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SAULIAUS ČAPLINSKO LEIDINIO „ATSAKO Į AIDS IR NARKOMANIJĄ KONTRAVERSIJOS“ 

 

MOKSLINĖ RECENZIJA 

 

„Atsako į AIDS ir narkomaniją kontraversijos“ rankraštis – nuoseklus (nuo kitų šalių patirties iki 

Lietuvos patirties, nuo globalumo iki konkretaus atvejo), įvairiapusis (nuo etikos aspektų iki metodikų), 

išsamus analitinis darbas, kuriame apžvelgiami ir naujausi pasaulio bei Lietuvos tyrimai.  Įvairių AIDS ir 

narkotikų vartojimo, kaip vienos iš pagrindinių AIDS epidemijos varomųjų jėgų, programų, strateginio 

pobūdžio leidinių, teorijų ir tiesiog požiūrių, pasiūlymų ir prielaidų, rekomendacijų nuo pat pirmųjų 

epidemijos metų netrūko. Temą gvildeno politikai, medicinos specialistai, epidemiologai, ekonomistai,  

psichiatrai ir psichologai, narkologai ir filosofai.  Šiame darbe apžvelgiama daug įvairių su atsaku į  AIDS ir 

narkotikų vartojimą susijusių šaltinių (literatūros sąrašą sudaro beveik 300 leidinių), pateikiami 

apibendrinimai, išvados, gausu rekomendacinio pobūdžio teiginių, tekstas iliustruojamas diagramomis ir 

lentelėmis. Leidinio įvade autorius iškelia daug jau 30 metų specialistus dominančių, kontraversiškų 

klausimų, į kuriuos ieškoma atsakymų vienuolikoje rankraščio skyrių. 

Pirmajame skyriuje nagrinėjami ŽIV  infekcijos epidemijos valdymo ir prevencijos programų 

principai. Jungtinių Tautų (JT) AIDS programos numatyti platesni pasaulinės sveikatos organizacijos tikslai 

padėjo integruoti specifines ŽIV iniciatyvas ir prioritetus, bet įvardinto visuotinio prieinamumo principo 

užtikrinti dar nepavyko.  Milijonams žmonių pasaulyje ŽIV prevencijos, gydymo, specialios sveikatos 

priežiūros ir socialinės paramos paslaugos neprieinamos, todėl jų  sveiko gyvenimo būdo siekinys, o kartu ir 

švietimo ir įsidarbinimo galimybės, kurias užtikrinti savo „Tūkstantmečio“ dokumentuose tikėjosi JT AIDS 

programa, neįgyvendinti. Kiekvienoje ŽIV epidemiologinius duomenis ir tendencijas registruojančioje šalyje 

tam tikros visuomenės grupės, vadinamosios didesnės rizikos užsikrėsti ŽIV grupės, labiausiai nukenčia nuo 

epidemijos. Deja, nacionalinėms ŽIV priežiūros sistemoms ne visada pavyksta šias grupes nustatyti, o net jei 

ir pavyksta, nacionalinės AIDS programos ne visada tinkamai derinamos ir koreguojamos pagal nustatytas 

epidemiologines tendencijas. JT AIDS programos „pasiekti nulį“ (nulis naujų užsikrėtimų atvejų, nulis su 

AIDS susijusių ligų, nulis diskriminacijos atvejų) tikslai gali būti įgyvendinti tik imantis protingų finansinių 

sprendimų – skiriant išteklius ten, kur jų labiausiai reikia. Reikia protingų investicijų – tai aiški, bet sunkiai 

šiuo ekonomikos krizės laikotarpiu įgyvendinama kryptis. 

Antrajame rankraščio skyriuje analizuojamos narkotikų politikos principų formavimosi tendencijos. 

