
„ Metody leczenia i terapii o udowodnionej skuteczności  stosowane w stosunku do  osób 

uzależnionych  jako integralna część systemu ochrony zdrowia”. 

Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych ( Substance Use Disorders ) 

stanowią olbrzymi problem w obszarze zdrowia publicznego i społecznego zarówno w krajach 

wysoko rozwiniętych jak i rozwijających się. W dzisiejszych czasach dowody naukowe 

potwierdzają, że zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych są 

zaburzeniem  wieloczynnikowym  związanym ściśle z indywidualną wrażliwością  

(odpornością ) danej osoby i czynnikami społecznymi  takimi jak ubóstwo, doświadczanie 

przemocy i społecznego wykluczenia. Wspieranie (wzmacnianie) oddziaływań 

profilaktycznych i terapeutycznych o udowodnionej naukowo skuteczności w stosunku do osób 

cierpiących ( chorych) z powodu używania substancji psychoaktywnych jest koniecznym 

warunkiem w budowaniu strategii ograniczenia szkód o niezwykłej wadze dla zdrowia 

publicznego. 

Z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie i zaangażowanie Państw Członkowskim  do 

promocji polityki narkotykowej opartej na dowodach naukowych jako  odpowiedź na dokument 

z 2016 r. UNGASS Outcome Document, mówiący o aktywnym przystąpieniu do światowego 

projektu tworzenia odpowiednich działań mających na celu przezwyciężenie problemów 

związanym z używaniem substancji psychoaktywnych  oraz Ministerialnej Deklaracji z 2019 

r. zatytułowanej: „ Wspieranie działań na narodowym, regionalnym i międzynarodowym 

poziomie celem przyspieszenia implementacji i zdecydowanego przyłączenia się do tych 

działań,  które będą  przeciwdziałać światowym problemom narkotykowym”. 

Sygnatariusze reprezentujący organizacje pozarządowe przedkładają uczestnikom 63 sesji 

Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Polityki Narkotykowej przedstawione poniżej 

następujące rekomendacje  

1. Wzywamy Kraje Członkowskie do zapewnienia wdrożenia Międzynarodowych 

Standardów Profilaktyki i Leczenia Zaburzeń Związanych z Używaniem Substancji 

Psychoaktywnych opracowanych przez Biuro ds., Narkotyków i Przestępczości 

Narkotykowej Stanów Zjednoczonych (UNODC) i Światową Organizację Zdrowia 

(WHO). Standardy te zachęcą ( zobligują) Kraje Członkowskie do zastanowienia się 

nad rozszerzeniem  doniesień naukowych i poprawieniem jakości programów leczenia 

uzależnień  oraz polityki narkotykowej  opierającej się na dowodach naukowych oraz 

rekomendowanych, wyczerpujących i wyważonych interwencji wynikających ze 



zintegrowanego bio-psycho-społecznego podejścia. Standardy te sugerują także 

stosowanie programów leczenia uzależnień takich jak: outreach ( praca w środowisku 

np. na ulicy, w klubach, itp.), krótkie interwencje, ambulatoryjne i stacjonarne programy 

terapii takie jak Społeczność Terapeutyczna czy serwisy postrehabilitacyjne i 

reintegracyjne, opartych na dowodach naukowych i uwzględniających prawa człowieka  

2. Zachęcamy Kraje Członkowskie oraz UNODC do przyspieszenia ekspansji praktyki 

leczenia uzależnień opartej na dowodach naukowych poprzez stworzenie regularnych 

mechanizmów stałej  współpracy z ośrodkami badawczymi i instytutami naukowymi. 

Rekomendujemy unikanie stosowania oddziaływań terapeutycznych w stosunku do 

osób uzależnionych opartych na wierze czy osobistych przekonaniach, które nie są 

poparte dowodami naukowymi.  

3. Zdecydowanie sugerujemy przedstawicielom Krajów Członkowskich, aby 

zainwestowały w silny, porównywalny, wielostronny ( multilateralny) system zbierania 

danych jako niezaprzeczalny krok do uzyskania naukowych, opartych na dowodach 

interwencji pozwalających zmierzyć się z problemem uzależnień na świecie. 

4. Usilnie namawiamy Kraje Członkowskie, UNODC oraz inne międzynarodowe 

organizacje i grupy społeczne do ścisłej współpracy w zakresie zbierania związanych, 

wiarygodnych danych o ludziach, którzy używają narkotyków oraz ich aktualnych i 

przyszłych wyzwań.  

5. Podkreślamy potrzebę promowania badań naukowych  w celu uzyskiwania wiedzy i 

kluczowych informacji odnośnie zwiększania efektywności oddziaływań 

terapeutycznych w stosunku do osób uzależnionych takich jak: dostępność leczenia, 

utrzymywanie się w programie leczenia, zapobieganie nawrotom, zdrowienie i 

zapobieganie przedawkowaniom. 

6. Wzywamy do ustanowienia priorytetów w badaniach i gromadzeniu danych na temat 

grup osób szczególnie podatnych na uzależnienie, takich jak: kobiety,  dzieci i młodzież, 

osoby żyjące z HIV i innymi chorobami przenoszonymi przez krew, podwójną diagnozą 

i chorobami współwystępującymi, przestępcy czy mniejszości narodowe, aby stworzyć 

i wdrażać efektywne specjalistyczne oddziaływania. 

7. Przyjmując założenie, że odpowiednie leczenie (terapia) powinno być osiągalne, 

przystępne i dostępne cenowo dla każdej osoby z zaburzeniami z powodu używania 

substancji psychoaktywnych rekomendujemy, aby zwiększyć monitorowanie 

opłacalności różnych oddziaływań terapeutyczna na całym świecie, które osiągają 



dobre wyniki i wkład w życie społeczne po to, aby wdrażać te oddziaływania w bardziej 

potrzebujących regionach świata. 

8. Wzywamy Kraje Członkowskie  do  uznania potrzeby współpracy ze społeczeństwem 

obywatelskim przyznając mu ważniejszą i bardziej aktywną rolę w ustanawianiu i 

wdrażaniu rozwiązań opartych na udowodnionej ich skuteczności w zakresie redukcji 

zapotrzebowania na narkotyki. Wiele organizacji pozarządowych  zna się dobrze na tym 

problemie, jest wiele odpowiedzialnych i społecznie akceptowanych instytucji, 

świadomych trendów współczesnej narkomanii oraz charakterystyki i potrzeb ludzi 

używających narkotyków. Społeczeństwo obywatelskie stale gromadzi ważne dane w 

tym obszarze i posiada wartościowa wiedzę na ten temat, która może być użyteczna dla 

innych. 

Podsumowując, zachęcamy Kraje Członkowskie,  United Office on Drug and Crime, 

Międzynarodowe Biuro Kontroli Narkotyków, Światową Organizację Zdrowia oraz inne 

odpowiednie międzynarodowe organizacje, aby jednogłośnie uznały leczenie osób 

uzależnionych oparte na dowodach naukowych za integralną część systemu zdrowia 

publicznego i jako kamień węgielny międzynarodowych, narodowych i lokalnych strategii 

przeciwdziałania narkomanii na świecie. 

 


