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Programmas, kas ir paredzētas ar narkotikām saistīta kai-
tējuma mazināšanai (kaitējuma mazināšana), pamatojas 
uz pieņēmumu, ka tad, ja persona nevar vai nevēlas pār-
traukt narkotiku lietošanu, jāveic pasākumi, lai maksimā-
li samazinātu kaitējumu, ko izraisījis personas riskantais 
dzīvesveids (narkomānija) un kas saistīts ar šādu dzīvesvei-
du — galvenokārt narkotiku injicēšanu —, personai un sa-
biedrībai. 

To mērķis ir samazināt kaitīgās veselības, sociālās un eko-
nomiskās sekas, kas saistītas ar psihoaktīvo vielu lietoša-
nu. 



Tajās ietilpst visaptverošas bezmaksas un anonīmas 
aktivitātes, kas paredzētas narkotiku lietotājiem. Tās 
ietver:

• adatu un šļirču dalīšanu cilvēkiem, kuri injicē narkotikas, 
• izlietoto adatu un šļirču saņemšanu un iznīcināšanu, 
• izmesto materiālu aizvākšanu, 
• prezervatīvu dalīšanu un informētības par seksuāli trans-

misīvajām slimībām palielināšanu,
• izglītojošu un informatīvu materiālu dalīšanu, 
• konsultēšanu par riskantas uzvedības samazināšanas 

veidiem un jaunu paradumu un attieksmes veidošanu,
• aizstāšanas terapiju izmantošanu. 

Šaurā nozīmē kaitējuma mazināšanas programmu galve-
nais mērķis ir ar narkotiku injicēšanu saistīto infekcijas 
slimību — B hepatīta, C hepatīta un HIV infekcijas — pār-
nēsāšanas samazināšana. 



Pirmās šādas programmas apmēram trīsdesmit gadus at-
pakaļ tika īstenotas Lielbritānijā, Nīderlandē un Šveicē, un 
mūsdienās tās darbojas gandrīz katrā pasaules valstī. Hor-
vātijā kaitējuma mazināšanas programmas tika īstenotas 
kopš 1996. gada un veido daļu no pasākumiem un aktivi-
tātēm nacionālās stratēģijas narkomānijas apkarošanā un 
nacionālās HIV/AIDS profilakses programmas ietvaros.
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KO NODROŠINA KAITĒJUMA 
MAZINĀŠANAS PROGRAMMAS?

Šīs programmas ir paredzētas, lai narkotiku lietotājiem, 
kuri pat pēc konsultēšanas un atkarības ārstēšanas turpi-
na intravenozi lietot narkotikas, nodrošinātu tīru, sterilu 
narkotiku injicēšanas aprīkojumu (adatas, šļirces, spirta 
tamponus, destilēta ūdens ampulas, filtrus, bongus u. c.).
Programmu aktivitātes, kuru ietvaros narkomāniem tiek 
nodrošināts sterils aprīkojums, parasti ietver izlietotā ap-
rīkojuma savākšanu, lai to varētu pareizi iznīcināt un uti-
lizēt. 



Programmu, kuru mērķis ir dalīt adatas un šļirces, formas 
ir dažādas. Dažās tiek pieprasīta adatu un šļirču apmaiņa 
(tas nozīmē, ka atpakaļ jāatdod tāds pats skaits aprīko-
juma vienību, kāds saņemts), kamēr citās tiek mēģināts 
sasniegt augstu apmaiņas rādītāju, vienlaikus piekrītot 
apmaiņā pret jaunām vienībām saņemt mazāk izlietoto 
adatu un šļirču. Ir programmas, kurās tiek veicināta sekun-
dārā apmaiņa, lai intravenozo narkotiku lietotāji saņem-
tu vairākus sterila aprīkojuma iepakojumus, kurus izdalīt 
citiem pazīstamiem intravenozo narkotiku lietotājiem. 
Mērķis ir sasniegt tos narkotiku lietotājus, kuri, iespējams, 
nekontaktējas ar programmas komandas locekļiem.

