¹zane z uzale¿nieniem. Agonista,
podawany w odpowiednich dawkach, redukuje równie¿ g³ód
psychiczny opiatów. Przyk³adem opiatowego agonisty jest metadon.
Skutecznoæ leczenia substytucyjnego uzale¿nienia od opiatów
Annette Verster, Ernst Buning

Leczenie substytucyjne w krajach zachodnich jest dosyæ rozpowszechnion¹ form¹ pomocy osobom uzale¿nionym od opiatów i siêga po³owy lat szeædziesi¹tych.
W Polsce pierwsze programy metadonowe zosta³y zapocz¹tkowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii
w 1992 roku, a w pó³ roku póniej uruchomione przez Szpital Nowowiejski w Warszawie i Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS. By³y to jednak naukowe i pilota¿owo prowadzone programy
w oparciu o projekty autorskie, które mia³y wypromowaæ stosowanie metadonu w Polsce. Podstawy prawne do stosowania metadonu na szersz¹ skalê da³a dopiero Ustawa o przeciwdzia³aniu
narkomanii z 1997 roku, która w swoim zapisie uwzglêdni³a leczenie substytucyjne jako jedn¹
z metod leczniczych.
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W 1999 roku zosta³o wydane Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
w sprawie leczenia substytucyjnego jako akt
wykonawczy do art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 24
kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii. Za³o¿enia do rozporz¹dzenia zosta³y opracowane du¿o wczeniej i w chwili opublikowania przedmiotowego rozporz¹dzenia, zapisy
reguluj¹ce pozostawa³y ju¿ w rozbie¿noci do
stosowanej praktyki. D³ugotrwa³y bowiem brak
regulacji prawnej spowodowa³ wypracowanie
w³asnych sposobów rozwi¹zywania problemów
zwi¹zanych z leczeniem substytucyjnym.
Dotyczy to przede wszystkim postanowienia
w sprawie dystrybucji metadonu (wydawanie do
domu), które pozostawa³o w sprzecznoci z wypracowan¹ praktyk¹ lecznicz¹. Zapis o codziennym
przyjmowaniu metadonu w obecnoci personelu
(dotychczasowy § 5 ust. 1) tak¿e utrudnia³ realizacjê jednego z podstawowych celów leczenia substytucyjnego jakim jest umo¿liwienie podjêcia
ról spo³ecznych (praca, opieka nad dzieæmi itp.).
Równie¿ praktyka w zakresie wypisów pacjentów

z programu za ³amanie abstynencji pozostawa³a
w sprzecznoci z rozporz¹dzeniem z 1999 r.
Zapewnienie spójnoci praktyki z prawem
wymaga³o stosownej korekty i tak powsta³ projekt
rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie leczenia substutucyjnego z 1999 r. likwiduj¹c jednoczenie wskazane wy¿ej sprzecznoci
(zawarte w dotychczasowych przepisach § 2-3,
5-7 i 9). Dodatkowo nale¿y zasygnalizowaæ, ¿e poprzez zmianê w § 2 ust. 1, pkt 2 obni¿aj¹c¹ wiek
pacjenta kwalifikuj¹cego siê do podjêcia leczenia
substytucyjnego (z 21 do 18 lat) wzrasta dostêpnoæ pacjentów do tej formy terapii.
Ponadto w przedk³adanym projekcie nowelizacji rozporz¹dzenia wprowadzono tak¿e
zmiany w czêci dotycz¹cej przechowywania
i dystrybuowania rodka substytucyjnego zgodnie z zasadami okrelonymi w rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 18 padziernika 2002 r.
w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183,
poz. 1531).
(red)
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ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 13 maja 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie leczenia substytucyjnego
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. z 2003 Nr 24,
poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. W rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 6 wrzenia 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. Nr 77, poz. 873) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie
2) ukoñczyli 18 lat,,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Kierownik programu mo¿e wy³¹czyæ z leczenia substytucyjnego pacjenta, je¿eli trzykrotne kolejne lub piêciokrotne wykonane w ci¹gu 6 miesiêcy badanie moczu potwierdza przyjmowanie innych ni¿ stosowane
w leczeniu rodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych. Kierownik mo¿e wy³¹czyæ równie¿ pacjenta, który nie przestrzega innych wa¿nych wymogów okrelonych programem.;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3.1. Podstawowymi rodkami substytucyjnymi stosowanymi w leczeniu substytucyjnym s¹ metadon i sole metadonu.
2. Kierownik programu mo¿e, po zawiadomieniu konsultanta wojewódzkiego i konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, zastosowaæ w leczeniu substytucyjnym inny rodek substytucyjny ni¿ wymienione w ust.
1, je¿eli jest to podyktowane wzglêdami zdrowotnymi.;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. 1. rodek substytucyjny jest podawany pacjentowi
przez lekarza lub pielêgniarkê w jednorazowych dawkach dziennych i przyjmowany przez pacjenta w ich
obecnoci; metadon i sole metadonu podaje siê w postaci roztworu.
2. rodek substytucyjny mo¿e byæ przyjmowany przez pacjenta w miejscu jego zamieszkania bez obecnoci le1)

karza lub pielêgniarki w przypadku wyst¹pienia przemijaj¹cej przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej przybycie
pacjenta do publicznego zak³adu opieki zdrowotnej,
prowadz¹cego program, zwanego dalej ,,zak³adem,
a w szczególnoci:
1) koniecznoci pozostania pacjenta w miejscu jego
zamieszkania ze wskazañ zdrowotnych; w takim
przypadku metadon i sole metadonu mog¹ byæ wydane pacjentowi w dawkach zapewniaj¹cych leczenie
substytucyjne przez okres nie d³u¿szy ni¿ 4 dni,
2) zdarzenia losowego lub innego zdarzenia uniemo¿liwiaj¹cego zg³oszenie siê pacjenta w celu przyjêcia rodka substytucyjnego; w takim przypadku
metadon i sole metadonu mog¹ byæ wydane pacjentowi w dawkach zapewniaj¹cych leczenie substytucyjne przez okres nie d³u¿szy ni¿ 2 dni,
3) innych uzasadnionych przyczyn, je¿eli pacjent spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) uczestniczy w programie co najmniej 6 miesiêcy,
b) ca³kowicie zachowuje abstynencjê od substancji
psychoaktywnych,
c) regularnie uczestniczy w przewidzianych programem zajêciach terapeutycznych
 w takim przypadku metadon i sole metadonu mog¹
byæ wydane pacjentowi w dawkach zapewniaj¹cych
leczenie substytucyjne przez okres nie d³u¿szy ni¿
4 dni.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, decyzjê o wydaniu pacjentowi rodka substytucyjnego do osobistego stosowania podejmuje kierownik programu.
4. W przypadku, gdy czas trwania przemijaj¹cej przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej osobiste przybycie pacjenta do
zak³adu jest d³u¿szy ni¿ czas, na który wydany zosta³
rodek substytucyjny, kierownik programu mo¿e podj¹æ decyzjê o przed³u¿eniu pacjentowi tego czasu, na
okres nie przekraczaj¹cy ³¹cznie 14 dni przyjmowania
przez pacjenta rodka substytucyjnego bez obecnoci
lekarza lub pielêgniarki.
5. Leczenie substytucyjne osoby hospitalizowanej w zak³adzie opieki zdrowotnej jest kontynuowane na podstawie

Minister Zdrowia kieruje dzia³em administracji rz¹dowej  zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporz¹dzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr
93, poz. 833, z 2003 r. Nr 199, poz. 1941 oraz z 2004 r. Nr 106, poz.1131).
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porozumienia zawartego przez kierownika programu
z zak³adem opieki zdrowotnej, w którym aktualnie przebywa pacjent.
6. Pacjent przyjmuj¹cy rodek substytucyjny jest badany,
co najmniej raz w miesi¹cu, na obecnoæ w moczu innych rodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych ni¿ podawane w ramach leczenia substytucyjnego; odmowa pacjenta poddania siê badaniu mo¿e
stanowiæ podstawê do wy³¹czenia pacjenta z leczenia
substytucyjnego.
7. Pacjentowi objêtemu leczeniem substytucyjnym zak³ad
wydaje kartê identyfikacyjn¹ leczenia substytucyjnego.
8. Karta, o której mowa w ust. 7, zawiera:
1) imiê i nazwisko, adres pacjenta;
2) nazwê, adres oraz numer telefonu zak³adu; oraz
3) informacjê o udziale w programie leczenia substytucyjnego, uaktualnian¹ przez zak³ad raz na trzy
miesi¹ce.
9. Wydanie rodka substytucyjnego na w³asne potrzeby
lecznicze osobom wyje¿d¿aj¹cym za granicê nastêpuje
na podstawie przepisów art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. 1. rodek substytucyjny przechowuje siê w aptece zak³adu.
2. Apteka wydaje rodek substytucyjny zgodnie z zapotrzebowaniem, podpisanym przez kierownika programu, w indywidualnych dawkach dziennych umieszczonych w opakowaniach zaopatrzonych w etykiety
apteczne.
3. rodek substytucyjny wydawany jest z apteki osobie
upowa¿nionej przez kierownika programu.
4. rodek substytucyjny jest wydawany pacjentowi, w indywidualnych dawkach dziennych, na podstawie recepty lub zapotrzebowania podpisanego przez kierownika
programu.
5. Kopia recepty lub zapotrzebowania dziennego pozostaje u kierownika programu.
6. Wydanie i odbiór rodka substytucyjnego powinno byæ
potwierdzone przez wydaj¹cego i odbieraj¹cego na egzemplarzu zapotrzebowania lub recepty pozostaj¹cych
w aptece.
7. Iloæ rodka substytucyjnego wydanego z apteki kierownik apteki lub farmaceuta przez niego upowa¿niony wpisuje do ksi¹¿ki kontroli, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu
narkomanii.
8. Transport rodka substytucyjnego powinien byæ zorganizowany w sposób zabezpieczaj¹cy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzie¿¹.
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9. Iloæ rodka substytucyjnego przechowywanego w zak³adzie nie mo¿e przekraczaæ iloci niezbêdnej na trzydniowe leczenie pacjentów poddanych leczeniu substytucyjnemu w tym zak³adzie.
10. W zak³adzie rodek substytucyjny nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach uniemo¿liwiaj¹cych dostêp
osobom nieupowa¿nionym, w zamkniêtych metalowych
szafkach lub ¿elaznych kasetach przymocowanych
w sposób trwa³y do ciany lub pod³ogi pomieszczenia.
11. Zak³ad prowadzi dzienn¹ ewidencjê rozchodu rodka
substytucyjnego zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko pacjenta objêtego leczeniem substytucyjnym,
2) nazwê zastosowanego wobec pacjenta rodka substytucyjnego, jego stê¿enie i dawkê dobow¹.
12. Ka¿de wydanie rodka substytucyjnego nale¿y na bie¿¹co zapisywaæ w ewidencji.
13. Niewykorzystany rodek substytucyjny podlega zwrotowi do apteki w terminie 3 dni, licz¹c od zaplanowanej daty jego podania lub wydania pacjentowi.
14. Kierownik apteki lub upowa¿niony przez niego farmaceuta wspólnie z kierownikiem programu lub wyznaczonym przez niego lekarzem, raz na kwarta³, przeprowadzaj¹ kontrolê w zakresie prowadzenia prawid³owego
przychodu i rozchodu rodka substytucyjnego oraz stanu zapasów.
15. Dopuszcza siê mo¿liwoæ dozowania rodka substytucyjnego przez dozowniki elektroniczne. W takim przypadku apteka rozlicza wydawanie metadonu wed³ug listy dziennego rozchodu rodka substytucyjnego
z uwzglêdnieniem indywidualnych dawek dziennych.;
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
,,§ 9. Zak³ad mo¿e prowadziæ leczenie substytucyjne, je¿eli
spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
1) posiada aptekê szpitaln¹ lub zawar³ umowê z aptek¹
w zakresie zaopatrzenia w rodek substytucyjny oraz
2) posiada pomieszczenia odpowiednio przystosowane do:
a) wydawania rodka substytucyjnego,
b) prowadzenia terapii grupowej,
c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,
d) pobierania próbek moczu oraz jego zbadania na
obecnoæ rodków substytucyjnych, rodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych,
e) przechowywania i przygotowania rodków substytucyjnych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dostêp osób
nieupowa¿nionych.
§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Minister Zdrowia: W. Rudnicki
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NARKOMANIA W POLSCE W ROKU 2002
DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO

Jak co roku prezentujemy dane statystyczne
stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego odnosz¹ce siê do zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem
substancji psychoaktywnych innych ni¿ alkohol
i tytoñ (X Rewizja Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów  rozpoznania
nr F11-F16, F18, F19). To sformu³owanie, zaczerpniête z jêzyka diagnostyki medycznej, odpowiada z pewnymi zastrze¿eniami u¿ywanemu
w naukach spo³ecznych terminowi narkomania, rozumianemu jako regularne u¿ywanie substancji psychoaktywnych innych ni¿ alkohol i tytoñ w sposób powoduj¹cy ju¿ powa¿ne problemy.
Dane statystyczne lecznictwa obejmuj¹ pacjentów placówek psychiatrycznych, w tym leczonych w specjalistycznych placówkach dla uzale¿nionych od substancji psychoaktywnych.
Pozwalaj¹ one, z pewnymi zastrze¿eniami, na
ledzenie trendów w ilociowym rozwoju zjawiska. Przedmiotem tego komunikatu bêdzie
przedstawienie danych statystycznych lecznictwa psychiatrycznego w czêci dotycz¹cej problemu substancji za 2002 rok na tle danych z lat
ubieg³ych.
Lecznictwo psychiatryczne stacjonarne
i lecznictwo psychiatryczne ambulatoryjne objête s¹ dwoma niezale¿nymi systemami sprawozdawczoci statystycznej. Pierwszy z nich
opiera siê na indywidualnych kwestionariuszach statystycznych wype³nianych w momencie wypisu pacjenta z placówki oraz w dniu 31
grudnia ka¿dego roku. Kwestionariusz zawiera zakodowany identyfikator umo¿liwiaj¹cy
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agregowanie danych na poziomie osób, a nie
tylko przypadków. Podstaw¹ drugiego systemu s¹ zbiorcze zestawienia statystyczne sporz¹dzane na poziomie poradni. Dane z lecznictwa stacjonarnego s¹ zatem dok³adniejsze
 nie s¹ one obarczone b³êdem wielokrotnego
liczenia tych samych osób, jeli zosta³y odnotowane w tym samym roku w kilku ró¿nych
placówkach. W tym opracowaniu skoncentrujemy siê na danych lecznictwa stacjonarnego,
bowiem, jak siê wydaje, lepiej odzwierciedlaj¹ one trendy epidemiologiczne.
Rok 2002 jest szóstym rokiem obowi¹zywania w Polsce X Rewizji Miêdzynarodowej
Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów (ICD
10), która zast¹pi³a stosowan¹ od prze³omu lat
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych IX Rewizjê (ICD 9). Efektem zmiany klasyfikacji by³o
znaczne ograniczenie porównywalnoci danych
w szeregach czasowych. Zarówno ograniczona
przek³adalnoæ kategoryzacji stosowanych
w obu rewizjach, jak trudnoci zwi¹zane z procesem wprowadzania zmiany zaburzy³y mo¿liwoæ ledzenia trendów i sk³aniaj¹ do du¿ej
ostro¿noci w ich interpretacji. Na problemy
wynikaj¹ce ze zmiany klasyfikacji na³o¿y³y siê
zak³ócenia zwi¹zane ze strajkami lekarzy, jakie nast¹pi³y w latach 1997-1998. Czêsto stosowan¹ wówczas form¹ protestu by³a odmowa
kompletnego wype³niania kart statystycznych.
St¹d w danych za tamte lata znaleæ mo¿na luki.
Wprawdzie czêæ owych luk uda³o siê póniej
uzupe³niæ, ale i tak dane z tego okresu s¹ obci¹¿one pewnym b³êdem.
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Zanim przejdziemy do prezentacji danych
za 2002 r. przypomnijmy zmiany wprowadzone przez X Rewizjê oraz ich konsekwencje dla
analiz epidemiologicznych. Wedle klasyfikacji
obowi¹zuj¹cej do 1996 r. na zaburzenia bezporednio zwi¹zane z u¿ywaniem narkotyków
mieszcz¹ce siê w czêci obejmuj¹cej zaburzenia psychiczne sk³ada³y siê uzale¿nienie od
leków (304.0-304.9), nadu¿ywanie leków bez
uzale¿nienia (305.2-305.9) oraz psychozy lekowe (292). Komentarza wymaga termin uzale¿nienie od leków. Termin ten w jêzyku diagnostyki medycznej u¿ywany by³ na okrelenie nie
tylko uzale¿nienia od leków rozumianych jako
produkty przemys³u farmaceutycznego, ale równie¿ wszystkich innych substancji zmieniaj¹cych stan psychiczny. W tym rozumieniu uzale¿nienie od leków to nie tyko uzale¿nienie od
leków uspokajaj¹cych i nasennych czy morfiny, ale równie¿ od takich substancji jak opiaty domowego wyrobu (tzw. kompot), marihuana, amfetamina czy nawet substancje
wziewne  np. kleje. Pod tym wzglêdem wprowadzenie X Rewizji niewiele zmieni³o, zamiast
terminu lek wprowadzono okrelenie substancja psychoaktywna. Zmiany dotycz¹ natomiast
ca³ego porz¹dku klasyfikacji.
Trzeba przypomnieæ, ¿e punktem wyjcia
poprzedniej klasyfikacji by³ rodzaj zaburzenia 
nadu¿ywanie, uzale¿nienie lub psychoza lekowa.
W przypadku uzale¿nienia i nadu¿ywania dopiero nastêpny podzia³ (czwarta cyfra w kodzie) odnosi³ siê do rodzaju rodka, w przypadku psychoz
rodzaj rodka nie by³ w ogóle okrelany. W obecnie obowi¹zuj¹cej klasyfikacji zmieniono tê zasadê. Punktem wyjcia jest teraz rodzaj substancji, dopiero nastêpne podzia³y wskazuj¹ na rodzaj
zaburzeñ. W konsekwencji w obecnej klasyfikacji wiêkszy nacisk k³adzie siê na rodzaj substancji i dane na ten temat s¹ pe³niejsze, tzn. obarczo-
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ne mniejsz¹ liczb¹ braków danych, a tym samym
chocia¿ lepsze  to nie do koñca porównywalne
z poprzednio zbieranymi. Jednoczenie wprowadzono zmiany do klasyfikacji substancji, co dodatkowo utrudnia porównania. Najistotniejsz¹
z perspektywy analiz epidemiologicznych zmian¹ jest brak w nowej klasyfikacji kategorii opiaty ³¹czone z innymi rodkami. W efekcie wiêkszoæ uzale¿nionych od opiatów ³¹czonych
z innymi rodkami, a by³a to zawsze bardzo pokana grupa licz¹ca ok. 30-50%, wpada do kategorii u¿ywanie ró¿nych rodków. Uniemo¿liwia to wyodrêbnienie grupy osób uzale¿nionych
od opiatów i ledzenie zmian jej wielkoci. Tak¿e
grupa osób u¿ywaj¹cych samych opiatów jest teraz nieporównywalna z danymi z poprzednich lat.
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e czêæ lekarzy maj¹c do
czynienia z pacjentem bior¹cym opiaty i inne rodki w sytuacji braku kategorii opiaty ³¹czone z innymi rodkami, zamiast uzale¿nienia mieszanego wybierze uzale¿nienie od opiatów.
Przystêpuj¹c do analizy danych warto pamiêtaæ, ¿e lecznictwo psychiatryczne ambulatoryjne i stacjonarne objête s¹ dwoma niezale¿nymi
systemami sprawozdawczoci statystycznej.
Dane za 2002 r. przedstawione zostan¹ na tle
danych z lat 1997-2001, a tak¿e, o ile to mo¿liwe, z lat wczeniejszych. Do oceny trendów
epidemiologicznych pos³u¿¹ tu dwa wskaniki. Pierwszy to liczba osób przyjêtych do leczenia w danym roku obejmuj¹ca wszystkie
osoby, które podjê³y leczenie w danym roku w
której z placówek, niezale¿nie od tego, czy je
w danym roku zakoñczy³y czy te¿ kontynuowa³y w nastêpnym roku. Drugim wskanikiem jest
liczba pacjentów pierwszorazowych, definiowanych jako osoby, które w danym roku po raz
pierwszy w ¿yciu podjê³y leczenie w placówce
stacjonarnej. Ten drugi wskanik jest w pewnym sensie czulszym narzêdziem, bowiem
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odzwierciedla zmiany w narastaniu liczby nowych przypadków, nie notowanych wczeniej
w lecznictwie, a wiêc bli¿szy jest temu, co dzieje
siê w populacji.
Analizê danych rozpocznijmy od wskanika przyjêtych w danym roku. W 2002 r. przyjêto
do lecznictwa stacjonarnego 11915 osób. Oznacza to wzrost o 13% w stosunku do 2001 r., kiedy to przyjêto 9096 osób. Wzrost miêdzy latami
2001 i 2000 by³ ponad dwukrotnie mniejszy 
wynosi³ tylko 6% (tabela 1). Dane z 2002 r. sugeruj¹ powrót do szybkiego tempa wzrostu notowanego w poprzednich latach. Trzeba przypomnieæ, ¿e liczba podejmuj¹cych leczenie wzros³a
miêdzy 1999 r. i 2000 r. a¿ o 26%.
Pamiêtaj¹c o niepe³nej porównywalnoci
danych z lat poprzednich trzeba wskazaæ na
kontynuacjê trendu wzrostowego trwaj¹cego od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych (wykres 1 i wykres 2). Wskanik przyjêtych do lecznictwa stacjonarnego liczony na 100 tys. mieszkañców
wzrasta³ ka¿dego roku.
Nieco inny obraz otrzymujemy, gdy analizujemy przyjêcia pierwszorazowe (tabela 2).
W pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych udzia³
pacjentów pierwszorazowych wród przyjêtych ogó³em mala³ z 45% w 1990 r. do 40%
w 1993 r. W latach 1994-1996 odsetek pacjentów