Pastaraisiais metais Europos Sąjungos (ES) valstybių narkotikų politika, iš esmės, toliau tolsta nuo JAV 

stiliaus „karo su narkotikais“ ideologijos. Dauguma Europos vyriausybių šį nuokrypį išreiškia sąvokų 

pokyčiais: narkotikų vartojimas dažniausiai laikomas sveikatos klausimu, o ne nusikaltimu, atitinkamai 

keičiami ir šalių įstatymai. Daug dėmesio skiriama eksperimentavimo su narkotikais veiksnių – asmens 

socialinės aplinkos, šeimos paramos ir išsilavinimo – tyrimams. T.y. vyrauja nuomonė, kad narkotikų 

vartojimo prevencija – veiksmingiausias ir ekonomiškiausias narkotikų politikos metodas.  Europos 

valstybės, iš esmės, įsitikinę, kad patikimas švietimas geriau nei propaganda, o saviauklos ir asmenybės 

tobulėjimo skatinimas geriau nei baudžiamosios teisės stiprinimas.  Daugelis Europos šalių pripažino, kad 

baudžiamosios teisės sistema tik dar labiau pagilina su narkotikų vartojimu susijusias problemas, nes 

skatina socialinę stigmą ir paties narkotikų vartotojo jausmą, kad yra nevykėlis, mažina jo pasitikėjimą 

savimi ir savigarbą. Siekiama sulaikyti nuo narkotikų vartojimo skatinant asmens iniciatyvumą ir taikant 

holistinius metodus. 
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Kiekviena valstybė turi savo nelegalių narkotikų vartojimo politiką; visos šios politikos skiriasi pagal 

tolerantiškumo narkotikų vartojimo elgesiui lygį ir priverstinių priemonių  griežtumą. 

ES narkotikų politikos kertinis akmuo – žalos mažinimas. Siekiama sumažinti neigiamą poveikį 

asmeniui (sveikata, asocialus elgesys) ir neigiamą poveikį bendrajai visuomenei (nusikalstamumas ir 

sveikatos apsaugos išlaidos). Keliami narkotikų vartojimo mažinimo (ypač tarp jaunuolių iki 18 metų 

amžiaus), mirčių dėl su narkotikais susijusių priežasčių atvejų ir sveikatos problemų mažinimo (ypač AIDS), 

paklausos ir pasiūlos mažinimo ir su narkotikais susijusio nusikalstamumo mažinimo tikslai. Strategija 

numato trejopas priemones: policijos darbas ribojant narkotikų tiekimą ir nustatant probleminius narkotikų 

vartotojus, visuomenės švietimas ir informavimas apie narkotikų keliamus pavojus ir medikų pagalba 

padedant narkotikus vartojantiems asmenims grįžti į visavertį (pilnavertį) gyvenimą. 

Didelė dalis europiečių mano, kad visuomenė turi pasirinkti: toleruoti alternatyvius gyvenimo 

būdus ar statyti daugiau kalėjimų. Tuo mes skiriamės nuo amerikiečių, kurie į kalėjimus susodina daugiausia 

žmonių Vakarų pasaulyje: Europoje vyrauja nuomonė, kad kalėjimas – klaida, tai tik paskutiniu atveju 

taikytina priemonė. Bet, kaip rašo autorius, „visuomenės intervencijos, kai kas nors pripažįstamas kaltu dėl 

narkotikų laikymo, vartojimo ar panašiai, panašios visoje Europoje, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla 

laikoma nusikaltimu, ar ne“.  Pateikiami ir svarbiausi sėkmingos narkotikų politikos principai: 1. Pripažinti 

problemą – imtis priemonių, 2. Viskas visada tuo pačiu metu, 3. Riboti narkotikų prieinamumą, 4. 

Svarbiausia – aiški ir bendra visuomenės nuomonė. 

Trečiajame šio darbo skyriuje priklausomybės nuo narkotikų problema nagrinėjama humanistiniu 

požiūriu. Apžvelgiami įvairiais laikotarpiais sukurti skirtingi priklausomybės nuo narkotikų aiškinimo 

modeliai, nagrinėjamas asmens ir bendruomenės gerovės santykis, kurio esmė: pagalba asmeniui neturi 

kenkti bendruomenei. Skyriaus pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios ir rekomendacinio pobūdžio 

narkotikų politikos išvados: riboti galimybes įsigyti narkotikų ir juos vartoti, investuoti į plačią prevenciją ir 

užtikrinti įrodymais pagrįstą gydymą.  

