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ĮVADAS
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, mūsų sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo
sveikos gyvensenos.
Lietuvos gyventojų sergamumo bei mirtingumo rodikliai rodo, kad nemažai gyventojų nesirenka sveiko gyvenimo būdo, nesirūpina savo sveikata. Didžiausia Lietuvos, kaip ir daugelio
kitų Europos šalių, gyventojų sveikatos problema yra lėtinės neinfekcinės ligos: kraujotakos
sistemos ligos, arterinė hipertenzija, insultai, onkologinės ligos, nutukimas, plinta įvairių psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Specialistai lėtinių neinfekcinių ligų plitimą sieja su gyvensenos pokyčiais, kuriuos lemia šalių ekonomika, industrializacijos, urbanizacijos ir globalizacijos
procesai.
Pastaraisiais dešimtmečiais Europos šalyse atliktų gyventojų mitybos tyrimų duomenys rodo
blogėjančią gyventojų mitybos būklę [1, 2]. Pasaulio sveikatos organizacijos priimtoje Pasaulinėje
strategijoje dėl dietos, fizinio aktyvumo ir sveikatos valstybės narės skatinamos imtis visų priemonių, skatinančių visuomenę sveikai maitintis ir taip mažinti lėtinių neinfekcinių ligų ir jų rizikos
veiksnių paplitimą [3, 4].
Statistika liudija, kad alkoholis – trečias pagal svarbą Europoje žalos sveikatai ir pirmalaikės
mirties rizikos faktorius po aukšto kraujo spaudimo ir rūkymo, dažnai svarbesnis už didelį cholesterolio kiekį ir antsvorį. Alkoholio vartojimas lemia ne tik priklausomybės ir įvairių sveikatos
sutrikimų (jų suskaičiuota apie 60) atsiradimą, bet ir plačiai paplitusią socialinę, psichinę bei
emocinę žalą, įskaitant nusikalstamą veiklą ir smurtą šeimose.
Vis didesne problema pasaulyje tampa ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas [29, 39, 42, 43].
Pastaraisiais metais į rinką tiekiamos naujos psichoaktyvios medžiagos, propaguojant jas kaip
nusiraminimo, įtampos mažinimo, atsipalaidavimo priemones, nutylint jų poveikį fizinei ir psichinei sveikatai, socialiniam funkcionavimui ir, be abejo, priklausomybės vystymosi tikimybei.
Tai naujas iššūkis tiek psichoaktyvių medžiagų kontrolės, tiek prevencijos priemonių organizavimui.
Šių metodinių rekomendacijų tikslas – skatinti sveiką gyvenseną bei dėmesį savo sveikatai.
Aptariami du svarbūs sveikos gyvensenos veiksniai – sveika mityba bei psichoaktyvių medžiagų
vartojimo atsisakymas. Pirmoji dalis skirta sveikos mitybos rekomendacijoms. Joje analizuojami
sveikos mitybos pagrindai, pateikiamos rekomendacijos, kaip pasirinkti maisto produktus, kad
su maistu būtų gaunamas reikiamas visų maistinių medžiagų kiekis. Pabrėžiama, kad jei žmogaus
mityba atitiks organizmo fiziologinius poreikius, remsis sveikos mitybos principais ir pagrindinėmis taisyklėmis, jei bus laikomasi mitybos režimo, tai ji bus ne tik sveika, bet ir sveikatinanti,
padės ne tik išsaugoti sveikatą, bet ir ją įtvirtinti bei stiprinti.
Antra metodinių rekomendacijų dalis skirta psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai.
Pateikiama naujausia mokslinė informacija apie psichoaktyvias medžiagas, jų poveikį, vartoji-
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mo pasekmes, psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo tendencijas. Pabrėžiama prevencijos
svarba sprendžiant psichoaktyvių medžiagų vartojimo klausimus. Pateikiama šiuolaikinė prevencijos samprata, jos tikslai, naudojami metodai.
Tikimės, kad šios rekomendacijos suteiks moksliškai pagrįstų žinių apie mitybą ir psichoaktyvių medžiagų vartojimą bei padės sveikatos priežiūros ir slaugos bei ugdymo įstaigų specialistams rasti tinkamą patarimą kiekvienam žmogui, bus naudingos rengiant mokymo priemones,
paskaitas ir kt.
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1.1. MITYBOS IR SVEIKATOS PROBLEMOS
Šiandien sukaupta pakankamai mokslinių įrodymų, kad nesveika, neteisinga mityba daro
įtaką lėtinių neinfekcinių ligų, ypač kraujotakos sistemos ir onkologinių ligų, sudarančių didžiausią Lietuvos gyventojų mirtingumo dalį, atsiradimui, ir vis dažniau pripažįstama įprastu šių ligų
rizikos faktoriumi [4, 5, 6]. Įrodyta, kad gausus sočiųjų riebalų rūgščių vartojimas gali būti vienas iš kraujotakos sistemos ligų rizikos veiksnių, o mityba, atitinkanti rekomenduojamas paros
maistinių medžiagų ir energijos normas, kaip ir tinkamų bei palankių sveikatai maisto produktų
gamyba ir vartojimas, gali padėti išvengti su mityba susijusių lėtinių neinfekcinių ligų.
Maistas, kuriame yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, transmononesočiųjų riebalų rūgščių, cholesterolio didina mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją kraujyje ir skatina išeminės širdies ligos atsiradimą. Augaliniuose aliejuose esančios polinesočiosios ir mononesočiosios
riebalų rūgštys mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje. Omega-3 polinesočiosios rūgštys,
kurių yra jūrų žuvų riebalų sudėtyje, mažina trigliceridų koncentraciją kraujyje, kraujo krešuminės sistemos aktyvumą, todėl apsaugo nuo aterosklerozės atsiradimo. Cholesterolio koncentraciją mažinančiu poveikiu pasižymi tirpiosios maistinės skaidulos. Nustatyta, kad arterinis kraujospūdis dažniau padidėja nutukusiems žmonėms. Hipertenzijos riziką taip pat didina didelis
valgomosios druskos kiekis maiste.
Moksliniais tyrimais nustatytas ryšys tarp kai kurių antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių vitaminų (pavyzdžiui, vitaminų E, C, β-karotenų) trūkumo maiste bei padidėjusios rizikos
susirgti kraujotakos sistemos bei onkologinėmis ligomis [7, 8]. Antioksidatoriai, kurie gaunami
su augaliniais maisto produktais, saugo mažo tankio lipoproteinus nuo oksidacijos ir stabdo aterosklerozės progresavimą. Folatai mažina homocisteino, kuris laikomas vienu iš išeminės širdies
ligos rizikos veiksnių, koncentraciją kraujyje.
Įrodyta, kad išsivysčiusiose šalyse sergamumą ir mirtingumą nuo piktybinių navikų 20–50 proc.
lemia mitybos ypatumai. Maistas, kuriame daug sočiųjų riebalų rūgščių, skatina storosios žarnos,
krūties, prostatos vėžio riziką. Kai kurie tyrimai nustatė, kad didelių kiekių raudonosios mėsos
(jautienos, kiaulienos, avienos) vartojimas taip pat gali skatinti storosios žarnos vėžio atsiradimą,
o sūdytas, rūkytas, konservuotas maistas gali būti skrandžio vėžio rizikos veiksniu. Daržovėse ir
vaisiuose yra daug medžiagų, apsaugančių nuo vėžio atsiradimo, nes juose yra vitaminų, mikroelementų. Gausiai valgant daržovių ir vaisių galima išvengti daugiau nei dešimties vėžio lokalizacijų
(burnos, stemplės, skrandžio, storosios ir tiesiosios žarnos, plaučių, gerklų, krūties ir kt.) [9].
Dažnas ir gausus cukraus vartojimas, ypač esant blogai burnos ertmės higienai, skatina dantų
ėduonies atsiradimą. Per didelis ir per mažas fluoro kiekis maiste taip pat kenkia dantims.
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Dėl jodo trūkumo maiste padidėja skydliaukė, gali sumažėti darbingumas, protiniai sugebėjimai. Ypač pavojinga, kai jodo trūksta nėščioms moterims ir vaikams.
Lietuvos gyventojų faktiškos mitybos tyrimų (Respublikinis mitybos centras, 1997, 2002 ir
2007 m.) duomenimis, Lietuvos gyventojų mityba nėra sveika. Nustatyta, kad per maža dalis žmonių renkasi maistą sveikatos gerinimo (ligų profilaktikos) tikslu (2007 m. – 18,9 proc., 1997 m. –
8,1 proc.). Be to, Lietuvos gyventojai nepakankamai dažnai vartoja tiek šviežių daržovių ir vaisių,
tiek grūdinių produktų. Lietuvos gyventojų maisto racione stebimas riebalų perteklius (riebalinės
kilmės kalorijos sudaro net 43,2 proc. paros raciono energinės vertės) ir angliavandenių trūkumas
(angliavandenių kilmės kalorijos sudaro tik 41,1 proc. raciono energinės vertės); mažiau negu
rekomenduojama su maistu gaunama skaidulinių medžiagų ir per daug cholesterolio bei natrio,
ir šios tendencijos, kaip ir per didelis mėsos ir jos produktų vartojimas, išlieka per visą pastarąjį
dešimtmetį. Tuo pačiu stebimos kai kurios mitybos gerėjimo tendencijos: Lietuvos suaugusių
gyventojų vidutinė paros maisto raciono energinė vertė per dešimtmetį nežymiai sumažėjo; taip
pat nežymiai didėja žuvies ir jos produktų, grūdų ir grūdinių produktų vartojimas, ir mažėja cukraus bei cukraus produktų bei atskirų riebalų rūšių suvartojimas, mažėja vaisių, bulvių, pieno ir
jo produktų vartojimas, nors tai būdinga ne visoms respondentų grupėms. 2007 m. mažiau negu
rekomenduojama buvo gaunama kai kurių vitaminų (B1; B12, niacino, folatų) bei mineralinių
medžiagų (kalcio, jodo, cinko, vario) ir nežymiai daugiau vitaminų E ir B6 bei fosforo. Per dešimtmetį padidėjo procentas gyventojų, vartojančių maisto papildus: 2007 m. 37,8 proc. respondentų
atsakė, kad niekada nevartojo maisto papildų, kasdien juos vartoja 8,5 proc., 1997 m. tokių buvo
atitinkamai 57,3 proc. ir 4,4 proc. [10].
Nutukimas tampa vis svarbesne sveikatos problema, nes jo paplitimas nuolat didėja ir per pastaruosius du dešimtmečius jis išaugo tris kartus, daugiau negu pusė suaugusiųjų gyventojų daugelyje
Europos regiono šalių turi antsvorio, o ketvirtis – jau nutukimą. Šiuo metu manoma, kad pasaulyje
300 milijonų žmonių yra nutukę, 750 milijonų turi antsvorio, o tai viršija skaičių žmonių, stokojančių
maisto ir turinčių mažesnę nei normali kūno masę [11]. Europos kovos su nutukimu chartija pažymi,
kad antsvoris ir nutukimas sudaro vieną iš rimčiausių 21 amžiaus iššūkių visuomenės sveikatai PSO
Europos regione [12] ir tai pasiekė epideminį lygį dėl kintančios socialinės ir ekonominės aplinkos,
sukėlusios gyventojų energijos disbalansą, smarkiai sumažėjus fiziniam aktyvumui, didelės energijos
maisto ir gėrimų prieinamumui bei pasikeitus maitinimosi įpročiams ir gyvenimo būdui. Vien genetinis polinkis, kurį turi tam tikra gyventojų dalis, be tokių socialinių veiksnių pasikeitimo epidemijos
nesukeltų. Antsvoris, nutukimas bei susijusios ligos jau nebėra tik pasiturinčios visuomenės sindromas, tai jau vienodai dominuoja tiek besivystančiose, tiek pereinamojo laikotarpio šalyse, ypač atsižvelgiant į globalizaciją. Be to, tai labiausiai paveikia žemesniąsias socialines ir ekonomines grupes bei
lemia padidėjusią socialinę ir ekonominę nelygybę.
Nutukimas turi didelės neigiamos įtakos gyvenimo trukmei bei kokybei, įskaitant psichinę
gerovę. Jeigu tendencijos išliks, Europos regione artimiausiu metu gali būti virš 150 milijonų nutukusių suaugusiųjų, o gyvenimo trukmės deficitas dėl nutukimo iki 2050 metų gali išaugti nuo
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2 iki 6 metų. Kai kurie medicininiai šio reiškinio padariniai žinomi jau dabar, o kai kurie paaiškės
vėliau, tačiau ir visuomenei, ir valstybei jie yra žalingi [4, 5].
Dažniausiai nutunkama, kai su maistu gaunama daugiau energijos nei jos išeikvojama. Fizinio
aktyvumo stoka taip pat skatina nutukimą. Nutukimo dažnis didelis Rytų Europoje, ypač Baltijos
šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.
Lietuvos gyventojų faktiškos mitybos tyrimų duomenys parodė, kad Lietuvoje per pastarąjį
dešimtmetį stebima nedidelė nutukimo mažėjimo tendencija, tačiau dar yra gana daug nutukusių
žmonių – 11,3 % vyrų ir 15,2 % moterų. 2007 m., palyginti su 2002 ir 1997 m. tyrimų duomenimis, sumažėjo normalios kūno masės vyrų ir akivaizdžiai padaugėjo antsvorį turinčių vyrų, esant
tik nežymiam nutukusių asmenų sumažėjimui, stebimos nežymios moterų antsvorio ir nutukimo mažėjimo tendencijos, kasmet didėjant normalią kūno masę turinčių moterų skaičiui. Per
pastarąjį dešimtmetį visose vyrų amžiaus grupėse, ypač virš 35 m. amžiaus, pastebimai sumažėjo
normalaus svorio asmenų ir padidėjo turinčių antsvorį, didėjant amžiui, nutukusių vyrų daugėja.
Lyginant 2007 m. ir 2002 m. 50–64 m. moterų tyrimo duomenis paaiškėjo, kad šios amžiaus grupės nutukusių moterų padaugėjo 5,8 %, tuo tarpu 19–34 m. amžiaus moterų grupėje nutukusiųjų
smarkiai sumažėjo – nuo 6,5 % 2002 m. iki 2,1 % 2007 m. ir šiek tiek padaugėjo turinčių antsvorį.
2007 m. tyrimų duomenimis, kaime daugiau negu mieste nutukusių vyrų ir moterų, nors, palyginti su 2002 metais, nutukusiųjų procentas mažesnis. 2007 m. nutukusių respondentų vyrų ir
moterų Lietuvoje mažiau, negu daugelyje Europos Sąjungos šalių [13].
Taigi, Lietuvos kaip ir daugelio kitų Europos šalių gyventojų mityba palanki lėtinių ligų atsiradimui, todėl būtina ją keisti, mokant ir skatinant visuomenę ugdyti sveikos ir tinkamos mitybos
įpročius.
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1.2. PAGRINDINĖS SVEIKOS MITYBOS TAISYKLĖS
Norint, kad mityba būtų ne tik sveika, bet ir sveikatinanti, būtina laikytis sveikos mitybos
taisyklių:

• VALGYTI MAISTINGĄ, ĮVAIRŲ, DAŽNIAU AUGALINĮ NEI GYVULINĖS
KILMĖS MAISTĄ
• KELIS KARTUS PER DIENĄ VALGYTI GRŪDINIŲ PRODUKTŲ
• KELIS KARTUS PER DIENĄ VALGYTI ĮVAIRIŲ, DAŽNIAU ŠVIEŽIŲ
DARŽOVIŲ IR VAISIŲ (NORS 400 g PER DIENĄ)
• IŠLAIKYTI NORMALŲ KŪNO SVORĮ (KŪNO MASĖS INDEKSAS – 18,5–25).
• MAŽINTI RIEBALŲ VARTOJIMĄ. GYVULINIUS RIEBALUS, KURIUOSE YRA
DAUG SOČIŲJŲ RIEBALŲ RŪGŠČIŲ, KEISTI AUGALINIAIS ALIEJAIS
• RIEBIĄ MĖSĄ IR MĖSOS PRODUKTUS PAKEISTI ANKŠTINĖMIS
DARŽOVĖMIS, ŽUVIMI, PAUKŠTIENA AR LIESA MĖSA
• VARTOTI LIESĄ PIENĄ, LIESUS PIENO PRODUKTUS (RŪGPIENĮ, KEFYRĄ,
JOGURTĄ, VARŠKĘ, SŪRĮ)
• RINKTIS MAISTO PRODUKTUS, TURINČIUS MAŽAI CUKRAUS. REČIAU
VARTOTI SALDŽIUS GĖRIMUS, SALDUMYNUS
• VALGYTI NESŪRŲ MAISTĄ. BENDRAS DRUSKOS KIEKIS MAISTE,
ĮSKAITANT GAUNAMĄ SU RŪKYTAIS, SŪDYTAIS, KONSERVUOTAIS
PRODUKTAIS, DUONA, NETURI BŪTI DIDESNIS KAIP VIENAS ARBATINIS
ŠAUKŠTELIS (5 g). VARTOTI JODUOTĄ DRUSKĄ
• RIBOTI ALKOHOLIO VARTOJIMĄ
• SKATINTI IŠIMTINĮ ŽINDYMĄ IKI 6 MĖN. IR ŽINDYMĄ IKI 2 M. IR ILGIAU,
UŽTIKRINANT TINKAMĄ IR SAUGŲ PAPILDOMĄ KŪDIKIŲ IR MAŽŲ
VAIKŲ MAITINIMĄ
• VALGYTI REGULIARIAI
• GERTI PAKANKAMAI SKYSČIŲ, YPAČ VANDENS
• KASDIEN AKTYVIAI JUDĖTI