Tabela 1. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1990-1996 z powodu
uzale¿nienia od leków lub ich nadu¿ywania (ICD IX: 304, 305.2-9)
oraz w latach 1997-2002 z powodu
zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ
zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych
(ICD X: F11-F16, F18, F19)
Wskanik
na 100 000
mieszkañców

Lata

Liczba osób

1990

2803

7,3

1991

3614

9,4

1992

3710

9,7

1993

3783

9,8

1994

4107

10,7

1995

4223

10,9

1996

4772

12,4

1997

5336

13,8

1998

6100

15,8

1999

6827

17,7

2000

8590

22,2

2001

9096

23,5

2002

11915

31,2

Tabela 2. Przyjêci po raz pierwszy i przyjêci ogó³em w latach 1990-1996 do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzale¿nienia od leków lub ich nadu¿ywania (ICD IX: 304, 305.2-9)
oraz w latach 1997-2002 z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania
spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)
Pacjenci

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Pierwszorazowi

1260 1593 1547 1505 1693 1759 1980 2438 3115 4040 5075 5617 6537

Wszyscy

2803 3614 3710 3783 4107 4223 4772 5336 6100 6827 8590 9096 11915

Odsetek
pierwszorazowych

45,0
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44,1 41,7

39,8 41,2

41,7 41,5 45,7 51,1
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59,2

59,1

61,8

54,9

8
Wykres 1. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1990-2002 r. z powodu zaburzeñ
psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (wskaniki na 100 000 mieszkañców)

Wykres 2. Dynamika wskaników przyjêtych do lecznictwa stacjonarnego w latach 1990-2002
z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (1990 = 100)
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pierwszorazowych utrzymywa³ siê na sta³ym
poziomie 41-42%. Oznacza to, ¿e tempo wzrostu liczby nowych przypadków by³o takie samo
jak tempo wzrostu wszystkich leczonych. Dane
za 1997 r. przynios³y wzrost odsetka przyjêæ
pierwszorazowych do poziomu blisko 46%.
W nastêpnych latach tak¿e obserwujemy
wzrost; w 1998 r. odsetek ten wyniós³ 51,1%,
a 1999  59,2%. W 2000 r. nast¹pi³o zahamowanie wzrostu odsetka pacjentów pierwszorazowych na poziomie 59,1%. W 2001 r. udzia³
pacjentów lecz¹cych siê pierwszy raz w ¿yciu
znowu wzrós³, za w 2002 r. spad³ i to poni¿ej
wartoci z 1999 r. Spadek odsetka zg³oszeñ
pierwszorazowych nie oznacza zmniejszenia
siê ich liczby. Jest on wynikiem wolniejszego
wzrostu liczby pacjentów pierwszorazowych
ni¿ wzrostu ogólnej liczby zg³aszaj¹cych siê
do leczenia.
Warto zauwa¿yæ, ¿e ju¿ od 1998 r. ponad
po³owa pacjentów zg³aszaj¹cych siê do lecze-

nia stacjonarnego zrobi³a to po raz pierwszy w
¿yciu, spadek odsetka w 2002 r. nie naruszy³
tej granicy. Os³abienie tendencji wzrostowej
przyjêæ pierwszorazowych sygnalizowaæ mo¿e
mniejszy wzrost rozpowszechnienia problemu
w populacji.
Mo¿e te¿ wynikaæ ze zwiêkszonej dostêpnoci leczenia lub z nasilenia dzia³añ represyjnych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e pod koniec 2000 r.
uchwalono nowelizacjê ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii wprowadzaj¹c¹ karanie za
posiadanie ka¿dej iloci narkotyku, tak¿e w sytuacji, gdy s³u¿y on zaspokojeniu tylko w³asnych potrzeb.
Dynamikê wskaników zg³aszalnoci do stacjonarnego leczenia oraz zg³aszalnoci pierwszorazowej przeledziæ mo¿na na wykresie 2. W obliczeniach wielkoci wskaników dynamiki dane
z 1990 r. przyjêto za 100, a dane z kolejnych
lat przedstawiono w proporcji do tych danych
wyjciowych. W ten sposób przetworzone

Wykres 3. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w 2002 r. z powodu zaburzeñ psychicznych
i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych,
wg typu substancji

narkomania_nr25.p65

9

04-08-18, 10:10

10
Tabela 3. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2002 z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typu nadu¿ywanej substancji
Typ nadu¿ywanej
substancji
Opiaty

1997
N

1998

%

N

2313 43,3 2569

Uspokajaj¹ce i nasenne

1999

%

N

42,3 2652

2000

%

N

38,8 3383

2001

%

N

39,4 3674

449

8,4

509

8,3

573

8,4

769

9,0

724

Kokaina

46

0,9

45

0,7

52

0,8

50

0,6

Konopie

70

1,3

110

1,8

164

2,4

246

204

3,8

367

6,0

459

6,7

70

1,3

75

1,2

91

535 10,0

564

9,2

455

Amfetamina
Halucynogeny
Wziewne

30,5 2381

2002

%

N

%

40,4 3609 30,3
8,0 1074

9,0

19

0,2

98

0,8

2,9

269

3,0

409

3,4

502

5,8

544

6,0

966

8,1

1,3

62

0,7

61

0,7

62

0,5

6,7

449

5,2

340

3,7

397

3,3

Mieszane i nieokrelone

1649 30,9 1861

Ogó³em

5336 100,0 6100 100,0 6827 100,0 8590 100,0 9096 100,0 11915 100,0

wskaniki pokazuj¹, jaki procent wielkoci
z 1990 r. stanowi¹ dane z kolejnych lat. Wskanik przyjêtych ogó³em przez ca³¹ dekadê wykazywa³ tendencjê rosn¹c¹, przy czym po
1995 r. wzrost wyranie siê nasili³. Wskanik
pacjentów pierwszorazowych po wzrocie
w 1991 r. przez dwa kolejne lata spada³, by od
1994 r. powróciæ do tendencji wzrostowej o wy¿szej dynamice ni¿ wskanik przyjêtych ogó³em.
Warto zauwa¿yæ, ¿e od 1996 r. linia obrazuj¹ca
trend przyjêæ pierwszorazowych staje siê coraz
bardziej stroma, co oznacza przyspieszenie tempa wzrostu. W sumie dane z wykresu pokazuj¹,
¿e o ile ogólna liczba pacjentów w 2002 r. wzros³a w stosunku do 1990 r. ponad czterokrotnie,
to liczba pacjentów pierwszorazowych zwiêkszy³a siê w tym czasie ponad piêciokrotnie.
W 2002 r., jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie 3 najliczniejsza pozostaje
grupa osób z problemem opiatów (30%). Nastêpne w kolejnoci pod wzglêdem liczebnoci s¹
grupy osób nadu¿ywaj¹cych leków uspokajaj¹-
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34,9 3129

36,4 3465

38,1 5300 44,5

cych i nasennych (9%), rodków z grupy amfetamin (8%), substancji wziewnych (3%) i przetworów konopi (3%). Pozosta³e kategorie pacjentów nie przekraczaj¹ 1%. Struktury diagnoz wg
typu rodka unaoczniaj¹ s³aboæ aktualnej klasyfikacji chorób. Oko³o jednej trzeciej osób znajduje siê w kategorii mieszane i nieokrelone. O rodkach u¿ywanych przez tê grupê
pacjentów praktycznie nic nie mo¿emy powiedzieæ poza tym, ¿e w przypadku ka¿dego pacjenta
jest ich wiêcej ni¿ jeden. Porównanie struktury
rozpoznañ w latach 1997 - 2002 (tabela 3) pokazuje pewne zmiany. W latach 1997-1999 by³y
one niewielkie, ogranicza³y siê w³aciwie do
wzrostu odsetka osób nadu¿ywaj¹cych rodków
z grupy amfetamin z 3,8% w 1997 r. do 6,7%
w 1999 r. W 2000 r. odnotowaæ trzeba spadek
odsetka pacjentów z tej grupy do poziomu 5,8%
i praktycznie stabilizacjê w 2001 r. na poziomie
6,0%. W latach 1997-2001 notuje siê niewielki
spadek odsetka osób z problemem opiatów z 43
do 40%. W 2002 r. odsetek ten zmniejszy³ siê
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radykalnie, bo do poziomu 30%. Przez ca³y okres
w miarê systematycznie spada odsetek osób nadu¿ywaj¹cych substancji wziewnych. Wzrasta³y
natomiast odsetki osób nadu¿ywaj¹cych substancji mieszanych i nieokrelonych  od 31%
w 1997 r. do 45% w 2002 r.
Porównanie danych z lat 1997-2001 z wczeniejszymi napotyka wspominane ju¿ bariery
porównywalnoci. W latach dziewiêædziesi¹tych do 1996 r. wród osób leczonych stacjonarnie, podobnie jak w latach ubieg³ej dekady,
dominowali pacjenci uzale¿nieni od opiatów
produkowanych domowym sposobem. Dla niektórych z nich opiaty by³y jedynym u¿ywanym
rodkiem, pozostali obok opiatów przyjmowali równie¿ inne rodki, g³ównie leki uspokajaj¹ce i nasenne, a w latach dziewiêædziesi¹tych
coraz czêciej amfetaminê. Opiaty by³y jednak
zwykle podstawowym rodkiem wyznaczaj¹cym charakter uzale¿nienia. Pacjenci z obu grup
stanowili w 1996 r. ponad 70% leczonych.
Zmiany w klasyfikacji nie pozwalaj¹ obecnie na identyfikacjê wszystkich osób nadu¿ywaj¹cych opiatów. Mo¿emy natomiast próbowaæ analizowaæ zmiany rozmiarów grup
pacjentów nadu¿ywaj¹cych innych substancji. Jak wynika z danych zgromadzonych na
wykresie 4, w 2001 r. zidentyfikowaæ mo¿emy
nastêpuj¹ce tendencje na tle trendów z ostatnich
omiu lat:
 Zahamowanie trendu spadkowego liczby
osób nadu¿ywaj¹cych substancji wziewnych.
Trend wzrostowy zosta³ zapocz¹tkowany
w 1994 r., w latach 1995-1997 tempo wzrostu by³o szczególnie szybkie, w 1998 r. trochê os³ab³o. W 1999 r. rozpocz¹³ siê spadek, który uleg³ przyspieszeniu w 2001 r.
W 2002 r. liczba leczonych trochê wzros³a.
 Przyspieszenie trendu wzrostowego liczby
osób nadu¿ywaj¹cych leków uspokajaj¹-
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cych i nasennych, zapocz¹tkowanego
w 1997 r. Wczeniej, w latach 1991-1996
przewa¿a³a lekka tendencja spadkowa.
W 1997 r. nast¹pi³ skokowy wzrost wskanika, skala wzrostu w latach 1998 i 1999
by³a nieco mniejsza. W 2000 r. nast¹pi³o ponowne przyspieszenie wzrostu, a w 2001 r.
 lekki spadek. W 2002 r. liczba leczonych
wzros³a bardziej ni¿ w 2000 r.
 Kontynuacja zapocz¹tkowanego w 1992 r.
wzrostu liczby osób nadu¿ywaj¹cych rodków z grupy amfetamin. Od 1997 r. tempo
wzrostu by³o wiêksze ni¿ w latach poprzednich, w 2000 r. nast¹pi³o lekkie os³abienie
tempa wzrostu. W 2002 r. skala wzrostu by³a
znacznie wiêksza ni¿ w latach poprzednich.
 Nasilenie trendu wzrostowego liczby osób
nadu¿ywaj¹cych przetworów konopi. Trend
ten zosta³ zapocz¹tkowany w 1993 r. i przyspieszy³ w 1997 r. W 2000 r. notujemy dalsze
przyspieszenie skali wzrostu, za w 2001 r.
jego os³abienie. Nadal liczba osób nadu¿ywaj¹cych konopi, leczonych stacjonarnie, jest
znacznie ponad dwukrotnie mniejsza ni¿ liczba leczonych u¿ytkowników amfetaminy.
 Wzrost liczby osób nadu¿ywaj¹cych kokainy po stabilizacji notowanej w latach poprzednich. Do 1996 r. spotykano w lecznictwie stacjonarnym tylko pojedyncze osoby
nadu¿ywaj¹ce tego rodka, w 1997 r. ich
liczba skokowo wzros³a. Od 1998 r. notowano stabilizacjê.
Struktura p³ci osób przyjêtych do leczenia
stacjonarnego od wielu lat by³a wzglêdnie sta³a.
W latach 1997-2000 obserwujemy bardzo s³aby
trend wzrostowy odsetka mê¿czyzn i co siê z tym
wi¹¿e  spadek odsetka kobiet. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4, kobiety stanowi³y
w 2000 r. ok. 22% pacjentów leczonych stacjonarnie, podczas gdy jeszcze w 1997 r.  26%.

04-08-18, 10:10

12
Wykres 4. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1990-2002 r. z powodu zaburzeñ
psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych - wybrane typy rodków (liczby pacjentów)
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Tabela 4. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2002 z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg p³ci
1997

P³eæ

N

1998

%

N

1999

%

N

2000

%

N

2001

%

N

2002

%

N

%

Mê¿czyni

3936 73,8 4519

74,1 5209 76,3 6702 78,0 7006

77,0 8633 76,8

Kobiety

1400 26,2 1581

25,9 1618 23,7 1888 22,0 2090

23,0 2608 23,2

W latach 2000-2002 odnotowaæ trzeba ustabilizowanie siê odsetka kobiet na poziomie 22-23%.
Znacznie wiêksze zmiany obserwuje siê natomiast w strukturze wieku (tabela 5, wykres 5).
W latach 1997-2001 konsekwentnie rós³ odsetek osób w wieku 16-24 lat i spada³ odsetek z grupy wiekowej 25-34 lat. Jeszcze w 1997 r. odsetek pacjentów w wieku 16-24 lat kszta³towa³ siê
na poziomie 40%, w 2001 r. wynosi³ ju¿ 57%.
Proporcje najm³odszych, tj. do 15 roku ¿ycia
i najstarszych, tj. powy¿ej 45 roku ¿ycia by³y
wzglêdnie sta³e. Te pierwsze wynosi³y 3-4%, te
drugie  7-8%. W 2002 r. nast¹pi³a zmiana opi-

sanej wy¿ej tendencji. Odsetek pacjentów w wieku 16-24 spad³ do 55%, czyli do poziomu
z 2000 r. Jednoczenie wzros³y trochê odsetki
najstarszych pacjentów (powy¿ej 44 roku ¿ycia)
oraz osób z grupy wiekowej 25-24 lat.
Zwiêkszanie siê proporcji osób z m³odszych
grup wiekowych mo¿na by³o traktowaæ jako
sygna³ narastania fali zjawiska. Zahamowanie
tej tendencji mo¿e sugerowaæ pocz¹tek stabilizacji rozmiarów zjawiska. Sta³y, stosunkowo
niewielki odsetek osób poni¿ej 15 roku ¿ycia
nie potwierdza potocznych s¹dów o epidemii
narkomanii wród dzieci.

Tabela 5. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2002 z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku
1997

Struktura
wieku

N

1998

%
3,6

N

1999

%

- 15

190

221

3,6

16-19

811 15,2 1130

18,6

20-24

1303 24,5 1649

25-29

N
190

2000

%
3,6

N
248

2001

%
2,9

N
252

2002

%
2,8

N

%

275

2,3

811 15,2 2081

24,2 2266 24,9 2824 23,7

27,1 1303 24,5 2620

30,5 2873 31,6 3758 31,6

969 18,2 1026

16,9

969 18,2 1230

14,3 1345 14,8 1835 15,4

30-34

789 14,8

733

12,1

789 14,8

681

7,9

647

7,1

851

7,2

35-39

536 10,1

522

8,6

536 10,1

572

6,7

524

5,8

628

5,3

40-44

367

6,9

374

6,1

367

6,9

472

5,5

448

4,9

585

4,9

45 +

357

6,7

427

7,0

357

6,7

680

7,9

738

8,1 1137

9,6

Razem
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275

2,3

14
Wykres 5. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2002 z powodu zaburzeñ
psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych, wg wieku

Podobnie jak w latach ubieg³ych, w 2002 r.
utrzymuje siê silne zró¿nicowanie terytorialne
rozpowszechnienia narkomanii. Jak wynika z danych zgromadzonych w tabeli 6 i na wykresie 6,
odnotowaæ trzeba znaczn¹ rozpiêtoæ miêdzy
wskanikami przyjêtych do lecznictwa stacjonarnego na 100 tys. mieszkañców dla województwa
o najwy¿szym rozpowszechnieniu (lubuskie 
76,6) i dla województwa o najni¿szym rozpowszechnieniu (ma³opolskie  7,9). Trzeba przypomnieæ, ¿e dane przedstawione w tabeli pogrupowano wed³ug miejsca zamieszkania pacjentów,
a nie miejsca ich leczenia, za dostêpnoæ leczenia
stacjonarnego jest w ca³ym kraju podobna ze wzglêdu na brak rejonizacji. Do województw najbardziej
zagro¿onych oprócz lubuskiego nale¿¹: dolnol¹skie (50,4), mazowieckie (54,4), warmiñsko-mazurskie (42,5) i zachodniopomorskie (41,4).
Wszystkie one z wyj¹tkiem mazowieckiego po³o-
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¿one s¹ w zachodniej b¹d pó³nocnej czêci kraju.
W pozosta³ych województwach wskaniki s¹ ni¿sze ni¿ wskanik ogólnopolski. W liczbach bezwzglêdnych najliczniej reprezentowane s¹ województwa mazowieckie (2786 osób) i dolnol¹skie
(1465 osób), co wynika nie tylko z nasilenia zjawiska, ale tak¿e z wielkoci tych województw mierzonej liczb¹ mieszkañców.
Dane zawarte w przedostatniej kolumnie tabeli 6 i na wykresie 7 pozwalaj¹ na ocenê skali
zmian wskaników w poszczególnych województwach miêdzy 2000 r. i 2001 r. Wzrost wskanika
ogólnopolskiego nie oznacza, ¿e we wszystkich
województwach przyby³o narkomanów. Sytuacja
pod tym wzglêdem jest silnie zró¿nicowana.
Wzrost nast¹pi³ w wiêkszoci, bo w 10 województwach, przy czym w niektórych by³ on wiêkszy od redniej ogólnokrajowej. Z najwiêkszym
wzrostem mamy do czynienia w województwach
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wielkopolskim (54%), podkarpackim (45%), lubelskim (44%) i l¹skim (38%). W ¿adnym z województw nie nast¹pi³ spadek wskanika.
Warto zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich piêciu województwach, w których nast¹pi³ wzrost silniejszy
ni¿ rednio w kraju, w 2001 r. wskaniki by³y ni¿sze ni¿ rednia krajowa. Trzeba zatem zauwa¿yæ,
¿e mamy do czynienia z tendencj¹ polegaj¹c¹ na
wyrównywaniu siê poziomów rozpowszechnienia.
Okazji do przeledzenia zmian d³ugoterminowych dostarczaj¹ dane zawarte w ostatniej kolumnie tabeli 6 i na wykresie 8. Obrazuj¹ one poziom
wzrostu we wskanikach policzonych dla poszczególnych województw miêdzy 1990 i 2002 rokiem.
Dane za 1990 r. zosta³y przeliczone na uk³ad nowego podzia³u administracyjnego kraju obowi¹zuj¹cy od 1999 r. Zabieg taki pozwala ledziæ sytuacjê epidemiologiczn¹ na terenach, które wesz³y

w sk³ad nowych województw. Dziêki temu mo¿emy dostarczyæ w³adzom wojewódzkim danych
do lepszego rozumienia i przewidywania rozwoju sytuacji na ich terenie. Porównanie zmian
w ostatnich jedenastu latach w poszczególnych
województwach wskazuje na znaczne zró¿nicowanie. Przy wzrocie rednim dla ca³ego kraju na
poziomie 425%, z jednej strony spotykamy województwo gdzie wzrost by³ ponad siedmiokrotny (mazowieckie  726%,), z drugiej strony województwo, gdzie liczba pacjentów ledwie siê
podwoi³a (podlaskie  236%,). Generalnie mniejszy wzrost notujemy w województwach o znikomym obecnie nasileniu zjawiska, ale nie jest
to regu³a bez wyj¹tków. Przyk³adem odstêpstwa
od niej mo¿e byæ województwo ³ódzkie, gdzie
wskanik wzrós³ silniej ni¿ rednio w kraju, a jednak nadal utrzymuje siê na stosunkowo niskim

