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Programų tikslas – sumažinti žalą dėl piktnaudžiavimo nar-
kotikais (žalos mažinimas), darant prielaidą, kad jei asmuo 
negali arba nenori liautis vartoti narkotikus, reikia imtis 
veiksmų norint kaip galima labiau sumažinti asmeniui ir 
visuomenei daromą žalą, sukeltą ir susijusią su pavojingu 
asmens gyvenimo būdu (piktnaudžiavimu narkotikais – 
daugiausia intraveniniais). 

Jų tikslas yra sumažinti žalingas sveikatai, socialines ir eko-
nomines pasekmes, susijusias su psichoaktyviųjų medžia-
gų vartojimu. 



Ją sudaro išplėstiniai nemokami ir anonimiški veiksmai, 
skirti vartojantiems narkotikus. Juos sudaro:

• adatų ir švirkštų dalinimas asmenims, vartojantiems in-
traveninius narkotikus, 

• panaudotų adatų ir švirkštų surinkimas ir sunaikinimas, 
• išmestų medžiagų surinkimas iš įvairių vietų, 
• prezervatyvų dalinimas ir informavimas apie lytiškai 

perduodamas ligas,
• šviečiamosios ir informacinės medžiagos dalinimas, 
• patarimai, kaip sumažinti rizikingą elgesį ir formuoti 

naujus įgūdžius bei požiūrį, ir
• pakaitinės terapijos skyrimas. 

Siaurąja prasme, žalos mažinimo programos daugiausia 
skirtos sumažinti su intraveninių narkotikų vartojimu su-
sijusių užkrečiamų ligų – hepatito B, hepatito C ir ŽIV in-
fekcijos – perdavimo tikimybę. 



Pirmosios tokios programos buvo įgyvendintos Didžiojoje 
Britanijoje, Nyderlanduose ir Šveicarijoje prieš trisdešimt 
metų, o šiandien jos vykdomos beveik kiekvienoje pasau-
lio šalyje. Kroatijoje žalos mažinimo programos yra vykdo-
mos nuo 1996 m. ir yra Nacionalinės strategijos dėl kovos 
su piktnaudžiavimu narkotikais ir nacionalinės ŽIV / AID 
prevencijos programos priemonių bei veiksmų dalimi.
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Tos programos yra skirtos suteikti galimybę naudoti šva-
rias, sterilias narkotikų švirkštimo priemones (adatas, 
švirkštus, spiritinius tamponus, distiliuoto vandens am-
pules, filtrus, bongus ir pan.) asmenims, kurie po konsul-
tacijų ir priklausomybių gydymo toliau vartoja intraveni-
nius narkotikus.
Programa, kuria siekiama suteikti narkotikus vartojan-
tiems asmenims sterilias priemones, paprastai apima 
panaudotų priemonių surinkimą, kad jas būtų galima tin-
kamai pašalinti. 



Programos, kurias įgyvendinant dalinamos adatos ir švirk-
štai, būna įvairių formų. Įgyvendinant kai kurias programas 
yra reikalaujama, kad adatos ir švirkštai būtų keičiami (t. y. 
turi būti grąžinamas toks pats priemonių vienetų skaičius, 
koks buvo gautas), tuo tarpu kitomis siekiama užtikrinti 
aukštą grąžinimo lygį, tačiau yra priimtinas mažiau kaip 
100 proc. (panaudotų adatų ir švirkštų) grąžinimo rodiklis. 
Yra programų, kuriomis skatinamas priemonių perdavimas 
per antruosius asmenis, kad intraveninių narkotikų varto-
tojai galėtų gauti kelis sterilių priemonių paketus ir juos 
perduoti kitiems jiems žinomiems narkotikus vartojan-
tiems asmenims. Tikslas – pasiekti narkotikus vartojančius 
asmenis, su kuriais programos komanda nepalaiko ryšio.

Kiekvienoje vietovėje, kurioje vykdomas apsikeitimas, 
programos skiriasi. Tai gali būti informavimo vietovės (taip 
vadinami kontroliniai taškai) ir trumpalaikiai centrai (pagal 
rotacijos principą veikiančios vietovės, kurios yra atviros 
vartotojams, kad jie galėtų gauti šilto maisto, nusiprausti 
po dušu, pasikeisti drabužius, laikinai pasitraukti iš gatvės 
ir pan.). 