Labai svarbu, kad būtų laikomasi ne vienos ar kelių taisyklių, bet būtų atsižvelgiama į jas visas. Patariame perskaityti kiekvienos taisyklės paaiškinimą, norint geriau suprasti, kodėl būtina
jų visų laikytis.
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VALGYKITE MAISTINGĄ, ĮVAIRŲ, DAŽNIAU AUGALINĖS NEI
GYVULINĖS KILMĖS MAISTĄ
Kasdien žmogaus organizmas turi gauti apie 40 pavadinimų maisto medžiagų: baltymų, riebalų, angliavandenių, mineralinių medžiagų, vitaminų ir kitų. Nė vienas maisto produktas, išskyrus motinos pieną pirmų mėnesių kūdikiui, neturi reikiamo visų medžiagų kiekio. Pavyzdžiui,
bulvės turi vitamino C, bet jose nėra geležies; grūduose yra geležies, bet nėra vitamino C. Kai
valgomas įvairus maistas, labiau tikėtina, kad organizmo poreikiai bus patenkinti.
Maisto įvairovę iliustruoja ,,Maisto pasirinkimo piramidė“ (paveikslas), kuri parodo, kokius
maisto produktus rekomenduojama vartoti kasdien ir kelis kartus per dieną, kokius maisto produktus rekomenduojama vartoti rečiau ir saikingai bei kokius – retai ir mažai, kad mityba būtų
tinkama ir sveika.
Maisto pasirinkimo piramidės pagrindą sudaro dvi maisto produktų grupės, kurių rekomenduoja vartoti kasdien ir kelis kartus per dieną. Kuo aukščiau piramidės viršūnės, tuo mažiau tos grupės produktų reikėtų vartoti. Piramidės pagrindo maisto produktų grupės – augalinės kilmės. Maisto pasirinkimo piramidė rekomenduoja ir augalinius, ir gyvūninius maisto
produktus, bet augalinių maisto produktų vartojimas beveik neribojamas, rekomenduojami
didžiausi jų kiekiai. Taip yra todėl, kad šių grupių maisto produktų sudėtyje vyrauja kompleksiniai angliavandeniai, savo sudėtyje turintys didelį krakmolo kiekį ir mažą cukraus (sacharozės) kiekį. Taigi angliavandenių, išskyrus cukrų, rekomenduojama vartoti pakankamai daug.
Angliavandeniai – pagrindinis energijos šaltinis, ypač vaikams. Jie greitai suskaldomi, rezorbuojasi virškinamajame trakte, ir organizmas greitai gauna reikalingą energiją. Suvalgius daug
angliavandenių (kompleksinių) turinčio maisto, sustoja riebalų oksidacija, ir energija gaminama iš angliavandenių.
Daugiausiai per parą patariama suvartoti grūdinių produktų, daržovių ir vaisių. Kasdien rekomenduojama suvalgyti bent 400 g daržovių ir vaisių, ir kuo įvairesnių, nes jų sudėtis labai skiriasi. Geriausiai – šviežios, Lietuvoje išaugintos daržovės. Kai trūksta šviežių vaisių ir daržovių,
galima valgyti ir šaldytas ar džiovintas, taip pat ir konservuotas, jeigu jos nelabai sūrios.
Tuo tarpu riebalų rekomenduojama vartoti saikingai. Jų skaldymas yra žymiai lėtesnis procesas, ir energija atsipalaiduoja po žymiai ilgesnio laiko tarpo. Sotumo jausmas pasireiškia žymiai
vėliau, todėl gali būti suvalgomas žymiai didesnis, netgi per didelis maisto kiekis. Riebalų perteklius atidedamas riebaliniame audinyje. Taigi, valgant didelį kiekį riebalų turinčio maisto kūno
svoris didės greičiau, negu valgant didelį kiekį angliavandenių turinčio maisto. Neveltui riebalai
yra maisto pasirinkimo piramidės viršūnėje.
Mėsa, žuvis, pienas ir jų produktai yra gyvūninių baltymų tiekėjai, o baltymai, ypač gyvūniniai, kurie yra pagrindinis nepakeičiamų amino rūgščių šaltinis, labai svarbūs organizmo augimui ir vystymuisi. Be to, pienas ir pieno produktai – pagrindinis baltymų ir kalcio šaltinis.
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Piramidės viršūnėje pavaizduoti riebalai, saldumynai, rafinuotas cukrus, druska. Iš šių produktų gaunama daug energijos, o būtinų maisto medžiagų juose beveik nėra. Reikėtų valgyti tik
labai mažus šių produktų kiekius ir rečiau.
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KELIS KARTUS PER DIENĄ VALGYKITE GRŪDINIŲ PRODUKTŲ
Daugiau nei pusė paros maisto davinio energijos turėtų būti gaunama valgant grūdinius produktus ar bulves. Šiuose maisto produktuose yra labai mažai riebalų. Be energijos, jie aprūpina
organizmą baltymais, skaidulinėmis medžiagomis, mineralinėmis medžiagomis (kaliu, kalciu,
magniu) ir vitaminais ( C, B6, folio rūgštimi, karotinoidais).
Nemažai žmonių klaidingai mano, kad valgant duoną ir bulves galima greičiau nutukti nei
valgant kitus produktus. Tačiau angliavandeniai geriausiai pasisavinami ir iš karto panaudojami
organizmo energinėms reikmėms tenkinti. Be to, krakmolo energinė vertė yra mažesnė nei riebalų ar alkoholio.
Augaliniuose produktuose yra įvairių skaidulinių medžiagų, kurios priklauso angliavandeniams ir kurių žmogaus organizmui per parą reikia suvartoti 20–30 g, t. y. ne mažiau kaip 12 g
ir ne daugiau 32 g per parą. Tiksliau skaidulinių medžiagų norma nustatoma pagal eikvojamos
energijos kiekį – kiekvienam 1 000 kcal su maistu reikia gauti 10 g įvairių skaidulinių medžiagų.
Skaidulinių medžiagų neskaldo žmogaus virškinimo fermentai, bet jas skaldo storosios žarnos
mikroflora. Skaidulinės medžiagos žmogaus organizmui labai svarbios – jos sugeba sujungti tulžies rūgštis, mažinti cholesterolio koncentraciją kraujo plazmoje, skatinti storosios žarnos motoriką ir kt.
Ypač daug skaidulinių medžiagų turi produktai iš rupaus malimo miltų ar nemaltų grūdų
gaminiai. Maistinių skaidulų ypač gausu kviečių, avižų bei miežių sėlenose, taip pat ankštinėse daržovėse, riešutuose, kai kuriose kitose daržovėse ir vaisiuose. Maistas, turintis pakankamą
skaidulinių medžiagų kiekį, greitina žarnyno judesius, apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, mažina
cholesterolio koncentraciją kraujyje, skatina biologiškai veiklių medžiagų – butiratų susidarymą,
slopinančių vėžinių ląstelių proliferaciją ir taip apsaugančių nuo storosios žarnos vėžio.
Skaidulinių medžiagų kiekiai kai kuriuose maisto produktuose pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Skaidulinių medžiagų kiekis* (g/100 g produkto)
Maisto produktai

Skaidulinių medžiagų kiekis g/100 g produkto

Kviečių sėlenos
Ruginė duona
Kvietinė duona
Virti ryžiai
Pupelės
Juodieji serbentai
Žalieji žirneliai
Avietės

44,0
10,0
2,7
2,2
15,0
7,0
6,0
6,4

Brokoliai
Morkos

2,5
3,0
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Bananai
Džiovintos slyvos
Kopūstai, burokėliai
Obuoliai, kriaušės

2,1
9,4
2–2,5
1,9–2,5

Bulvės, pomidorai

1,6

* Skaidulinių medžiagų kiekis 100 g produkte pateiktas pagal [14].

KELIS KARTUS PER DIENĄ VALGYKITE ĮVAIRIŲ, DAŽNIAU ŠVIEŽIŲ
DARŽOVIŲ IR VAISIŲ (NORS 400 g PER DIENĄ)
Rekomenduojama nors 5 kartus per dieną valgyti daržovių ir vaisių. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad taip maitinasi vos 3 proc. tirtų Lietuvos gyventojų. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja kasdien suvalgyti bent po 400 g vaisių ir daržovių, neskaitant bulvių. Epidemiologinių
tyrimų duomenys rodo, kad kraujotakos ligų, piktybinių navikų paplitimas mažesnis ten, kur gyventojai vartoja daug daržovių ir vaisių. Kol kas nėra žinomi visi apsauginio poveikio mechanizmai, taip pat kurios medžiagos yra veiksmingiausios, tačiau aišku, kad valgant įvairias daržoves ir
vaisius gaunama daug maistinių skaidulų, vitaminų ir kitų medžiagų, saugančių nuo ligų. Be to,
daržovėse ir vaisiuose beveik nėra riebalų.
Antioksidatorių (karotenoidų, vitaminų C ir E) trūkumas maiste yra kraujotakos ligų, piktybinių navikų rizikos veiksnys. Biocheminių reakcijų metu ir veikiant išorės veiksniams, pvz.,
rūkant organizme susidaro laisvieji radikalai. Jie gali oksiduoti kraujo mažo tankio lipoproteinų
cholesterolį. Oksiduotas cholesterolis prasiskverbia į arterijų sieneles ir dalyvauja susidarant aterosklerotinei plokštelei. Daržovėse ir vaisiuose esančios fitocheminės medžiagos (karotenoidai,
polifenoliai, fitoestrogenai, saponinai) veikia kaip antioksidatoriai, kai kurios jų mažina cholesterolio kiekį organizme.
Daržovėse ir vaisiuose yra kalio, magnio, kalcio, kurie gali mažinti arterinės hipertenzijos
riziką.

IŠLAIKYKITE NORMALŲ KŪNO SVORĮ
(KŪNO MASĖS INDEKSAS – 18,5–25)
Lietuvoje daug nutukusių žmonių. Nutunkama, kai su maistu gaunama energijos daugiau,
nei jos išeikvojama.

Nutukimo vertinimas
Žmogus be batų ir viršutinių drabužių sveriamas standartinėmis kalibruotomis svarstyklėmis (200 g tikslumu). Ūgis matuojamas ūgio matuokle, žmogui nusiavus batus, kulnis prispaudus
prie sienos. Kūno svoris vertinamas pagal kūno masės indeksą (KMI) (2 lentelė). Jis apskaičiuojamas pagal formulę:
13
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Pavyzdžiui, moters, kuri sveria 60 kg ir kurios ūgis 1,65 m, KMI bus lygus:

2 lentelė. Kūno svorio vertinimas pagal KMI
KMI (kg/m²)

Kūno svoris

< 18,5

Per mažas

18,5–24,9

Normalus

25–29,9

Antsvoris

30–34,9

Pirmo laipsnio nutukimas

35–39,9

Antro laipsnio nutukimas

≥ 40,0

Trečio laipsnio nutukimas

Kūno masės indeksas netinka vertinti šių žmonių grupių kūno svorį:
• augančių vaikų ir paauglių (vertinamas pagal fizinės raidos lenteles);
• senyvo amžiaus žmonių, kai sunku tiksliai išmatuoti jų ūgį;
• sportininkų, kurių labai išsivystę raumenys;
• nėščių moterų.

MAŽINKITE RIEBALŲ VARTOJIMĄ.
GYVULINIUS RIEBALUS, KURIUOSE YRA DAUG SOČIŲJŲ RIEBALŲ RŪGŠČIŲ,
KEISKITE AUGALINIAIS ALIEJAIS
Riebalai yra svarbus energijos šaltinis. Jų energinė vertė yra didžiausia, palyginti su kitomis maisto medžiagomis. Su riebalais žmogus gauna polinesočiųjų riebalų rūgščių, kurių organizme nesigamina, taip pat riebaluose tirpstančių vitaminų. Be to, riebalai pagerina patiekalų skonines savybes.
Riebalai, kuriuose yra daug sočiųjų rūgščių, kambario temperatūroje būna kieti (jautienos,
kiaulienos riebalai, sviestas). Dauguma augalinių aliejų turi nesočiųjų rūgščių, todėl yra skysti.
Sočiosios riebalų rūgštys dalyvauja cholesterolio apykaitoje. Per daug vartojant sočiųjų riebalų rūgščių, padidėja cholesterolio koncentracija kraujyje. Jis pradeda kauptis kraujagyslių sienelėse – vystosi aterosklerozė, kurios išraiška gali būti išeminė širdies liga, smegenų insultas,
protarpiais šlubumas. Daug sočiųjų riebalų rūgščių yra riebiuose mėsos ir pieno produktuose.
Mononesočiosios riebalų rūgštys nedidina cholesterolio koncentracijos kraujyje. Jas vartojant vietoj sočiųjų riebalų rūgščių mažėja cholesterolio koncentracija mažo tankio lipoproteinuo14
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se, kurie dalyvauja aterosklerozės vystymosi procese, ir didėja didelio tankio lipoproteinuose,
stabdančiuose aterosklerozės vystymąsi. Todėl jos vertingos išeminės širdies ligos profilaktikai.
Alyvų ir rapsų aliejuose gausu mononesočiųjų riebalų rūgščių.
Gaminant margarinus, juose atsiranda mononesočiųjų riebalų rūgščių (trans-izomerų), kurių erdvinė struktūra skiriasi nuo rūgščių, esančių natūraliuose produktuose (joms dažniausiai
būdinga cis-konfigūracija). Transriebalų rūgščių būna kietuose margarinuose, taip pat sausainiuose ir kituose konditerijos gaminiuose. Transriebalų rūgštys skatina aterosklerozės vystymąsi,
nes didina mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją ir mažina didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją.
Polinesočiosios riebalų rūgštys yra būtinos gyvybinei organizmo veiklai. Linolo ir alfa linoleno rūgščių žmogaus organizmas nesintetina. Šios esminės riebalų rūgštys turi būti gaunamos su maistu. Linolo rūgštis (omega-6 polinesočioji rūgštis) – pagrindinė daugumos augalinių
aliejų (saulėgrąžų, sojų, kukurūzų) sudėtinė dalis. Omega-6 polinesočiosios riebalų rūgštys gerina antioksidatorių (vitamino E ir karotenoidų) pasisavinimą, mažina mažo tankio lipoproteinų
cholesterolio koncentraciją kraujyje. Jei jų vartojama labai daug, gali sumažėti ir didelio tankio
lipoproteinų cholesterolio koncentracija. Alfa linoleno rūgšties yra sėmenų, rapsų, sojų aliejuose,
žalialapiuose augaluose. Jūrų žuvyse (silkėse, tunuose, skumbrėse, lašišose) ir kitų jūrų gyvūnų
taukuose yra ilgagrandinių anglies atomų turinčių omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių (eikozapentaeno ir dokozaheksaeno). Jos mažina trigliceridų koncentraciją kraujyje, trombocitų agregaciją ir kraujo krešumą, todėl mažėja trombozių rizika.
Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad iš riebalų susidarytų ne daugiau kaip 30 proc.
paros maisto davinio energijos. Iš sočiųjų riebalų rūgščių turėtų būti gaunama ne daugiau kaip
10 proc. energijos, o iš polinesočiųjų riebalų rūgščių – apie 6–10 proc. energijos (iš omega-3 tipo
polinesočiųjų riebalų rūgščių – 1–2 proc., iš omega-6 polinesočiųjų riebalų rūgščių – 5–8 proc.).
Likęs energijos kiekis turėtų būti gaunamas iš mononesočiųjų riebalų rūgščių.
Valgant riebų maistą, didėja pavojus persivalgyti, nes riebalų energinė vertė yra didelė, o
sotumo jausmas, suvalgius riebaus maisto, atsiranda vėliau nei po angliavandenių (krakmolo)
dietos. Persivalgius didėja kūno svoris, ypač fiziškai neaktyvių žmonių. Riebalų ribojimas padeda
kontroliuoti kūno svorį. Atskirų riebalų rūgščių rūšių kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
pateikti 3 lentelėje.
3 lentelė. Riebalų rūgščių kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Riebalų rūgštys (RR), proc.
Riebalų
rūšis

Sočiosios RR

Polinesočiosios RR
ω6 (linolo)

ω3 (linoleno)

Mononesočiosios RR

Rapsų aliejus

6

26

10

58

Sėmenų aliejus

9

78

0

13

Vynuogių kauliukų aliejus

10

73

0

17
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Saulėgrąžų aliejus

11

69

0

20

Kukurūzų aliejus

13

61

1

25

Alyvų aliejus

14

8

1

77

Sojų aliejus

15

54

7

24

Žemės riešutų aliejus

18

34

0

48

Medvilnės aliejus

27

54

0

19

Kiauliniai riebalai

41

11

1

47

Palmių aliejus

51

10

0

39

Jautiniai taukai

52

3

1

44

Sviesto riebalai

66

2

2

30

Kokosų riešutų aliejus

92

0

2

6

Didelė cholesterolio koncentracija kraujo plazmoje yra vienas iš svarbiausių ankstyvos aterosklerozės rizikos veiksnių. Cholesterolio koncentracija kraujyje gali didėti, kai su maistu gaunama ne tik jo, bet ir daug sočiųjų riebalų rūgščių bei maisto kaloringumas yra per didelis. Daug sočiųjų riebalų rūgščių yra riebioje mėsoje, nenugriebtame piene, grietinėlėje, grietinėje, riebiame
sūryje, svieste. Augaliniuose aliejuose ir jūros žuvyse esančios nesočiosios riebalų rūgštys padeda
sumažinti cholesterolio koncentraciją kraujyje.
Nustatyta, kad bendro cholesterolio koncentracijai padidėjus 1 proc. rizika susirgti kraujotakos sistemos ligomis gali padidėti 2 proc. Todėl kiekvienam, sulaukusiam 20 metų, maždaug kas
5 metus reiktų pasitikrinti cholesterolio koncentraciją. Ji turėtų būti iki 5,2 mmol/l. Jeigu cholesterolio koncentracija siekia 5,2–7,8 mmol/l ribas, reikia susirūpinti savo mityba ir gyvenimo
būdu, o jei cholesterolio koncentracija viršija 7,8 mmol/l, jau reikia pasikonsultuoti su gydytoju.
Norint, kad cholesterolio koncentracija kraujo plazmoje būtų normali, rekomenduojama atkreipti dėmesį į šiuos patarimus:
• suvartojamo maisto kaloringumas neturi viršyti organizmo poreikio;
• kuo mažiau vartoti maisto, kuriame gausu gyvūninės kilmės riebalų;
• valgyti maistą, kuriame yra didelis kiekis polinesočiųjų riebalų rūgščių;
• valgyti daug maisto produktų, kurių sudėtyje yra didelis skaidulinių medžiagų (ląstelienos) kiekis. Skaidulinių medžiagų paros norma žmogaus racione yra 20–30 g;
• svarbus cholesterolio lygio reguliavimo veiksnys yra fizinis aktyvumas, kuris padeda sureguliuoti svorį ir sumažinti riziką susirgti kraujotakos sistemos ligomis.
• per parą su maistu gaunamo cholesterolio kiekis neturi būti didesnis kaip 300 mg.
Rekomenduojamas cholesterolio kiekis paros maisto davinyje – 300 mg. Nustatyta, kad
Lietuvos vyrai gauna su maistu vidutiniškai apie 400 mg, moterys – apie 300 mg cholesterolio.
Kai kuriuose maisto produktuose cholesterolio yra ypač daug. Tokių produktų reikėtų atsisakyti arba valgyti labai mažai. 4 lentelėje pateikiamas cholesterolio kiekis kai kuriuose maisto
produktuose mg/100 g produkto.
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4 lentelė. Cholesterolio* kiekis kai kuriuose maisto produktuose (mg/100 g produkto)
Maisto produkto
pavadinimas
Kiaulių smegenys

Cholesterolio kiekis,
mg/100 g
2 500

Vištų kepenys

380

Kiaulių kepenys

340

Jaučių, veršių kepenys

300

Jautienos liežuvis

80

Ikrai

588

Sviestas

250

Kiaušinis (100 g)

438

Kiaušinio trynys (100 g)

1 636

Grietinėlė (35 % riebumo)

109

Ungurys

140

Krevetės

152

Jautienos kumpis

70

Riebus sūris

103

* Cholesterolio kiekis 100 g produkte pateiktas pagal [14].