Wykres 6. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w 2002 r. z powodu zaburzeñ psychicznych
i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych
wg miejsca zamieszkania pacjenta (wspó³czynniki na 100 000 mieszkañców)
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Tabela 6. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w 2002 r. z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (ICD X:
F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta
Województwo
POLSKA

Wskanik na Wskanik na Wskanik
Liczba osób
100 000 miesz- 100 000 mieszzmiany
2002
kañców 2002 kañców 2001 2001 = 100

Wskanik
zmiany
1990 = 100

11915

31,2

23,5

133

425

1465

50,4

45,0

112

272

Kujawsko-Pomorskie

435

21,0

14,7

143

313

Lubelskie

324

14,7

10,2

144

338

Lubuskie

773

76,6

75,2

102

573

£ódzkie

616

23,6

18,0

131

545

Ma³opolskie

256

7,9

5,9

134

312

Mazowieckie

2786

54,4

44,0

124

726

Opolskie

193

18,1

15,2

119

238

Podkarpackie

210

10,0

6,9

145

276

Podlaskie

250

20,7

15,6

133

236

Pomorskie

540

24,8

18,9

131

283

l¹skie

991

20,9

15,1

138

254

wiêtokrzyskie

135

10,4

9,0

116

276

Warmiñsko-Mazurskie

607

42,5

38,9

109

542

Wielkopolskie

776

23,1

15,0

154

571

Zachodniopomorskie

703

41,4

34,0

122

482

Braki danych i obcokrajowcy

855

Dolnol¹skie

poziomie  ni¿szym ni¿ redni ogólnopolski.
Z drugiej strony, w województwie dolnol¹skim
mamy do czynienia ze wskanikiem znacznie
przekraczaj¹cym redni¹ dla kraju, a wzrost
wskanika w ostatnich 11 latach by³ ni¿szy, ni¿
w ca³ej Polsce. Przyk³ady te pokazuj¹, ¿e o poziomie zagro¿enia epidemiologicznego decyduje
nie tylko rozwój sytuacji w obecnej dekadzie, ale
tak¿e to, co dzia³o siê w latach wczeniejszych.
Zró¿nicowaniu terytorialnemu podlega nie
tylko wskanik przyjêtych do leczenia, ale tak¿e

narkomania_nr25.p65

16

wskanik przyjêæ pierwszorazowych, a tak¿e
wskaniki struktury demograficznej przyjmowanych do leczenia. Jak wynika z danych zgromadzonych w tabeli 7 i zobrazowanych na wykresie 9, najwy¿szymi wskanikami przyjêæ
pierwszorazowych na 100 tys. mieszkañców charakteryzuj¹ siê województwa: lubuskie (44,6),
mazowieckie (32,8), dolnol¹skie (26,4), zachodniopomorskie (24,3) oraz warmiñsko-mazurskie
(21,6), czyli województwa gdzie tak¿e wskaniki przyjêtych ogó³em by³y najwy¿sze. Wpraw-
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dzie rozk³ad wskaników przyjêæ pierwszorazowych nie odbiega zasadniczo od rozk³adu przyjêtych ogó³em, to jednak jak przekonuj¹ dane
z drugiej kolumny tabeli 7, odsetki pacjentów
pierwszorazowych wród wszystkich przyjêtych
nie s¹ w poszczególnych województwach jednakowe. Najwy¿szy odsetek pojawia siê w województwie kujawsko-pomorskim (69,5%),
a najni¿szy w województwach warmiñsko-mazurskim (53,6%) i lubelskim (53,7%). We wszystkich województwach odsetek pacjentów pierwszorazowych przekracza 50%.
Znacznemu zró¿nicowaniu podlega te¿ dynamika przyjêæ pierwszorazowych miêdzy 2000
i 2001 r. zaprezentowana w ostatniej kolumnie
tabeli 7. Najsilniej wzros³a liczba pacjentów
pierwszorazowych w województwie kujawsko-

pomorskim  o 57%. W sumie wskanik ten uleg³
zwiêkszeniu w piêtnastu województwach. Tylko w jednym województwie nast¹pi³ spadek,
tj. w województwie warmiñsko-mazurskim.
Dane z tabeli 8 obrazuj¹ zró¿nicowanie terytorialne pod wzglêdem odsetka kobiet oraz
odsetka osób niepe³noletnich wród przyjêtych
do leczenia. Odsetki kobiet wahaj¹ siê od 18%
w województwie lubelskim do 40% w województwie wiêtokrzyskim. W porównaniu z latami 2000-2001 w ró¿nych województwach obserwujemy ró¿ne tendencje.
Najwiêksza frakcja niepe³noletnich wystêpuje w województwach kujawsko-pomorskim
i opolskim (21%), a najmniejsza w lubelskim
(8%). W poszczególnych województwach obserwujemy zró¿nicowane tendencje. Konsekwent-

Wykres 7. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w 2002 r. z powodu zaburzeñ psychicznych
i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych
w relacji do przyjêtych w 2000 r. wg miejsca zamieszkania pacjenta (wspó³czynniki na 100 000 mieszkañców)
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Tabela 7. Przyjêci po raz pierwszy w ¿yciu do lecznictwa stacjonarnego w 2002 r. z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo

POLSKA

Wskanik liczby Wskanik dynaOdsetek pacjenLiczba pacjentów
pacjentów
miki liczby
tów pierwszorapierwszorazopierwszorazo- pacjentów pierwzowych wród
wych
wych na 100 tys.
szorazowych
ogó³u pacjentów
mieszkañców
2001 = 100
6537

54,9

17,1

118

Dolnol¹skie

767

54,1

26,4

114

Kujawsko-Pomorskie

298

69,5

14,4

157

Lubelskie

168

53,7

7,6

136

Lubuskie

450

58,4

44,6

92

£ódzkie

408

66,6

15,6

130

Ma³opolskie

138

56,3

4,3

141

Mazowieckie

1681

63,7

32,8

103

Opolskie

116

63,4

10,9

120

Podkarpackie

110

54,5

5,2

153

Podlaskie

147

60,5

12,2

141

Pomorskie

312

59,0

14,3

121

l¹skie

574

59,9

12,1

136

77

61,6

5,9

121

Warmiñsko-Mazurskie

308

53,6

21,6

91

Wielkopolskie

492

66,0

14,7

151

Zachodniopomorskie

412

63,7

24,3

122

wiêtokrzyskie

Braki danych i obcokrajowcy

79

ny trend spadkowy wystêpuje w województwie
³ódzkim. Tendencja spadkowa nast¹pi³a tak¿e na
poziomie ca³ego kraju z 13,9 do 11,0%. Najwiêkszy sta³y wzrost odsetka niepe³noletnich odnotowaæ trzeba w województwie wiêtokrzyskim.
Podsumowuj¹c prezentacje danych za 2002 r.
na tle danych z lat wczeniejszych trzeba wskazaæ na kontynuacjê trendu wzrostowego zjawiska, i to o wiêkszej dynamice.
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W obrazie zjawiska coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ takie rodki jak amfetamina
i przetwory konopi. Równolegle do zwiêkszania siê rozmiarów problemu narkotyków rozumianych jako substancje nielegalne narasta
problem leków uspokajaj¹cych i nasennych.
Dystrybucja terytorialna zjawiska wyznacza trzy obszary szczególnie zwiêkszonego
rozpowszechnienia  zachodni¹ czêæ kraju,

04-08-18, 10:10

19
Wykres 8. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w 2002 r. z powodu zaburzeñ psychicznych
i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych
w relacji do przyjêtych w 1990 r. wg miejsca zamieszkania pacjenta (1990=100)

Wykres 9. Przyjêci do lecznictwa stacjonarnego w 2002 r. po raz pierwszy w ¿yciu z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych wg miejsca zamieszkania pacjenta (wspó³czynniki na 100 000 mieszkañców)
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Tabela 8. Odsetki kobiet oraz osób w wieku do 18 lat wród przyjêtych do lecznictwa stacjonarnego w latach 2000-2002 z powodu zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania
spowodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)
wg województwa zamieszkania pacjenta
Województwo

Odsetek kobiet

Odsetek osób w wieku do 18 lat

2000

2001

2002

2000

2001

2002

POLSKA

22,0

23,0

23,2

13,9

12,8

11,0

Dolnol¹skie

19,7

17,8

19,7

8,7

8,6

8,5

Kujawsko-Pomorskie

21,2

24,9

23,4

14,8

14,9

21,4

Lubelskie

15,2

19,3

17,6

12,9

9,6

7,7

Lubuskie

16,3

18,4

18,6

14,7

14,2

8,0

£ódzkie

25,0

26,1

30,7

17,7

14,3

10,3

Ma³opolskie

26,6

31,1

28,1

5,3

10,0

8,6

Mazowieckie

17,4

17,9

20,2

17,5

13,3

10,7

Opolskie

22,1

24,8

19,7

24,0

19,4

21,2

Podkarpackie

29,5

30,1

23,8

7,0

4,8

10,5

Podlaskie

20,4

20,5

19,6

18,8

14,2

17,6

Pomorskie

31,7

32,0

28,3

16,3

11,1

10,9

l¹skie

24,7

27,4

25,6

11,0

15,0

10,4

wiêtokrzyskie

35,2

51,3

40,0

5,7

10,1

14,8

Warmiñsko-Mazurskie

22,2

24,5

22,9

18,4

18,7

15,2

Wielkopolskie

29,4

31,8

33,0

6,1

13,3

10,8

Zachodniopomorskie

28,5

28,7

24,9

15,7

13,9

11,5

województwo warmiñsko-mazurskie i województwo mazowieckie. Na wyj¹tkow¹ uwagê zas³uguje województwo lubuskie, gdzie
notuje siê zdecydowanie najwy¿sze wskaniki przyjêtych ogó³em i przyjêtych pierwszy
raz w ¿yciu. Przedmiotem szczególnej uwagi
powinny staæ siê te¿ województwa wiêtokrzyskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
i lubelskie, gdzie notuje siê najsilniejszy
wzrost wskaników w czasie ostatniego roku.
Na terenach tych zintensyfikowania wyma-
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gaj¹ programy pomocy  leczenie i redukcja
szkód.
Dane z 2002 r., podobnie jak dane z lat
1997-2001, nale¿y interpretowaæ z du¿¹ ostro¿noci¹ jako fragment trendu d³ugoterminowego, ze wzglêdu na zmianê klasyfikacji chorób
i przyczyn zgonów.
Janusz Sieros³awski
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa
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RAPORT MIÊDZYNARODOWEGO ORGANU
KONTROLI RODKÓW ODURZAJ¥CYCH (INCB)
ROLA MIÊDZYNARODOWEGO ORGANU KONTROLI RODKÓW
ODURZAJ¥CYCH (INCB)
Miêdzynarodowy Organ Kontroli rodków Odurzaj¹cych (International Narcotics Control
Board - INCB) jest niezale¿n¹, quasi-s¹downicz¹ instytucj¹, która monitoruje wdra¿anie uchwalonych przez Narody Zjednoczone miêdzynarodowych konwencji antynarkotykowych. INCB
zosta³ powo³any do ¿ycia w 1968 roku zgodnie z postanowieniami Jednolitej Konwencji o rodkach odurzaj¹cych, która obowi¹zuje od 1961 roku. INCB jest sukcesorem organów dzia³aj¹cych
na mocy dawnych konwencji antynarkotykowych, przyjêtych jeszcze przez Ligê Narodów.

Sk³ad INCB

Funkcje

INCB jest organem, który nie podlega ani
rz¹dom, ani Narodom Zjednoczonym. Cz³onkowie INCB, którzy s¹ wybierani przez Radê
Gospodarcz¹ i Spo³eczn¹ NZ (ECOSOC), pe³ni¹ swe funkcje jako osoby fizyczne, a nie jako
przedstawiciele pañstw. Trzech cz³onków musi
mieæ dowiadczenie w dziedzinie medycyny,
farmakologii lub farmaceutyki. Tych cz³onków
wybiera siê z listy ekspertów wytypowanych
przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO).
Pozosta³ych dziesiêciu cz³onków jest wybieranych z listy ekspertów nominowanych przez
rz¹dy pañstw cz³onkowskich NZ.
INCB wspó³pracuje z Biurem Narodów
Zjednoczonych do Spraw Narkotyków i Przestêpczoci, a tak¿e z wieloma innymi miêdzynarodowymi organami, które zajmuj¹ siê kontrol¹ rodków odurzaj¹cych, w tym z Komisj¹
rodków Odurzaj¹cych, wiatow¹ Organizacj¹
Zdrowia (WHO), Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Policji Kryminalnej (INTERPOL) oraz
wiatow¹ Organizacj¹ Celn¹ (World Customs
Organization).

Funkcje INCB zosta³y okrelone w nastêpuj¹cych dokumentach: Jednolitej Konwencji
o rodkach odurzaj¹cych z 1961 roku wraz z poprawkami zawartymi w Protokole z 1972 roku,
Konwencji o substancjach psychotropowych
z 1971 roku oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu handlowi
rodkami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi z 1988 roku.
Mówi¹c ogólnie, INCB:
 bada, czy rz¹dy stosuj¹ siê do miêdzynarodowych porozumieñ antynarkotykowych i 
w razie potrzeby  zaleca udzielenie poszczególnym rz¹dom technicznego lub finansowego wsparcia.
 wspó³pracuje z rz¹dami, aby zapewniæ odpowiedni¹ poda¿ narkotyków u¿ywanych do
celów medycznych i naukowych, a tak¿e by
zapobiec przedostawaniu siê narkotyków pochodz¹cych z legalnych róde³ do nielegalnych kana³ów dystrybucji;
 identyfikuje s³aboci krajowych i miêdzynarodowych systemów kontroli;

narkomania_nr25.p65

21

04-08-18, 10:11

22
 bada substancje chemiczne u¿ywane w celu
nielegalnej produkcji rodków odurzaj¹cych,
aby oceniæ, czy nale¿y je poddaæ miêdzynarodowej kontroli;
 administruje systemem kwalifikacji rodków odurzaj¹cych oraz dobrowolnego testowania substancji psychotropowych i monitoruje legalne dzia³ania za porednictwem
miêdzynarodowego systemu raportowania
przewidzianego w miêdzynarodowych konwencjach;
 monitoruje i wspiera kroki, które podejmuj¹
rz¹dy, aby zapobiec wykorzystywaniu substancji chemicznych do nielegalnej produkcji rodków odurzaj¹cych.
 w przypadku ewidentnych naruszeñ konwencji INCB domaga siê od rz¹dów wyjanieñ
i proponuje im rodki zaradcze.
INCB mo¿e równie¿ zg³osiæ przypadki naruszeñ konwencji Komisji rodków Odurzaj¹cych oraz Radzie Gospodarczej i Spo³ecznej.

Raporty
Miêdzynarodowe konwencje antynarkotykowe zobowi¹zuj¹ INCB do sk³adania rocznych
raportów ze swej dzia³alnoci. Roczny raport
zawiera analizê aktualnej sytuacji w dziedzinie
kontroli narkotyków na wiecie, zwraca uwagê
na luki i wady w dziedzinie kontroli i przestrzegania konwencji na poziomie krajowym i przedstawia zalecenia dotycz¹ce poprawy sytuacji zarówno w skali krajowej, jak i miêdzynarodowej.
Raporty opieraj¹ siê na informacjach przekazywanych INCB przez rz¹dy i miêdzynarodowe
organy. Uzupe³nieniem rocznych raportów s¹
szczegó³owe raporty techniczne na temat rodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych
i chemikaliów (prekursorów), które mog¹ s³u¿yæ do nielegalnej produkcji takich rodków.
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PRZEGL¥D SYTUACJI W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH WIATA

Afryka
Na kontynencie afrykañskim najbardziej
rozpowszechnionym narkotykiem s¹ nadal konopie indyjskie, które zajmuj¹ pierwsze miejsce zarówno pod wzglêdem powierzchni upraw,
jak i spo¿ycia oraz sprzeda¿y. Jednym z wiod¹cych producentów konopi na wiecie pozostaje
Maroko, z którego pochodzi 60-70% ¿ywicy
z konopi skonfiskowanej w Europie.
Daje o sobie znaæ, zw³aszcza w niektórych
regionach Sudanu, alarmuj¹cy nowy trend, który
polega na rezygnacji z upraw rolin spo¿ywczych
na rzecz upraw konopi indyjskich, co powoduje
niedobór ¿ywnoci na wspomnianych obszarach.
W po³udniowej, wschodniej i zachodniej
czêci Afryki problemem pozostaje wysoki poziom nielegalnego spo¿ycia stymulantów z grupy amfetamin (Amphetamine-Type Stimulants
 ATS). Wzrasta spo¿ycie metaqualonu (mandrax) w krajach po³o¿onych we wschodnich
i po³udniowych regionach kontynentu, zw³aszcza w Republice Po³udniowej Afryki.
Wzrasta nielegalne spo¿ycie opiatów i kokainy w pañstwach po³o¿onych na szlaku przemytu narkotyków, g³ównie w Angoli, Nigerii,
Republice Po³udniowej Afryki i wród ludnoci wiêkszych miast innych krajów.
Mak lekarski jest uprawiany nadal na niewielk¹ skalê  i w coraz mniejszych ilociach 
wy³¹cznie na pó³wyspie Synaj w Egipcie.
Informacje pochodz¹ce z krajów targanych
wewnêtrznymi konfliktami, zw³aszcza z Republiki rodkowej Afryki, Wybrze¿a Koci S³oniowej i Liberii, wskazuj¹, ¿e broñ i amunicja,
jakimi pos³uguj¹ siê rebelianci i grupy przestêp-
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cze, mog³y byæ zakupione czêciowo z pieniêdzy
pochodz¹cych z nielegalnego handlu narkotykami.

Ameryka Pó³nocna
i Ameryka £aciñska
Przy wydatnej pomocy Stanów Zjednoczonych  zw³aszcza w kwestii ekstradycji  meksykañskie organy cigania zwiêkszy³y skalê
dzia³añ wymierzonych przeciwko narkotykowym gangom, co doprowadzi³o do zatrzymania wielu najgroniejszych handlarzy narkotyków w tym kraju.
INCB pragnie podkreliæ, ¿e zgoda rz¹du
Kanady (wydana w czerwcu 2003 roku) na otwarcie pomieszczenia do do¿ylnego za¿ywania narkotyków (pierwszej takiej placówki w Ameryce
Pó³nocnej) jest niezgodna z postanowieniami miêdzynarodowych traktatów antynarkotykowych,
które zosta³y ratyfikowane przez to pañstwo.
Wysokojakociowa heroina, któr¹ przemyca siê do Stanów Zjednoczonych, mo¿e byæ wdychana, nie tylko wstrzykiwana, co sprawia, ¿e
cieszy siê ona coraz wiêkszym popytem wród
przedstawicieli amerykañskiej klasy redniej.
W Stanach Zjednoczonych utrzymuje siê zjawisko nadu¿ywania leków na receptê. Sytuacjê
pogarsza nielegalna sprzeda¿ rodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych przez internetowe apteki, dzia³aj¹ce na terenie i poza terenem
tego pañstwa. Pomiêdzy 1995 a 2002 rokiem
o 163% wzros³a w tym kraju liczba przypadków
nag³ej pomocy lekarskiej zwi¹zanej z przedawkowaniem odurzaj¹cych leków przeciwbólowych.
W Ameryce rodkowej i regionie Morza
Karaibskiego, a zw³aszcza na mniejszych wyspach tego regionu, handel narkotykami i towarzysz¹ca mu przestêpczoæ nadal stanowi¹
potencjalne zagro¿enie dla politycznego, spo³ecznego i gospodarczego rozwoju.
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Handel narkotykami przyczynia siê do
wzrostu skali narkomanii w Ameryce rodkowej i na Karaibach. Jednoczenie pañstwa tego
regionu poszerzaj¹ narodowe strategie kontroli
narkotyków o nowe inicjatywy z zakresu ograniczenia popytu i przeznaczaj¹ na ten cel wiêcej rodków bud¿etowych.
W Ameryce rodkowej i regionie Morza Karaibskiego obserwuje siê wzrost spo¿ycia kokainy. Jednoczenie obni¿a siê wiek, w którym tamtejsza m³odzie¿ po raz pierwszy siêga po narkotyki.
Rosn¹ce zaniepokojenie politycznymi konsekwencjami narkomanii i handlu narkotykami
sk³ania wiele pañstw Ameryki Po³udniowej do
przeznaczania coraz wiêkszej czêci swych ograniczonych zasobów na dzia³ania s³u¿¹ce zmniejszeniu poda¿y narkotyków. Powy¿sze dzia³ania
obejmuj¹ niszczenie nielegalnych upraw, zakaz
handlu narkotykami i wprowadzanie przepisów
przeciwdzia³aj¹cych praniu pieniêdzy.
Jeli chodzi o uprawy krzewów koki, dane
pochodz¹ce z Boliwii, Kolumbii i Peru wskazuj¹, ¿e w ostatnich latach zmala³ ³¹czny area³
upraw tej roliny w tych krajach. To, czy powy¿sza tendencja utrzyma siê, zale¿y w du¿ej
mierze od stworzenia alternatywnych róde³
dochodu dla tamtejszej ludnoci.
Sukces osi¹gniêty dziêki ograniczeniu zasiewów koki w Kolumbii mo¿e spowodowaæ przeniesienie nielegalnych upraw tej roliny nie tylko
do krajów o d³ugiej tradycji upraw koki, takich
jak Boliwia czy Peru, ale równie¿ do innych
pañstw, takich jak Ekwador czy Wenezuela.