Programmas ir dažādas atkarībā no vietas, kur notiek 
apmaiņa. Tās var būt informēšanas vietas (tā sauktie kon-
trolpunkti) un patvēruma centri (vietas, kuras pēc grafika 
uzņem lietotājus un kurās tie var saņemt siltu ēdienu, iz-
mantot dušu, nomainīt drēbes, īslaicīgi uzturēties u. c.). 



Ir pārliecinoši pierādījumi tam, ka sterilu narkotiku inji-
cēšanas materiālu pieejamības un lietošanas palielināša-
na ievērojami mazina HIV un hepatīta infekciju izplatību.

HIV infekcija izplatās strauji — gada laikā narkomānu ko-
pienā ar to inficējas 50 % vai vairāk cilvēku. 

Nav pārliecinošu pierādījumu daudzām nelabvēlīgām 
adatu un šļirču apmaiņas programmu sekām, piemēram, 
intravenozo narkotiku lietošanas uzsākšanai to lietotāju 
vidū, kuri pirms tam nav injicējuši narkotikas. Nav arī 
pārliecinošu pierādījumu jebkādam nelikumīgu narkotis-
ko vielu lietošanas vai intravenozas lietošanas ilguma un 
biežuma palielinājumam.
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PROGRAMMAS



Aizstāšanas terapija ir opiātu atkarīgo narkomānu ārs-
tēšana ārsta uzraudzībā, un tās pamatā ir recepšu zāļu, 
piemēram, metadona un buprenorfīna, lietošana. 
Uzturošajās programmās ir iesaistīti ārsti, kuri ilgā laika 
periodā (parasti ne mazāk par sešiem mēnešiem) izsniedz 
recepšu zāles. 
Lai gan aizstāšanas terapijas galvenais mērķis ir mudināt 
pacientus atturēties no nelikumīgu narkotisko vielu lieto-
šanas, daudzi no viņiem nespēj pilnībā atturēties no tām, 
lai gan zina, ka pilnīga atturēšanās var uzlabot viņu veselī-
bu un dzīves kvalitāti kopumā. Neskatoties uz to, ir skaidri 
pierādījumi tam, ka aizstāšanas terapijas ārstu uzraudzībā 
palīdz ievērojami samazināt opiātu un intravenozo narko-
tiku lietošanas riskus un līdz ar to arī inficēšanās ar HIV, B 
hepatītu un C hepatītu risku.



FAKTI UN 
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Adatu un šļirču dalīšanas programmas un aizstāšanas 
terapijas raida nepareizu signālu. 

Šādus uzskatus vairumā gadījumu pauž politiķi gandrīz ka-
trā valstī, un tie iet rokrokā ar uzskatu, ka jebkādi centieni 
veicināt kaitējuma mazināšanas programmas ir pretrunā 
ar viņu politiku. Tā nav taisnība. Kaitējuma mazināšanas 
programmu īstenošana un aizstāvēšana nenozīmē “vāju-
mu” vai “iecietību” pret narkotikām. Katras valsts, kurā 
darbojas šāda programma, politikā ir pausta stingra nos-
tāja attiecībā uz narkotiku pieejamību / piedāvājumu un 
pieprasījumu pēc tām. Mums ir nepieciešama līdzsvarota 
pieeja, kas ļauj valstij kontrolēt narkotiku lietošanu un no-
vērst HIV un hepatīta epidēmijas rašanos narkomānu vidū.



Dzīves kvalitātes uzlabošanas asociācija “FLIGHT” vada 
kaitējuma mazināšanas programmas intravenozo narkoti-
ku lietotājiem Zagrebas pilsētā un plašākā reģionā.
Programmu īsteno mobilās komandas, kas apmeklē 11 
vietas, kur narkomāni var atnest izlietotās adatas un šļir-
ces un paņemt jaunu, sterilu aprīkojumu.
Programmas pamatā ir anonimitāte, uzticēšanās, savstarpējā 
cieņa, un tā ir pieejama bez maksas visiem lietotājiem.



Šī brošūra ir daļa no vienotas rīcības “677085 / HA-RE-
ACT”, kas saņēmusi finansējumu no Eiropas Savienības 
Veselības programmas (2014.–2020.).

Horvātijā projektu īsteno Horvātijas Sabiedrības veselības 
institūts un asociācija “FLIGHT”.