RIEBIĄ MĖSĄ IR MĖSOS PRODUKTUS PAKEISKITE
ANKŠTINĖMIS DARŽOVĖMIS, ŽUVIMI, PAUKŠTIENA
AR LIESA MĖSA
Ankštinės daržovės, riešutai, mėsa, paukštiena, kiaušiniai aprūpina žmogaus organizmą baltymais ir geležimi. Tiek Europos, tiek ir Lietuvos gyventojų maisto davinyje baltymų netrūksta. Nustatyta, kad organizmo poreikius patenkina 0,75 g baltymų 1 kg normalaus kūno svorio.
Vertingi ne tik gyvuliniai, bet ir augaliniai baltymai, gaunami iš ankštinių ir grūdinių produktų.
Kadangi iš riebios mėsos gaunama daug sočiųjų riebalų rūgščių, patariama rinktis tik liesą
mėsą. Matomus riebalus pašalinti. Mėsos produktai (dešros, dešrelės, konservai) dažniausiai turi
daug sočiųjų riebalų rūgščių, todėl vartotini labai saikingai.
Tyrimų duomenys rodo, kad raudonosios mėsos (jautienos, avienos, kiaulienos) vartojimas
didina storosios žarnos vėžio riziką, todėl rekomenduojama riboti raudonosios mėsos vartojimą
iki 80 g per dieną. 80 gramų virtos mėsos – tai trys degtukų dėžutės dydžio gabalėliai. Nėra duomenų, kad paukštiena didintų vėžio riziką.
Žuvis yra sveika raudonosios mėsos alternatyva. Rekomenduojama jos valgyti bent du ar tris
kartus per savaitę. Žuvies baltymai yra geriau pasisavinami, su žuvimi gaunama vertingų polinesočių riebalų rūgščių, o su jūrų žuvimi – ir mineralų.
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VARTOKITE LIESĄ PIENĄ, LIESUS PIENO PRODUKTUS
(RŪGPIENĮ, KEFYRĄ, JOGURTĄ, VARŠKĘ, SŪRĮ)
Iš pieno ir pieno produktų organizmas gauna baltymų ir kalcio. Kalcio ypač reikia vaikams,
paaugliams ir moterims. Jis reikalingas formuotis kaulams ir dantims, nervų sistemos bei vidinės ir išorinės sekrecijos liaukų veiklai, kraujo krešėjimo procesams, skeleto ir širdies raumenų
darbui. Lietuvos gyventojams rekomenduojama paros kalcio norma 1 000 mg, vyresniems asmenims – net 1 200 mg. Liesuose pieno produktuose yra pakankamas kalcio kiekis, net daugiau nei
riebiuose. Jei žmogus vartoja mažai pieno produktų, jis turėtų gauti kalcio iš kitų šaltinių: žuvies
konservų, kuriuose yra minkštų kaulų, turinčių kalcio, taip pat iš brokolių, špinatų, kitų tamsiai
žalių lapinių daržovių.
Ši produktų grupė yra ir sočiųjų riebalų rūgščių šaltinis, todėl reikėtų kuo mažiau vartoti
grietinėlės, grietinės, riebių ir sūrių fermentinių sūrių. Grietinę keisti liesu kefyru, jogurtu, salotoms dažniau vartoti neriebius padažus, citrinos rūgštį, bet ne grietinę ar majonezą. Patariama
valgyti liesą varškę ir varškės sūrius, gerti liesą pieną (1 proc. riebumo), kefyrą, rūgpienį.

RINKITĖS MAISTO PRODUKTUS, TURINČIUS MAŽAI CUKRAUS.
REČIAU VARTOKITE SALDŽIUS GĖRIMUS, SALDUMYNUS
Angliavandeniai skirstomi į monosacharidus, disacharidus ir polisacharidus. Iš 1 g monoir disacharidų organizme atpalaiduojamas vienodas energijos kiekis – apie 16 kJ (4 kcal).
Angliavandeniai suteikia maistui saldumo skonį.
Maisto produktai, kuriuose yra daug paprastųjų angliavandenių (cukrų, gliukozės, fruktozės,
maltozės, medaus, kukurūzų sirupo ir kt.) paprastai turi labai mažai kitų vertingų maisto medžiagų, todėl jie yra tik energijos šaltinis.
Cukraus vartojimas laikomas dantų ėduonies rizikos veiksniu, ypač jei burnos ertmės higiena yra bloga. Kuo dažniau vartojami maisto produktai ir gėrimai, kuriuose yra daug cukraus,
kuo ilgiau jie būna burnos ertmėje, tuo didesnė tikimybė, kad atsiras dantų ėduonis. Todėl
patariama nevalgyti saldumynų tarp pagrindinių valgymų ir reguliariai valyti dantis pasta su
fluoru.
Saldumo skoniui suteikti kartais vartojami cukraus pakaitalai (sacharinas, aspartamas). Jie
nekenkia dantims, iš jų nesusidaro energijos, todėl maisto produktai su cukraus pakaitalais tinka
sergantiems cukralige ar mažinantiems svorį. Tačiau vien tik pakeitus cukrų jo pakaitalais, svoris
vargu sumažės. Būtina mažinti bendrą energijos kiekį, gaunamą iš maisto, ir didinti fizinį aktyvumą.
Daug cukraus yra kepiniuose ir gaiviuose gėrimuose, pvz., 300 ml saldaus gėrimo gali būti
40 g cukraus, iš kurio susidarys 160 kcal energijos. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja,
kad iš cukraus būtų gaunama ne daugiau kaip 10 proc. paros maisto davinio energijos.
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VALGYKITE NESŪRŲ MAISTĄ. BENDRAS DRUSKOS KIEKIS MAISTE,
ĮSKAITANT GAUNAMĄ SU RŪKYTAIS, SŪDYTAIS, KONSERVUOTAIS
PRODUKTAIS, DUONA, NETURI BŪTI DIDESNIS KAIP VIENAS ARBATINIS
ŠAUKŠTELIS (5 g). VARTOKITE JODUOTĄ DRUSKĄ
Gausus druskos vartojimas skatina hipertenzijos atsiradimą, todėl Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja kasdien suvartoti ne daugiau kaip 5 g druskos (2 g natrio). Daugelio žmonių
maisto davinyje druskos yra per daug. Tyrimai rodo, kad 60–80 proc. druskos žmogus gauna iš
maisto pramonės pagamintų produktų: sūrių, dešrų, konservų, duonos, todėl maisto gamintojai
turėtų mažiau dėti druskos į maisto gaminius, ypač tuos, kurie dažnai valgomi, pvz., duona.
Kartais žmonės sūdo maistą net neparagavę. Šito įpročio reikia atsisakyti. Sūrumo pojūtis
labai greitai keičiasi. Pradėjus mažiau sūdyti maistą, greitai nebejuntama, kad trūksta druskos.
Sūrus maistas tampa nebeskanus.
Patariama:
• pasižiūrėti į produkto sudėtį, nurodytą ant pakuotės, ir įvertinti druskos kiekį;
• rečiau ir mažesniais kiekiais vartoti maisto produktus, kuriuose yra daug druskos (rūkytus, sūdytus, konservuotus produktus);
• dažniau valgyti maistą, turintį mažai druskos (pvz., daržoves ir vaisius);
• į gaminamą maistą dėti kuo mažiau druskos, patiekalų skonį pagerinti prieskoniais;
• papildomai nesūdyti jau pagaminto maisto, prieš tai neparagavus.
Lietuvoje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad jodo trūkumas yra svarbi mitybos problema.
Nustatyta, kad jei nėščiai moteriai trūksta jodo, sumažėja naujagimio intelekto potencialas; jodo trūkumas padidina išlaidas ir kitoms visuomenės grupėms – suaugusiems bei pagyvenusiems žmonėms,
nes reikia gydyti skydliaukės veiklos sutrikimus. Jodas yra labai svarbus žmogaus intelektui, nes:
• dalyvauja vystantis nerviniam audiniui žmogaus embrione;
• teigiamai veikia atminties ir mokymosi procesus tiek vaikystėje, tiek ir paauglystėje;
• lemia žmogaus gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos suaugus ir vyresniame amžiuje
Jodo trūkumą gyventojų organizme lengva likviduoti visuotinai joduojant druską. TODĖL:
paprastą valgomąją druską keiskite joduota druska: joduota druska yra saugus maisto produktas, ji nekeičia kvapo, spalvos. Rekomenduotina joduota druska, kurios kilograme yra 20–40 mg
jodo. Pirkdami joduotą druską įsitikinkite, koks joduotos druskos galiojimo laikas, nes, jam pasibaigus, jodas suyra.

RIBOKITE ALKOHOLIO VARTOJIMĄ
Nuolatinis ir gausus alkoholio vartojimas kenkia smegenims, kepenims ir kitiems gyvybiškai svarbiems organams. Alkoholiniai gėrimai yra labai kaloringi, todėl jie yra vienas iš svarbių
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nutukimo rizikos veiksnių. Be to, alkoholiniai gėrimai žadina apetitą, todėl suvalgoma daugiau
maisto. Alkoholis didina arterinį kraujospūdį, o jo skilimo produktai toksiškai veikia širdies raumenį, gali sutrikti širdies ritmas. Sistemingai vartojant alkoholinius gėrimus, didėja rizika susirgti
ūmiu ar lėtiniu kasos uždegimu. Moterys, nėštumo metu vartojančios alkoholinius gėrimus, gali
pagimdyti naujagimius su apsigimimais.

SKATINTI IŠIMTINĮ ŽINDYMĄ IKI 6 MĖN. IR ŽINDYMĄ IKI 2 M. IR ILGIAU,
UŽTIKRINANT TINKAMĄ IR SAUGŲ PAPILDOMĄ KŪDIKIŲ IR MAŽŲ VAIKŲ
MAITINIMĄ
Motinos pienas yra geriausias natūralus kūdikio maistas. Jis patenkina visus kūdikio poreikius pirmąjį gyvenimo pusmetį. Iš motinos pieno kūdikiui reikalingos maisto medžiagos gerai
pasisavinamos. Todėl motinos pienu maitinamas kūdikis gerai auga ir vystosi.
Motinos piene yra antikūnų, stabdančių bakterijų ir virusų dauginimąsi, leukocitų, todėl
kūdikis gauna organizmo atsparumą didinančių medžiagų, kurios jį apsaugo nuo daugelio ligų
sukėlėjų, toksinų bei alergenų. Motinos pienu maitinami kūdikiai yra atsparesni, rečiau serga, o
susirgę lengviau ir greičiau pasveiksta.
Maitinimas krūtimi yra svarbus motinos ir vaiko bendravimui. Atsiranda glaudus tarpusavio
ryšys. Maitinimas krūtimi turi įtakos vaiko ugdymui, o motinai padeda geriau suprasti savo kūdikį, pajusti jo poreikius.
Maitinimas krūtimi veikia ir motinos sveikatą. Maitinant gimdos sienelių raumenys smarkiai
traukiasi, dėl to ji greičiau grįžta į normalią padėtį. Iš organizme sukauptų atsargų išlaisvinama
geležis, be to, ji geriau įsisavinama žarnyne, todėl mažėja motinos anemijos rizika. Anemija nėra
kontraindikacija maitinti krūtimi.
Maitinant greičiau krinta nėštumo metu priaugtas svoris. Kai kurie tyrimai rodo, kad maitinusios krūtimi moterys rečiau serga krūties, kiaušidžių ir gimdos vėžiu. Krūtimi maitinanti
motina išvengia ankstyvo nėštumo.
Maitinti krūtimi patogu, praktiška ir ekonomiška. Motinos pienas visada švarus ir šiltas. Jo
nereikia specialiai ruošti, todėl motina sutaupo laiko ir jėgų. Be to, nereikia pirkti brangiai kainuojančių pieno mišinių.
Maitinant motinos pienu pirmus 4–6 mėnesius kūdikiui nereikia jokio papildomo maisto ar
skysčių. Jei kūdikiui duodama gerti vandens, gliukozės tirpalo, saldžios arbatos, sulčių, karvės
pieno ar kitų skysčių, jis mažiau iščiulpia pieno, todėl mažylis nepavalgo, o krūtyse mažėja pieno
kiekis. Su papildomais skysčiais gali patekti bakterijų, alergenų. Net tada, kai aplinkos temperatūra aukšta, iš motinos pieno kūdikis gaus pakankamai vandens.
Pradedant šeštu, bet ne anksčiau nei baigiantis ketvirtam mėnesiui, vaikui pradedama duoti
pertrintų daržovių ir vaisių. Šiek tiek vėliau jam pradedama duoti kruopų košių, dar vėliau – žuvies ir mėsos. Patariama žindyti nors iki 12 mėnesių. Jei vaikui trūksta skysčių, atsigerti geriausiai
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tiks virintas vanduo. Negalima duoti saldžių arbatų, kurios kenkia dantims. Girdant arbatžolių
arbata ar karvės pienu, kūdikiui gali vystytis anemija.

VALGYKITE REGULIARIAI
Mitybos režimas – tai valgymų skaičius per parą ir kiekybinis maisto pasiskirstymas atskirų
valgymų metu. Mitybos režimą reguliuoja pagumburis, susijęs su alkio jausmu. Alkio jausmas
išnyksta po 10–15 minučių pavalgius, kai pirmoji maisto porcija suvirškinama ir pasisavinama.
Apetitą slopina dažnas valgymas nedidelėmis porcijomis.
Racionaliausias toks režimas, kai per pusryčius ir pietus žmogus gauna daugiau nei du trečdalius paros raciono kalorijų, o vakarienei – mažiau nei trečdalį. Maitinimosi laikas gali būti
įvairus, tačiau rekomenduojama, kad tarp pusryčių, pietų ir vakarienės būtų 5–6 valandos.
Nereguliarus valgymas kartą ar du kartus per parą kenkia sveikatai. Tyrimais nustatyta, kad
valgantys du ar tris kartus per dieną dažniau serga skrandžio ligomis, virškinimo sutrikimais
negu valgantys reguliariai tris arba keturis kartus per dieną.
Pateikiame rekomenduojamą atskiriems valgymams paros davinio energinės vertės dalį
(procentais):

Pusryčiai
Pietūs
Pavakariai ar priešpiečiai
Vakarienė

Valgant 4 kartus

Valgant 3 kartus

25 proc.
35 proc.
15 proc.
25 proc.

30 proc.
40–45 proc.
–
25–30 proc.

GERKITE PAKANKAMAI SKYSČIŲ, YPAČ VANDENS
Sveikam suaugusiam žmogui per parą rekomenduojama išgerti 2–3 litrus skysčių, didžiąją jų
dalį turi sudaryti geriamasis vanduo. Dalį skysčių gauname su maistu (su sriuba bei gėrimais – iki
1 500 ml, vaisiais, daržovėmis, mėsa, duona bei kitais maisto produktais – iki 1 000 ml), tačiau tikrų
skysčių būtina per parą išgerti apie 2 litrus prarastam vandeniui kompensuoti. Be to, organizme
vykstant metaboliniams procesams per parą pasigamina apie 0,3–0,5 litro vandens. Vanduo – gyvybiškai būtinas mitybos komponentas, nes jis organizme atlieka labai svarbias fiziologines funkcijas.
Vanduo sudaro maždaug 60 proc. vyro ir 50 proc. moters kūno svorio; vaikams – iki 70 proc.

KASDIEN AKTYVIAI JUDĖKITE
Tyrimai rodo, kad mažas fizinis aktyvumas yra daugelio ligų (kraujotakos sistemos ligų,
tarp jų arterinės hipertenzijos, storosios žarnos vėžio, nutukimo, nuo insulino nepriklausomo
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cukrinio diabeto, osteoporozės ir kt.) rizikos veiksnys. Fizinis aktyvumas gerina širdies darbą, medžiagų apykaitą, grūdina sveikatą; fiziškai aktyvių žmonių geresnė psichinė savijauta,
nuotaika, jie labiau pasitiki savimi. Fizinis aktyvumas ypač svarbus kontroliuojant kūno svorį,
nes energijos perteklius virsta riebalais ir kaupiasi organizme, o fizinė veikla padeda sueikvoti
kalorijas.
Patariama judėti kasdien arba beveik kasdien bent po 30 min., kad pagreitėtų kvėpavimas ir
žmogus suprakaituotų. Kiekvienas gali rinktis prieinamiausią ir teikiančią malonumo fizinio aktyvumo formą: eiti, plaukti, važiuoti dviračiu, žaisti krepšinį arba tinklinį ir pan. Svarbu stengtis
kasdien daugiau judėti. Lipkite laiptais, užuot važiavę liftu, pasivaikščiokite per pietus. Nebūtina
tapti sportininku, bet judėti būtina.