Azja
W wyniku uporczywych wysi³ków rz¹dów
Myanmar i Laotañskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (LRLD)  kurczy siê powierzchnia upraw maku lekarskiego w tych krajach.
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W Myanmar, które to pañstwo jest drugim po
Afganistanie, najwiêkszym wiatowym producentem nielegalnego opium, uprawy tej roliny
zmala³y od 1996 roku o prawie 2/3, podczas gdy
w LRLD zmniejszy³y siê od rekordowego 1998
roku o oko³o 55%.
Kraje wschodniej i po³udniowo-wschodniej
Azji zdecydowanie przoduj¹ pod wzglêdem iloci skonfiskowanej metaamfetaminy (ponad
2/3 iloci globalnej). Nielegalna produkcja metaamfetaminy odbywa siê g³ównie w Chinach
i Myanmar, ale od niedawna równie¿ na Filipinach, gdzie w 2003 roku skonfiskowano znaczne iloci prekursora  efedryny. Nielegalne spo¿ycie metaamfetaminy ma najwiêkszy zasiêg
w Japonii, Korei Po³udniowej i Tajlandii.
W Chinach, w tym w Specjalnym Regionie
Administracyjnym Chin  Hong Kongu, nadal
najpopularniejszym narkotykiem jest heroina,
co ma ogromny wp³yw na rozprzestrzenianie
siê HIV/AIDS.
Pomimo zbrojnej interwencji i politycznych
zmian w Afganistanie oraz walki z terroryzmem,
ronie tam powierzchnia upraw i handel opiatami, co mo¿e zdestabilizowaæ sytuacjê polityczn¹ w tym regionie. W 2003 roku nast¹pi³ dalszy
wzrost area³u upraw maku lekarskiego w Afganistanie. Uprawy rolin wykorzystywanych do
produkcji narkotyków wznowiono równie¿ w Pakistanie, g³ównie na terenach, na których uprawa maku lekarskiego nie by³a dot¹d tradycj¹.
Trwa zakrojony na du¿¹ skalê przemyt opiatów z Afganistanu do innych krajów zachodniej
Azji. Lwia czêæ tego przemytu trafia póniej do
Europy. Nadal wykorzystuje siê w tym celu tak
zwany szlak ba³kañski (biegn¹cy przez Islamsk¹ Republikê Iranu, Turcjê i kraje ba³kañskie)
oraz  w coraz wiêkszy stopniu  nowsze, alternatywne szlaki przecinaj¹ce Azjê rodkow¹ i Federacjê Rosyjsk¹. W 2003 roku organy cigania
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w Pakistanie, Turcji i kilku krajach WNP skonfiskowa³y wiêcej opiatów ni¿ rok wczeniej.
INCB wyra¿a ubolewanie, ¿e Turkmenia nie
uczestniczy³a w kilku regionalnych antynarkotykowych inicjatywach i ponagla rz¹d tego kraju, by przy³¹czy³ siê do wysi³ków miêdzynarodowej wspólnoty na rzecz walki z narkotykami.
INCB zauwa¿a z niepokojem, ¿e w ostatnich latach pojawi³o siê wiele doniesieñ wskazuj¹cych na coraz wyraniejsze zwi¹zki pomiêdzy handlem narkotykami, zorganizowan¹
przestêpczoci¹ i terroryzmem. Rz¹dy pañstw
Azji Po³udniowej przypuszczaj¹, ¿e handel narkotykami jest jednym z g³ównych róde³ finansowania dla grup terrorystycznych.
W rodkowej i zachodniej czêci kontynentu najpopularniejszymi narkotykami pozostaj¹
konopie indyjskie i opiaty. Dodatkowo coraz
bardziej dostêpne staj¹ siê na tym terenie stymulanty ATS, zw³aszcza ecstasy.
INCB jest zaniepokojona ewentualnym
wzrostem przemytu narkotyków, którego krajem docelowym lub tranzytowym jest Irak. Nie
istniej¹ jednak na razie ¿adne doniesienia, które potwierdza³yby wagê tego problemu.

Europa
Powszechnym zjawiskiem w Europie Zachodniej jest dwuznaczny stosunek do narkomanii. Kampanie antynarkotykowe apeluj¹ do
m³odych ludzi o powstrzymanie siê od nadu¿ywania narkotyków. Jednak w³adze pañstwowe
nie podejmuj¹ praktycznych kroków przeciwko dzia³aniom zachêcaj¹cym do u¿ywania narkotyków, a zdarza siê, ¿e taki styl ¿ycia jest promowany w rodkach masowego przekazu
i innych kana³ach komunikacji spo³ecznej.
INCB jest zaniepokojona faktem, ¿e dalszy
wzrost powierzchni upraw i nielegalnego spo-
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¿ycia konopi indyjskich w Europie, w po³¹czeniu ze z³agodzeniem systemów kontroli, mo¿e
niweczyæ niezbêdne wysi³ki na rzecz eliminowania nielegalnych upraw i zwalczania handlu
narkotykami na kontynencie europejskim i w innych czêciach wiata.
Pod wzglêdem wielkoci rynku kokainy
Europa nadal ustêpuje tylko Ameryce Pó³nocnej, a wolumen sprzeda¿y tego narkotyku na
kontynencie europejskim  wydaje siê  ronie.
W efekcie dwóch lat rekordowych zbiorów
maku lekarskiego w Afganistanie mo¿na oczekiwaæ dalszego wzrostu przemytu heroiny
wzd³u¿ szlaku ba³kañskiego i poprzez kraje
wschodnioeuropejskie. Taka tendencja mo¿e
doprowadziæ do odwrócenia spadkowego trendu w zakresie spo¿ycia heroiny w krajach Europy Zachodniej.
W pañstwach ba³tyckich (Estonia, £otwa
i Litwa), a tak¿e w Federacji Rosyjskiej i na
Ukrainie, utrzymuje siê alarmuj¹ce tempo rozprzestrzeniania siê wirusa HIV wród osób za¿ywaj¹cych narkotyki do¿ylnie.
Europa Zachodnia zachowuje wiod¹c¹ pozycjê w dziedzinie nielegalnej produkcji stymulantów z grupy ATS. Podczas gdy azjatyccy i latynoamerykañscy producenci tych rodków
zaopatruj¹ g³ównie lokalne czarne rynki, stymulanty produkowane w Europie Zachodniej
i przemycane g³ównie z Holandii trafiaj¹ do odbiorców na ca³ym wiecie.

Oceania
Australia i Nowa Zelandia pozostaj¹ jednymi z g³ównych punktów docelowych dostaw
heroiny i stymulantów ATS z po³udniowowschodniej Azji. W obu pañstwach zaostrzono
rodki prawne i dzia³ania s³u¿¹ce wykrywaniu
i przeciwdzia³aniu potajemnej produkcji stymu-
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lantów ATS i przechwytywaniu sk³adów tych
rodków i ich prekursorów.
Australijskie organy cigania wci¹¿ odkrywaj¹ nowe, zakrojone na du¿¹ skalê hydroponiczne
uprawy konopi indyjskich. Znaczne powierzchnie upraw tej roliny istniej¹ tak¿e na Fid¿i i w Papui Nowej Gwinei. Wprawdzie nielegalne spo¿ycie konopi maleje, ale nadal jego poziom jest
wysoki. Konopie s¹ nadal najpopularniejszym
narkotykiem w Nowej Zelandii i Australii, gdzie
s¹ przyczyn¹ 72% wszystkich przestêpstw zwi¹zanych z nadu¿ywaniem narkotyków.
Udane operacje australijskich organów cigania doprowadzi³y w ostatnich latach do drastycznego ograniczenia dostaw heroiny na tamtejszy
czarny rynek. Odwrotna sytuacja dotyczy kokainy
i stymulantów ATS, których spo¿ycie wykazuje
tendencjê zwy¿kow¹. S¹ one nadal szeroko dostêpne, mimo ¿e w zesz³ym roku s³u¿by graniczne skonfiskowa³y rekordowe iloci tych rodków.
Zarówno w Australii, jak i Nowej Zelandii
wzros³a nielegalna produkcja, dystrybucja i nielegalne spo¿ycie stymulantów ATS. Nowe, niedrogie substancje psychotropowe sta³y siê
w Australii popularnymi rodkami za¿ywanymi podczas spotkañ towarzyskich.

INCB APELUJE, BY W WALCE
Z HANDLEM NARKOTYKAMI
ORAZ ZWI¥ZAN¥ Z NIM
PRZESTÊPCZOCI¥ I PRZEMOC¥
STOSOWAÆ DZIA£ANIA
INTERWENCYJNE OPARTE NA
LOKALNYCH SPO£ECZNOCIACH
Organy cigania musz¹ dzia³aæ z wiêkszym
wyczuciem i doceniaæ znaczenie wspó³pracy ze
strony lokalnych spo³ecznoci.
G³ównym tematem pierwszego rozdzia³u
dorocznego raportu Miêdzynarodowego Orga-
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nu Kontroli rodków Odurzaj¹cych (INCB),
który opublikowano 3 marca 2004 roku w Wiedniu, jest wp³yw narkomanii na przestêpczoæ
i przemoc na poziomie spo³ecznoci.
Nie trac¹c z pola widzenia skutków dzia³alnoci transnarodowych, zorganizowanych grup
handlu narkotykami w sferze polityki i bezpieczeñstwa w skali makro, INCB ponagla rz¹dy,
by zwróci³y szczególn¹ uwagê tak¿e na problemy w skali mikro, czyli narkomaniê i zwi¹zan¹
z ni¹ przestêpczoæ na poziomie spo³ecznoci.
Zubo¿enie spo³ecznego kapita³u, bezpieczeñstwa
i struktur wsparcia to  obok przemocy i jej bezporednich konsekwencji  tylko niektóre z lokalnych skutków narkomanii, jakie uwypuklono w tegorocznym raporcie INCB. Ignorowanie
tych kwestii i koncentrowanie uwagi wy³¹cznie
na handlu narkotykami w skali makro nara¿a
spo³eczeñstwa na d³ugookresowe obni¿enie poziomu bezpieczeñstwa i warunków egzystencji.
Ci¹g³e zmaganie siê lokalnych spo³ecznoci z przestêpczoci¹, jaka towarzyszy narkomanii, zagra¿a samym podstawom ¿ycia spo³ecznego. Spo³ecznoci dotkniête wyj¹tkowo
wysok¹ liczb¹ nacechowanych przemoc¹
i zwi¹zanych z narkomani¹ przestêpstw borykaj¹ siê równie¿ z wysokim poziomem innych
przestêpczych zachowañ i towarzysz¹cymi im
problemami w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa
obywatelskiego, stwierdza INCB.
Wprawdzie INCB wyjania, ¿e wiêkszoæ
czynów karalnych, jakie wi¹¿¹ siê z narkomani¹
to pozbawione przemocy, drobne przestêpstwa,
ale jednoczenie podkrela, ¿e nielegalne rodki
odurzaj¹ce, przestêpczoæ i przemoc wyrz¹dzaj¹ ogromne szkody wród lokalnych spo³ecznoci, czyli w mikrospo³ecznej skali. Zwi¹zek pomiêdzy przemoc¹ a nadu¿ywaniem narkotyków
ma bardzo z³o¿ony charakter, a jego ocena musi
uwzglêdniaæ szereg ró¿nych czynników.
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Przytaczaj¹c konkretne dane na temat skali
przestêpczoci, jaka towarzyszy narkomanii na
wiecie, raport omawia sytuacjê w Brazylii, gdzie
przemoc zwi¹zana z tym problemem stanowi
wyj¹tkowo grone zjawisko, które rzutuje negatywnie na ¿ycie tamtejszych, lokalnych spo³ecznoci. Zabójstwa, których t³em jest narkomania
i handel narkotykami, stanowi¹ wysoki odsetek
ogólnej liczby 30 tysiêcy zabójstw, jakie notuje
siê rocznie w tym kraju. Wa¿n¹ rolê na tym nielegalnym rynku odgrywaj¹ dzieci ulicy. Jako
kurierzy gangów handlarzy narkotyków czêsto padaj¹ one ofiar¹ zabójstw, poniewa¿ za du¿o
wiedz¹, za du¿o kradn¹ lub dostaj¹ siê w wymianê ognia pomiêdzy gangami a dilerami.
Z przeprowadzonych przez Bank wiatowy badañ nad przestêpczoci¹ i przemoc¹ wród
m³odzie¿y wynika, ¿e w Ameryce £aciñskiej
i na Karaibach m³odzie¿owe gangi narkotykowe odznaczaj¹ siê wy¿szym stopniem przemocy ni¿ podobne gangi zajmuj¹ce siê inn¹ przestêpcz¹ dzia³alnoci¹.
Wprawdzie przestêpczoæ zwi¹zana z narkotykami powoduje dotkliwsze skutki w krajach
odczuwaj¹cych deficyt odpowiednich zasobów,
ale nawet w pañstwach rozwiniêtych skala tego
problemu jest znacz¹ca. Na przyk³ad wed³ug danych z koñca lat dziewiêædziesi¹tych, u 69% aresztantów z piêciu rewirów policyjnych Wielkiej
Brytanii testy wykry³y w chwili zatrzymania przynajmniej jeden nielegalny rodek odurzaj¹cy.
Wród zatrzymanych, którzy byli podejrzani o napaæ, odsetek takich osób wyniós³ 61%.
Zdaniem autorów Raportu, widoczny zwi¹zek pomiêdzy narkomani¹ a przemoc¹ i przestêpczoci¹ przejawia siê w tym, ¿e niektóre osoby
uzale¿nione uciekaj¹ siê do przemocy, by sfinansowaæ swój na³óg lub w wyniku psychofarmakologicznego oddzia³ywania pewnych nielegalnych rodków odurzaj¹cych. Jednak opieraj¹c siê
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na przeprowadzonych pod odpowiednim nadzorem laboratoryjnych eksperymentach  INCB
zaznacza, ¿e sugestie dotycz¹ce bezporedniego, przyczynowo-skutkowego zwi¹zku pomiêdzy przemoc¹ i za¿ywaniem narkotyków s¹ bardzo trudne od udowodnienia i wprowadzaj¹ w
b³¹d. Zwi¹zek tego rodzaju musi byæ rozpatrywany w kontekcie czynników kulturowych
i spo³ecznych, które maj¹ wp³yw na zachowania jednostek.
Poza tym INCB stara siê zwróciæ uwagê rz¹dów na te osoby uzale¿nione, które padaj¹ ofiar¹
przemocy i przestêpstw zarówno ze strony rodowisk przestêpczych, jak i  w niektórych przypadkach  organów cigania. Wiele przeprowadzonych badañ dowiod³o, ¿e narkotykowy na³óg
zwiêksza ryzyko stania siê ofiar¹. Osoby uzale¿nione s¹ równie¿ nara¿one na sytuacje, w których
przemoc i u¿ycie broni, jakie towarzysz¹ handlowi narkotykami, traktuje siê jako normê. Kobiety
za, które nadu¿ywaj¹ narkotyków, padaj¹ wyj¹tkowo czêsto ofiar¹ napaci seksualnej.
INCB wzywa rz¹dy, by  w celu skutecznego eliminowania przemocy towarzysz¹cej narkomanii  wdro¿y³y kompleksowe programy
ograniczenia popytu na narkotyki i powiêci³y
szczególn¹ uwagê dzia³aniom prewencyjnym
po³¹czonym z szerok¹ gam¹ spo³ecznych, ekonomicznych i policyjnych rozwi¹zañ. Rz¹dy
i miêdzynarodowa wspólnota musz¹ uznaæ pal¹cy charakter tego problemu, a kluczowe znaczenie w ich dzia³aniach bêd¹ mia³y interwencje
na poziomie podstawowym, w tym oparte na lokalnych spo³ecznociach programy zapobiegania narkomanii i dzia³ania porz¹dkowo-kontrolne w ramach spo³ecznoci.
Tylko wprowadzenie kompleksowego programu ograniczenia popytu pozwoli nam dostrzec rzeczywisty postêp w rozwi¹zywaniu
licznych problemów, jakie sprowadzaj¹ na lo-
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kalne spo³ecznoci nielegalne rodki odurzaj¹ce, stwierdza INCB.
INCB zauwa¿a tak¿e, ¿e te dzia³ania lokalnych w³adz i organów cigania, które nie bior¹
pod uwagê specyfiki lokalnych warunków,
mog¹ prowadziæ do przedsiêwziêcia nieodpowiednich rodków, maj¹cych szkodliwy wp³yw
na pogorszenie d³ugookresowej sytuacji w zakresie przestêpczoci. Czêsto mówi i pisze siê
o tym, ¿e postawa lokalnych w³adz wobec problemów zwi¹zanych z przestêpczoci¹ i przemoc¹, jakie towarzysz¹ narkomanii, polega na
zaprzeczaniu faktom, przesadnej reakcji i niew³aciwym rozpoznaniu problemu.
INCB apeluje równie¿ o to, by powiêciæ
szczególn¹ uwagê m³odocianym (jako jednostkom
lub cz³onkom gangów), poniewa¿ czêsto uczestnicz¹ oni w powi¹zanych z narkotykami aktach
przemocy  jako ich sprawcy lub jako ich ofiary.
Przytaczaj¹c przyk³ady opartych na lokalnych spo³ecznociach dzia³añ interwencyjnych,
dziêki którym uda³o siê ograniczyæ dzia³alnoæ
m³odzie¿owych gangów, INCB wzywa do stosowania dzia³añ prewencyjnych. Autorzy raportu opowiadaj¹ siê za u¿yciem takich rodków
zapobiegawczych, jak dzia³ania interwencyjne
na poziomie szko³y podstawowej oraz w³aciwie ukierunkowane interwencje policji, skoncentrowane na konkretnych problemach i szkoleniach dla personelu placówek owiatowych,
pracowników s¹dów karnych, rodziców, mieszkañców i osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹.
Obszerny zbiór zaleceñ, który  zdaniem
INCB  pomo¿e lokalnym spo³ecznociom opanowaæ problem, obejmuje: stworzenie lokalnego
rodowiska, które nie bêdzie sprzyjaæ dilerom
i drobnym handlarzom narkotyków; wspieranie
lokalnych dzia³añ ukierunkowanych na tworzenie miejsc pracy i zapewnianie legalnych róde³
dochodu; wspieranie programów edukacyjnych,
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adresowanych do zmarginalizowanych grup spo³ecznych; zintegrowane i ukierunkowane dzia³ania interwencyjne w grupach ryzyka; wymiana
informacji pomiêdzy ró¿nymi agencjami; oparte
na lokalnych spo³ecznociach dzia³ania interwencyjne z zakresu sprawiedliwoci wyrównawczej
(restorative justice), podejmowane przez osoby reprezentuj¹ce pe³ny przekrój danej spo³ecznoci,
oraz dzia³ania interwencyjne uwzglêdniaj¹ce kwestie p³ci, m³odego wieku i przynale¿noci do
mniejszoci. INCB zauwa¿a równie¿, ¿e wszelkie programy musz¹ mieæ d³ugookresowy charakter, by mog³y przynieæ po¿¹dany efekt.