Toliau atkreipiamas dėmesys į ŽIV visuotinės epidemijos ir priklausomybės nuo narkotikų, kaip 

biologinių socialinių reiškinių, neapibrėžtumą ir dviprasmiškumą, apžvelgiami teoriniai biologinio socialinio 

reiškinio, socialinės normos ir kompromiso klausimai. Dažnai kalbant apie ŽIV pandemiją ir priklausomybę 

nuo narkotikų kyla prieštaravimų dėl įvairių sričių specialistų nuomonių skirtumų ir vartojamų sąvokų.  Šių 

prieštaravimų priežastis – ne tam tikro požiūrio šalininkų piktavališkumas ar nekompetentingumas, o 

sudėtinga biologinių socialinių reiškinių prigimtis. Išspręsti biologinius socialinius prieštaravimus padėtų 

kompromisas. Kompromisą pasiekti padeda galiojančios tam tikroje visuomeninio gyvenimo srityje normos. 

Kaip teigia autorius, svarbiausias profilaktikos siekis – neleisti, kad būtų nutolta nuo teigiamų visuomenės 

sveikatos normų.  

Penktajame darbo skyriuje apžvelgiami įvairių nelegalių narkotikų koncepcijų doroviniai aspektai. 

Etiką sudaro gero (teisingo/tinkamo/priimtino visuomenei) ir blogo (neteisingo/netinkamo/nepriimtino 

visuomenei)  elgesio koncepcijų sisteminimas, gynimas ir rekomendavimas. Medicinos etikoje sprendimai 

dažniausiai priimami atsižvelgiant į individo pareigas ir kitų asmenų teises. Tai reiškia, kad asmens elgesys 

ar sprendimai gali būti laikomi neteisingais net jei pasiekiama gana priimtinų rezultatų. Medicinos etikos 

požiūriu tikslų siekimo būdas laikomas svarbesniu už rezultatus.  

Prasidėjus ŽIV epidemijai, trečdalis naujų užsikrėtimo atvejų didžiojoje pasaulio dalyje (išskyrus 

Užsachario valstybes) - tų pačių adatų ir švirkštų dalijimosi tarp narkotikų vartotojų pasekmė.  Tai reiškia, 
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kad švirkščiamųjų narkotikų vartotojai sudaro dešimtadalį ŽIV užsikrėtusiųjų pasaulyje.  ŽIV negrįžtamai 

pakeitė švirkščiamųjų narkotikų vartojimą, o švirkščiamųjų narkotikų vartojimas lemia ŽIV epidemiją 

daugumoje pasaulio regionų. Paskutiniais 20-ojo amžiaus dešimtmečiais, reaguojant į lemiamą 

švirkščiamųjų narkotikų vartotojų vaidmenį ŽIV epidemijoje, narkotikų politikai vis didesnę įtaką daro 

vadinamoji „žalos mažinimo“ koncepcija. Ji suponuoja, kad mažinti sveikatos, socialines ir ekonomines 

problemas dėl psichotropinių vaistų  vartojimo svarbiau nei mažinti patį narkotikų vartojimą. Kelti ir 

įgyvendinti realius, bet ne optimaliausius tikslus laikoma esant efektyviau nei kelti utopinius tikslus ir jų 

neįgyvendinti. Kitaip tariant, „80 % kažko yra geriau nei 100 % nieko“. Žalos mažinimo esmę norima išreikšti 

visuomenės sveikatos maksima „neleiskite geriausiam būti gero priešu“. Narkotikų politikos žalos mažinimo 

metodas pabrėžia ne politikos turinio, bet rezultatų svarbą. 