1.3. MAISTO PAPILDAI IR JŲ REIKŠMĖ
Šiandien nemažai kalbama apie maisto papildus, kurių vartojimas vis didėja. Žinoma, kad
kasdien žmogaus organizmas turi gauti virš 40 įvairių maisto medžiagų, viename produkte tokio
kiekio medžiagų nerasime, todėl reikia rinktis įvairius produktus. Tačiau jei maitinamės neįvairiu, nevisaverčiu, neužtikrinančiu maistinių medžiagų poreikio maistu ir visų reikiamų maistinių
medžiagų negauname su įprastu maistu, mitybą galima papildyti vartojant maisto papildų, kurių
sudėtyje yra įvairių biologiškai aktyvių medžiagų.
Maisto papildai – maisto produktai, skirti įprastam maistui papildyti, kurie vieni ar kartu su
kitomis medžiagomis yra koncentruotas maisto ar kitų medžiagų šaltinis, turintis poveikį mitybai arba fiziologijai. Jais prekiaujama rinkoje dozuota forma, t. y. kapsulėmis, pastilėmis, piliulėmis, tabletėmis ir miltelių paketėliais, ampulėmis su skysčiu, buteliukais su lašų dozatoriumi bei
kitomis panašiomis skysčių ir miltelių, skirtų vartoti mažais kiekiais, formomis.
Dažniausiai maisto papildai gali būti rekomenduojami vartoti žmonėms mitybai papildyti
ir fiziologinėms funkcijoms palaikyti. Kiekvienas žmogus maitinasi individualiai, taigi ir maisto
papildus turi rinktis individualiai, atsižvelgdamas į maitinimosi pobūdį. Nepasitarus su gydytoju
nereikėtų vartoti labai didelių kiekių veikliųjų medžiagų ar vaistažolių turinčių maisto papildų.
Tačiau būtina atsiminti, kad mitybos specialistai vienareikšmiškai teigia, kad geriausia maistines medžiagas gauti su įvairiu, saugiu, šviežiu maistu.

1.4. PATARIMAI, KAIP PAKEISTI MITYBOS ĮPROČIUS
•
•
•
•
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Pradėkite keisti mitybos įpročius nedelsdami, tačiau imkitės permainų palaipsniui.
Valgykite saikingai – mažinkite vieno ar kito produkto kiekį, bet neatsisakykite jo visiškai.
Nėra ,,gerų“ ar ,,blogų“ maisto produktų, yra tik sveika arba nesveika mityba.
Žinokite, kad sveika ir tinkama mityba padės Jums išlaikyti normalią kūno masę ir Jūs
jausitės puikiai.
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• Valgykite įvairų maistą.
• Kuo daugiau valgykite daržovių ir vaisių.
• Vartokite daug maisto produktų, kuriuose yra sudėtinių angliavandenių.
• Valgykite reguliariai.
• Gerkite daug skysčių.
• Daugiau judėkite.
Pakeisti mitybos įpročius, be abejo, nelengva. Tam reikia nemažų valios pastangų, noro ir
žinių. Dažnai bandoma pasiteisinti maisto produktų pasirinkimo stoka, finansinėmis problemomis, laiko stoka. Tačiau tik pats asmuo pirmiausia yra atsakingas už savo sveikatą, todėl tik jis pats
gali pakeisti savo mitybos įpročius ir išsaugoti bei pagerinti savo sveikatą, o geriausia jei tinkami
mitybos įpročiai pradedami formuoti nuo pat vaikystės ir tokie išlieka per visą gyvenimą. Kitų
šalių patirtis rodo, kad nuolat aiškinant žmonėms mitybos svarbą sveikatai ir mokant juos sveikai
maitintis, taip pat sudarius palankias ekonomines sąlygas sveikai mitybai, visuomenės mityba
keičiasi, jos sveikata gerėja. Reikia tikėtis, kad ir Lietuvos gyventojų mityba artimiausiu metu taip
pat taps sveikesnė.

1.5. VITAMINŲ IR MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIAI KAI KURIUOSE
MAISTO PRODUKTUOSE
Vitaminai yra biologiškai aktyvūs organiniai junginiai, labai svarbūs medžiagų apykaitai ir
gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti. Jų negali pakeisti jokie kiti junginiai. Žmogus vitaminų gauna su maistu, kai kuriuos iš jų (pvz., B1, B12) sintetina žarnyno bakterijos. Jei žmogus
sveikas ir tinkamai maitinasi, vitaminų stygiaus nebūna arba jis būna labai retai. Vitaminų poreikis padidėja augant jaunam organizmui, moterims menstruacijų ir nėštumo metu, maitinant
kūdikį, taip pat esant stresinėms situacijoms, sunkiai fiziškai dirbant ir pan.
Mineralinės medžiagos kaip ir vitaminai būtinos žmogaus mitybai medžiagos. Jos reikalingos
normalioms organizmo funkcijoms bei normaliems fiziologiniams procesams organizme vykti.
Mineralinių medžiagų reikia beveik visoms organizmo gyvybinėms reakcijoms, jos reikalingos
įvairių fermentų, vitaminų, hormonų apykaitai, kraujo kūnelių gamybai, ląstelių medžiagų apykaitai ir kt. Jos svarbios nervų sistemos veiklai, kraujo krešėjimui, endokrininių liaukų normaliai
veiklai, širdies raumens darbui. Pakankamai gaunant mineralų, didėja organizmo atsparumas
infekcinėms ligoms. Mineralų yra beveik visuose maisto produktuose, todėl valgant įvairų maistą
galima patenkinti šių medžiagų poreikį. Šių medžiagų poreikis padidėja augančiam organizmui,
patyrus traumų, nukraujavus, sergant kai kuriomis ligomis, dirbant sunkų fizinį darbą, intensyviai sportuojant.
Kai kurių vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai maisto produktuose pateikiami 5–23 lentelėse [14].
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5 lentelė. Vitamino A kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Jaučių kepenys
Kiaulių kepenys
Viščiukų kepenys
Veršių kepenys
Menkės kepenys
Morkos
Unguriai
Petražolės
Margarinas „Rama“
Sviestas (72,5 proc.)
Špinatai

Vitamino A
kiekis μg/100 g produkto
14 400
13 000
9 304
6 600
4400
1 656
980
902
900
724
700

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
1 800
1 625
1163
825
550
207
122,5
112,75
112,5
87,5
87,5

Rūgštynės

641

80,1

Kiaušinių tryniai
Pomidorų koncentratas
Morkų sultys
Raudonos paprikos
Tunai
Krapai
Fermentiniai sūriai (Gouda)
Abrikosai
Grietinė, 30–35 proc. rieb.
Moliūgai
Salotos
Brokoliai
Pomidorai

620
575
500
500
450
350
276
254
250
202
197
143
107

77,5
71,9
62,5
62,5
56,2
43,75
34,5
31,75
31,2
25,2
24,6
17,9
13,4

RPN* – 800 μg retinolio ekvivalentų.
PASTABA. Šioje ir kitose lentelėse RPN pateikiamas pagal [15].

6 lentelė. Vitamino D kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Unguriai
Vaivorykštiniai upėtakiai
Silkės (riebios)
Sardinės
Lašišos
Ikrai
Karpiai
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Vitamino D
kiekis μg/100 g
30
13,6
12
12
12
8
5

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
600
272
240
240
240
160
100
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Tunai
Kiaušinių tryniai
Skumbrės
Kiaulių kepenys
Sviestas
Lydekos
Starkiai
Įvairi mėsa

4,5
4
2
1,5
1
0,9
0,7
0,7

90
80
40
30
20
18
14
14

RPN* – 5,0 μg

7 lentelė. Vitamino E kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Saulėgrąžų aliejus
Saulėgrąžos
Palmių aliejus
Migdolai
Rapsų aliejus
Lazdynų riešutai
Kviečių gemalai
Alyvų aliejus
Kukurūzų aliejus
Sojos aliejus
Augalinis aliejus
Augalinis margarinas
Žemės riešutai
Ikrai
Pistacijos
Unguriai
Rugių grūdai
Džiovinti abrikosai
Špinatai
Kviečių grūdai
Graikiniai riešutai
Sviestas
Avokados
Sojos pupelės
Pomidorai

Vitamino E
kiekis mg/100 g
65
38
33
24
23
22,6
15,1
13
13
12,6
11
9–11
9,3
7
5,2
4
3,8
3
2,9

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
650
380
330
240
230
226
151
130
130
126
110
90–110
93
70
52
40
38
30
29

2,8
2,6
2,4
1,3
0,9
0,6

28
26
24
13
9
6

RPN* – 10 mg tokoferolio ekvivalentų
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8 lentelė. Vitamino B1 kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Kviečių gemalai
Saulėgrąžos
Sojos pupelės
Kepimo mielės
Žirniai
Pupelės
Žemės riešutai
Kviečių sėlenos
Liesa kiauliena
Kiaulių, jaučių širdys
Avižos
Nepoliruoti ryžiai
Grikiai
Kviečių grūdai
Rugių grūdai
Kukurūzai

Vitamino B1
kiekis mg/100 g
2,1
1,9
1,1
0,945
0,8
0,72
0,7
0,65
0,6
0,58
0,48
0,48
0,45
0,4
0,38
0,22

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
140
127
73,3
63
53,3
48
46,6
43,3
40
38,6
32
32
30
26,6
25,3
14,6

RPN* – 1,5 mg

9 lentelė. Vitamino B2 kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Jaučių kepenys
Kiaulių kepenys
Viščiukų kepenys
Kepimo mielės
Kiaulių inkstai
Kiaulių širdys
Kviečių sėlenos
Fermentiniai sūriai
Sojos pupelės
Pupelės
Špinatai
Petražolių lapai
Žirniai
Rugių grūdai
Kukurūzai
Grikiai
Kviečių grūdai
RPN* – 1,6 mg

26

Vitamino B2
kiekis mg/100 g
2,9
2,6
2,5
2,2
1,7
1,2
0,51
0,4
0,31
0,24
0,22
0,22
0,19
0,15
0,11
0,11
0,09

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*)
181,2
162,5
166,6
137,5
106,2
75
31,9
25
19,4
15
13,7
13,7
11,9
9,4
6,9
6,9
5,6
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10 lentelė. Vitamino PP kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Kviečių sėlenos
Žemės riešutai
Viščiukų krūtinėlės
Jaučių kepenys
Viščiukų kepenys
Tunai
Kalakutiena
Lašišos
Saulėgrąžos
Liesa jautiena
Liesa kiauliena
Otai
Upėtakiai margieji
Kviečių gemalai
Sojos pupelės
Pupelės

Vitamino PP kiekis
mg niacino ekv./100 g
21,1

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
124

19,7
15
14,8
14
13,3
11,7
11
10,3
10
10
9,9
9,4
9,3
7,9
7,1

116
88,2
87
82,3
78,2
68,8
64,7
60,6
58,8
58,8
58,2
55,3
54,7
46,5
41,8

RPN* – 17 mg niacino ekvivalentų

11 lentelė. Vitamino B6 kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Kviečių gemalai
Kviečių sėlenos
Kukurūzai
Saulėgrąžos
Sojos pupelės
Lašišos
Viščiukų kepenys
Jaučių kepenys
Upėtakiai
Graikiniai riešutai
Grikiai
Kepimo mielės
Lazdynų riešutai
Nepoliruoti ryžiai
Avižos
Vištiena
Žemės riešutai
Porai
Bulvės

Vitamino B6
kiekis mg/100 g
3,3
2,5
2,25
1,25
1,1
0,98
0,8
0,72
0,7
0,68
0,67
0,6
0,57
0,55
0,51
0,47
0,4
0,25
0,2

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
330
250
225
125
110
98
80
72
70
68
67
60
57
55
51
47
40
25
20

RPN* – 1,0 mg
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12 lentelė. Folio rūgšties kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Kepimo mielės
Viščiukų kepenys

Folio rūgšties
kiekis μg/100 g
1 220
740

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
406
246

Kviečių sėlenos

400

133

Sojos pupelės
Kviečių gemalai
Raudonėliai
Pupelės
Kiaulių kepenys
Špinatai
Petražolių lapai
Kiaušinių tryniai
Jaučių kepenys
Burokėliai
Salotos
Brokoliai
Briuselio kopūstai
Saulėgrąžos

375
330
274
260
225
194
180
147
145
93
80
71
61
60

125
110
91,3
86,6
75
64,6
60
49
48,5
31
26,6
23,6
20,3
20

RPN* – 300 μg

13 lentelė. Vitamino B12 kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Avių kepenys
Jaučių kepenys
Veršių inkstai
Veršių kepenys
Kiaulių kepenys
Viščiukų kepenys
Kiaulių inkstai
Lydekos
Skumbrės
Silkės
Unguriai, upėtakiai
Viščiukų širdys
Kiaušinių tryniai
Jautiena
Fermentiniai sūriai
Kiauliena
Pienas
RPN* – 3,0 μg
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Vitamino B12
kiekis μg/100 g
84
80
54
53
31
23
17
12
9

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
2 800
2 666
1 800
1 766
1 033
766
566
400
300

6

200

5
4,2
3,4
1,4
1,1
0,7
0,34

166
140
113
46,6
36,6
23,3
11,3
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14 lentelė. Vitamino C kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Erškėtuogės
Petražolių lapai
Juodieji serbentai
Saldžiosios paprikos
Brokoliai
Krapai
Briuselio kopūstai
Žiediniai kopūstai
Kiviai
Braškės
Pomidorų padažas
Raudonieji kopūstai
Špinatai
Apelsinai
Šviežios apelsinų sultys
Citrinos
Kaliaropės
Greipfrutai
Tropinių vaisių sultys (konservuotos)
Svogūnų laiškai
Pekino kopūstai
Apelsinų sultys (konservuotos)
Raudonieji serbentai
Baltieji kopūstai
Mandarinai
Porai
Pomidorai
Ridikėliai
Ropės
Bulvės
Salotos
Obuoliai

Vitamino C
kiekis mg/100 g
354
180
166
144
83
81
79
73
71
66
54
52
51
51
50
49
45
42
42
37
36
35
34
32
31
25
22
22
16
15
12
8

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
590
300
276
240
138
135
131
121
118
110
90
86,6
85
85
83,3
81,6
75
70
70
61,6
60
58,3
56,6
53,3
51,6
41,6
36,6
36,6
26,6
25
20
13,3

RPN* – 60 mg

15 lentelė. Kalcio kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimai
Aguonos
Kieti fermentiniai sūriai
Lydyti sūriai

Kalcio kiekis
mg/100 g
1 058
800–1 000
400–600

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
105,8
80–100
40–60
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Pieniškas šokoladas
Petražolių lapai
Įvairaus riebumo pienas
Varškė, varškės sūriai
Grietinė, grietinėlė (25–35 % riebumo)
Baltieji kopūstai
Morkos
Kiaušiniai
Juodieji serbentai
Apelsinai, citrinos
Braškės
Įvairi mėsa

300
200
115–120
90–150
70–90
67
49
47
45
40
28,5
6–15

30
20
11,5–12
9–15
7–9
6
4,9
4,7
4,5
4
2,8
0,6–1,5

RPN* – 1 000 mg

16 lentelė. Fosforo kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Kviečių sėlenos
Aguonos
Sėmenys
Arbatžolės
Arbata
Saulėgrąžos
Sojų pupelės, miltai
Kiaušinių tryniai
Sūriai fermentiniai
Migdolai
Grikių kruopos
Avižos, avižiniai dribsniai
Kiaulių kepenys
Jaučių kepenys
Varškės sūriai
Įvairios žuvys
Neriebi mėsa

Fosforo kiekis
mg/100 g
1 168
909
722
630
1–2
618
600
580
560
470
459
390
352
336
230–270
210–340
140–240

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
129,7
101
80,2
70
0,1–0,2
68,7
66,6
64,4
62,2
52,2
51
43,3
39,1
37,3
25,5–30,0
23,3–37,7
15,5–26,6

RPN* – 900 mg

17 lentelė. Kalio kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Arbatžolės
Arbata
Kakavos, milteliai
Kakava, gėrimas
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Kalio kiekis
mg/100 g
6 596
37
3 490
165

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
276
1,5
140
6,6
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Sojos pupelės
Kmynai
Kviečių sėlenos
Pupelės
Džiovinti abrikosai
Žirniai
Migdolai
Džiovintos slyvos
Džiovintos ﬁgos
Pistacijos
Žemės riešutai
Datulės
Bananai
Obuoliai

1 796
1 788
1 281
1 210
1 660
855
832
822
800
784
707
650
370
135

72
71,5
51,2
48,4
66,4
34,2
33,3
32,9
32
19,5
28,3
26,0
14,8
5,4

RPN* – 2 500 mg

18 lentelė. Natrio kiekis kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Sūdytos silkės
Šaltai rūkytas servelatas
Parūkyta Kauno saliami
Rūkytos skumbrės, menkės
Kečupas
Marinuotos silkės
Virtas ir rūkytas kiaulienos kumpis
Paštetas
Panerio dešra
Šprotai aliejuje
Daktariška dešra
Rūkytas ungurys
Duona „Rugelis“
Lietuviška duona
Pynutės, bandelės
Įvairūs sausainiai
Kiaušiniai
Margarinas „Rama“
Įvairi mėsa
Įvairios žuvys
Pienas

Natrio kiekis
mg/100 g
5 930
1 565
1 537
1 170
1 100
1 010
860
817
669
635
631
500
443
424
404
140
140
122
50–80
40–130
45

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
395
104
102
78
73,3
67,3
57,3
54,5
44,6
42,3
42
33,3
29,5
28,2
26,9
9,3
9,3
8,1
3,3–5,3
2,6–8,7
3

RPN* – 1 500 mg

31

1. SVEIKOS MITYBOS REKOMENDACIJOS

19 lentelė. Magnio kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Kakavos milteliai
Kakava, gėrimas
Kviečių sėlenos
Aguonos
Arbatatžolės
Arbata
Migdolai
Sojos pupelės
Grikiai
Žemės riešutai
Pupelės
Juodasis šokoladas
Lazdynų riešutai
Rugiai
Žirniai
Pistacijos
Avižų dribsniai
Lęšiai
Špinatai
Petražolių lapai
Krapai
Rūgštynės

Magnio kiekis
mg/100 g
520
13
502
456
363
3
250
248
218
188
172
165
144
125
121
120
117
99
60
51
14
19