INCB PRZESTRZEGA PRZED
STOSOWANIEM RODKÓW
Z ZAKRESU REDUKCJI SZKÓD W
PRZECIWDZIA£ANIU NARKOMANII
W rocznym sprawozdaniu ze swej dzia³alnoci Miêdzynarodowy Organ Kontroli rodków Odurzaj¹cych wzywa rz¹dy, które zamierzaj¹ uwzglêdniæ rodki s³u¿¹ce redukcji szkód
w swoich strategiach ograniczania popytu na
narkotyki, by uwa¿nie przeanalizowa³y oddzia³ywanie tych rodków na wszystkich p³aszczyznach. Choæ ich dzia³anie mo¿e niekiedy wywieraæ pozytywny wp³yw na jednostkê i lokaln¹
spo³ecznoæ, maj¹ one jednoczenie daleko id¹ce negatywne konsekwencje na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym.
INCB, który ma sw¹ siedzibê w Wiedniu,
monitoruje wdra¿anie miêdzynarodowych traktatów dotycz¹cych kontroli leków. Raport za 2003
rok nie jest pierwszym takim dokumentem, w którym INCB przedstawia swoje stanowisko wobec
ró¿nych rodków z zakresu redukcji szkód, czyli
dzia³añ podejmowanych z zamiarem ograniczenia negatywnych skutków nadu¿ywania narkotyków. Ju¿ w raporcie za 1993 rok INCB uzna³ zna-

narkomania_nr25.p65

28

czenie pewnych aspektów redukcji szkód jako
trzeciorzêdnych rodków profilaktycznych do
wykorzystania w ramach programów ograniczenia popytu na narkotyki. Z kolei w raporcie za
2000 rok INCB ponownie stwierdzi³, ¿e programy redukcji szkód mog¹ odegraæ pewn¹ rolê
w kompleksowej strategii ograniczenia popytu,
choæ jednoczenie zwróci³ uwagê na fakt, ¿e programy redukcji szkód nie mog¹ zastêpowaæ programów ograniczenia popytu.
W najnowszym rocznym raporcie INCB
jeszcze raz przytacza swoje stwierdzenia i zalecenia dotycz¹ce nastêpuj¹cych rodków zwi¹zanych z redukcj¹ szkód:
 Programy wymiany i dystrybucji igie³
i strzykawek
Aby ograniczyæ rozprzestrzenianie siê
HIV/AIDS, rz¹dy musz¹ przyj¹æ rodki, które
mog¹ przeciwdzia³aæ zjawisku dzielenia siê
ig³ami przez osoby za¿ywaj¹ce narkotyki przy
u¿yciu strzykawek. Jednoczenie INCB pragnie podkreliæ, ¿e jakiekolwiek dzia³ania profilaktyczne nie powinny promowaæ i (lub) u³atwiaæ nadu¿ywania rodków odurzaj¹cych.
 Terapia zastêpcza lub podtrzymuj¹ca
Stosowanie terapii zastêpczej lub podtrzymuj¹cej nie stanowi naruszenia jakichkolwiek
postanowieñ traktatu pod warunkiem, ¿e stosowanie substancji u¿ywanych w takich terapiach
bêdzie zgodne z uznan¹, rozs¹dn¹ praktyk¹
medyczn¹ w danym kraju.
 Pomieszczenia do iniekcji narkotyków
(placówki umo¿liwiaj¹ce do¿ylne za¿ywanie
narkotyków nabytych w nielegalny sposób)
INCB wielokrotnie dawa³a do zrozumienia  miêdzy innymi w swoich ostatnich rocznych raportach  ¿e dzia³alnoæ tych placówek
pozostaje ród³em jej g³êbokiego niepokoju.
INCB jeszcze raz stwierdza, ¿e s¹ one pogwa³-
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ceniem postanowieñ miêdzynarodowych konwencji antynarkotykowych.
INCB ponownie owiadcza, ¿e artyku³ 4
Konwencji z 1961 roku zobowi¹zuje pañstwa
do zapewnienia, ¿e produkcja, wyrób, import,
eksport, dystrybucja, handel, za¿ywanie i posiadanie leków maj¹ s³u¿yæ wy³¹cznie celom
medycznym lub naukowym. W zwi¹zku z tym,
z prawnego punktu widzenia, dzia³alnoæ takich
placówek narusza miêdzynarodowe konwencje
antynarkotykowe.
 Programy testowania narkotyków (placówki, w których na probê osób nadu¿ywaj¹cych narkotyków testuje siê je po to,
by stwierdziæ, czy nie s¹ one zanieczyszczone lub podrobione)
INCB jest zaniepokojony faktem, ¿e takie
praktyki nios³y ze sob¹ niew³aciwe przes³anie
na temat ryzyka, jakie grozi osobom nadu¿ywaj¹cym narkotyków i zapewnia³y takim osobom
fa³szywe poczucie bezpieczeñstwa, tym samym
przecz¹c wysi³kom na polu zapobiegania narkomanii, do jakich zobowi¹zuj¹ rz¹dy miêdzynarodowe konwencje antynarkotykowe.

WYKORZYSTANIE
PODSTAWOWYCH RODKÓW
ODURZAJ¥CYCH W LECZENIU
BÓLU JEST DALEKIE OD POTRZEB,
ZW£ASZCZA W PAÑSTWACH
ROZWIJAJ¥CYCH SIÊ
Doroczny raport Miêdzynarodowego Organu Kontroli rodków Odurzaj¹cych alarmuje,
¿e w wielu krajach wiata poda¿ podstawowych
rodków odurzaj¹cych u¿ywanych do celów
medycznych jest niewystarczaj¹ca.
Podczas gdy w wielu krajach brakuje rodków odurzaj¹cych, rosn¹ globalne zapasy su-

rowców u¿ywanych do produkcji niektórych
opioidów* dla celów medycznych. Taki stan
rzeczy wskazuje, ¿e w razie wzrostu wiatowego zapotrzebowania, wyprodukowanie dodatkowych iloci rodków odurzaj¹cych nie by³oby ¿adnym problemem.
W wielu krajach na wiecie poda¿ i spo¿ycie
niektórych podstawowych rodków odurzaj¹cych
(zw³aszcza opioidów), które stosuje siê w leczeniu bólu (miêdzy innymi, w opiece paliatywnej),
s¹ nadal wyj¹tkowo niskie. Prawie 90% globalnego spo¿ycia morfiny przypada na dziesiêæ
pañstw wiata. Bior¹c pod uwagê liczbê ludnoci, oko³o 80% mieszkañców krajów rozwijaj¹cych siê spo¿ywa zaledwie 6% morfiny, jaka znajduje siê w globalnej dystrybucji. Wprawdzie dwie
ostatnie dekady by³y okresem sta³ego wzrostu
spo¿ycia morfiny w skali globalnej, ale powy¿szy trend dotyczy³ w du¿ej mierze wy³¹cznie
pañstw rozwiniêtych. W ten sposób dystans pomiêdzy krajami rozwiniêtymi a krajami rozwijaj¹cymi siê sta³ siê jeszcze wiêkszy. Morfina, jako
jeden ze rodków znieczulaj¹cych w przypadku
dotkliwego bólu, znajduje siê na Modelowej licie podstawowych leków sporz¹dzonej przez
wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO).
Podobna sytuacja jest w przypadku niektórych innych opioidów, takich jak fentanyl, hydromorfon i oksykodon, które maj¹ zastosowanie w wynalezionych w ostatnich latach nowych
formach leczenia (przezskórne plastry, tabletki
o kontrolowanym uwalnianiu). Spo¿ycie tych
leków ogranicza siê prawie wy³¹cznie do krajów uprzemys³owionych, g³ównie z uwagi na
wysokie koszty nowych preparatów. W 2002
roku na same Stany Zjednoczone przypada³o
54% globalnego spo¿ycia fentanylu, 51% globalnego spo¿ycia hydromorfonu i 88 % g³obalnego spo¿ycia oksykodonu.

* Do opioidów zaliczaj¹ siê, miêdzy innymi, morfina, kodeina, hydromorfon, hydrokodon i oksykodon.
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Wed³ug prognoz WHO, do 2015 roku na
kraje rozwijaj¹ce siê bêdzie przypadaæ 2/3
z oko³o 15 milionów nowych przypadków raka,
jakie wyst¹pi¹ rocznie na wiecie. Oko³o 7080% chorych na raka cierpi w ostatnich stadiach
choroby na dotkliwe  ostre lub przewlek³e 
bóle. Opioidy, a zw³aszcza morfina, s¹ nieodzowne w leczeniu dotkliwych bóli zwi¹zanych z nowotworami ze wzglêdu na skuteczne
dzia³anie analgetyczne i stosunkowo nisk¹ cenê.
Najwy¿szy poziom spo¿ycia legalnych
rodków odurzaj¹cych per capita notuje siê
w Stanach Zjednoczonych. Jest on dwa, trzy
razy wy¿szy ni¿ w wielu krajach Europy Zachodniej. Szczególnie niska poda¿ podstawowych rodków odurzaj¹cych u¿ywanych do
celów medycznych istnieje w Afryce. W omiu
krajach afrykañskich, w których spo¿ywa siê
najwiêcej rodków odurzaj¹cych (Algieria,
Mauritius, Maroko, Namibia, Senegal, Republika Po³udniowej Afryki, Zambia i Zimababwe), poziom spo¿ycia na jednego mieszkañca stanowi zaledwie 2% poziomu, jaki notuje
siê w Stanach Zjednoczonych i niespe³na 7%
poziomu, jaki istnieje w Europie Zachodniej.
W wiêkszoci pañstw Afryki konsumpcja tych
rodków jest jeszcze ni¿sza. W 32 krajach afrykañskich prawie w ogóle nie u¿ywa siê rodków odurzaj¹cych do celów leczniczych. Jest
to szczególnie niepokoj¹ca sytuacja, gdy¿ niektóre z tych rodków maj¹ podstawowe znaczenie w leczeniu chorych na HIV/AIDS.
Niewystarczaj¹ca poda¿ rodków odurzaj¹cych u¿ywanych do celów leczniczych to problem,
który wystêpuje tak¿e w wielu pañstwach Azji.
Pañstwa o najni¿szym poziomie spo¿ycia tych
rodków to Bhutan, Indonezja, Laotañska Republika Ludowo-Demokratyczna, Myanmar i Tad¿ykistan. Stosunkowo niskie spo¿ycie notuje siê nawet w niektórych zamo¿nych pañstwach tego
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kontynentu, jak Japonia, Korea Po³udniowa, Singapur i pañstwa Pó³wyspu Arabskiego.
Bardzo ma³o rodków odurzaj¹cych stosuje siê
równie¿ w systemie medycznym niektórych pañstw
europejskich, zw³aszcza w regionie Europy
Wschodniej. W 10 najwy¿ej notowanych pañstwach wschodnioeuropejskich poziom spo¿ycia
na jednego mieszkañca nie przekracza 30% poziomu, jaki notuj¹ pañstwa Europy Zachodniej.
Zgodnie z postanowieniami Konwencji
o rodkach odurzaj¹cych z 1961 roku nadrzêdnym
celem, jaki towarzyszy³ utworzeniu miêdzynarodowego systemu kontroli leków by³o stworzenie
gwarancji skutecznego zaspokojenia wiatowych
medycznych potrzeb w zakresie leków w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy lekarskiej, obejmuj¹cej miêdzy innymi rodki przeciwbólowe.
Mimo to w wielu pañstwach na ca³ym wiecie dostêp do podstawowych rodków odurzaj¹cych jest nadal wrêcz minimalny, co sprawia, ¿e
leczenie bólu i innych chorób jest tam wysoce nieskuteczne.
W ocenie INCB, nisk¹ poda¿ niektórych rodzajów leków mo¿na przypisaæ trzem ró¿nym
czynnikom. Po pierwsze, niepotrzebne zaostrzenie regu³ i przepisów utrudnia ludnoci niektórych
krajów odpowiedni dostêp do pewnych reglamentowanych leków. Po drugie, w wielu krajach racjonalne stosowanie reglamentowanych leków
napotyka na opór lekarzy i pacjentów. Po trzecie,
z powodu braku rodków finansowych i medycznego personelu pacjenci leczeni s¹ niew³aciwymi metodami, polegaj¹cymi miêdzy innymi na
niestosowaniu rodków odurzaj¹cych.
Bie¿¹ca globalna produkcja jest wystarczaj¹co wysoka, by zaspokoiæ znacz¹cy wzrost popytu
na rodki odurzaj¹ce ze strony ludnoci ca³ego
wiata. INCB zachêca kraje producenckie, by 
we wspó³pracy z przemys³em farmaceutycznym
 poszuka³y rozwi¹zañ, dziêki którym kraje
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o skromnych zasobach finansowych i niskim poziomie spo¿ycia bêdzie staæ na stosowanie w wiêkszym zakresie rodków odurzaj¹cych (zw³aszcza
opioidów) u¿ywanych w leczeniu bólu.
Ponadto w celu zwiêkszenia racjonalnego stosowania rodków odurzaj¹cych w krajach rozwijaj¹cych siê INCB zachêca kraje producenckie,
by we wspó³pracy z WHO zaoferowa³y krajom
rozwijaj¹cym siê pomoc w dziedzinie przeszkolenia odpowiednich organów i rodowiska medycznego w zakresie opracowania lub udoskonalenia krajowej polityki leczenia bólu. INCB
wzywa równie¿ rz¹dy pañstw rozwijaj¹cych siê,
zw³aszcza pañstw afrykañskich, w których spo¿ycie rodków odurzaj¹cych w celu leczenia bólu
jest na wyj¹tkowo niskim poziomie, by w cis³ej
wspó³pracy z WHO znalaz³y sposoby bardziej
skutecznego radzenia sobie z tym problemem.
INCB docenia wysi³ki miêdzynarodowej
wspólnoty w zakresie poszukiwania sposobów
zapewnienia lekarstw chorym na HIV/AIDS
w krajach rozwijaj¹cych siê i z zadowoleniem
odnotowuje fakt, ¿e jednym z priorytetów WHO
sta³o siê ponownie niesienie pomocy krajom
ubogim. INCB ma równie¿ nadziejê, ¿e skupienie uwagi na leczeniu HIV/AIDS przyczyni siê
do zwiêkszenia dostêpnoci leków maj¹cych
podstawowe znaczenie w leczeniu bólu.

MIÊDZYNARODOWY ORGAN
KONTROLI RODKÓW
ODURZAJ¥CYCH WZYWA DO
SUROWEJ KONTROLI SPRZEDA¯Y
CHEMIKALIÓW W CELU WALKI
Z PLAG¥ NARKOTYKÓW
SYNTETYCZNYCH
Miêdzynarodowy Organ Kontroli rodków
Odurzaj¹cych (INCB) wzywa wszystkie zainteresowane rz¹dy do po³¹czenia si³ w walce
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z problemem nadu¿ywania substancji amfetaminopochodnych (ATS) poprzez przyst¹pienie
do projektu Pryzmat  ogólnowiatowej akcji zapobiegania rozprowadzania chemicznych
surowców (prekursorów) niezbêdnych handlarzom do tajnego wytwarzania tych rodków
odurzaj¹cych.
Projekt Pryzmat zosta³ zainicjowany w taki sposób, by umo¿liwiaæ rz¹dom odniesienie
siê do problemu stymulatorów amfetaminopochodnych. Projekt stosuje dwukierunkowe podejcie: zapobieganie nielegalnemu wytwarzaniu substancji psychotropowych poprzez
odcinanie handlarzom dostêpu do potrzebnych
surowców, a tak¿e poprzez lokalizowanie i niszczenie laboratoriów, w których taka produkcja
ju¿ siê odbywa. Realizacja bêdzie nastêpowa³a
poprzez zastosowanie zró¿nicowanych technik
egzekwowania prawa, takich jak kontrola dostaw.
Narkotyki syntetyczne, takie jak amfetamina, metamfetamina i ecstasy (MDMA), wytwarzane s¹ w tajnych laboratoriach z tzw. prekursorów. Wytworzenie narkotyków syntetycznych
jest bez nich niemo¿liwe. Handlarze narkotyków przechwytuj¹ zatem te substancje z legalnych kana³ów, a nastêpnie przemycaj¹ je do
miejsc wytwarzania rodków odurzaj¹cych.
Nielegalna produkcja ecstasy odbywa siê g³ównie w Europie, natomiast nielegalny wyrób metamfetaminy nadal jest prowadzony na du¿¹
skalê w Azji Po³udniowo-Wschodniej i Ameryce Pó³nocnej.
Operatorzy regionalni rozpoczêli swoj¹
dzia³alnoæ pod egid¹ projektu Pryzmat
w styczniu 2003 roku. Rozpoczêto przede
wszystkim procedury ledcze maj¹ce na celu
przechwycenie surowców do produkcji ecstasy i amfetaminy w Europie, na obu za kontynentach amerykañskich  substancji do wytwarzania metamfetaminy, wyledzenie róde³

04-08-18, 10:11

32
pochodzenia substancji i ciganie osób odpowiedzialnych za ich przerób.
Dostawy kontrolowane oznaczaj¹ technikê umo¿liwiania przep³ywu nielegalnych lub
podejrzanych ³adunków rodków odurzaj¹cych,
substancji psychotropowych lub prekursorów
z terytorium, przez lub na terytorium jednego
kraju lub wiêcej krajów, za wiedz¹ i pod kontrol¹ ich w³adz, w celu zidentyfikowania ludzi
uwik³anych w dzia³alnoæ przestêpcz¹.
Dzia³ania te wspomagaj¹ istniej¹ce programy ledcze, wprowadzone przez INBC dziesiêæ
lat temu w celu zapobie¿enia wykradaniu surowców metamfetaminy z legalnego obrotu
miêdzynarodowego. Obecnie w wyniku tych
programów uzyskanie przez handlarzy surowców jest praktycznie niemo¿liwe. Odkryto jednak, ¿e do ekstrakcji substancji sk³adowych
w coraz wiêkszym stopniu wykorzystuj¹ oni oficjalne farmaceutyki, na przyk³ad lekarstwa przeciwko przeziêbieniu.
Projekt Pryzmat, staraj¹c siê odnieæ do
tych odkryæ, proponuje w³adzom mechanizm
monitorowania i ledzenia przep³ywu tych preparatów farmaceutycznych w handlu miêdzynarodowym w celu uzyskania pewnoci, ¿e nie
s¹ one wykorzystywane w nielegalnej produkcji rodków odurzaj¹cych.
INCB rozszerzy³o równie¿ swoj¹ sieæ kontroli na maszyny tabletkuj¹ce, stosowane do
produkcji syntetycznych rodków odurzaj¹cych.
Handlarze narkotyków, prócz surowców chemicznych, potrzebuj¹ równie¿ specjalistycznych materia³ów i sprzêtu. Jako ¿e ecstasy jest
zazwyczaj sprzedawane w postaci tabletek,
a nielegalnie wytwarzane tabletki metamfetaminy s¹ powszechne na du¿ych obszarach Azji
po³udniowo-wschodniej, dzia³ania operacyjne
skupiaj¹ siê równie¿ na stworzeniu mechanizmów prawnych w celu przejmowania maszyn
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tabletkuj¹cych podczas niszczenia nielegalnych
laboratoriów. Celem tych dzia³añ jest odszukanie ród³a maszyn, aby zapobiec dalszemu rozprowadzaniu ich z tego ród³a.
W czerwcu 2002 roku INCB zwo³a³o w Waszyngtonie zebranie miêdzynarodowe z przestawicielami 38 krajów, we wspó³pracy z Komisj¹
Europejsk¹ i rz¹dem Stanów Zjednoczonych,
na którym omawiano problem surowców substancji amfetaminopochodnych. Wynikiem tego
spotkania by³ projekt Pryzmat, miêdzynarodowa inicjatywa skoncentrowana na piêciu
g³ównych prekursorach stymulantów: efedrynie i pseudoefedrynie do wyrobu metamfetaminy, 1-fenylo-2-propanonu (P-2-P) do wyrobu
amfetaminy, l-(3,4-metylenodioksyfenylo)2-propanonu i safrolu do wyrobu ecstasy; na
sprzêcie wykorzystywanym do nielegalnego
wyrobu oraz na wykorzystaniu przez przestêpców Internetu do przechwytywania substancji
chemicznych i sprzêtu.
Co wiêcej, poniewa¿ handlarze narkotyków
coraz czêciej wykorzystuj¹ Internet w celu
uzyskiwania potrzebnych surowców chemicznych, materia³ów i sprzêtu, stworzono Grupê
Wsparcia Informatycznego (Information Technology Support Group), bêd¹c¹ cia³em doradczym przy Grupie Zadaniowej Projektu Pryzmat, zwracaj¹c¹ uwagê na najlepsze rodki
do walki z tym zjawiskiem. Przewiduje siê, ¿e
w 2004 roku na tym obszarze zostan¹ podjête
zdecydowane dzia³ania.
wybór informacji z raportu Miêdzynarodowego Organu
Kontroli rodków Odurzaj¹cych za 2003 r.
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PERCEPCJA SPO£ECZNA
SAMODZIELNYCH PRÓB PRZEZWYCIÊ¯ANIA
UZALE¯NIENIA
WYNIKI BADANIA JAKOCIOWEGO 2003*

WPROWADZENIE
W Leksykonie terminów  alkohol i narkotyki czytamy: remisja samoistna to zaprzestanie nadu¿ywania alkoholu lub innych rodków
psychoaktywnych, przezwyciê¿enie uzale¿nienia lub innych problemów, bez korzystania z terapii, bez uczestniczenia w grupach wzajemnej pomocy. (...) Z danych epidemiologicznych
wynika, ¿e wiele remisji nastêpuje w sposób
samoistny (OZ 1997).
Wydaje siê jednak, ¿e w Polsce kwestia ta
pozostaje jak dot¹d niezauwa¿ona. Brak jest literatury na ten temat, brak równie¿ badañ dotycz¹cych samoistnych wyzdrowieñ, nie podejmowano dotychczas ani prób zrozumienia, ani
oszacowania rozmiarów tego zjawiska. Tymczasem przekonania na temat u¿ywania rodków
psychoaktywnych i problemów z tym zwi¹zanych, funkcjonuj¹ce w spo³eczeñstwie, a szczególnie w najbli¿szym otoczeniu osoby, rozwa¿aj¹cej wyjcie z uzale¿nienia, maj¹ wp³yw na
wsparcie spo³eczne, na jakie mo¿e ona liczyæ
podejmuj¹c próbê przezwyciê¿enia na³ogu.
Mog¹ wiêc u³atwiaæ albo utrudniaæ podjêcie tej
decyzji. Zrealizowany przez nas projekt badawczy s³u¿yæ mia³ poznaniu pogl¹dów spo³ecznych
*

na temat szans przezwyciê¿enia uzale¿nienia
samodzielnie, bez pomocy specjalistów. Postanowilimy sprawdziæ, czy w opinii Polaków jest
to w ogóle mo¿liwe, a jeli tak, od czego, wed³ug nich, zale¿y sukces lub pora¿ka w podejmowanych wysi³kach. Dotychczas nie prowadzono podobnych badañ. Projekt ten mia³
charakter pilota¿owy, sonda¿owy, dlatego te¿
badana grupa respondentów nie jest reprezentatywna, a wobec tego nie mo¿emy na jego podstawie generalizowaæ rezultatów badania na ca³oæ populacji. Warto jednak zastanowiæ siê nad
uzyskanymi informacjami, które lokalizuj¹ obszary badawcze warte penetracji w przysz³oci
w celu sformu³owania rekomendacji dla kszta³towania polityki spo³ecznej i zdrowotnej.
W artykule przedstawiê kilka wniosków
p³yn¹cych z wybranych badañ zagranicznych
dotycz¹cych tego zjawiska pocz¹wszy od tych
z lat szeædziesi¹tych, a¿ po te prowadzone
wspó³czenie. Nastêpnie scharakteryzujê krótko projekt badawczy i przejdê do opisu wyników, które uzyskalimy. Usystematyzowa³am
je staraj¹c siê jednoczenie udzieliæ odpowiedzi na pytania badawcze, które postawilimy
w tym projekcie.