Žmogaus teisių gerbimas  – būdinga žalos mažinimo, kuris plačiai vadinamas visuomenės sveikatos 

sąjūdžiu, ypatybė.  Žalos mažinimo protagonistai ypatingą dėmesį skiria patogumo vartotojui reikalavimui ir 

pabrėžia, kad narkotikų vartotojas turi teisę į tokią pat pagarbą ir orumą kaip ir kiti sveikatos ir socialinių 

paslaugų vartotojai. Vienas  iš plėtojamų žalos mažinimo teiginių: narkotikų vartojimas yra žmogaus teisė.  

Tad galima skirti lyg ir dvi žalos mažinimo sampratas: „ribotų teisių“, kur teigiama, kad žmonės turi teisę į 

gerą gydymą, ir „plačių teisių“, kur papildomai pripažįstama esminė teisė vartoti narkotikus.  

Autorius pabrėžia, kaip svarbu kalbėti apie piktnaudžiavimą narkotikais dorovinėmis kategorijomis 

prisimenant milžinišką nelegalių narkotikų vartojimo daromą žalą. Čia vėl iškyla asmeninės ir visuomenės 

gerovės dilema. Juk „polinkis vartoti nelegalius narkotikus suvokiamas kaip atskiro individo siekis patirti 

malonumą, yra perdėm žalingas socialiniu požiūriu, kad jį ir toliau traktuotume kaip grynai asmeninio 

apsisprendimo reikalą“. 

Šeštajame skyriuje išsamiai analizuojamas žalos mažinimo priemonių veiksmingumas. Užsitęsę 

moksliniai ginčai apie žalos mažinimą baigėsi. Ilgainiui pripažinta, kad žalos mažinimas padeda išvengti 

naujų užsikrėtimų ŽIV, neturi jokių sunkių pašalinių poveikių ir yra ekonomiškas. Bet aršūs kritikų balsai 

netyla: nesutaria, iš esmės, rezultatų šalininkai, vertinantys intervencijas pagal jų poveikį, su  proceso 

šalininkais, kurie intervencijas vertina pagal jų moralinę vertę. Apskritai, narkotikų žalos klausimai labai 

kontraversiški. Apie narkotikų politiką dažnai diskutuojama moralės aspektu, kai dauguma politikų laikosi 

tam tikros pozicijos, visiškai neatsižvelgdama į mokslo įrodymus. Dėl narkomanijos poveikio visuomenei, gal 

net dėl narkotikų poveikio mąstymui, įstatymų leidėjai nori parodyti savo tvirtą poziciją narkotikų atžvilgiu, 

net jei jų politika didina žalą, kurią jie patys teigia norintys mažinti. Kaip teigia autorius,  iki šiol nėra 

įrodymų, kad adatų ir švirkštų keitimo paslaugos sumažino švirkščiamųjų narkotikų vartojimą ar metadono 

programos labai veiksmingai padeda didinti narkotikų visiškai atsisakiusių asmenų skaičių. Kai kurie 

narkotikų politikos formuotojai ir tyrėjai teigia, kad adatų keitimo paslaugos – pinigų švaistymas ir tik 

skatina švirkščiamųjų narkotikų vartojimą, metadono programos – tik pailgina priklausomybės nuo 

narkotikų trukmę ir suteikia jo vartotojams galimybę pardavinėti metadoną gatvėje, kad užsidirbtų 

naujiems narkotikams. Apibendrinant galima teigti, kad žalos mažinimo veiksmingumo tyrimų apskritai 

nepakanka norint prieiti neginčijamų išvadų. Iš vienos pusės, moksliniai efektyvumo tyrimai atskleidė, kad 

kai kurios žalos mažinimo priemonės duoda teigiamų rezultatų, iš kitos – yra aiškių požymių, kad, išskyrus 