Turima patikimų įrodymų, kad gerinant sterilių narkotikų 
švirkštimo priemonių prieinamumą ir naudojimą žymiai 
sumažėja ŽIV ir hepatito infekcijų plitimas.

ŽIV infekcija plinta greitai – per vienerius su priklau-
somybę narkotikams turinčiais asmenimis praleistus me-
tus užsikrečia 50 ir daugiau proc. asmenų. 

Neturima įtikinamų įrodymų dėl įvairių neigiamų pasek-
mių, kurias sukeltų adatų ir švirkštų keitimo programos, 
pvz., dėl intraveninių narkotikų vartojimo pradėjimo tarp 
vartotojų, kurie anksčiau to nedarė, ir neturima įtikina-
mų įrodymų dėl didesnės nelegalių narkotinių medžiagų 
ar intraveninių narkotikų vartojimo trukmės ir dažnio.
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Pakaitinė terapija – tai nuo opiatams priklausomybę turin-
čių asmenų gydymas su gydytojo priežiūra, skiriant recep-
tinius vaistus, tokius kaip metadonas ir buprenorfinas. 
Įgyvendinant priežiūros programas, gydytojai skiria recep-
tinius vaistus ilgam laikotarpiui – paprastai nuo šešių mė-
nesių ir ilgiau. 
Nors pagrindinis pakaitinės terapijos tikslas yra paskatinti 
pacientus susilaikyti nuo nelegalių narkotinių medžiagų, 
tačiau daugeliui nepavyksta visiškai to pasiekti, net ir ži-
nant, kad visiška abstinencija galėtų pagerinti jų sveikatą 
ir bendrąją gyvenimo kokybę. Nepaisant to, yra aiškių įro-
dymų, kad gydytojų prižiūrimos pakatinės terapijos pade-
da žymiai sumažinti opiatų ir intraveninių narkotikų var-
tojimo pavojus, o jas pratęsus sumažina pavojų užsikrėsti 
ŽIV, hepatitu B ir C.



FAKTAI IR 
KLAIDINGAS 

POŽIŪRIS



Adatų ir švirkštų dalinimo programos ir pakaitinė terapi-
ja siunčia klaidingą žinutę. 
Tokį požiūrį dažnai išreiškia beveik kiekvienos šalies politi-
kai, taip pat laikomasi įsitikinimo, kad bet kokios pastangos 
skatinti žalos mažinimo programas prieštarauja jų politi-
kai. Tai yra netiesa. Žalos mažinimo programos įgyvendi-
nimas ir palaikymas nereiškia „silpnumo“ arba „toleranci-
jos“ narkotikams. Kiekviena tokią programą įgyvendinusi 
šalis tvirtai laikėsi savo politikos sumažinti narkotikų prie-
inamumą / pasiūlą ir poreikį. Mums reikalingas subalan-
suotas požiūris, leidžiantis vyriausybei toliau kontroliuoti 
narkotikų vartojimą ir padėti išvengti ŽIV ir hepatito epi-
demijos tarp narkotikus vartojančių asmenų.



Gyvenimo kokybės gerinimo susivienijimas „FLIGHT“ 
vykdo žalos mažinimo programas intraveninių narkotikų 
vartotojams Zagrebo mieste ir platesniame regione.
Programą įgyvendina mobilios komandos, kurios lankosi 
11 vietovių, į kurias narkotikus vartojantys asmenys gali 
atnešti panaudotas adatas ir švirkštus bei pasiimti naujas, 
sterilias priemones.
Programa yra anonimiška, pagrįsta pasitikėjimu, savitar-
pio pagarba ir yra nemokama visiems vartotojams.



Šis lankstinukas yra jungtinių veiksmų „677085 / HA-RE-
ACT“, kurie finansuojami pagal Europos Sąjungos sveika-
tos programą (2014–2020 m.), dalis.

Kroatijoje projektą įgyvendina Kroatijos visuomenės svei-
katos institutas ir organizacija „FLIGHT“.