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
173,0
4,3
167,0
152,0
121,0
1,0
83,3
82,6
72,6
62,6
57,3
55,0
48,0
41,6
40,3
40,0
39,0
33,0
20,0
17,0
4,7
6,3

RPN* – 300 mg

20 lentelė. Geležies kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Kiaulių kepenys
Kviečių sėlenos
Sojos pupelės, sojos miltai
Jaučių kepenys
Sėmenys
Aguonos
Baltos pupelės
Saulėgrąžos
Pistacijos
Kiaušinių tryniai
Rugiai
Kiaulių liežuviai
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Geležies kiekis
mg/100 g
16,3
15
9
8,3
8,2
8,1
6,6
6,3
6
6
5,6
5,1

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
135,8
125,0
75
69,2
68,3
67,5
55
52,5
50
50
46,6
42,5

1. SVEIKOS MITYBOS REKOMENDACIJOS

Avižų dribsniai
Viščiukų kepenys
Jautiena
Graikiniai riešutai
Lazdyno riešutai
Džiovinti abrikosai
Špinatai
Džiovintos ﬁgos
Kiauliena
Grikių kruopos
Veršiena
Miežių kruopos
Vištiena

4,3
4,2
2,7–4,2
3,7
4,4
3,6
3,4
3,3
1,0–1,4
2,8
2,8
2,1
0,7–1,9

35,8
35
22,5–35
30,8
36,7
30
28,3
27,5
8,3–11,7
24,2
24,2
17,5
5,8–15,8

RPN* – 12 mg

21 lentelė. Jodo kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Menkės
Plekšnės, otai
Skumbrės
Lašišos
Fermentiniai sūriai
Silkės
Kiaušiniai
Žirniai
Lazdynų riešutai
Pienas
Gėlųjų vandenų žuvys
Joduota druska (100 g)

Jodo kiekis
μg/100 g
110
52
45
44
10–40
24
20
19
17
9
5–10
2 290–3 000

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
73,3
34,6
30
29,3
6,7–26,6
16
13,3
12,6
11,3
6
3,3–6,6
1 526,6–2 000

RPN* – 150 μg

22 lentelė. Cinko kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Austrės
Kviečių sėlenos
Sėmenys
Kakavos milteliai
Kakava, gėrimas
Džiovinti jūros dumbliai
Graikiniai riešutai

Cinko kiekis
mg/100 g
45
8,85
7,8
6,9
0,4
6,4
5,5

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
375
73,7
65
57,5
3,3
53,3
45,8
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Saulėgrąžos
Sojos pupelės
Kiaulių kepenys
Aguonos
Kviečių grūdai
Veršiena
Pupelės
Fermentiniai sūriai
Kiauliena
Liesa jautiena
Arbatžolės

5,2
4,9
4
3,3
3,2
3,2
2,8
2,5–4
2–3
2,3–2,6
3

43,3
40,8
33,3
27,5
26,6
26,6
23,3
20,8–33,3
16,6–25
19,2
25

RPN* – 12 mg

23 lentelė. Seleno kiekiai kai kuriuose maisto produktuose
Maisto produkto
pavadinimas
Veršiukų inkstai
Omarai
Austrės
Moliuskai
Unguriai
Kiaulių kepenys
Viščiukų kepenys
Tunai
Lašišos
Karšiai
Plekšnės
Lydekos
Krabai
Jaučių kepenys
Bertoletijų riešutai
Grikių kruopos
RPN* – 55 μg (seleno RPN pateikiama pagal [16])
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Seleno kiekis
μg/100 g
118
104
70
60
57
50
44
42
26
31
25
22
17
15
10
5

Rekomenduojamos paros
normos (RPN*) procentas
214,5
189,0
127,3
109,0
103,6
90,9
80,0
76,4
47,3
56,4
45,4
40,0
30,9
27,3
18,2
9,1
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2. PSICHOAKTYVIOS MEDŽIAGOS IR JŲ VARTOJIMO
PREVENCIJA
2.1. NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SAMPRATA
Narkotikų sąvoka apima narkotines ir psichotropines medžiagas, apibrėžtas Lietuvos
Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme (Žin., 1998, Nr. 8-161),
kuris nustato narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindus, šių medžiagų, kai
jos vartojamos sveikatos priežiūros, veterinarijos bei mokslo tikslams, teisėtą apyvartą ir apyvartos kontrolę pagal tarptautinių susitarimų reikalavimus [19].
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos – į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo
poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį
asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai [20].
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos klasifikuojamos pagal jų žalingą poveikį žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama, ir pagal tai, ar jos gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams.
Narkotines ir psichotropines medžiagas pagal joms taikomą kontrolės režimą, remiantis Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, klasifikuoja ir į sąrašus įrašo Sveikatos apsaugos ministerija.
Sudaromi trys narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai:
1) pirmąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, uždrausti vartoti
sveikatos priežiūros tikslams dėl žalingų padarinių žmogaus sveikatai, kai jais piktnaudžiaujama;
2) antrąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos
priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, labai pavojingi žmogaus sveikatai;
3) trečiąjį sąrašą sudaro augalai ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingi
žmogaus sveikatai.
Naujų medžiagų įtraukimas į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus vykdomas vadovaujantis 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos [21] bei 1971 m. Psichotropinių
medžiagų konvencijos [22] nuostatomis.
Medžiagoms, kurias ketinama kontroliuoti pagal 1961 m. Bendrąją narkotinių medžiagų
konvenciją, taikomi šie kriterijai:
1. Sukeliamas poveikis turi būti panašus į morfino, kokaino ar kanapių poveikį arba medžiagą galima lengvai paversti kita jau į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtraukta medžiaga, sukeliančia minėtą poveikį.
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2. Medžiaga gali tapti analogiško piktnaudžiavimo objektu bei sukelti analogiškas žalingas
pasekmes.
Medžiagoms, kurias ketinama kontroliuoti pagal 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvenciją, taikomi šie kriterijai:
1. Būtina įrodyti, kad medžiaga gali sukelti priklausomybę.
2. Būtina įrodyti, kad medžiaga gali sukelti stimuliuojantį ar slopinantį poveikį centrinei nervų
sistemai, kuris sukelia haliucinacijas, mąstymo, elgesio, jutimų ar nuotaikos sutrikimus.
3. Būtina įrodyti, kad medžiaga yra piktnaudžiaujama arba gali būti ja piktnaudžiaujama
tokiu mastu, kad atsirastų didelė grėsmė visuomenės sveikatai, būtų sukeltos socialinės
problemos bei žalingi padariniai, kuriuos sukelia medžiagos, įrašytos į 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašus.
Informacija apie narkotines ir psichotropines medžiagas pateikiama, remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro [23], Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro [24], Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinio priklausomybių nuo narkotikų instituto [25],
Narkotikų kontrolės departamento prie LRV [26] interneto svetainėse skelbiama informacija.

Kanapės
Tai augalinis produktas, kurio pagrindinė veiklioji medžiaga yra Δ9-tetrahidrokanabinolis (Δ9THC, dar vadinamas tiesiog THC). Svaiginimuisi vartojama kanapių žolė (marihuana) – tai džiovintos kanapių augalo viršūnėlės su žiedais ir lapais tarp jų. Kanapių derva (hašišas) – tai iš kanapės augalo išskirta valyta arba nevalyta derva. Kanapių ekstraktas (hašišo aliejus) – aliejinis skystis,
gaunamas iš augalo naudojant tirpiklius. Kanapėse yra apie 400 cheminių medžiagų. Rūkant kanapes ar jų produktus karščio poveikyje cheminių medžiagų susidaro dar daugiau. Kanapėms, jų
produktams ir Δ9-tetrahidrokanabinoliui taikomos tarptautinės kontrolės priemonės.
Cheminės savybės
Molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C21H26O2
Molekulinis svoris 310,4 g/mol
Tetrahidrokanabinolio CAS numeris 1972-08-03
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Išvaizda. Cannabis sativa yra dvilytis augalas. THC daugiausia moteriškų augalų viršūnėlėse.
Lapuose ir vyriškuose augaluose jo yra mažiau. Atvežama kanapių žolė dažniausiai būna supresuota į blokus, kurie būna nuo žalios, gelsvai žalios, rudos iki pilkai rausvos spalvos. Hašišas dažniausiai būna supresuotas į gumulėlius, blokelius, dažnai paženklintus tam tikru gamintojo ženklu. Spalva – nuo šviesiai rudos iki juodos. Kanapių ekstraktas – tai rudas tirštas aliejinis skystis.
Poveikis. Pavartojus nedidelę kanapių dozę pasireiškia euforija, juoko priepuoliai, atsiranda
šnekumas ir pagyvėjimas, dingsta nerimas, atsiranda laiko, erdvės ir nuotolio suvokimo pokyčiai,
perdėtas pasitikėjimas savimi, sumažėja savikritika. Po kelių valandų šiuos požymius pakeičia
mieguistumas. Pavartojus didesnę dozę atsiranda matymo ir klausos sutrikimai, haliucinacijos,
tikrovės suvokimo sutrikimai, neracionalus elgesys, persekiojimo pojūtis, nerimas. Vartojantiems
kanapių produktus būdingas svyruojantis sąmoningumas, neracionalus elgesys, pablogėjusi atmintis, miego sutrikimai, atsiranda mokymosi, mąstymo sunkumai, sudėtinga spręsti problemas,
sulėtėja refleksai, sutrinka koordinacija, padidėja apetitas.
Apsinuodijus labai išrausta veidas, būna paraudę akių baltymai (dėl kraujagyslių išsiplėtimo),
stipriai padažnėja pulsas, sutrinka koordinacija, būna nestabili eisena, padidėja kraujo spaudimas,
pasireiškia pykinimas, vėmimas. Pasireiškia psichiniai požymiai: euforija, sutrikęs laiko suvokimas, pykčio ir depresijos proveržiai, psichozė, baimė, įtarumas, atminties sutrikimai, orientacijos
praradimas, nerimas, panika.
Iš organizmo veiklioji medžiaga THC pašalinama per keletą dienų, vartojant ilgiau ir didesnes dozes – THC organizme išlieka ir keletą savaičių. Rūkant marihuaną ar hašišą į organizmą
patenkantis vėžį sukeliančių cheminių medžiagų kiekis yra didesnis nei rūkant cigaretes su tabaku. Kvėpavimo organų pakitimai ir ligos būna panašūs tiek rūkančių kanapių produktus, tiek
tabako produktus. Kanapių produktus rūkantiems asmenims susilpnėja imuninė sistema, todėl
pasireiškia dažnesnės ir sunkesnės peršalimo ligos. THC patenka į žindančios motinos pieną.
Motinos piene THC koncentracija didesnė nei motinos kraujyje.
Vartojimo būdai. Plačiausiai paplitęs kanapių vartojimo būdas – rūkymas. Rūkomos marihuanos suktinės, cigaretės, hašišas, dažnai sumaišius su tabaku, hašišo aliejus lašinamas ant tabako ir rūkomas, naudojant pypkės, bongus (vandens pypkės). Hašišo miltelius, hašišo aliejų galima
įmaišyti į gėrimus, paruošti kaip arbatą, tačiau iš žarnyno THC rezorbuojamas blogiau. Kartais
vartojimas yra švirkštimasis į veną.
Kiti pavadinimai: Bhang, charas, pot, dope, ganja, weed, blow, grass, 420, kt.

Sintetiniai kanabinoidai ir „Spice“ bei kiti žolių mišiniai
Sintetiniai kanabinoidai funkciškai (t. y. pagal sukeliamą poveikį) panašūs į kanapių veikliąją
medžiagą Δ9-tetrahidrokanabinolį (Δ9-THC, dar vadinamą tiesiog THC). Organizme jie prisijungia prie tų pačių kanabinoidinių receptorių, kaip ir THC. Sintetiniai kanabinoidai buvo susintetinti maždaug prieš 40 metų kaip medžiagos, kurias būtų galima naudoti skausmo gydymui. Šios
medžiagos taip pat pasižymi ir psichoaktyviu poveikiu. Medicinoje šiuo metu nenaudojamos.
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Tarptautinės kontrolės priemonės sintetiniams kanabinoidams kol kas netaikomos. Kai kurios
Europos Sąjungos šalys (taip pat ir Lietuva, žr. 25 lentelę ir 1 priedą) taiko kontrolės priemones
kai kurioms šioms medžiagoms.
Cheminės savybės. Sintetiniai kanabinoidai – tai įvairios struktūros cheminės medžiagos,
kurias pagal struktūrą galima suskirstyti į 7 grupes. Pirmieji nustatyti sintetiniai kanabimoidai
yra JWH-018, JWH-073, JWH-398, HU-210, CP 47,497. Kai kurių minėtų medžiagų cheminė
struktūra pateikta 24 lentelėje.
24 lentetė. Kai kurių sintetinių kanabinoidų cheminė struktūra
JWH-018

HU-210

CP 47,497

C24H23NO

C25H38O3

C21H34O2

341,5 g/mol

386,6 g/mol

318,5 g/mol

Molekulinė
struktūra

Molekulinė
formulė
Molekulinis
svoris

Išvaizda. Grynos šios medžiagos yra kietos arba aliejinės konsistencijos. Rūkymui skirti mišiniai paprastai parduodami folijos pakeliuose, kuriuose yra 3 g augalinės medžiagos, į kurią įdėta
vienas ar keli sintetiniai kanabinoidai (manoma, kad žolių mišiniai būna apipurkšti kanabinoidų
tirpalais).
Poveikis. Sintetiniai kanabinoidai veikia smegenyse esančius CB1 receptorius. Juos dirginant
poveikis būna toks pat kaip kanapių veikliosios medžiagos THC sukeliamas poveikis. Kai kurie
sintetiniai kanabinoidai prie šių receptorių prisijungia stipriau nei THC, todėl ir jų poveikis, lyginant su THC, būna stipresnis. Pavyzdžiui, HU-210 poveikis yra 100 kartų stipresnis nei THC. Kai
kurių kanabinoidų pašalinimo iš organizmo laikas yra ilgesnis, todėl ir jų poveikis trunka ilgiau.
Vartojimo būdai. Kaip ir kanapės, sintetinių kanabinoidų turintys mišiniai dažniausiai yra
rūkomi. Kai kada vartotojai geria jų užpilus.

Amfetaminas
Tai sintetinė psichotropinė medžiaga, stimuliuojanti centrinę nervų sistemą (CNS). Manoma,
kad pirmą kartą šią medžiagą susintetino vokiečių mokslininkas Leuckart XIX a. 8-ajame dešimtmetyje. Sistemingi šių medžiagų cheminiai tyrimai buvo pradėti XX a. pradžioje. Savo struktū38
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ra ir poveikiu amfetaminas yra labai panašus į metamfetaminą. Medicinos tikslais amfetaminas
taikomas labai ribotai. Europoje daugiausia jo sintetinama neteisėtose laboratorijose. Medžiaga
kontroliuojama tarptautiniu mastu.
Cheminės savybės. Amfetaminas (CAS numeris 300-62-9) priklauso fenetilaminų grupės
medžiagoms. Cheminis jo pavadinimas – N,α-methylphenethylmanine, pilnas sisteminis pavadinimas (pagal IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry) – N, α-methylbenzeneethanamine.
Molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C9H13N
Molekulinis svoris 135,2 g/mol
Fizinės savybės. Labiausiai paplitęs amfetamino sulfatas (CAS numeris 60-13-9) yra balti arba balkšvi vandenyje tirpūs milteliai. Neteisėtai pagamintas amfetaminas dažniausiai būna
miltelių pavidalu. Tabletėse, kuriose yra amfetamino, būna įspaustas logotipas, panašus į įspaustą
MDMA ir kitų ekstazio vardu vadinamose tabletėse.
Poveikis. Pavartojus amfetamino atsiranda euforija, padidėja pasitikėjimas savimi, noras
bendrauti ir energingumas, sumažėja apetitas, po to atsiranda nuovargio jausmas, nemiga. Per
os vartojant amfetamino poveikis paprastai prasideda po 30 minučių ir tęsiasi keletą valandų.
Vėliau gali atsirasti dirglumas, nerimas, depresija ir letargija (liguista, panaši į kietą miegą būsena). Padidėja kraujo spaudimas, sustiprėja širdies veikla, padažnėja kvėpavimas, išsiplečia akių
vyzdžiai. Pavartojus didesnes dozes atsiranda haliucinacijos, šnekumas, galingumo ir pranašumo
jausmas, padidėja dirglumas, galimos panikos reakcijos, paranoidinė psichozė. Būdinga stipri
psichologinė priklausomybė. Amfetamino ir metamfetamino sukeliamas poveikis yra panašus,
todėl nekontroliuojamose situacijose tik pagal matomą poveikį beveik neįmanoma atskirti, kuri
medžiaga buvo pavartota. Pavartojus per os amfetaminas greitai rezorbuojamas. Jo pusinės eliminacijos laikas, priklausomai nuo šlapimo rūgštingumo, yra nuo 4 iki 12 valandų.
Ūmaus apsinuodijimo požymiai: sunkūs širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, elgesio
sutrikimai (susijaudinimas, sumišimas, paranoja, impulsyvumas, agresyvumas, smurtas). Galimi
traukuliai, mirtis (sustojus kvėpavimui arba širdžiai, dėl insulto arba kraujui išsiliejus į smegenis).
Priklausomybę rodo padidėjusi tolerancija amfetaminui. Atsiradus priklausomybei sutrinka
atmintis, sugebėjimas priimti sprendimus, samprotauti. Kai kurie simptomai primena paranoidinę šizofreniją. Minėti požymiai pastebimi dar ilgą laiką ir nutraukus amfetamino vartojimą.
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Kai amfetamino tirpalas švirkščiamas į veną, atsiranda pavojus užsikrėsti per kraują perduodamais virusiniais infekciniais susirgimais (žmogaus imunodeficito viruso infekcija, virusiniais
hepatitais).
Vartojimo būdai. Amfetaminas gali būti geriamas, įkvepiamas, rūkomas ir švirkščiamas į veną.