Artyku³ powsta³ na podstawie badañ prowadzonych przez Justynê ¯ulewsk¹-Sak oraz Katarzynê D¹browsk¹
pt. Percepcja spo³eczna szans przezwyciê¿ania uzale¿nienia. Badanie realizowano w Zak³adzie Badañ nad
Alkoholizmem i Toksykomaniami w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na zlecenie Krajowego Biura do
spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii.
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PRZEGL¥D BADAÑ
ZAGRANICZNYCH
Dotar³am do wielu klasycznych ju¿ badañ
wskazuj¹cych na istnienie zjawiska samoistnych
wyzdrowieñ. Prowadzone by³y w latach szeædziesi¹tych przez Winicka (1962), Kendella
(1966) i siedemdziesi¹tych przez Robins (1974),
Cahalana (1970), Clarka (1976). Przyk³adowo
badania Robins (1974) prowadzone wród uzale¿nionych od heroiny weteranów wojny wietnamskiej podwa¿y³y powszechne przekonanie,
¿e heroina jest narkotykiem uzale¿niaj¹cym niemal¿e natychmiastowo i na zawsze. Blisko po³owa badanych u¿ywa³a opiatów w Wietnamie,
w tym oko³o 20% w sposób na³ogowy. Zdecydowana wiêkszoæ ¿o³nierzy przerwa³a u¿ywanie po powrocie do USA, a tylko 6% skorzysta³o z pomocy lecznictwa.
Badania jakociowe z lat osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych koncentrowa³y siê na procesie powstawania motywacji, na czynnikach
wzmacniaj¹cych lub hamuj¹cych proces wyleczenia i utrwalenia osi¹gniêtej zmiany. Z badañ Tuchfelda (1981) wynika, i¿ g³ównymi czynnikami
samoistnego wyzdrowienia w sytuacji dowiadczania problemów alkoholowych by³y: pogorszenie stanu zdrowia, wypadek, wy¿szy poziom
wiedzy dotycz¹cej problemów alkoholowych, dowiadczenia religijne, bezporednie interwencje
przyjació³ lub krewnych, problemy finansowe
wynikaj¹ce z nadu¿ywania alkoholu. Wiêkszoæ
respondentów podawa³a wiêcej ni¿ jeden powód.
Z badañ szwajcarskich (Klingemann 1991) wynika, ¿e ponad po³owa osób wyleczonych samoistnie z problemów alkoholowych powróci³a do picia w sposób akceptowany spo³ecznie, natomiast
niemal¿e wszyscy u¿ytkownicy heroiny zdecydowali siê na pe³n¹ abstynencjê. Respondenci podejmowali wiadom¹ decyzjê o przerwaniu u¿y-
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wania w zwi¹zku z dowiadczanymi problemami
zdrowotnymi i finansowymi.
Podobnych wniosków dostarczaj¹ wyniki badañ z ostatnich lat. Badania kanadyjskie prowadzone w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych
w populacji generalnej (Cunningham 1999) zidentyfikowa³y 109 by³ych u¿ytkowników marihuany
i 26 by³ych u¿ytkowników kokainy. A¿ 98% u¿ytkowników marihuany i wszyscy u¿ytkownicy
kokainy stwierdzili, ¿e ich wyjcie z narkotyków
nie by³o zwi¹zane z leczeniem ani jak¹kolwiek
rad¹ ze strony lekarza. Wskazywali na takie czynniki zmiany, jak zmiany w ¿yciu osobistym, wzrost
dojrza³oci spo³ecznej, powody zdrowotne, niezadowolenie z efektów dzia³ania narkotyków.
Bardzo istotne dla osób rozwa¿aj¹cych zmianê s¹ te¿ przekonania na temat tego, na ile jest to
mo¿liwe oraz wiedza o tych, którym siê uda³o.
Z badañ kanadyjskich (Cunningham i wspó³pr.
1998) wynika, ¿e 53% respondentów, którzy poradzili sobie z uzale¿nieniem bez leczenia zna³o
podobne przypadki, w porównaniu z 14% osób
w populacji generalnej. Stygmatyzacja powstrzymuje ludzi od mówienia o udanym samodzielnym
wyleczeniu  tylko 5% palaczy nie powiedzia³o
innym o tym, ¿e zerwali z na³ogiem, a pij¹cych
problemowo ju¿ 24%.

CHARAKTERYSTYKA
BADANIA
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e badanie Percepcja spo³eczna samodzielnych prób przezwyciê¿enia uzale¿nienia to miêdzynarodowy projekt badawczy
(International Collaborative Study on Societal
Images of Natural Recovery from Addictions)
zrealizowany wczeniej w Szwajcarii, Niemczech
i Kolumbii. Inicjatorem i miêdzynarodowym koordynatorem projektu jest prof. dr Harald Klingemann z Uniwersytetu Nauk Stosowanych (Uni-
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versity of Applied Sciences) w Bernie, w Szwajcarii. Instytut Psychiatrii i Neurologii w³¹czy³ siê
w to przedsiêwziêcie dziêki wsparciu Krajowego
Biura do spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Celem badania by³o poznanie pogl¹dów spo³ecznych na temat szans przezwyciê¿enia uzale¿nienia samodzielnie, bez pomocy specjalistów.
Poszukiwalimy odpowiedzi na pytanie, jak osoby pochodz¹ce z ró¿nych grup spo³eczno-zawodowych: przedstawiciele mediów, organów prawa i porz¹dku, lecznictwa i opieki zdrowotnej oraz
tzw. terapeuci dnia codziennego postrzegaj¹ i rozumiej¹ uzale¿nienie i problemy z nim zwi¹zane.
W badaniu poszukiwalimy odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania:
 Jak respondenci oceniaj¹ szanse osób uzale¿nionych na przezwyciê¿enie na³ogu w³asnymi si³ami?
 Czy szanse te ró¿ni¹ siê w zale¿noci od rodzaju uzale¿nienia?
 Czy wystêpuj¹ ró¿nice w percepcji psychoaktywnych substancji legalnych i nielegalnych oraz uzale¿nieñ nie zwi¹zanych z substancjami?
 Do jakiego stopnia respondenci kszta³tuj¹ swoje
opinie na podstawie osobistego dowiadczenia
tzn. interakcji z osobami uzale¿nionymi?

METODA BADAÑ
Badanie zrealizowano w listopadzie 2003 roku
w Warszawie. W projekcie zbierano dane zarówno
ilociowe, jak i jakociowe. Przeprowadzono trzydzieci indywidualnych wywiadów ustrukturyzowanych z reprezentantami ró¿nych grup spo³ecznych  potencjalnymi partnerami interakcji
z osobami próbuj¹cymi przezwyciê¿yæ uzale¿nienie.
W badaniu, narkotyki (marihuana, haszysz,
heroina i kokaina) zosta³y ujête w kontekcie innych substancji psychoaktywnych, takich jak al-
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kohol czy tytoñ, oraz takich zachowañ na³ogowych, jak kompulsywne robienie zakupów czy
patologiczny hazard.

Próba badawcza
Wywiady przeprowadzono z reprezentantami
nastêpuj¹cych grup spo³ecznych:
 przedstawiciele systemu opieki zdrowotnej
(pracownicy socjalni, kierownicy ambulatoryjnych programów terapii uzale¿nieñ, lekarze, psycholodzy)  10 osób;
 przedstawiciele organów prawa i porz¹dku
(prawnicy, policjanci, pracownicy s¹downictwa)  6 osób;
 przedstawiciele prasy (dziennikarze gazet 
konserwatywnej i liberalnej)  4 osoby;
 tzw. terapeuci dnia codziennego  osoby, które z racji wykonywanego zawodu, szczególnie czêsto poznaj¹ problemy i k³opoty swoich klientów, ich bliskich i znajomych
(taksówkarze, fryzjerzy, barmani)  6 osób;
 wybrani przedstawiciele populacji generalnej (pracownicy sklepów, pracownicy s³u¿b
oczyszczania miasta)  4 osoby.
Taki dobór próby pozwala³ na uchwycenie
badanego zagadnienia z ró¿nych perspektyw. Respondenci, poza pracownikami lecznictwa uzale¿nieñ, nie specjalizuj¹ siê w tematyce uzale¿nieñ.
Próbê badawcz¹ ustalono wed³ug kryteriów
zapewniaj¹cych porównywalnoæ pomiêdzy badaniami prowadzonymi w ró¿nych krajach. Zgodnie z nimi respondentami byli mê¿czyni, w wieku 30 do 50 lat, posiadaj¹cy obywatelstwo polskie.
W procedurze badania po³o¿ono du¿y nacisk
na zapewnienie respondentom poczucia bezpieczeñstwa. Respondenci otrzymali zapewnienie
o pe³nej anonimowoci, zarówno w odniesieniu
do pojedynczych osób udzielaj¹cych wywiadu, jak
i miejsc, gdzie je realizowano.
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W celu obiektywizowania opisywanej rzeczywistoci, do analizy materia³u zastosowano metodê triangulacji badacza (Konecki
2000). W tym przypadku dwu badaczy, bez
uprzedniego konsultowania siê, analizowa³o
materia³ badawczy, w czterech etapach. Rozpoczêlimy od przeczytania transkrypcji wywiadów i wynotowywania wszystkich odpowiedzi respondentów na dany temat, zarówno
tych powtarzaj¹cych siê, jak i takich, które wyst¹pi³y tylko raz. Nastêpnie zidentyfikowalimy istotne pojêcia oraz stworzylimy kategorie i podkategorie uwzglêdniaj¹ce zarówno
wypowiedzi powtarzaj¹ce siê, najbardziej charakterystyczne, jak i wypowiedzi unikalne.
W nastêpnym kroku wnioski z przeprowadzonej analizy by³y omawiane i negocjowane
w zespole badawczym.

WYNIKI
 Jak respondenci oceniaj¹ szanse
osób uzale¿nionych na przezwyciê¿enie na³ogu w³asnymi si³ami?
Badani zostali poproszeni o ocenienie szans
osób uzale¿nionych na poradzenie sobie z na³ogiem samodzielnie, bez profesjonalnej pomocy
na skali od 0% do 100%, gdzie 0, oznacza ¿e jest
to niemo¿liwe, a 100%, ¿e jest to z ca³¹ pewnoci¹ mo¿liwe. Wród odpowiadaj¹cych znalaz³a
siê wiêc osoba, która uzna³a, ¿e samodzielne wyjcie z uzale¿nienia nie jest mo¿liwe: musi byæ
jaki przykaz, zakaz (...) Jak mu [osobie uzale¿nionej] kto konkretnie nie zaka¿e to nie ma szans
(pracownik zak³adów oczyszczania miasta 
0%), a tak¿e osoba, która jest przekonana, ¿e jest
to z ca³¹ pewnoci¹ mo¿liwe: Je¿eli cz³owiek chce
to mo¿e wyjæ z ka¿dego uzale¿nienia (dziennikarz gazety konserwatywnej  100%).
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Oto przyk³adowe wypowiedzi, sytuuj¹ce siê
na krañcach continuum niemo¿liwe  z ca³¹
pewnoci¹ mo¿liwe:
 (pracownik s¹downictwa  1%) jest to choroba, zarówno psychiczna, jak i fizyczna, (...)
potrzebuj¹ ci¹g³ego wsparcia ze strony innych osób, kontaktu i rozmowy z nimi, by nie
czuæ siê osamotnionym w wychodzeniu z uzale¿nienia. Niespecjalici (rodzina, znajomi)
(...) nie wiedz¹ co potrzebuje taka osoba ze
strony innych. (...);
 (prawnik  70%) najwa¿niejszy, dominuj¹cy
czynnik, ¿eby osoba uzale¿niona podjê³a tak¹
wewnêtrzn¹ decyzjê, ¿e chce zerwaæ z na³ogiem (...) s¹ moim zdaniem uzale¿nienia, od
których ³atwiej siê jest wyzwoliæ (...) A s¹ te¿
takie, przy których uwolnienie siê od tego jest
jakim d³ugotrwa³ym (...) procesem, który
niekoniecznie musi siê zakoñczyæ powodzeniem. Ale wydaje mi siê, ¿e wiêcej jest takich
czynników, które mo¿na przezwyciê¿yæ,
a mniej takich, przy których jest potrzebna
pomoc specjalistów...
rednio badani szacowali szanse na samodzielne przezwyciê¿enie uzale¿nienia na poziomie 35%. Najczêciej pojawiaj¹c¹ siê odpowiedzi¹ by³o 50% szans, respondenci uzasadniali to
w ró¿ny sposób: Bo to jest chyba taka loteria. Pó³
na pó³, w t¹ albo w t¹. (...) (taksówkarz), (...) zale¿y w jakim zaawansowaniu jest uzale¿nienie. (...)
Bo to jest na zasadzie pó³ na pó³, uda siê albo siê
nie uda, je¿eli kto ma bardzo mocn¹ psychikê to
ju¿ sobie poradzi z uzale¿nieniem, to jest kwestia
motywacji po prostu i sytuacji w jakiej siê znajdzie w danym momencie. (...) (fryzjer).
Uzasadniaj¹c oszacowania respondenci wskazywali na dwie grupy czynników. Te, które w ich
oczach podnosz¹ ocenê mo¿liwoci samodzielnego przezwyciê¿enia uzale¿nienia i takie, które tê
ocenê obni¿aj¹.
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Czynniki podnosz¹ce ocenê mo¿liwoci samodzielnego przezwyciê¿enia uzale¿nienia:
 wiêksza wiadomoæ narkomanów: (...) to
ju¿ nie jest ten sam narkoman - który by³ lat
temu 10, 15, tylko jest to osoba du¿o bardziej przytomna (...)(kierownik ambulatoryjnej placówki leczenia narkomanii);
 silna wola, motywacja: (...) wszystko zale¿y
od cz³owieka, (...) jak kto ma siln¹ wolê albo
chêci ma przede wszystkim, to wiadomo, ¿e
szanse ma wiêksze(...) (pracownik sklepu);
(...) no bo to trzeba mieæ siln¹ wolê (...) (pracownik sklepu).
 branie odpowiedzialnoci za swoje problemy: (...) jeli [osoba uzale¿niona] potrafi jakby rozwi¹zywaæ swoje problemy, dzieliæ siê
nimi z innymi, liczyæ te¿ na pomoc innych,
wydaje mi siê, ¿e potrafi sama poradziæ sobie z tym problemem (...) (barman);
 zbieg okolicznoci: (...) potrzeba niezwyk³ego zbiegu okolicznoci w ¿yciu cz³owieka, aby z powodzeniem zerwaæ z na³ogiem
bez pomocy profesjonalnej (...) (pracownik
socjalny).
Wród czynników obni¿aj¹cych ocenê mo¿liwoci samodzielnego przezwyciê¿enia uzale¿nienia wymieniano:
 natura uzale¿nienia: (...) [jest to] proces postêpuj¹cy, a wiêc motywacja do zmian
w przypadku substancji psychoaktywnych
maleje (kierownik ambulatoryjnej placówki
leczenia narkomanii); uzale¿nienie jest chorob¹, która dotyczy nie tylko cia³a, ale i psychiki, sprawia to, ¿e tak trudno z niej wyjæ
(dziennikarz gazety liberalnej); jest to choroba zak³amania jakby(...) Poniewa¿ mechanizmy obronne tej choroby s³u¿¹ temu, aby
ta choroba trwa³a (kierownik ambulatoryjnej placówki leczenia alkoholizmu);
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 znaczny stopieñ zaawansowania uzale¿nienia: (...) Ale, jeli za uzale¿nion¹ uwa¿amy
osobê, która przyjmuje narkotyk regularnie
i nie przynosi jej to specjalnych korzyci, natomiast pojawiaj¹ siê ju¿ straty, a dodatkowo
narkotyk potrzebny jest ju¿ jej do codziennego funkcjonowania, a dawki musz¹ byæ zwiêkszane, aby osi¹gn¹æ satysfakcjonuj¹cy stan,
to ten stopieñ zaawansowania wskazuje, ¿e poradzenie sobie z tym problemem samemu staje siê bardzo ma³o mo¿liwe. (kierownik ambulatoryjnej placówki leczenia narkomanii);
 nawroty: (...) ludzie, którzy korzystali z tego
wracaj¹ czêsto do tych na³ogów (barman);
 trudnoæ detoksykacji w warunkach domowych: (...) samo przejcie przez detoksykacjê
domowymi sposobami mo¿e byæ bardzo ciê¿kie i nie ka¿dy, a wrêcz przeciwnie bardzo niewielu to wytrzyma (pracownik socjalny);
 brak perspektyw: Bo ludzie proszê pani nie
maj¹ sensu ¿ycia i innych rzeczy, co to ludziom przeszkadza, nie maj¹ perspektyw(...)
(pracownik zak³adów oczyszczania miasta);
 brak wiedzy o przypadkach samoistnych
wyzdrowieñ: w mojej praktyce zawodowej
stosunkowo rzadko spotykam siê z przypadkami osób, które samodzielnie pokona³y uzale¿nienie (pracownik socjalny);
 nieumiejêtnoæ pomocy: Niespecjalici (rodzina, znajomi) nie do koñca s¹ wiadomi, na
czym polega choroba, jak siê pomaga takiej
osobie, nie wiedz¹ co potrzebuje taka osoba
ze strony innych (pracownik s¹downictwa).
Podsumowuj¹c polscy respondenci szacowali szanse na przezwyciê¿enie uzale¿nienia
w³asnymi si³ami ni¿ej ni¿ respondenci ze
Szwajcarii, Niemiec czy Kolumbii  rednio
co trzecia osoba, wed³ug nich, jest w stanie
poradziæ sobie z na³ogiem samodzielnie. Niewielu badanych okreli³o te szanse powy¿ej
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granicy 50%. W tych przypadkach, uzasadniali
swoj¹ decyzjê przekonaniem, ¿e jeli cz³owiek
chce to mo¿e i ¿e wiêcej jest takich czynników, które mo¿na przezwyciê¿yæ, a mniej takich przy których potrzebna jest pomoc specjalistów. Czêæ badanych  g³ównie terapeuci
dnia codziennego  daje osobom uzale¿nionym
takie same szanse na przezwyciê¿enie na³ogu
samodzielnie, co przy udziale specjalistów (pó³
na pó³). Znaczenie mo¿e mieæ stopieñ zaawansowania uzale¿nienia, si³a woli, umiejêtnoæ
korzystania z pomocy innych, z w³asnych dowiadczeñ. Wiêkszoæ badanych szacowa³a te
szanse ni¿ej  g³ównie przedstawiciele systemu opieki zdrowotnej oraz organów prawa
i porz¹dku. Osoby te czêsto odwo³ywa³y siê
do swoich dowiadczeñ zawodowych  trudnoci pracy z osobami uzale¿nionymi, znajomoci¹ natury uzale¿nienia, równie¿ brakiem
kontaktu z osobami, którym uda³o siê zerwaæ
z na³ogiem w³asnymi si³ami. Niektórzy odwo³ywali siê do wyników badañ: Na przyk³ad samoistne remisje w uzale¿nieniu wed³ug Balla,
to jest oko³o 1/3 (...) (psycholog) czy te¿ do
rozk³adu standardowego: z normalnego (...)
rozk³adu standardowego, (...) co trzeci cz³owiek mo¿e mieæ sprzyjaj¹ce okolicznoci [rodzina, zainteresowania, kr¹g znajomych] do
skutecznej walki z na³ogiem (prawnik). Ró¿nice te mog¹ wi¹zaæ siê z faktem, ¿e specjalici
uzale¿nieñ rzadko maj¹ kontakt w swojej praktyce z osobami, które poradzi³y sobie z uzale¿nieniem samodzielnie  niechêæ do podejmowania leczenia jest jednym z powodów
podjêcia decyzji o próbie zaprzestania u¿ywania w³asnymi si³ami (Klingemann i wspó³pr.
2001). W tym sensie terapeuci dnia codziennego, s¹ osobami, które maj¹ potencjalny kontakt z osobami, którym uda³o siê przezwyciê¿yæ uzale¿nienie samodzielnie, albo innymi

narkomania_nr25.p65

38

z ich otoczenia, od których dowiaduj¹ siê
o przypadkach samoistnych wyzdrowieñ.
Z drugiej strony profesjonalici prawdopodobnie w wiêkszym stopniu w swoich oszacowaniach pos³ugiwali siê wiedz¹ specjalistyczn¹ na ten temat, ni¿ intuicj¹ czy osobistym
dowiadczeniem. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e
badana grupa przedstawicieli lecznictwa prezentowa³a pogl¹dy charakteryzuj¹ce siê pewnym zró¿nicowaniem.