ŽIV prevenciją, plačiai taikomos žalos mažinimo programos nepadeda sumažinti bendrosios su narkotikais 

susijusios žalos. Kaip apibendrina autorius, „žalos mažinimo ir narkotikų vartojimo mažinimo derinimas gali 

tapti rimčiausia narkotikų politikos ir kovos su narkotikais problema, kurią teks spręsti artimiausiais 

dešimtmečiais“. 
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Skyriuje apie dar vieną kontraversišką klausimą – priverstines nusikaltimus padariusių narkotikų 

vartotojų gydymo priemones - pateikiama išsami narkotikų problemos įkalinimo įstaigose analizė. Kaip rašo 

autorius, Lietuvos laisvės atėmimo įstaigose narkotikų vartotojų nuolat daugėja, daugėja ir ŽIV per 

švirkščiamuosius narkotikus užsikrėtusių kalinių. Uždarose įstaigose, kur didelis skaičius žmonių ankštose 

patalpose praleidžia daug laiko, turėtų būti labai svarbi ligų profilaktika ir gydymas. Kaip pastebi autorius, 

rizikingai lytiškai santykiaudami ar vartojantys intraveninius narkotikus kaliniai dažnai neturi galimybės 

apsisaugoti nuo ligų. JAV ir kai kuriose kitose pasaulio ir Europos šalyse pasitaiko, kad nusikaltimus dėl 

narkotikų padariusiems asmenims  teismo proceso metu pasiūloma alternatyva: gydytis nuo 

priklausomybės mainais į laisvės atėmimo bausmės sutrumpinimą ar net atšaukimą. Šios priemonės gali 

būti naudingos priklausomiems nuo narkotikų asmenims, kuriems būtinos aktyvios intervencijos ir parama 

atsisakyti narkotikų. Deja, ši galimybė retai siūloma marihuanos vartotojams, kurie paprastai vartoja šiuos 

narkotikus laisvalaikiu ir nėra nuo jų priklausomi. Todėl teismams, nagrinėjantiems su narkotikų vartojimu 

susijusias veikas iškyla problema. Nenumačius galimybės marihuanos vartotojams skirti priverstinio gydymo 

vietoj laisvės atėmimo, teismas gali būti priverstas nubausti juos griežta laisvės atėmimo bausme, ir 

nuteistajam bus padaryta gerokai didesnė žala nei pats marihuanos rūkymas. Iš kitos pusės,  priverčiant 

marihuanos vartotojus gydytis vietoj įkalinimo, sumažės sunkią priklausomybę nuo narkotikų turinčių 

asmenų medicininio gydymo ištekliai. Dauguma šalių mėgina išsisukti iš šios nemalonios padėties 

atskirdamos marihuanos vartotojus nuo kitų nusikaltusių narkotikų vartotojų. Tai daroma skiriant „civilinį“, 

o ne baudžiamąjį nuosprendį, dažnai – skiriant drausminę nuobaudą, baudą  ar kitą administracinę sankciją. 

Autorius pastebi, kad JAV pavyzdžiu narkotikų teismai labai sėkmingai diegiami dar  14 pasaulio valstybių, 

tarp jų – Airijoje, Norvegijoje, Italijoje ir Makedonijoje. 

Skyriuje apie ŽIV infekcijos atvejo valdymą išsamiai analizuojamas plačiai Vakarų valstybėse ir JAV, 

kur net ruošiami atitinkami specialistai, paprastai – socialiniai darbuotojai, taikomas ŽIV pacientų priežiūros 

metodas. Kvalifikuoti ŽIV atvejo valdymo specialistai sprendžia įvairias konkrečiu atveju ŽIV užsikrėtusiam 

asmeniui kylančias problemas, sudarydami paciento priežiūros planą. Jie gali suvaidinti svarbų vaidmenį, 

padėdami išsiaiškinti ir patenkinti pacientų bendruomenėje reikmes. ŽIV atvejo valdymo metodo paskirtis –

gerinti asmenų, gyvenančių su ŽIV, sveikatos priežiūros paslaugų ir gyvenimo kokybę ir sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių tarnybų darbo koordinavimą, užtikrinti reikiamų medicininių, psichologinių, socialinių 

paslaugų, skatinančių ir padedančių klientui ir jo šeimai gyventi savarankiškai, prieinamumą. Šis metodas 

yra itin naudingas visuomenės sveikatos prasme, nes užtikrina nepertraukiamą ŽIV pacientų sveikatos 

priežiūrą, be to, jis itin ekonomiškas, nes minimaliai sumažina įvairių įstaigų darbo dubliavimą. 

