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Yra geresnių būdų, negu adatų keitimas
Nors Maja Salavic (Maia Szalavitz) išvardina organizacijas, kurios rėmė adatų
keitimo programą (žr. ADAW, spalio 27 d.), paskutiniųjų metų moksliniai tyrimai
parodė, kad adatų keitimo programos nėra saugus ir nėra efektyvus medicinos
įsikišimas į ŽIV/AIDS prevenciją.
Monrealyje atlikti tyrimai, kurie turės būti paskelbti leidinyje American Journal of
Epidemiology (“Amerikos epidemiologijos žurnalas”), parodė, kad narkomanai,
vartojantys intraveninius narkotikus, dalyvavę adatų keitimo programose, daugiau
kaip du kartus dažniau užsikrėsdavo ŽIV/AIDS, negu nedalyvavę jose. Taip pat ir
ataskaitoje apie Vankuveryje atliktus tyrimus, skelbtoje žurnale AIDS, teigiama, kad
pradėjus diegti adatų keitimo programą Vankuveryje 1988 metais, tarp narkomanų,
vartojančių intraveninius narkotikus, tik 1-2% buvo užsikrėtę ŽIV; dabar šis rodiklis
padidėjo iki 23%. Šiuo metu ŽIV serokonversijos (serokonversija – serologinio testo
pasikeitimas, kai iš neigiamo jis tampa teigiamu, t.y.parodo, kad įvyko infekcija; red. pastaba)) lygis narkomanų tarpe (iš kurių 92 procentai dalyvauja adatų keitimo
programoje) buvo 18,6 per metus 100 žmonių. Mirčių, susijusių su narkotikų
perdozavimu, skaičius nuo 1988 m. padidėjo daugiau kaip penkis kartus, ir šiuo metu
Vankuveryje yra didžiausias Šiaurės Amerikoje mirtingumas, susijęs su heroinu.
1995 m. lapkričio mėnesį Manheteno Lower East Side trečioji bendruomenės
valdyba priėmė sprendimą uždaryti savo adatų keitimo programą, nes “visuomenę
užtvindė narkotikų prekeiviai…..verslas, kuris remiasi įstatymais, yra stabdomas, o
teisėtvarką, kurios labai trūksta, policija atsisako vykdyti.” 1997 m. spalio 5 d. “New
York Times Magazine” aprašo žalingą adatų keitimo programos įtaką esantiems
kaimynystėje.
Nuo tų laikų, kai adatų keitimo programos pradėjo plisti mūsų šalyje,
narkomanų, vartojančių heroiną, skaičius JAV padidėjo nuo 550000 iki 700000.
Heroino vartojimas tarp Amerikos paauglių per pastaruosius metus padvigubėjo. San
Francisko studijos autorius, adatų tiekėjas Džonas Vuoteris (John Watters), kuris
teigė, jog adatų keitimo programos neskatina narkotikų vartojimo, pats buvo rastas
negyvas, perdozavęs intraveninio heroino. Kita vertus, ataskaita apie Čikagoje atliktus
tyrimus, skelbta žurnale AIDS, parodė, kad vien švietimas ir ambulatorinės priemonės
sumažino ŽIV serokonversijos lygį 71%. Tai yra saugi ir ženkli alternatyva adatų
keitimui.
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