 Czy szanse samodzielnego poradzenia sobie z na³ogiem ró¿ni¹ siê w zale¿noci od rodzaju uzale¿nienia?
Zdecydowana wiêkszoæ polskich respondentów ró¿nicuje szanse na przezwyciê¿enie na³ogu
w zale¿noci od jego rodzaju. I tak, w opinii badanych, najsilniej uzale¿nia heroina, nastêpnie
kokaina, alkohol, hazard, przetwory konopi indyjskich, nikotyna, zakupy.
W uzasadnieniach respondenci zwracali
uwagê na zró¿nicowan¹ moc uzale¿niaj¹c¹
substancji: rodki ró¿ni¹ siê si³¹ uzale¿nienia,
mo¿e nie psychicznego, ale na pewno fizycznego (pracownik socjalny); Na pewno jest trudniej wyjæ z uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych, takich bardzo agresywnych
(kierownik ambulatoryjnej placówki leczenia
alkoholizmu). Niektórzy badani ró¿nicowali
szanse na przezwyciê¿enie uzale¿nienia w zale¿noci od konkretnych substancji: (...) na przyk³ad od papierosów chyba jest siê ³atwiej uniezale¿niæ, ni¿ od narkotyków dajmy na to, chyba
faktycznie s¹ ró¿ne rodki, zwi¹zki chemiczne
i to mo¿e byæ ró¿nica (...) (pracownik sklepu);
(...) w alkoholu to uzale¿nienie fizyczne jest nieco ³agodniejsze i póniej siê wywi¹zuje.
W zwi¹zku z tym, z alkoholu jest (...) na pewno
³atwiej wyjæ ni¿ z narkotyków (kierownik am-
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bulatoryjnej placówki leczenia alkoholizmu);
(...) w przypadku narkotyków s³abszych, takich
jak pochodne marihuany, s¹ one [szanse] wiêksze, a w przypadku narkotyków mocniejszych,
takich jak chocia¿by heroina, zdecydowanie siê
zmniejszaj¹ (kierownik ambulatoryjnej placówki leczenia narkomanii).
Pad³y równie¿ inne odpowiedzi, które wskazywa³y na: ró¿ne powody, dla których substancje s¹ przyjmowane: wszystkie te substancje to
substancje uzale¿niaj¹ce, natomiast s¹ przyjmowane z ró¿nych powodów (kierownik ambulatoryjnej placówki leczenia narkomanii), trwa³oæ zmian zwi¹zanych ze stosowaniem
substancji: stosowanie niektórych substancji
wyzwala trwa³e zmiany, a innych nie (psycholog), mo¿liwoci wprowadzenia substytutu: specyfika ró¿nych mechanizmów czy synaptycznych, czy zachodz¹cych wewn¹trz neuronu, jest
taka, ¿e w niektórych przypadkach doæ ³atwo
jest na przyk³ad wprowadziæ jaki substytut,
a w innych nie (psycholog).
Wród badanych byli tak¿e tacy, którzy uwa¿aj¹, ¿e szanse na przezwyciê¿enie uzale¿nienia
nie ró¿ni¹ siê w zale¿noci od jego rodzaju: To,
¿e osoba staje siê uzale¿niona wynika z jej okrelonych problemów natury psychicznej lub psychologicznej, natomiast forma uzale¿nienia jest
kwesti¹ drugorzêdn¹ (pracownik socjalny); uzale¿nienie jest uzale¿nieniem (...) mechanizmy,
symptomy, sposoby wsparcia opieraj¹ siê na tych
samych zasadach przy wszystkich uzale¿nieniach
(...) (pracownik s¹downictwa); (...) to jest taki sam
na³óg. I do papierochów ci¹gnie i do wódki jak
kto lubi i takiego narkomana te¿ do narkotyku
ci¹gnie. Wiêc to chyba nie ma znaczenia bo ka¿demu jest trudno wyjæ z na³ogu (taksówkarz); To
zale¿y od silnej woli danej osoby, od motywacji,
od chêci wyjcia, a nie od substancji, któr¹ bierze
dana osoba (dziennikarz gazety konserwatywnej).
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 Czy wystêpuj¹ ró¿nice w percepcji
psychoaktywnych substancji legalnych i nielegalnych oraz na³ogów nie
zwi¹zanych z substancjami?
Nielegalne substancje psychoaktywne
Wiêkszoæ respondentów uzna³a kokainê za
narkotyk równie silny jak heroina. Z badañ prowadzonych w Warszawie w 2002 wynika, ¿e potêpienie spo³eczne u¿ywania tych dwu substancji
kszta³tuje siê na podobnym poziomie (wród osób
powy¿ej 25 roku ¿ycia) i jest wy¿sze ni¿ w przypadku marihuany, natomiast znacznie przewy¿sza potêpienie u¿ywania nikotyny czy alkoholu
(Sieros³awski 2002). W grupie respondentów
g³ównie profesjonalici (kierownicy ambulatoryjnych placówek leczenia uzale¿nieñ i psycholodzy)
wskazywali, ¿e z uzale¿nienia od kokainy ³atwiej
jest siê wyzwoliæ ni¿ z uzale¿nienia od heroiny,
g³ównie ze wzglêdu na wy¿szy status spo³ecznozawodowy u¿ywaj¹cych.
Respondenci uzasadniaj¹c swoje oszacowania wyró¿niali narkotyki twarde i miêkkie, silne
i s³abe, uzale¿niaj¹ce fizycznie i uzale¿niaj¹ce psychicznie. W zwi¹zku z tymi rozró¿nieniami przetwory konopi zosta³y przez wiêkszoæ badanych
uznane za substancje, z uzale¿nienia od których ³atwiej jest siê wyzwoliæ, ni¿ w przypadku innych
substancji nielegalnych. Nieliczni respondenci
twierdzili jednak odwrotnie uzasadniaj¹c swoje
wypowiedzi znacznym przyzwoleniem spo³ecznym
zwi¹zanym z u¿ywaniem marihuany i haszyszu 
(...) spo³eczne przyzwolenie na marihuanê i haszysz,
to s³ynne mówienie o miêkkich narkotykach czyni, ¿e szanse te malej¹, (...) przy takim przyzwoleniu spo³ecznym nie ma powodu do odstawiania.
(...) (kierownik ambulatoryjnej placówki leczenia
narkomanii)  oraz uzale¿niaj¹c szanse od regularnoci, intensywnoci i czasu palenia. Jednak byli
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równie¿ i tacy, którzy szanse na przezwyciê¿enie
uzale¿nienia od marihuany i haszyszu uznali za
identyczne jak w przypadku rzucania palenia.
Z badañ prowadzonych w 2002 roku wynika, ¿e
blisko co 7 mieszkaniec Warszawy (powy¿ej 16
roku ¿ycia) uwa¿a, ze u¿ywanie marihuany powinno byæ dozwolone (Sieros³awski 2002).
Niewielka liczba badanych traktuje wszystkie
nielegalne substancje psychoaktywne za równie
niebezpieczne i uwa¿a, ¿e w przypadku uzale¿nienia od nich, konieczna jest pomoc specjalistyczna:
Narkotyki wg mnie ³¹cznie, jest to nierealne, 0%
szans. Pacjenci powracaj¹ do tego. (lekarz pierwszego kontaktu), Przy narkotykach to hospitalizacja, spotkania grupowe, tu szanse s¹ zerowe, ¿eby
cz³owiek wyszed³ z tego sam (barman).
Legalne substancje psychoaktywne
Przezwyciê¿anie na³ogu nikotynowego by³o
w opinii respondentów trudne, aczkolwiek mo¿liwe i stosunkowo powszechne. Respondenci
czêsto przywo³ywali przyk³ad w³asny b¹d znanych im osób, które skutecznie poradzi³y sobie
z uzale¿nieniem od nikotyny. Czynnikiem silnie motywuj¹cym do rzucenia palenia, czêsto
z dnia na dzieñ, s¹ k³opoty zdrowotne. Wskazywano tu te¿ na czynniki spo³eczne, z jednej
strony u³atwiaj¹ce (moda na niepalenie), z drugiej strony utrudniaj¹ce (przyzwolenie spo³eczne) rzucenie palenia.
Alkoholizm uznano za jeden z najciê¿szych do
przezwyciê¿enia na³ogów. Respondenci podali zaskakuj¹co du¿¹ liczbê czynników utrudniaj¹cych
samodzieln¹ walkê z tym uzale¿nieniem. Wydaje
siê, ¿e ich wiedza spo³eczna na ten temat jest szczególnie wysoka. Argumentuj¹c swoje oszacowania
wskazywali zarówno na cechy uzale¿nienia (zaawansowanie na³ogu, korzyci wynikaj¹ce z picia,
brak wiadomoci faktu nadu¿ywania, zaprzecza-
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nie byciu osob¹ uzale¿nion¹, du¿e ryzyko nawrotu), jak te¿ czynniki indywidualne (brak motywacji, ró¿ne przyczyny picia), czynniki kulturowe
(przyzwolenie spo³eczne, marginalizacja osoby uzale¿nionej) oraz czynniki rodowiskowe (brak wsparcia rodziny, ze wzglêdu na zjawisko wspó³uzale¿nienia b¹d problemy rodzinne).
Wskazywano na specyfikê polskich warunków: (...) ciê¿ko powiedzieæ, szczególnie w polskich warunkach, kto jest uzale¿niony i kto naprawdê jest alkoholikiem, a kto po prostu uwa¿a,
¿e my Polacy pijemy, (...) i pije okazjonalnie, a ¿e
okazja jest co 2 dzieñ to ju¿ jest oddzielna sprawa
(...) (dziennikarz gazety liberalnej).
Znalaz³y siê wypowiedzi odnosz¹ce siê bezporednio do medycznej definicji uzale¿nienia
i podwa¿aj¹ce jakoæ poradzenia sobie z na³ogiem w³asnymi si³ami: Jest w koñcu sporo przypadków, ¿e ludzie bez ¿adnej terapii rzucili, skoñczyli z piciem. (...) Ale to nie znaczy wcale, ¿e oni
zdrowiej¹. (...) Bo mo¿na nie piæ i byæ dalej alkoholikiem i byæ pijanym. Nie piæ, a byæ pijanym.
Myleæ jak pijany. (...) Generalnie, ¿eby wróciæ
do zdrowia psychicznego, to jest bardzo trudno.
Dlatego te 20%. Bo tych, co tylko nie pij¹, to jest
du¿o. Ale jak oni funkcjonuj¹!? Jak oni siê nakrêcaj¹! (kierownik poradni ambulatoryjnej leczenia
alkoholizmu). Wydaje siê, ¿e pogl¹dy profesjonalistów na zjawisko samoistnych wyzdrowieñ,
mog¹ byæ w znacznym stopniu zwi¹zane z dowiadczeniami zawodowymi, wynikaj¹cymi
z kontaktu przede wszystkim z pacjentami, którzy potrzebuj¹ pomocy specjalistycznej.
Uzale¿nienia nie zwi¹zane z substancjami
Patologiczny hazard równie¿ zosta³ uznany
przez znaczn¹ czêæ respondentów za uzale¿nienie bardzo trudne do przezwyciê¿enia w³asnymi
si³ami. Jednym z powodów jest brak wsparcia
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ze strony rodziny i przyjació³, spowodowany
oszustwami i d³ugami, jakie zaci¹ga wokó³ osoba uzale¿niona. W sytuacji, w której uwiadamia sobie fakt uzale¿nienia i podejmuje decyzjê
o wyjciu, jest praktycznie osamotniona w walce z na³ogiem: (...) zna³em parê osób i to ju¿ jak
gdyby z dowiadczenia tego swojego, co i znajomych, jest to bardzo ciê¿ki problem, który prowadzi czêsto do rozbicia rodziny, tudzie¿ w ogóle wszelkich wiêzi przyjacielskich, znajomych itd.
Natomiast wchodz¹ tutaj w grê pieni¹dze, cz³owiek siê zad³u¿a i stacza siê powoli. (...) (barman). Pozostaje wiêc chêæ naprawienia wszystkiego, odegrania siê i nadzieja, ¿e los siê odwróci.
(...) Teoretycznie ka¿dy mo¿e przecie¿ siê odegraæ, jak wynika z rachunku prawdopodobieñstwa. (...) (kierownik ambulatoryjnej placówki
leczenia narkomanii).
Czêæ respondentów uzna³a to uzale¿nienie, jak
te¿ nastêpne  kompulsywne robienie zakupów za
³atwiejsze do przezwyciê¿enia ni¿ na³ogi zwi¹zane z substancjami. Uzasadniali to brakiem uzale¿nienia fizycznego w przypadku tych na³ogów, oraz
motywacj¹ zwi¹zan¹ z brakiem rodków finansowych na kontynuowanie na³ogu.
W przypadku uzale¿nienia od zakupów, niektórzy respondenci w ogóle podwa¿ali fakt istnienia takiego uzale¿nienia: Dla mnie nie jest to uzale¿nienie, jest to czynnoæ jak mycie, jedzenie,
musimy robiæ zakupy (...) (pracownik s¹downictwa).
Niektórzy wi¹¿¹ fakt pojawienia siê tego na³ogu ze zmianami kulturowymi zachodz¹cymi w naszym kraju: No, ale to te¿ siê zmienia kulturowo i
ten procent wci¹¿ narasta, bo dostêp do zakupów
jest wci¹¿ coraz wiêkszy. Mo¿liwoci finansowe,
mimo ogólnej opinii, s¹ coraz wiêksze. Tak zwany
shopping i przebywanie weekendowe w domach
handlowych (...) (kierownik ambulatoryjnej placówki leczenia narkomanii), Szczególnie zim¹ ludzie
je¿d¿¹ do supermarketów, zjedz¹ tam co, jakiego
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hamburgera, i ca³y dzieñ tam spêdzaj¹, mimo ¿e
czêsto nic nie kupuj¹. (...) (barman).
Respondenci w kilku przypadkach odpowiadaj¹c na pytanie o szanse na przezwyciê¿enie uzale¿nienia od zakupów bagatelizowali ten problem,
wskazywali na wy¿sz¹ podatnoæ kobiet na uleganie temu na³ogowi: [miech] Trzeba by ¿ony
spytaæ. [miech] (...) nie wiem czy to mo¿na rozpatrywaæ w sensie uzale¿nienia, jakiej choroby,
(...) (pracownik sklepu).
Niektórzy wskazywali na agresywne zabiegi
marketingowe, utrudniaj¹ce wyjcie z uzale¿nienia: (...) Jestemy wci¹¿ kuszeni przez kolorowe
reklamy, oferty i promocje w hipermarketach, witryny sklepowe (...) Wychodzi z domu do sklepu
[uzale¿niony] i (...) ju¿ na miejscu zostaje zbombardowany przez mnogoæ tych wszystkich bodców i staje siê wobec swojego na³ogu po prostu
bezradny. (kierownik poradni ambulatoryjnej leczenia alkoholizmu).

 Do jakiego stopnia respondenci
kszta³tuj¹ swoje opinie na podstawie
osobistego dowiadczenia tzn. interakcji z osobami uzale¿nionymi?
Czêæ respondentów powo³ywa³o siê na osobiste próby przezwyciê¿ania na³ogu, jednak wy³¹cznie w przypadku uzale¿nienia od nikotyny.
Jedni przyznawali siê do swojego uzale¿nienia:
(...) Ja sam osobicie jestem na³ogowym palaczem
jest mi bardzo trudno, a wiem ¿e to wynika tylko
i wy³¹cznie z braku motywacji z mojej strony (...)
(fryzjer). Inni mówili o tym jak skutecznie poradzili sobie z na³ogiem (...) ja 20 lat pali³em, 10 lat
ju¿ nie palê, uda³o mi siê i to by³o tak z dnia na
dzieñ (...) (dziennikarz gazety liberalnej), opowiadali o swoich pora¿kach (...) Sam jak gdyby mam
z tym problem. Sam (...) rzuci³em palenie na 3 lata,
niestety wróci³em do tego (...) (barman), nawet ko-

04-08-18, 10:11

42
niecznoci siêgniêcia po pomoc terapeutów  Chocia¿ ja sam... ja nie poradzi³bym sobie. Bo teraz
w³anie w przysz³ym tygodniu jadê od palenia siê
odzwyczaiæ, do Grodziska jadê na jak¹ terapiê
(pracownik sklepu).
Jeli podawano przyk³ady zwi¹zane z innymi
uzale¿nieniami (od hazardu, alkoholu, heroiny 
substancji najsilniej uzale¿niaj¹cych w opinii badanych) zwykle wskazywano na przyk³ady znajomych b¹d zas³yszane:
 heroina: (...) znam jeden przypadek, ¿e mój
kolega opowiada³, ¿e pali³ heroinê, a potem
przesta³, tak radykalnie w ogóle zmieni³ swój
tryb ¿ycia na sportowy itd. (...) (prawnik);
 alkohol: (...) mam kolegów, którzy wiem, ¿e nadu¿ywali ostro i wiem, ¿e bez ¿adnych specjalnych problemów, bez niczyjej pomocy wyszli
z tego. I nie spo¿ywaj¹ do tej pory (policjant);
 hazard (...)zna³em parê osób i to ju¿ jak gdyby z dowiadczenia tego swojego, co i znajomych, jest to bardzo ciê¿ki problem, który
prowadzi czêsto do rozbicia rodziny, tudzie¿
w ogóle wszelkich wiêzi przyjacielskich, znajomych itd. (barman).
Mo¿e wstyd? (...) Mylê, ¿e ludzie ukrywaj¹
po prostu do koñca (policjant). Warto przywo³aæ
w tym miejscu wspominane ju¿ badania kanadyjskie (Cunnigham i wspó³pr. 1998), z których wynika, ¿e stopieñ przyzwolenia spo³ecznego na u¿ywanie danej substancji, ma wp³yw na gotowoæ
do dzielenia siê z innymi informacj¹ o próbach
przezwyciê¿enia uzale¿nienia od tego rodka.
Z badañ prowadzonych wród mieszkañców Warszawy (powy¿ej 35 roku ¿ycia) wynika, ¿e potêpienie spo³eczne u¿ywania nikotyny jest dwukrotnie ni¿sze ni¿ potêpienie picia wódki, trzykrotnie
ni¿sze ni¿ w przypadku u¿ywania marihuany i blisko czterokrotnie ni¿sze ni¿ potêpienie u¿ywanie
kokainy czy heroiny (Sieros³awski 2002).
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Brak wiedzy i dowiadczeñ zwi¹zanych z uzale¿nieniem równie¿ wp³ywa³ na wyniki: niektórzy
respondenci sygnalizowali trudnoci, czasem niechêæ do odpowiadania na poszczególne pytania
kwestionariusza w zwi¹zku z nieznajomoci¹ osób
uzale¿nionych od danej substancji b¹d zachowania. Z wspominanych ju¿ badañ prowadzonych
w 2002 roku wród mieszkañców Warszawy wynika, ¿e 72% osób w przedziale wieku 30-49 lat
spotyka na terenie Warszawy narkomanów,
16% badanych deklarowa³o, ¿e zna osobê uzale¿nion¹ od narkotyków (Sieros³awski 2002).