Metamfetaminas
Tai sintetinė psichotropinė medžiaga, stimuliuojanti centrinę nervų sistemą (CNS). Medžiaga
buvo pagaminta praėjusio šimtmečio pradžioje iš amfetamino. Medicinos tikslais metamfetaminas taikomas labai ribotai. Europoje daugiausia jo sintetinama neteisėtose laboratorijose.
Medžiaga kontroliuojama tarptautiniu mastu.
Cheminės savybės. Metamfetamino hidrochlorido CAS numeris 51-57-0.
Molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C10H15N
Molekulinis svoris 149,23 g/mol
Fizinės savybės. Balti bekvapiai milteliai, gerai tirpstantys vandenyje ar alkoholyje.
Poveikis. Metamfetamino sukeliamas poveikis panašus į amfetamino, tačiau, lyginant su amfetamino tokiomis pačiomis dozėmis, metamfetamino žymiai daugiau patenka į smegenis. Jo stimuliuojantis poveikis smegenims yra žymiai stipresnis, trunka ilgiau ir sukelia labai žalingas pasekmes. Metamfetamino pusinės eliminacijos laikas yra 12 valandų. Perdozavus sutrinka širdies
darbas, padidėja kūno temperatūra, atsiranda traukuliai (nesuteikus skubios pagalbos žmogus
miršta. Būdingas stiprus priklausomybę sukeliantis poveikis. Priklausomybės atsiradimą rodo
padidėjusi tolerancija metamfetaminui. Atsiradus priklausomybei sutrinka atmintis, sugebėjimas priimti sprendimus, samprotauti, pasireiškia nerimas, nemiga, nuotaikų svyravimai, atsiranda agresyvumas, smurtavimas. Būdingos regėjimo, klausos, jutiminės haliucinacijos, paranoja.
Psichikos sutrikimai gali išlikti dar keletą mėnesių ar metų jau nustojus vartoti metamfetaminą.
Šie sutrikimai sustiprėja stresinėse situacijose.
Vartojimo būdai. Metamfetaminas gali būti geriamas, įkvepiamas, rūkomas ar švirkščiamas į
veną. Rūkant metamfetaminą, į smegenis jo patenka greičiausiai. Švirkščiant į veną, poveikis pajuntamas iš karto. Įkvėpus poveikis pajuntamas po 3–5 minučių, išgėrus – po 15–20 minučių.
Kiti pavadinimai: Speed, meth, chalk, ice, crystal, crank, glass.
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Metilendioksimetamfetaminas (MDMA arba „Ekstazis“)
Metilendioksimetamfetaminas (MDMA) – tai sintetinė medžiaga. Šios medžiagos tabletės
dažniausiai vadinamos „Ekstazis“. „Ekstaziu“ vadinamose tabletėse dažnai randama įvairių kitų
psichoaktyviųjų medžiagų MDMA kartu su kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis arba būna
tik kitos psichoaktyviosios medžiagos, o MDMA nebūna. Kitos medžiagos, dažniausiai randamos
„Ekstazio“ tabletėse arba kapsulėse: PMA (parametoksiamfetaminas), PMMA (parametoksimetilamfetaminas), MDA (3,4-metilendioksiamfetaminas), MBDB (N-metil-1-(1,3-benzodioksol-5-yl)-2-butanaminas), MDE (3,4-metillendioksi-N-etilamfetaminas), amfetaminas, TFMPP
(trifluorofenilmetilpiperazinas), kofeinas, BZP (benzilpiperazinas), mCPP (1-(3-chlorofenil)pip
erazinas), kt. MDMA buvo susintetinta 1912 metais kaip vaistinė medžiaga, tačiau jos taikymas
medicinoje nepaplito. Dėl atsirandančio didelio pripratimo pavojaus jos naudojimas medicinos
tikslais buvo uždraustas. MDMA taikomos tarptautinės kontrolės priemonės.
Cheminės savybės
MDMA molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C11H15NO2
Molekulinis svoris 193,2 g/mol
Metilendioksimetamfetamino CAS numeris 42542-10-09
Metilendioksimetamfetamino hidrochlorido CAS numeris 64057-70-1
Fizinės savybės. MDMA bazinė medžiaga yra bespalvis aliejus, netirpus vandenyje. Metilendioksimetamfetamino hidrochloridas yra balti ar balkšvi milteliai ar kristalai, tirpstantys vandenyje. Dažniausiai platinamos tabletės su įvairiais įspaudais. Retkarčiais platinamos kapsulės arba
milteliai.

Haliucinogeniniai grybai
Tai psichoaktyviu poveikiu pasižymintys Psilocybe, Panaeolus, Copelandia genčių grybai,
kuriuose yra haliucinogeninių medžiagų (psilocibino ir psilocino). Medicinos tikslais nei psilocibinas, nei psilocinas šiuo metu nenaudojami. Psilocibinui ir psilocinui taikomos tarptautinės
kontrolės priemonės.
Cheminės savybės. Pagrindinė haliucinogeninių grybų psichoaktyvioji medžiaga – psilocibinas. Organizme ji paverčiama farmakologiškai aktyviu junginiu psilocinu. Psilocino taip pat
yra haliucinogeniniuose grybuose, tačiau mažesniais kiekiais.
41

2. PSICHOAKTYVIOS MEDŽIAGOS IR JŲ VARTOJIMO PREVENCIJA

Psilocibino molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C12H17N204P
Molekulinis svoris 284,3 g/mol
Psilocibino CAS numeris 520-52-5
Psilocino molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C12H16N20
Molekulinis svoris 204,3 g/mol
Psilocino CAS numeris 520-53-6
Išvaizda. Maži rudi ar gelsvai rudi grybai.
Poveikis. Haliucinogeninių grybų sukeliamas poveikis žmonėms gali būti skirtingas. Taip pat
jis gali skirtis ir tam pačiam asmeniui – vieną kartą pavartojus gali pasireikšti vienoks poveikis,
kitą kartą – kitoks. Galimi tokie pojūčiai, kaip apsvaigimas, euforija, laikinas padidėjęs matymo
ryškumas, regėjimo sutrikimai (judantys paviršiai, bangos), haliucinacijos. Kartu gali pasireikšti
nerimas, sutrikti koordinacija, laiko ir atstumo vertinimas, dingti realybės jausmas ir pasireikšti
depersonalizacija. Gali pasireikšti panika, į psichozę panaši būklė. Fiziniai pokyčiai būna išreikšti
silpniau. Tai galvos svaigimas, pykinimas, silpnumas, raumenų skausmas, drebulys, pilvo skausmas, vyzdžių išsiplėtimas, pulso ir kvėpavimo padažnėjimas, kraujo spaudimo padidėjimas. Gali
pasitaikyti ir stiprus skrandžio skausmas, nuolatinis vėmimas, viduriavimas.
Kiti pavadinimai: psilocibininiai grybai, magiškieji grybai.
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Lizergidas (LSD)
Tai pusiau sintetinis stipriai veikiantis haliucinogenas. Pirmą kartą susintetintas 1938 m.
Piktnaudžiauti juo pradėta XX amžiaus 7-ajame dešimtmetyje. Medicinos tikslais šiuo metu nenaudojamas. Lizergidui (Lizergo rūgšties dietilamidui – LSD) taikomos tarptautinės kontrolės
priemonės.
Cheminės savybės
Lizergido molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C20H25N3O
Molekulinis svoris 323,4 g/mol
LSD CAS numeris 50-37-3
Išvaizda. Balti beskoniai bekvapiai kristalai, tirpstantys vandenyje ir alkoholyje. Dažniausiai
platinami tirpalu impregnuoti popieriaus lapeliai, kurie per perforuotas linijas suplėšomi į kvadratėlius (vienkartines dozes). Tabletės, kapsulės, vandeniniai ar alkoholiniai tirpalai platinami retai.
Poveikis. Pavartojus pirmiausiai pasireiškia fiziniai pokyčiai: išsiplečia akių vyzdžiai, šiek tiek
padidėja kraujo spaudimas, kartais pakyla arba sumažėja kūno temperatūra. Atsiranda draugiškumo, artumo su kitais žmonėmis jausmas, atsiranda matymo sutrikimai (tiek atmerktomis, tiek
užmerktomis akimis matomos geometrinės formos, figūros, ryškių spalvų blykstelėjimai, juda
ir išnyksta nejudantys objektai), girdima daug įvairių garsų, nors iš tiesų būna tik vienas kitas,
atsiranda lytėjimo haliucinacijos, sutrinka laiko, aplinkos suvokimas. Būdinga nemiga, dingsta
apetitas. Išgėrus poveikis atsiranda maždaug po 30 minučių ir gali tęstis iki 8–12 valandų ar
ilgiau. Poveikio pobūdis labai priklauso nuo vartojančiojo psichinės būklės ir aplinkos, kurioje
medžiaga yra vartojama. Priklausomai nuo šių aplinkybių tam pačiam žmogui tos pačios LSD
dozės gali sukelti skirtingą poveikį. Poveikio intensyvumas ir trukmė priklauso nuo dozės. LSD
poveikiui būdinga tai, kad patirtos haliucinacijos gali pasikartoti ir vėliau (netgi po kelių mėnesių), jau nebevartojant šios medžiagos.
Galimas nerimas, depresija, galvos svaigimas, stipri dezorientacija, paranoja, gana stiprios
panikos reakcijos. Atsiranda kiti fiziniai pokyčiai: pykinimas, vėmimas, stiprus prakaitavimas,
dažnas pulsas, retkarčiais pasireiškiantys traukuliai. Greitai išsivysto tolerancija.
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Apsinuodijimo požymiai: išsiplėtę vyzdžiai, padažnėjęs pulsas, greitas kvėpavimas, pakilusi
kūno temperatūra, padidėjęs kraujospūdis, sutrikusi koordinacija, pykinimas, drebulys.
Psichiniai požymiai: šizofreniją primenanti psichozė, sumišimas, nerimo priepuoliai, nuotaikų kaita.
Vartojimo būdai. Dažniausiai impregnuoti popieriaus lapeliai dedami ant liežuvio. Kartais
geriamos tabletės arba kapsulės.
Kiti pavadinimai: N,N-dietil-lizergamidas, lizergo rūgšties dietilamidas, LSD, LSD-25, Acid,
blotter, dots, hippie, tabs, tickets, trips ir kt.

Heroinas
Tai pusiau sintetinis opioidas, pagamintas iš morfino (pagrindinė psichoaktyvioji medžiaga – diacetilmorfinas). Heroinui taikomos tarptautinės kontrolės priemonės.
Cheminės savybės
Diacetilmorfino molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C21H23NO5
Molekulinis svoris 369,4 g/mol
Diacetilmorfino CAS numeris 561-27-3
Heroino bazinė medžiaga netirpsta vandenyje, bet tirpsta organiniuose tirpikliuose (prieš
švirkščiant milteliai praskiedžiami su silpna rūgštimi). Heroino hidrochloridas tirpsta vandenyje,
bet netirpsta organiniuose tirpikliuose.
Išvaizda. Rudi, balti, balkšvi arba pilkšvi milteliai ar kristalai.
Poveikis. Heroinas, kaip ir kiti opioidai, pasižymi skausmą malšinančiomis savybėmis. Kitas
jo sukeliamas poveikis – euforija, lydima prislopinto mąstymo ir mieguistumo jausmo, sumažėja
įtampa, nerimas, depresija, jaučiama šiluma, atsipalaidavimas, pasitenkinimas. Vėliau kaitaliojasi
budrumo ir mieguistumo būsenos, dingsta sugebėjimas sukoncentruoti dėmesį, judesiai tampa
vangesni, sumažėja fizinis aktyvumas. Pasireiškia kvėpavimo slopinimas, pykinimas, vėmimas,
sulėtėja virškinimo trakto veikla, atsiranda vidurių užkietėjimas, kosulio reflekso slopinimas, su44
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mažėja kūno temperatūra, apetitas, krenta svoris. Greitai atsiranda tolerancija, psichologinė ir
fizinė priklausomybė.
Apsinuodijimo požymiai: organizmo išsekimas, susiaurėję akių vyzdžiai, „stiklinės“ akys, užkritę akių vokai, sulinkęs kūnas, sulėtėję judesiai, pykinimas, vėmimas, lėtas pulsas ir žemas kraujo spaudimas, paviršinis kvėpavimas (galimas kvėpavimo sustojimas).
Psichiniai požymiai: asmuo apatiškas arba sustingęs, nerišli kalba, sunkiai užmezgamas kontaktas, žmogus nejaučia skausmo.
Vartojimo būdai. Piktnaudžiaujantys heroinu jį rūko arba švirkščiasi į veną (bazinę medžiagą ištirpinus silpnoje rūgštyje). Švirkščiant į veną labai didelė rizika užsikrėsti žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) ir susirgti AIDS, užsikrėsti hepatito B, C virusais.
Kiti pavadinimai: Horse, smack, shit, brown.

Kokainas ir krekas
Kokainas – išskiriamas iš kokamedžio (Erythroxolon coca). Medicinoje beveik nenaudojamas. Kokaino hidrochloridas labai retai būna skiriamas gleivinių paviršiams nuskausminti skirtų
vaistų sudėtyje. Krekas – rūkymui vartojama kokaino forma, gaminama iš kokaino hidrochlorido.
Kokamedžio lapams, kokamedžio pastai, kokainui taikomos tarptautinės kontrolės priemonės.
Cheminės savybės
Molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C17H21NO4
Molekulinis svoris 303,4 g/mol
Kokaino (bazinės medžiagos) CAS numeris 50-36-2, kokaino hidrochlorido CAS numeris 53-21-4
Išvaizda. Grynas kokainas ir kokaino hidrochloridas yra baltos spalvos milteliai. Krekas – baltos, gelsvos arba pilkos spalvos kristalai. Sausuose kokos lapuose yra maždaug 1 proc. kokaino.
Poveikis. Kokainas sukelia stimuliuojantį poveikį, panašiai kaip ir amfetaminas. Kokainas
malšina skausmo pojūtį, atsiranda euforija, energingumas, padažnėja pulsas, padidėja kraujo
spaudimas, padažnėja kvėpavimas, sumažėja apetitas, padidėja kūno temperatūra, prakaitavimas. Baigiantis kokaino poveikiui euforija virsta depresija, atsiranda irzlumas, nerimas, kaltės
jausmas, kartais apima noras nusižudyti, atsiranda persekiojimo pojūtis. Greitai atsiranda stipri
psichologinė priklausomybė.
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Apsinuodijimo kokainu požymiai: suaktyvėjusi širdies veikla, dažnas kvėpavimas, pakilusi
kūno temperatūra, gausus prakaitavimas, blyški oda, išsiplėtę akių vyzdžiai, sloga, gali būti pilvo
skausmai, pykinimas.
Psichiniai pokyčiai: įtarumas, persekiojimo pojūtis, nerimas, panika, asocialus elgesys, depresija, gali ištikti infarktas, kvėpavimo sutrikimai, insultas, traukuliai. Galimos staigios mirtys (tiek
pirmą kartą pavartojus, tiek vėliau).
Vartojimo būdai. Kokainas vartojamas įkvepiant pro nosį (per vamzdelį arba susuktą popieriaus tūbelę), rūkomas. Kartais švirkščiamas tirpalas po oda ar į raumenis, geriamas ištirpinus kokiame nors gėrime. Krekas rūkomas. Kokos lapai kramtomi, gaminamas gėrimas užpilant
karštu vandeniu.
Kiti pavadinimai: sniegas, koksas, baltasis šampanas, pudra.

Barbitūratai
Tai gydymo tikslais susintetintos medžiagos, slopinančios centrinę nervų sistemą. Medicinoje
barbitūratai pradėti naudoti XX a. pradžioje epilepsijos gydymui, įvairios kilmės traukulių malšinimui, anesteziologijoje. Anksčiau barbitūratai buvo vartojami nemigos gydymui, tačiau dėl nepageidaujamo poveikio ir didelės priklausomybės rizikos šiuo tikslu nebeskiriami. Veterinarijoje
pentobarbitalis naudojamas gyvūnų užmigdymui. Dvylika šiai grupei priklausančių medžiagų
yra kontroliuojamos tarptautiniu mastu (alobarbitalis, amobarbitalis, barbitalis, butalbitalis, butobarbitalis, ciklobarbitalis, fenobarbitalis, metilfenobarbitalis, pentobarbitalis, sekbutabarbitalis,
sekobarbitalis, vinilbitalis).
Cheminės savybės. Farmakologiškai aktyvūs barbitūratai yra barbitūrinės rūgšties (CAS
numeris 67-52-7) dariniai. Pilnas sisteminis barbitūrinės rūgšties pavadinimas (pagal IUPAC –
International Union of Pure and Applied Chemistry) – 2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione.
Barbitūrinės rūgšties molekulinė struktūra

Fenobarbitalis yra plačiausiai naudojamas barbitūrinės rūgšties darinys. Jis dar vadinamas
fenobarbitonu (CAS numeris 50-06-6). Pilnas sisteminis fenobarbitalio pavadinimas (pagal
IUPAC) – 5-ethyl-5-phenyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione. Medžiaga dar vadinama 5-etil5-fenil-barbitūrine rūgštimi.
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Fenobarbitalio molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C12H12N2O3
Molekulinis svoris 232,2 g/mol
Poveikis. Barbitūratai slopina centrinę nervų sistemą, jų sukeliamas poveikis pasireiškia nuo
nestipraus slopinimo, mieguistumo, sulėtėjusio mąstymo, sumažėjusios įtampos ir nerimo iki
pilnos bendros anestezijos. Taip pat yra būdingi pokyčiai: sutrikusi koordinacija, neaiški kalba,
sutrikęs mąstymas ir sprendimų priėmimas, sutrikusi atmintis, sumišimas, dezorientacija, nenuspėjamos stiprios emocinės reakcijos, kvėpavimo slopinimas, galvos skausmas, išsiplėtę vyzdžiai,
silpnas ir greitas pulsas, virškinimo sutrikimai. Greitai atsiranda tolerancija, psichologinė ir fizinė
priklausomybė. Ilgiau vartojant atsiranda gili depresija, stiprūs atminties sutrikimai. Dėl kosulio
reflekso slopinimo būdingos dažnos ir sunkios kvėpavimo takų ligos (bronchitai, plaučių uždegimai). Kai kartu vartojamas alkoholis arba kitos centrinę nervų sistemą slopinančios medžiagos
(pavyzdžiui, benzodiazepinai), mirtina dozė yra mažesnė.
Perdozavus sutrinka koordinacija, pasireiškia, mąstymo sutrikimai, kvėpavimo slopinimas,
širdies veiklos sutrikimai (slopinimas), labai sumažėja kraujo spaudimas. Gali ištikti koma, šokas,
sutrinka inkstų funkcijos, galima mirtis. Reguliariai vartojant netgi gydomąsias barbitūratų dozes
gali atsirasti tolerancija vaistui ir priklausomybė. Atsiradus tolerancijai, mirtina dozė išlieka tokia
pati, todėl padidėja ūmaus apsinuodijimo tikimybė.
Vartojimo būdai. Paprastai piktnaudžiaujama barbitūratų tabletėmis arba kapsulėmis, rečiau – žvakutėmis, tirpalų injekcijomis.
Kiti pavadinimai: Barbs, barbitos, downers, Christmas trees, blue heavens, blues, goof balls,
blockbusters, pinks, rainbows, reds, red devils, reds and blues, sekkies, sleepers, yellow jackets ir kt.