Toliau autorius apibendrina ir įvertina buvusios nacionalinės specializuotos ŽIV kontrolės ir 

prevencijos institucijos – Lietuvos AIDS centro veiklą. Lietuvos AIDS centras įkurtas 1989 m. – kaip 

nacionalinė ŽIV prevencijos strategiją koordinuojanti institucija. Pagrindinis Lietuvos AIDS centro veiklos 

tikslas buvo rūpintis Lietuvos gyventojų sveikata, pristabdyti ŽIV/AIDS plitimą Lietuvoje, siekti, kad Lietuva 

išliktų mažo ŽIV/AIDS paplitimo šalimi, mažinti neigiamas ŽIV infekcijos pasekmes individui bei visuomenei. 

Šiuos tikslus jis įgyvendino  rengdamas nacionalines daugiasektores AIDS profilaktikos ir kontrolės 

programas ir koordinuodamas jų vykdymą. Lietuvos AIDS centras, dalyvaujant įvairioms žinyboms, daug 

nuveikė padėdamas tiems, kuriems sveikatos priežiūros paslaugos mažai prieinamos, diegdamas ŽIV 

prevencijos, gydymo ir pagalbos modelius, kuriuose atsižvelgiama į specifinius rizikos grupės asmenų 

poreikius, derinama psichinės sveikatos ir priklausomybės  gydymo paslaugos, ankstyva lytiškai plintančių 

ligų diagnostika ir anoniminis gydymas, dvigubos prevencijos ir „žemo slenksčio“ paslaugos.  
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Pasikeitus ekonominei situacijai, atsiradus veiksmingiems infekcijos vystimąsi stabdantiems 

vaistams ir vis daugiau koncentruojantis į gydymą, kaip prevencijos priemonę bei keičiantis pasaulio 

požiūriui į AIDS, buvo priimtas politinis sprendimas ir atsisakyta specializuotos kompleksinės prevencijos ir 

priežiūros institucijos. Lietuvos AIDS centras reorganizuotas  2009 m., dalį jo funkcijų perėmė nauja, 

organizuojanti ir vykdanti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, institucija. 

Baigdamas atsako į AIDS ir narkomaniją kontraversijų analizę, autorius  daro išvadą, kad būtina iš 

pagrindų reorganizuoti priklausomybės gydymą. Norint sustabdyti ŽIV epidemiją tarp narkotikų vartotojų, 

reikia naujo mąstymo, lanksčios sveikatos priežiūros ir socialinės globos politikos. Autorius siūlo keisti 

svarbiausio narkotikų politikos tikslo sampratą: ne „su narkotikų vartojimu susijusio žalos mažinimas“, o 

„žymus narkotikų vartojimo mažinimas“. Jis prieina galutinės išvados, kad „globalinių projektų krizės 

laikotarpiu daugelis priversti peržiūrėti savo ankstesnes pozicijas ir siūlyti kitus sprendimų būdus“. 

Manau, kad doc. dr. Sauliaus Čaplinsko leidinys „Atsako į AIDS ir narkomaniją kontraversijos“ yra 

nuoseklus, įvairiapusis, išsamus, aktualus ir verčiantis susimąstyti analitinis darbas, skirtas socialinio darbo, 

sveikatos ugdymo ir visuomenės sveikatos specialistams, nacionalinės ir vietos politikos formuotojams ir 

sprendimų priėmėjams, tyrėjams, kurių veikla susijusi su ŽIV  infekcijos epidemijos valdymo ir prevencijos 

programų įgyvendinimu.  
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