PODSUMOWANIE
Z ca³¹ pewnoci¹ przekonania na temat u¿ywania rodków psychoaktywnych i problemów z
tym zwi¹zanych, funkcjonuj¹ce w spo³eczeñstwie,
a szczególnie w najbli¿szym otoczeniu osoby, rozwa¿aj¹cej wyjcie z uzale¿nienia, maj¹ wp³yw na
wsparcie spo³eczne, na jakie mo¿e ona liczyæ podejmuj¹c próbê przezwyciê¿enia na³ogu. Mog¹
wiêc u³atwiaæ albo utrudniaæ podjêcie tej decyzji.
Jaki wiêc obraz wy³ania siê z naszych badañ?
Wydaje siê, ¿e zjawisko samoistnych wyzdrowieñ funkcjonuje w wiadomoci badanych. Co
wiêcej, ich percepcja czynników zwiêkszaj¹cych
i zmniejszaj¹cych szanse na samodzielne przezwyciê¿enie na³ogu jest bliska wynikom badañ na ten
temat. Podano przyk³ady dotycz¹ce skutecznych
prób wyjcia z uzale¿nienia od nikotyny, alkoholu
i heroiny  interesuj¹ce, ¿e w tak niewielkiej grupie badanych osób, znaleli siê tacy, którzy zetknêli siê z przypadkami samoistnych wyzdrowieñ.
Nikotynizm wydaje siê obarczony najmniejszym stygmatem  badani nie mieli trudnoci
w przyznawaniu siê do swoich prób zwi¹zanych
z samodzielnym przezwyciê¿aniem tego na³ogu
 zarówno tych udanych jak i nieudanych.
W przypadku innych uzale¿nieñ wskazywano
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wy³¹cznie na przyk³ady zas³yszane (oczywicie nie mamy ¿adnych powodów przypuszczaæ,
¿e nasi respondenci opowiadali o w³asnych problemach w tak zakamuflowany sposób).
Kwestia legalnoci poszczególnych substancji, nie by³a szczególnie istotna, gdy rozwa¿ano
stopieñ trudnoci samodzielnego przezwyciê¿enia na³ogu  poza uzale¿nieniem od heroiny i kokainy równie¿ uzale¿nienie od alkoholu i hazardu by³y traktowane jako szczególnie trudne do
przezwyciê¿enia. Jednak dla niektórych badanych podzia³ na substancje nielegalne i legalne
by³ podstaw¹ ich oszacowañ: nielegalne  brak
szans, legalne  szanse istniej¹.
Wiedza badanych na temat poszczególnych
typów uzale¿nieñ jest zró¿nicowana. Zdecydowanie najwiêksza w przypadku uzale¿nienia od alkoholu  respondenci potrafili wskazaæ kilka grup czynników zwi¹zanych z tym
problemem. Prawdopodobnie jest to efekt ró¿nego rodzaju kampanii edukacyjnych prowadzonych ju¿ od wielu lat w Polsce. Utrwalony
wydaje siê podzia³ na narkotyki miêkkie (marihuana, haszysz) i twarde (tu: heroina, kokaina). Jeli chodzi o na³ogi nie zwi¹zane z substancjami, wiedza o uzale¿nieniu od hazardu
wydaje siê dosyæ wysoka, natomiast o uzale¿nieniu od zakupów nik³a.
Ze wzglêdu na niereprezentatywnoæ próby,
wnioski z analizy zebranych danych, dotycz¹ wy³¹cznie badanej grupy i nie mog¹ byæ generalizowane na ca³oæ populacji. Daj¹ nam jednak ogólny
obraz ró¿nego typu pogl¹dów, opinii i przekonañ
dotycz¹cych samoistnych prób przezwyciê¿ania
uzale¿nienia funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie.
Ci¹gle pytañ jest wiêcej ni¿ odpowiedzi.
Polscy badani okazali siê zdecydowanie mniej
optymistyczni w oszacowaniach szans samodzielnego przezwyciê¿enia na³ogu, ni¿ respondenci z Kolumbii, Niemiec i Szwajcarii. Czy jest to artefakt, czy
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te¿ wynik przes³ania p³yn¹cego ze strony lecznictwa
i mediów, ¿e leczenie specjalistyczne jest jedyn¹ w³aciw¹ metod¹ radzenia sobie z uzale¿nieniem?
Nasi informatorzy  fryzjerzy, taksówkarze,
barmani i sklepikarze  osoby z racji wykonywanej profesji pozostaj¹ce w ci¹g³ym kontakcie z ludmi, z ich problemami, radociami, sukcesami i pora¿kami, szacowali szanse skutecznego poradzenia
sobie z na³ogiem wy¿ej, ni¿ pozostali respondenci.
Czy jest to wynikiem ich ignorancji, braku profesjonalnej wiedzy, czy te¿ wynikiem ich znajomoci ¿ycia, wiedzy o tych którym siê uda³o?
Czy rzeczywicie, tak jak twierdzi³ jeden z badanych, jakoæ ¿ycia osoby, która przezwyciê¿y³a na³óg samodzielnie jest ni¿sza od jakoci ¿ycia
wyleczonych pacjentów systemu lecznictwa uzale¿nieñ?
A mo¿e racjê maj¹ przeciwnicy tego zjawiska, twierdz¹c, ¿e jeli osoba poradzi³a sobie skutecznie z uzale¿nieniem to znaczy, ¿e nigdy nie
by³a uzale¿niona?
A mo¿e jak mówi¹ inni, zjawisko samoistnych
wyzdrowieñ to s³oñ, którego nikt nie widzi?
Mo¿e warto zapewniæ tym ludziom dostêp do informacji, materia³ów samopomocowych, daæ im
nadziejê i wiedzê o tych, którym siê uda³o?
Justyna ¯ulewska-Sak
Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
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SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ
WE W£OSZECH
We wrzeniu 2003 bra³am udzia³ w wizycie studyjnej we W³oszech w ramach programu Grupy Pompidou. Wizyta by³a przygotowana przez pana Andrea Fantoma, cz³onka
komitetu naukowego do spraw uzale¿nieñ
w Rzymie, sta³ego korespondenta Grupy Pompidou we W³oszech. Podczas dwutygodniowej
wizyty zaprezentowano mi orientacje psychofarmakologiczne funkcjonuj¹ce w ró¿nych
strukturach organizacyjnych (publiczna s³u¿ba
zdrowia i organizacje pozarz¹dowe) zajmuj¹cych siê pomoc¹ osobom uzale¿nionym. Odwiedzane przeze mnie placówki znajdowa³y siê
w Rzymie i w okolicach miasta.
Najwa¿niejsz¹ form¹ dzia³añ w zakresie narkomanii we W³oszech s¹ dzia³ania prewencyjne,
których celem jest redukcja prawdopodobieñstwa
u¿ywania wszelkiego rodzaju rodków psycho-
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aktywnych. Drugim wa¿nym obszarem jest progresywny i kompleksowy system terapii.
Krótko charakteryzuj¹c scenê narkotykow¹ we
W³oszech mo¿na powiedzieæ, ¿e obecnie najczêciej u¿ywanym rodkiem s¹ przetwory konopi 
aczkolwiek w latach 1999-2001 zanotowano zwiêkszon¹ konsumpcjê kokainy, amfetaminy i ekstazy
wród m³odzie¿y. Wzrasta liczba m³odych ludzi
siêgaj¹cych po palon¹ heroinê ³¹czon¹ z alkoholem. Wród m³odzie¿y nie objêtej ¿adn¹ form¹ terapii najwiêksz¹ popularnoæ ma heroina i kokaina. Obserwuje siê równie¿ niewielki wzrost
przypadków mierci spowodowanej przedawkowaniem substancji psychoaktywnych. Wzrasta liczba
nowych zaka¿eñ HIV, co wiadczy o zjawisku transmisji HIV równie¿ wród osób przyjmuj¹cych palon¹ heroinê. Ogólna liczba osób ¿yj¹cych z HIV/
AIDS utrzymuje siê na podobnym poziomie, ma-
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leje natomiast liczba nowych zaka¿eñ HCV i HBV.
Notuje siê wzrost liczby osób zatrzymywanych
przez policjê za nielegalne posiadanie narkotyków,
ale zmniejsza siê liczba wyroków skazuj¹cych zwi¹zanych z substancjami psychoaktywnymi (handel,
posiadanie, produkcja) w zwi¹zku z mo¿liwoci¹
zamiany kary wiêzienia na leczenie  w przypadku
osób uzale¿nionych.
Placówki pañstwowej s³u¿by zdrowia The
Public Drug Addition Treatment Services
(SER.T) s¹ jedyn¹ struktur¹ posiadaj¹c¹ uprawnienia do prowadzenia programów substytucyjnych. Celem SER.T jest udostêpnienie szerokiej
oferty terapii dla osób u¿ywaj¹cych, nadu¿ywaj¹cych oraz uzale¿nionych od substancji psychoaktywnych, w tym równie¿ terapii zaka¿eñ zwi¹zanych z przyjmowaniem narkotyków oraz harm
reduction. W 2001 roku SER.T realizowa³ we W³oszech 555 ró¿nych programów terapeutycznych
o ró¿norodnym zakresie terapii  w systemie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym. Najpopularniejsz¹ terapi¹ substytucyjn¹ stosowan¹ we W³oszech jest terapia metadonowa. Drug¹ mo¿liwoci¹
jest terapia buprenorfinowa (subutex w tabletkach).
Nowacj¹ tych programów jest mo¿liwoæ przechodzenia z metadonu na buprenorfinê przy jednoczesnym podjêciu terapii uzale¿nienia w ramach orodka dziennego oferuj¹cego mo¿liwoæ substytucji.
G³ównym celem w pracy z pacjentem jest d¹¿enie
do zmiany funkcjonowania spo³ecznego, utrzymanie go w okrelonych rolach (mê¿a, ojca, pracownika) lub ich podjêcie, uzyskanie zawodu, mieszkania, uzyskanie niezale¿noci.
Publiczny servis SER.T, jako dysponent metadonu, organizuje w Rzymie ca³¹ sieæ placówek
prowadz¹cych substytucjê metadonow¹. S¹ to
poradnie, w których pacjent oprócz substytucji
ma mo¿liwoæ skorzystania z porady prawnika,
porady pracownika socjalnego, a przede wszystkim oferty terapeutycznej, jak¹ dysponuje dana
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placówka. Najczêciej proponowan¹ form¹ terapii jest terapia indywidualna prowadzona przez
psychiatrê lub psychologa, organizowane s¹ równie¿ grupy samopomocowe. Inn¹ ofert¹ publicznej s³u¿by zdrowia jest tworzenie sieci placówek
terapeutycznch w systemie drug-free. Propozycja obejmuje ofertê terapii w ambulatoryjnych,
dziennych i stacjonarnych orodkach.
Stella Polare Center  orodek dzienny dla
osób w terapii substytucyjnej pracuje, jak wiêkszoæ orodków dla osób uzale¿nionych, w oparciu o rozszerzon¹ ofertê pomocy socjalnej. Mo¿e
zaoferowaæ pomoc w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, uzyskania zasi³ku czy znalezienia odpowiednich kursów zawodowych. Oferowana
pomoc socjalna w powi¹zaniu z ofert¹ terapeutyczn¹ przy mo¿liwoci leczenia substytucyjnego daje du¿¹ szansê na zmianê jakoci ¿ycia pacjentów. Pocz¹tkowo praca z pacjentem nie
koncentruje siê na problemie abstynencji, jednak
w swoich za³o¿eniach ma doprowadziæ do odstawienia substytucji i pe³nej abstynencji.
Szerok¹ i bardzo ró¿norodn¹ ofertê dla osób
uzale¿nionych proponuje sektor organizacji pozarz¹dowych. Na koniec 2001 roku zarejestrowanych
by³o oko³o 1700 placówek zajmuj¹cych siê osobami uzale¿nionymi. Jedn¹ z najbardziej znanych organizacji jest Italian Center for Solidarity  CEIS
za³o¿one przez Don Mario Pinci w 1960 roku. Od
lat siedemdziesi¹tych koncentruje siê na przeciwdzia³aniu zjawisku narkomanii we W³oszech.
G³ówne obszary aktywnoci tej organizacji to prewencja, edukacja, terapia oraz spo³eczna rehabilitacja osób uzale¿nionych od substancji psychaktywnych. Pocz¹wszy od 1978 roku, kiedy CEIS
powo³a³ pierwsz¹ spo³ecznoæ terapeutyczn¹, ci¹gle powstaj¹ nowe oferty zgodne z zasad¹ pod¹¿ania za pacjentem, wychodzenia na przeciw nowym
zjawiskom pojawiaj¹cym siê w uzale¿nieniach.
Program CEIS w swoich programach szczególnie
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podkrela rolê rodziny w terapii oraz znaczenie grup
samopomocowych. Kieruje swoj¹ ofertê do szerokiego grona klientów bez wzglêdu na rasê, wyznanie czy przynale¿noæ polityczn¹. Mimo filozofii
drug-free bli¿szej tej organizacji, CEIS zorganizowa³ orodki wczesnej rehabilitacji w oparciu o substytucjê metadonow¹ (metadon otrzymuj¹ na podstawie umów z publicznym sektorem)
Orodek Castel di Leva jest placówk¹ przeznaczon¹ dla osób doros³ych objêtych programem
metadonowym. Jest to miejsce, gdzie pacjenci mog¹
zrobiæ pierwszy krok do podjêcia leczenia i pozwala
przygotowaæ przysz³ych pacjentów do podjêcia terapii. Edukacja zdrowotna, uwiadomienie strat
p³yn¹cych z przyjmowania substancji implikuje
najczêciej chêæ podjêcia leczenia w orodku stacjonarnym ukierunkowanym na osi¹gniêcie przez
pacjenta pe³nej abstynencji narkotykowej.
Inn¹ ofert¹ dla doros³ych pacjentów jest orodek San Carlo Therapeutic Community prowadzony w oparciu o spo³ecznoæ terapeutyczn¹
w systemie stacjonarnym. Jest to pierwszy orodek edukacyjno-terapeutyczny powo³any przez
CEIS. Powsta³ na bazie dowiadczeñ amerykañskich i przez lata adoptowano program do warunków w³oskich. Akcentuje siê w nim indywidualne potrzeby pacjenta. Program leczenia podzielony
jest na cztery fazy, a jego zakoñczeniem jest pe³na
readaptacja spo³eczna pacjenta. Terapia obejmuje
ergoterapiê, treningi edukacyjne, podstawow¹ pomoc psychologiczn¹ i grupy samopomocowe.
Oprócz ró¿nych form terapii stacjonarnej dla
dzieci, m³odzie¿y, osób doros³ych, chorych somatycznie, ¿yj¹cych z HIV  dodatkow¹ ofert¹ CEIS
jest organizacja domów dla uzale¿nionych kobiet
i ich dzieci.
Inn¹ ofertê pomocy osobom uzale¿nionym
proponuje orodek Mondo Nuovo, który jest stacjonarnym orodkiem dla doros³ych. Program
skoncentrowany jest na edukacjê i trening spo-
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³eczny. Najwa¿niejsz¹ rolê w tym systemie odgrywa ergoterapia i przygotowanie zawodowe
pacjenta. Stworzono kilka mo¿liwoci przyuczenia do zawodu: od uprawy rolin, produkcjê ¿ywnoci, poprzez gotowanie, garncarstwo, ceramikê, po opiekê nad zwierzêtami. Przez trwaj¹cy
3 lata pobyt w orodku pacjent mo¿e wybraæ taki
rodzaj przysposobienia zawodowego, który najlepiej odpowiada jego predyspozycjom i zainteresowaniom. Orodek utrzymuje siê wy³¹cznie ze
sprzeda¿y swoich wyrobów.
Programami profilaktycznymi we W³oszech
zajmuj¹ siê du¿e organizacje pozarz¹dowe. Jedn¹
z nich jest Modavi Organization, która tworzy
programy profilaktyczne w oparciu o wolontariat.
Wolontariusze Modavi pracuj¹ jako street-workers
i party-workers. G³ównym celem dzia³añ jest
wczesna interwencja wród populacji wysokiego
ryzyka, g³ównie m³odzie¿y u¿ywaj¹cej i nadu¿ywaj¹cej narkotyki.
Inn¹ organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê szeroko rozumian¹ prewencj¹ jest Cooperativa Magliana 80,
która powsta³a w latach osiemdziesi¹tych jako
odpowied na niepokoj¹ce zjawisko rozszerzaj¹cej siê narkomanii wród m³odzie¿y. Pierwsze
lata dzia³alnoci organizacji opiera³y siê na pracy wolontariatu. Na bazie wieloletnich dowiadczeñ pierwotny model zosta³ rozwiniêty i ustrukturalizowany. Obecnie stosowan¹ metod¹ pracy
jest integracja dwóch form aktywnoci  wolontariuszy i profesjonalistów. Odbiorcami programów organizacji Cooperativ s¹ nie tylko osoby
uzale¿nione, ale równie¿ bezdomni, osoby prostytuuj¹ce siê, ¿yj¹cy z HIV/AIDS, emigranci
i osoby pozostaj¹ce w trudnej sytuacji socjalnej.
Formy strukturalne organizacji to punkty konsultacyjne, drop in center, noclegownie, orodki
dzienne, punkty wymiany igie³ i strzykawek oraz
punkty metadonowe. Metadon przekazywany
dokoñczenie na stronie 48
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LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH
DO PROWADZENIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ
które uzyskały rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku konkursów
przeprowadzonych w 2002 i 2004 roku w ramach programu specjalistycznego szkolenia
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków
Nazwisko i imię

Miejsce pracy

Adamiak Piotr
Bukowska Alina
Czarnecka Ewa
Grzywińska Krystyna
Jabłoński Piotr
Jarzębski Kazimierz
Keller Helena
Kęszycka Barbara
Kowalcze Małgorzata
Leśniak Józef
Łazuga-Koczurowska Jolanta
May-Majewski Andrzej
Miros Grażyna
Orłowska-Drąg Dorota
Polecińska Małgorzata
Puławska-Popielarz Katarzyna
Rachowska Elżbieta
Sawicka Izabela
Sienkiewicz Danuta
Straszny Jarosław
Synowiecka-Łapińska Barbara
Tatarska Maria
Wiewióra Danuta
Wolfart Tomasz
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ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR,
ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel. (42) 646 40 12
NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień „Eleuteria”,
ul. Dzielna 7, 00-154 Warszawa, tel. (22) 831 78 43
Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie,
ul. Noakowskiego 16 m 1, 00-666 Warszawa, tel. (22) 621 33 71
Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Oddział Grzmiąca XVI, tel. (46) 857 17 97
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. (22) 641 15 01
(zawiesza prowadzenie superwizji na czas sprawowania funkcji dyrektora KBPN)
Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych „Betania”,
ul.Leśna 13/14, 42-244 Mstów, tel. (0 34) 328 40 72
Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie
ul. Noakowskiego 16 m 1, 00-666 Warszawa, tel. (22) 621 33 71
Centrum Profilaktyki Uzależnień
al. Marcinkowskiego 21, 61-754 Poznań, tel. (61) 855 73 54
SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,
Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze, tel. (32) 271 84 42
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR,
ul. Wolności 70, Jelenia Góra, tel. (75) 647 33 90
NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko”,
al. Niepodległości 817a, 81-850 Sopot, tel. (58) 550 26 63
Centrum Leczenia Uzależnień „Familia”,
ul. Huberta 60, 44-100 Gliwice, tel. (32) 270 37 58
Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie
ul. Noakowskiego 16 m 1, 00-666 Warszawa, tel. (22) 621 33 71
Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie
84-221 Smażyno 9, tel. (58) 676 82 01
Wojewódzki Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Lekowych,
ul. Stelmacha 9, 43-500 Czechowice-Dziedzice, tel. (32) 255 22 26
Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacji Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności,
05-154 Kazuń - Bielany, tel. (22) 632 24 01
Ośrodek Terapii Odwykowej i Uzależnień,
ul. Tramwajowa 2, 87-100 Toruń, tel. (56) 62 362 14
Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie
ul. Noakowskiego 16 m 1, 00-666 Warszawa, tel. (56) 62 362 14
Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie,
84-221 Smażyno 9, tel. (58) 676 82 01
Wojewódzki Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Lekowych,
ul. Stelmacha 9, 43-500 Czechowice-Dziedzice, tel. (32) 215 50 05
SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień,
84-221 Smażyno 9, tel. (58) 676 82 01
Poradnia Profilaktyki Społecznej „Maraton”
ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa, tel. (22) 644 95 15
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”
ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 02-398 Warszawa, tel. (22) 823 65 31
SPZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży,
ul. Piotrkowska 67, 90-422 Łódź, tel. (042) 632 75 40
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jest z pañstwowego sektora na zasadzie umów.
W trakcie wizyty w Ostii, w jednym z punktów
drop in center mog³am sama zaobserwowaæ metody pracy z pacjentem bêd¹cym pod wp³ywem
rodków psychoaktywych. Zaopiekowanie siê
pacjentem, umo¿liwienie mu k¹pieli, wymiany
odzie¿y, poczêstowanie gor¹cym posi³kiem,
a tak¿e umo¿liwienie kontaktu z psychologiem
czy pracownikiem socjalnym u czêci pacjentów
powoduje chêæ do zmiany swego aktualnego trybu ¿ycia i podjêcia decyzji o skorzystaniu z oferty
terapeutycznej.
Pobyt w Rzymie by³ dla mnie szczególnie ciekawym dowiadczeniem z uwagi na ró¿norodnoæ
oferty skierowanej do klienta u¿ywaj¹cego, nadu¿ywaj¹cego oraz uzale¿nionego od rodków psychoaktywnych, która powoduje, ¿e pacjenci maj¹
mo¿liwoæ wybrania najlepszej dla siebie formy
terapii. Tym samym ogromna liczba osób z problemem uzale¿nienia w³¹czona jest w ró¿nego rodzaju struktury pomocy. W³oscy specjalici mocno

podkrelaj¹ i w pe³ni wykorzystuj¹ ofertê pomocy
socjalnej dla pacjenta uzale¿nionego. Najwiêcej
uwagi powiêci³am ma³o popularnym w Polsce
formom terapii substytucyjnej, ale niezwykle interesuj¹ce by³y dla mnie tak¿e dowiadczenia w prowadzeniu ambulatoryjnych programów terapeutycznych, poznanie orodków dla m³odzie¿y,
analizowanie ich specyfiki i ró¿nic w za³o¿eniach
programowych. Nowoci¹ by³o poznanie oferty
dziennych miejsc pobytu drop in center oraz noclegowni one night drop in center, które s¹ miejscem pierwszego kontaktu z klientem i przygotowuj¹ go do wyboru formy pomocy terapeutycznej
oferowanej na terenie W³och. Imponuj¹ca ró¿norodnoæ w³oskiej oferty inspiruje do przemyleñ
i wdro¿enia nowych pomys³ów w obszarze terapii
i prewencji zjawiska narkomanii w Polsce.
Katarzyna Pu³awska-Popielarz
M³odzie¿owy Orodek Rehabilitacji Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynnoci w Kazuniu-Bielanach

Ogólnopolski telefon zaufania NARKOTYKI - NARKOMANIA

0801-199-990

Antynarkotykowa poradnia internetowa: www.poradnia.narkomania.org.pl
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