Benzilpiperazinas (BZP) ir kiti piperazino dariniai
Tai sintetinės medžiagos, kurių natūraliai gamtoje nėra (kai kurie piperazinų tablečių bei
kapsulių platintojai klaidina pirkėjus teigdami, kad tai augalinės kilmės produktai). 1-(3chlorofenil)piperazinas (mCPP) dažnai platinamas teigiant, kad tai ekstazi tabletės, nors iš tikrųjų
tose tabletėse tikrosios ekstazio veikliosios medžiagos MDMA nebūna arba MDMA būna kartu
su mCPP. Benzilpiperazinas (BZP) dažnai platinamas mišiniuose su kitais piperazinų dariniais
(mCPP, TFMPP, DBZP) ar kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (amfetaminu, kokainu,
ketaminu, MDMA). Kiti piperazinai – tai TFMPP, DBZP, pFPP ir kt. platinami tiek vieni, tiek
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sumaišyti su kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis. Piktnaudžiavimas šiomis medžiagomis
Europos šalyse paplito nuo 2004 metų. BZP, mCPP ir kiti piperazino dariniai tarptautiniu mastu
nekontroliuojami, bet šias medžiagas į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus yra įtraukusios dauguma Europos Sąjungos valstybių (taip pat ir Lietuva). Nė vienas iš piperazino darinių
medicinos tikslais nėra naudojamas.
Cheminės savybės
Benzilpiperazino (BZP) molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C11H16N2
Molekulinis svoris 176,3 g/mol
Benzilpiperazino dihidrochlorido CAS numeris 5321-63-1
1-(3-chlorofenil)piperazino (mCPP) molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C10H13ClN2
Molekulinis svoris 196,7 g/mol
mCPP (laisvos bazės) CAS numeris 6640-24-0
mCPP struktūriniai analogai yra pCPP ir oCPP (jiems taikomos tokios pat kontrolės priemonės, kaip ir mCPP).
Išvaizda. Paprastai platinamos tabletės arba kapsulės, tačiau pasitaiko ir miltelių bei tirpalų.
Tabletėse įspausta emblema dažnai būna tokia pat, kaip ir ekstazio tabletėse.
Poveikis. Pavartojus BZP atsiranda euforija, padidėjusio budrumo būsena. Pavartojus mCPP
jaučiamas poveikis, panašus į MDMA (ekstazio) sukeliamą, atsiranda euforija, haliucinacijos.
BZP buvo sukurtas kaip medžiaga, kurią būtų galima skirti depresijai gydyti. Tačiau vaistų, kurių veiklioji medžiaga būtų BZP, pagaminta nebuvo, nes paaiškėjo, kad BZP sukeliamas poveikis yra panašus į amfetamino, tik silpnesnis. Pavartojus BZP padažnėja pulsas, padidėja kraujo
spaudimas, išsiplečia vyzdžiai. BZP vartojantiems asmenims pasireiškia blogas apetitas, karščio
ir šalčio priepuoliai, stiprus prakaitavimas, skrandžio skausmai, pykinimas, vėmimas, smarkus
širdies plakimas, galvos skausmas, drebulys, energijos trūkumas, atsiranda keistos mintys, nuotaikos svyravimai, sumišimas, dirglumas. Yra nustatyti viso kūno traukulių atvejai ir kvėpavimo
slopinimas. Pasitaikė mirties atvejų.
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mCPP poveikis pasireiškia nerimu, galvos sukimusi, atsiranda sumišimas, drebulys, pykinimas, vėmimas, dusulys, padidėja jautrumas šviesai ir triukšmui, baimė prarasti kontrolę, migrena, panikos priepuoliai, depresija, agresija.
Vartojimo būdai. Paprastai geriamos tabletės arba kapsulės, kartais švirkščiami BZP tirpalai
arba įkvepiami milteliai.
Kiti pavadinimai: BZP dar vadinamas A2, Legal X, Legal E, Pep X ir kt.
mCPP dar vadinamas Arlequin, X4 ir kt.

Benzodiazepinai
Tai sintetinės medžiagos, slopinančios centrinę nervų sistemą. Jos plačiai vartojamos nerimo,
nemigos gydymui, traukulių malšinimui. Pirmoji šiai grupei priklausanti medžiaga chlordiazepoksidas buvo susintetinta 1957 m., medicinoje pradėta naudoti 1961 m. Benzodiazepinams (iš
viso 35 medžiagoms) taikomos tarptautinės kontrolės priemonės.
Cheminės savybės. Benzodiazepinų grupės branduolio pilnas sisteminis pavadinimas (pagal
IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry) – 2,3-diazabicyclo[5.4.0]undeca3,5,7,9,11pentaene. Benzodiazepinų grupės CAS numeris – 12794-10-4. Diazepamas – labiausiai
žinoma benzodiazepinų grupės medžiaga.
Diazepamo molekulinė struktūra

Molekulinė formulė C16H13ClN2O
Molekulinis svoris 284,7 g/mol
Diazepamo CAS numeris 439-14-5
Poveikis. Benzodiazepinai – tai centrinę nervų sistemą (CNS) slopinančios medžiagos.
Vartojant šias medžiagas dingsta nerimas, psichinė įtampa, žmogus atsipalaiduoja, lengviau užmiega, atsiranda mieguistumas. Pavartojus didesnes dozes gali sutrikti judesių koordinacija, atsirasti galvos svaigimas, sumažėti kraujo spaudimas, žmogus gali nualpti. Ilgesnį laiką vartojant
didesnes dozes atsiranda galvos skausmas, dirglumas, sumišimas, atminties sutrikimas, depresija,
nemiga, rankų drebėjimas. Šios medžiagos naudojamos nerimo, nemigos, psichologinių sutrikimų (panikos priepuolių, panikos sutrikimų) gydymui. Benzodiazepinai skiriasi savo poveikio
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trukme: trumpai veikiančių (pvz., midazolamo) skilimo pusperiodis yra trumpesnis nei 24 valandos, vidutinės trukmės poveikio (pvz., nitrazepamo) skilimo pusperiodis – ilgesnis nei 24 valandos, ilgo poveikio (pvz., diazepamo) – ilgesnis nei 48 valandos. Skilimo pusperiodžio laikas
priklauso ir nuo asmens individualių savybių. Perdozavus benzodiazepinų atsiranda nekontroliuojamas elgesys, pasireiškiantis priešiškumu ar agresija. Tai ypač būdinga, jei kartu vartojamas
alkoholis. Vartojant benzodiazepinus kartu su alkoholiu taip pat padidėja perdozavimo, dėl kurio
gali ištikti mirtis, rizika, nes tiek benzodiazepinai tiek alkoholis slopina centrinę nervų sistemą.
Mirties rizika padidėja, kai kartu su benzodiazepinais vartojami opioidai. Švirkščiant benzodiazepinus ne tik padidėja mirtį sukeliančio perdozavimo tikimybė, bet taip pat ir audinių pažeidimo, gangrenos, užsikrėtimo žmogaus imunodeficito bei hepatito C virusu tikimybė.
Vartojimo būdai. Paprastai piktnaudžiaujama tabletėmis, kapsulėmis, rečiau švirkščiamasi
tirpalus. Piktnaudžiaujantys šiomis medžiagomis dar taiko ir miltelių įkvėpimo per nosį būdą.
Kiti pavadinimai: Bonzos, blues / blusys, tranx, reche‘s, duck eggs, roofies, V’s ir kt.

2.2. NAUJOS PSICHOAKTYVIOS MEDŽIAGOS
Daugelyje pasaulio šalių, tame tarpe ir Lietuvoje, platinamos naujos psichoaktyviu poveikiu
pasižyminčios medžiagos, skirtos svaiginimuisi. Naujos psichoaktyvios medžiagos – tai medžiagos, pasižyminčios psichiką veikiančiu poveikiu ir dar neįtrauktos į tarptautinius kontroliuojamų
narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus. Šios medžiagos gali būti tiek augalinės kilmės,
tiek sintetinės cheminės medžiagos.
Naujos psichoaktyvios medžiagos prekyboje dažniausiai pristatomi kaip buityje naudojamos
priemonės, „arbatos“, „botanikos tyrimams skirti mišiniai“, „istorinis paveldas“, „vonios druskos“
ir t. t. Tikroji šių produktų paskirtis – apsvaigimo efektas. Dažniausiai tokiomis medžiagomis
prekiaujama internete, sekso prekių parduotuvėse. Pasilinksminimo vietose naujos psichoaktyvios medžiagos platinamos kaip „ekstazio“ tabletės. Tokiais atvejais šiose tabletėse tikrojo „ekstazio“ veikliosios medžiagos būna tik dalis arba visai nebūna.
Europos Sąjungoje nuo 1997 m. veikia Ankstyvojo reagavimo sistema, skirta informacijos
pasikeitimui apie naujai atsirandančias rinkoje psichoaktyvias medžiagas. Šį keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas mechanizmą apibrėžia 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos
sprendimas 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų
rizikos įvertinimo ir kontrolės [27]. Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo
(Reitox) nacionaliniai centrai arba Europolo nacionaliniai padaliniai pranešimus apie šalyse nustatytas naujas psichoaktyvias medžiagas siunčia Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos
centrui (ENNSC) arba Europolui, kurie gautus pranešimus ir turimą papildomą informaciją išsiunčia visiems nacionaliniams centrams. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro
informacinio tinklo nacionaliniu centru Lietuvoje yra paskirtas Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
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Lietuvoje Ankstyvojo reagavimo sistema veikia nuo 2005 m. pradžios. Pasikeitimas informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas vyksta vadovaujantis Pasikeitimo informacija apie
naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimą tvarkos aprašu, patvirtintu Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. 1.2-2 (Žin., 2005, Nr. 9-318), [28]. Apibendrinta informacija teikiama Europos narkotikų ir
narkomanijos stebėsenos centrui, o Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos teikia informaciją Europolui.
Remdamasi rizikos įvertinimo ataskaita Europos Komisija teikia Tarybai siūlymus dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviai medžiagai. Jei Taryba nusprendžia naujai psichoaktyviai medžiagai taikyti kontrolės priemones, valstybės narės turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip
per metus nuo Tarybos sprendimo, pradėti taikyti kontrolės priemones, nustatytas atitinkamai
1961 m. Jungtinių Tautų bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje arba 1971 m. Jungtinių
Tautų psichotropinių medžiagų konvencijoje (1 pav.).
1 pav. Informacijos pasikeitimas / ankstyvas reagavimas pagal Tarybos sprendimą 2005/387/TVR:
trijų žingsnių procesas

Rizikos vertinimas

Sprendimo priėmimas
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Nuo 2005 m. Europos Sąjungoje stebimas žymus tokių naujų psichoaktyvių medžiagų teikimas į rinką. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro duomenimis, 2005–2010 m.
gauta 118 pranešimų apie naujų psichoaktyvių medžiagų pasirodymą rinkoje. Daugiau nei pusę
iš jų sudaro medžiagos, pasižyminčios stimuliuojančiu poveikiu [29].
Dažnai nuo naujos psichoaktyvios medžiagos sukūrimo iki sprendimo taikyti kontrolės priemones naujai psichoaktyviai medžiagai praeina daug metų [30]. Naujos psichoaktyvios medžiagos sukūrimo ir kontrolės taikymo etapai pateikti 2 pav.
2 pav. Naujos psichoaktyvios medžiagos sukūrimo ir kontrolės taikymo etapai

Paskutiniaisiais metais didelę pranešimų dalį sudaro informacija apie įvairius sintetinius katinono darinius bei sintetinius kanabinoidus, dažnai pridedamus į žolių mišinius.

Žolių mišiniai („Spice“)
Tai vienas populiariausių augalinės kilmės mišinių, kurie buvo pateikti į rinką pastaraisiais
metais. Rinkoje pasirodė įvairių žolių mišinių pakuotės po 0,4–3 g, kurie reklamuojami kaip
„rūkomieji mišiniai“, „smilkalai“, „arbatos“, „botanikos tyrimams“, „istorinis paveldas“, „ne žmonių vartojimu“ skirtos prekės. Ant tokių pakuočių dažnai nurodyta, kad mišinį sudaro įvairios
8–10 žolių. Kai kurių tokių žolių poveikis panašus į kanapių. 2008 m. buvo gauta informacija,
kad į tokių mišinių sudėtį įeina ir sintetinės medžiagos – sintetiniai kanabinoidai, kurie žmogaus
organizme veikia tuos pačius receptorius kaip kanapėse randamas tetrahidrokanabinolis. Būtina
pabrėžti, kad daugeliui sintetinių kanabinoidų būdingas stipresnis poveikis nei natūraliai randamo kanapėse tetrahidrokanabinolio (THC). Sintetiniai kanabinoidai buvo sukurti mokslinių
tyrimų tikslams ir mėginti taikyti farmakologijoje stipraus skausmo malšinimui. Vaistų, kurių
sudėtyje būtų šių medžiagų, kol kas nėra [31, 32].
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Sintetiniai kanabinoidai yra naujos medžiagos, todėl jų poveikis žmogui nepilnai ištirtas.
Manoma, kad priklausomybė nuo šių medžiagų atsiranda žymiai greičiau nei nuo kanapėse randamo tetrahidrokanabinolio. Yra duomenų, kad organizme susidarantys skilimo produktai pasižymi kancerogeniniu poveikiu. Vokietijoje, Airijoje vartotojams pasitaikė sunkių širdies veiklos
sutrikimų, sąmonės netekimų.
Būtina pabrėžti, kad augalinė produkto kilmė nereiškia, kad produktas saugus vartoti.
Daugelio augalų, ypač anksčiau nevartotų medicinoje, poveikis žmogaus organizmui nėra žinomas. Dar didesnė rizika sveikatai, kai vartojami įvairių augalų mišiniai, nes sunku numatyti
galimą skirtingų augalų veikliųjų medžiagų tarpusavio sąveiką ir jų galimą poveikį žmogaus organizmui. Be to, vartojant augalų mišinius, priklausomai nuo augalų rūšies, paruošimo, net ir žinomos sudėties mišinių veikliųjų medžiagų poveikio stiprumas organizmui gali būti labai įvairus
ir kintantis. Daugeliui žolių būdingas kepenis ir (arba) inkstus pažeidžiantis poveikis. Sutrikus šių
organų veiklai sutrinka kenksmingų medžiagų šalinimas iš organizmo. Dažniausiai žolių mišiniai
yra rūkomi, rečiau geriami kaip arbatos.
Rūkymui skirti žolių mišiniai (nors paskirtis gali būti nurodyta ir kitokia) organizmą nuodija
daugiau nei tabako gaminiai. Sukeliami ne tik psichiniai sutrikimai, bet ir žymiai padidėja rizika
susirgti plaučių vėžiu, širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, nes patenkančių dervų ir anglies
monoksido kiekiai kelis kartus viršija tabako gaminiuose leidžiamus kiekius [32].
Siekiant kontroliuoti naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimą rinkoje, nuolat vertinama
minėtų medžiagų keliama rizika bei peržiūrimas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.
2004–2010 m. į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113) buvo įtrauktos medžiagos, nurodytos
25 lentelėje.
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25 lentelė. 2004–2010 m. į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įrašytos medžiagos
2004 m.

I sąrašas

2006 m.
2007 m.
2008 m.

II sąrašas
I sąrašas
I sąrašas
I sąrašas

II sąrašas

2009 m.
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I sąrašas

2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)
2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)
2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)
PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)2-aminopropane)
TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)
Amineptinas
1-(3-chlorofenil)piperazinas (mCPP)
1-benzilpiperazinas (BZP)
Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (lot. Salvia divinorum)
Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas
Puošnioji vožtė ir jos dalys (angl. Kratom, lot. Mitragyna speciosa)
Puošniosios vožtės ir jos dalių ekstraktas
Salvinorinas A (Kvaitulinio šalavijo veiklioji medžiaga)
Mitragininas (Puošniosios vožtės veiklioji medžiaga)
Actekiška sapnažolė (lot. Calea zacatechichi),
Kvaitulinis echinopsis (lot. Echinopsis pachanoi),
Svaigusis pipiras (lot. Piper methysticum, angl. kava kava),
Hoodia gordonii (lot.)
Tikroji liūtausė (lot. Leonotis leonurus),
Siauražiedė mimoza (lot. Mimoza tenuiflora),
Žydroji vandens lelija (lot. Nymhaea caerulea),
Sirijos rūta (lot. Peganum harmala),
Psychotria viridis (lot.),
Rivea corymbosa (lot.) (angl. morning gloria),
Trichocereus peruvianus (lot.)
JWH-018 ((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)
JWH-073 (1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1butylindol-3-yl)methanon)
CP-47,497 (5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)
CP-47,497-C6 (5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]phenol)
CP-47,497-C8 (5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)
CP-47,497-C9 (5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]phenol)
HU-210 (6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)
Gyslotasis vyklys ir jo dalys (lot. Argyreia nervosa, angl. Hawaiian baby
woodrose),
Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas
Linažiedis sukutis ir jo dalys (lot. Ipomoea violacea, angl. Morning glory)
Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas
Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (lot. Banisteriopsis caapi)
Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas
Lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai (gyslotojo
vyklio ir linažiedžio sukučio veikliosios medžiagos)
4-fluoramfetaminas
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II sąrašas

2010 m.

II sąrašas
I sąrašas

Harminas (svaigiojo kvaitulio veiklioji medžiaga)
Harmalinas (svaigiojo kvaitulio veiklioji medžiaga)
Tapentadolis
JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenylmethanone)
JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)
JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole)
bk-PMMA (Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2(methylamino)propan-1-one))
TFMPP (1-(3-trifluorometilfenil)-piperazinas)
Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcatinone; 2-metilamino-1p-tolilpropan-1-one)
DOI (2,5-dimetoksi-4-jodoamfetaminas)
3-fluorometkatinonas

2.3. LAKIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS
Cheminių medžiagų rinkoje kasmet atsiranda apie 1–2 tūkst. naujų cheminių medžiagų.
Vartojant jas ne pagal paskirtį, keliama rimta grėsmė žmonių sveikatai. Piktnaudžiavimas cheminėmis lakiosiomis medžiagomis, vadinamais „buzais“, „poperiais“, „niochais“, yra tapęs paauglystės problema.

Stebima tendencija, kad lakų, dažų, tirpiklių vartojimą svaiginimosi tikslais keičia piktnaudžiavimas lakiaisiais nitritais (amilnitritu, butilnitritu, izobutilnitritu, izopropilnitritu).
Šios medžiagos atpalaiduodamos lygiuosius kraujagyslių raumenis, išplečia venas, koronarus,
periferines arterioles, sukeldamos ortostatinę hipotenziją. Didelės nitritų dozės sukelia methemoglobinemiją. Tai būklė, kai dėl pasikeitusio hemoglobino geležies valentingumo hemoglobinas
negali prisijungti deguonies. Tai sukelia audinių hipoksiją. [33]. Tiek internete, tiek parduotuvėse
šios medžiagos gali būti pristatomos ir parduodamos kaip kambarių oro gaivikliai, dezodorantai
bei odinių dirbinių valikliai (supilstyti į 10 ml, 15 ml ar 30 ml talpos buteliukus). Klaidingai manoma, kad svaiginimasis tokiomis medžiagomis nesukelia priklausomybės. Paaugliai, kurie nors
vieną kartą gyvenime naudojo „poperius“, ateityje dažniau pradeda svaigintis kitomis narkotinėmis medžiagomis, padidėja šių asmenų protinių sugebėjimų sutrikimų rizika.
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2009 m. amilnitritas ir cikloheksilnitritas įtraukti į Nuodingų medžiagų pagal jų toksiškumą
sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. 3-47) [34].

2.4. NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO
PAPLITIMAS PASAULYJE
Narkotikų vartojimas tarp visų gyventojų arba atskirų gyventojų amžiaus grupių vertinamas atliekant reprezentatyvias apklausas. Įvertinus apklausų duomenis, sprendžiama, kokia gyventojų dalis per tam tikrą laiko tarpą vartojo konkrečias narkotine psichotropines
medžiagas. Apklausos suteikia naudingos informacijos apie vartojimo būdus, socialines ir
demografines vartotojų charakteristikas bei narkotinių psichotropinių medžiagų prieinamumą. Rekomenduojama tokių apklausų duomenis naudoti nustatant narkotikų kontrolės prioritetus, planuojant konkrečias priemones [35]. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos
centras (angl. European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction – toliau EMCDDA).
EMCDDA, glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais ekspertais, parengė bendrus pagrindinius klausimus („Europos pavyzdinį klausimyną“ (angl. European Model Questionnaire,
EMQ) apklausoms atlikti [36, 37]. Šis protokolas jau taikomas daugumoje Europos Sąjungos
valstybių narių.
Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo projekte Europos mokyklose (angl. ESPAD) narkotikų ir alkoholio vartojimui reprezentatyviose 15–16 metų moksleivių imtyse įvertinti taikomi standartizuoti metodai ir priemonės. Lietuvoje apklausos atliktos 1995, 1999, 2003 ir
2007 metais. 2007 m. duomenys rinkti 35 šalyse, įskaitant 25 Europos Sąjungos valstybes
nares, Norvegiją ir Kroatiją [38, 39].

Tyrime į sąvoką „narkotikai“ įeina narkotinės ir psichotropinės medžiago: kanapės (hašišas, marihuana, „žolė“), ekstazis, amfetaminas, kokainas, heroinas, LSD, haliucinogeniniai
grybai bei pačių respondentų nurodytos kitos nelegaliai vartojamos psichoaktyvios medžiagos [40, 41].
Psichoaktyvios medžiagos apima ne tik narkotikus, bet ir narkotinius psichotropinius
vaistus, alkoholį, tabaką, lakiąsias medžiagas.
Vartojimo laikotarpis (kategorijos):
Vartoję nors kartą gyvenime (angl. lifetime prevalence, toliau – LTP) – respondentai,
nurodę, kad vartojo tam tikrą psichoaktyvią medžiagą nors kartą gyvenime.
Vartoję per paskutiniuosius 12 mėnesių (angl. last year prevalence, toliau – LYP) – respondentai, nurodę, kad vartojo tam tikrą psichoaktyvią medžiagą per pastaruosius 12 mėnesių.
Vartoję per paskutiniąsias 30 d. (angl. last month prevalence, toliau – LMP) – respondentai, nurodę, kad vartojo tam tikrą psichoaktyvią medžiagą per paskutiniąsias 30 d.
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Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo biuras 2010 metų ataskaitoje [42]
nurodo, kad bent kartą narkotikus 2008 metais vartojo nuo 155 iki 250 mln. pasaulio gyventojų.
Tai sudaro nuo 3,5 iki 5,7 proc. 15–64 metų amžiaus populiacijos (3 pav.). Pasauliniu mastu didžiausią narkotikų vartotojų dalį sudaro kanapių vartotojai (129–190 milijonų). Po to seka amfetaminų grupės medžiagų vartojimas, kokainas ir opiatai (26 lentelė).
3 pav. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas pasaulyje 2008 metais

26 lentelė. Narkotikų vartojimo per paskutinius 12 mėn. paplitimas tarp 15–64 m. pasaulio gyventojų

Kanapės
Vartojusių žmonių
skaičius, mln.
15–64 metų amžiaus
žmonių dalis, proc.

Amfetamino tipo
stimuliantai
AmfetaEkstazis
minas

Kokainas

Opioidai

Iš kurių
heroinas

165,6

24,7

9

16

16,5

12

3,9

0,6

0,2

0,4

0,4

0,3

Pastaba: Narkotikų vartotojai dažnai vartoja keletą narkotinių ar psichotropinių medžiagų, todėl bendras atskirų
narkotikų vartotojų skaičius nėra lygus pasaulio narkotikų vartotojų skaičiui.

Kanapių vartojimo tendencijos
Kanapės yra labiausiai paplitęs narkotikas Europoje. Nors XXI a. pradžioje kanapių vartojimas daugelyje šalių padidėjo, EMCDDA nurodo, kad stebimas kanapių vartojimo stabilizavimasis
ar net mažėjimas kai kuriose Europos šalyse [43]. Remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos
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stebėsenos centro 2010 m. duomenimis, kanapes bent kartą gyvenime vartojo beveik penktadalis
(22,5 proc.) 15–64 metų amžiaus Europos Sąjungos (toliau – ES) gyventojų. Tai sudaro apie 75
milijonus europiečių. Per pastaruosius 12 mėnesių kanapes vartojo apie 7 proc. arba 23 milijonai,
o per paskutiniąsias 30 dienų – apie 4 proc. arba 12 milijonų europiečių (žr. 27 lentelę).
27 lentelė. Kanapių vartojimo paplitimas tarp visų ES šalių gyventojų
Amžiaus grupė
Tikėtinas 15–64 m.
amžiaus kanapių vartotojų
skaičius Europoje, mln.
Kanapių vartojimo
tarp 15–64 m. amžiaus
Europos gyventojų
vidurkis, proc.
Šalys, kuriose vartojimas
mažiausias nurodytais
laikotarpiais, proc.
Šalys, kuriose vartojimas
didžiausias nurodytais
laikotarpiais, proc.
Tikėtinas vartotojų
skaičius Europoje tarp
15–34 m. asmenų, mln.
Kanapių vartojimo
tarp 15–34 m. amžiaus
Europos gyventojų
vidurkis, proc.
Šalys, kuriose vartojimas
mažiausias nurodytais
laikotarpiais tarp
15–34 m. amžiaus
asmenų, proc.
Šalys, kuriose vartojimas
didžiausias nurodytais
laikotarpiais tarp
15–34 m. amžiaus
asmenų, proc.

LTP
75,5

Vartojimo laikotarpis
LYP
23,0

LMP)
12,5

22,5

6,8

3,7

Rumunija, 1,5
Malta, 3,5
Kipras, 6,6
Bulgarija, 7,3
Danija, 38,6
Čekija, 34,2
Italija, 32,0
Jungtinė Karalystė, 31,1
42, 0

31,6

Rumunija, 0,4
Malta, 0,8
Graikija, 1,7
Švedija, 1,9
Čekija, 15,2
Italija, 14,6
Ispanija, 10,1
Prancūzija, 8,6
17,0

12,6

Rumunija, 0,1
Malta, Švedija, 0,5
Graikija, Lenkija, 0,9
Lietuva, Vengrija, 1,2
Čekija, 8,5
Italija, 7,2
Ispanija, 7,1
Prancūzija, 4,8
9,5

6,9

Rumunija, 2,9
Malta, 4,8
Kipras, 9,9
Graikija, 10,8

Rumunija, 0,9
Malta, 1,9
Graikija, 3,2
Kipras, 3,4

Rumunija, 0,3
Švedija, 1,0
Graikija, 1,5
Lenkija, 1,9

Čekija, 53,7
Danija, 48,0
Prancūzija, 43,6
Jungtinė Karalystė, 40,5

Čekija, 28,2
Italija, 20,3
Ispanija, 18,8
Prancūzija, 16,7

Čekija 16,7
Ispanija, 13,4
Italija, 9,9
Prancūzija, 9,8

Gyventojų apklausų duomenys rodo, kad vidutiniškai 31,6 proc. jaunų 15–34 metų amžiaus
europiečių yra nors kartą gyvenime vartoję kanapių, 12,6 proc. pavartojo šį narkotiką per praeitus metus, o 6,9 proc. – per praeitą mėnesį. Kanapes vartojančių vyrų paprastai yra daugiau negu
moterų.
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Amfetaminų ir ekstazio vartojimo tendencijos
Amfetaminai (bendrinis pavadinimas ATS) ir ekstazis vieni dažniausiai Europoje vartojamų
narkotikų (28 lentelė) [43]. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro duomenys rodo,
kad stebimos amfetamino ir ekstazio vartojimo Europoje stabilizavimosi ar net mažėjimo tendencijos. Tikėtina, kad kai kuriose ES šalyse amfetaminų ir ekstazio vartojimą keičia kokainas.
28 lentelė. Amfetaminų vartojimo paplitimas tarp visų ES šalių gyventojų
Vartojimo laikotarpis

Amžiaus grupė
Tikėtinas 15–64 m. amžiaus
amfetaminų vartotojų skaičius
Europoje, mln.
Amfetaminų vartojimo tarp
15–64 m. amžiaus Europos
gyventojų vidurkis, proc.
Šalys, kuriose vartojimas
mažiausias nurodytais
laikotarpiais tarp 15–64 m.
asmenų, proc.
Šalys, kuriose vartojimas
didžiausias nurodytais
laikotarpiais tarp 15–64 m.
asmenų, proc.
Tikėtinas amfetamino
vartotojų skaičius Europoje tarp
15–34 m. asmenų, mln.
15–34 m. amžiaus Europos
gyventojų vartojančių
amfetaminus, vidurkis, proc.
Šalys, kuriose vartojimas
mažiausias nurodytais
laikotarpiais tarp 15–34 m.
amžiaus asmenų, proc.
Šalys, kuriose vartojimo
paplitimas didžiausias
nurodytais laikotarpiais tarp
15–34 m. amžiaus asmenų,
proc.

LTP
12

LYP
2

Iki 12,3

Iki 1,0

Rumunija, 0,0
Graikija, 0,1
Malta, 0,4
Kipras, 0,8
Jungtinė Karalystė, 12,3
Danija, 6,3
Švedija, 5,0
Čekija, 4,3
7,0

Rumunija, Malta, Graikija, 0,0
Prancūzija, 0,1
Portugalija, 0,2
Čekija, 1,7
Jungtinė Karalystė, Danija, 1,2
Norvegija, Estija, 1,1
1,5

5,2

Rumunija, 0,1
Graikija, 0,2
Malta, 0,7
Kipras, 0,8
Jungtinė Karalystė, 15,4
Danija, 10,5
Čekija, 7,8
Latvija, 6,1

1,2

Rumunija, Graikija, 0,1
Prancūzija, 0,2
Kipras, 0,3
Portugalija, 0,4
Čekija, 3,2
Danija, 3,1
Estija, 2,5
Jungtinė Karalystė, 2,3

Kokaino vartojimo tendencijos
Kokaino vartojimas ir šio narkotiko konfiskavimo atvejų skaičius per pastarąjį dešimtmetį
ES padidėjo. Kokainas tampa vienas labiausiai vartojamų narkotikų Europoje (30 lentelė) [43].
Kokaino vartojimas sutelktas Vakarų ir Pietų Europos šalyse.
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29 lentelė. Kokaino vartojimo paplitimas tarp visų ES šalių gyventojų
Amžiaus grupė
Tikėtinas vartotojų
skaičius Europoje
tarp 15–64 m.
asmenų, mln.
Kokaino vartojimo
tarp 15–64 m.
amžiaus Europos
gyventojų, vidurkis,
proc.
Šalys, kuriose
kokaino vartojimas
mažiausias
nurodytais
laikotarpiais tarp
15–64 m. asmenų,
proc.
Šalys, kuriose
kokaino vartojimo
paplitimas
didžiausias tarp
15–64 m. asmenų,
proc.
Tikėtinas kokaino
vartotojų skaičius
Europoje tarp
15–34 m. asmenų,
mln.
15–34 m. amžiaus
Europos gyventojų
vartojančių kokainą,
vidurkis, proc.
Šalys, kuriose
kokaino vartojimas
mažiausias
nurodytais
laikotarpiais tarp
15–34 m. amžiaus
asmenų, proc.
Šalys, kuriose
kokaino vartojimo
paplitimas
didžiausias
nurodytais
laikotarpiais tarp
15–34 m. amžiaus
asmenų, proc.
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LTP
14,0

4,1

Vartojimo laikotarpis
LYP
4,0

1,3

LMP
2,0

0,5

Rumunija, 0,1
Malta, 0,4
Lietuva, 0,5
Graikija, 0,7

Rumunija, 0,0
Graikija, 0,1
Vengrija, Lenkija,
Lietuva, 0,2
Malta, 0,3

Rumunija, Graikija, 0,0
Malta, Švedija, Lenkija,
Lietuva, Estija, Suomija, 0,1

Jungtinė
Karalystė, 9,4
Ispanija, 8,3
Italija, 6,8
Airija, 5,3

Ispanija, 3,1
Jungtinė
Karalystė, 3,0
Italija, 2,2
Airija, 1,7

Jungtinė Karalystė, 1,5
Ispanija, 1,1
Italija, 0,8
Austrija, 0,6

8,0

3,0

1,5

5,9

2,3

0,9

Rumunija, 0,1
Lietuva, 0,7
Malta, 0,9
Graikija, 1,0

Rumunija, 0,1
Graikija, 0,2
Lenkija, Lietuva, 0,3
Vengrija, 0,4

Rumunija, 0,0
Graikija, Lenkija, Lietuva, 0,1
Vengrija, Estija, 0,2

Jungtinė
Karalystė, 14,9
Ispanija, 11,8
Danija, 9,5
Airija, 8,2

Jungtinė
Karalystė, 6,2
Ispanija, 5,5
Danija, 3,4
Airija, Italija, 3,1

Jungtinė Karalystė, 2,9
Ispanija, 1,9
Italija, 1,1
Airija, 1,0
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2.5. PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS
LIETUVOJE
Tabako vartojimo paplitimas
Rūkymas yra plačiai paplitęs žalingas įprotis tarp Lietuvos gyventojų. Apklausos duomenys
rodo, kad du iš trijų (66,0 proc.) 15–64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų yra nors kartą gyvenime rūkę.
Nė karto nebandę to daryti yra 34,0 proc. 15–64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų (30 lentelė) [41].
30 lentelė. Respondentų, vartojusių tabaką, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, 2004 ir 2008 metais (proc.)
vyr.
LTP
LYP
LMP

15–64 m.
mot. iš viso

vyr.

15–34 m.
mot. iš viso

vyr.

35–64 m.
mot. iš viso

2008 m.

74,3

58,8

66,0

74,8

68,7

71,6

73,9

50,8

61,5

2004 m.
2008 m.
2004 m.
2008 m.
2004 m.

80,9
43,1
51,7
40,5
48,6

51,9
25,5
24,3
23,5
22,1

65,8
33,7
37,4
31,5
34,8

79,3
43,3
49,4
40,6
45,9

66,0
30,8
32,6
27,8
28,9

72,6
36,7
41,0
33,8
37,4

82,3
43,1
53,5
40,5
50,7

41,9
21,2
18,3
20,1
17,3

60,7
31,4
34,7
29,6
32,9

2008 m. per paskutiniąsias 30 dienų Lietuvoje rūkė beveik trečdalis 15–64 m. amžiaus gyventojų – 40,5 proc. vyrų ir 20,1 proc. moterų. Visose amžiaus grupėse tabako vartojimo paplitimas tarp vyrų yra didesnis nei tarp moterų. Didžiausias rūkymo paplitimas tiek tarp vyrų,
tiek tarp moterų yra 25–34 m. amžiaus grupėje. Lyginant 2004 ir 2008 metų tyrimų duomenis,
2008 m. sumažėjo rūkiusiųjų per paskutinius 12 mėnesių ir per paskutines 30 dienų. Rūkymo
nors kartą gyvenime paplitimas sumažėjo tarp vyrų, tačiau padidėjo tarp moterų. Taigi, bendra
rūkymo paplitimo mažėjimo tendencija yra siejama su šio žalingo įpročio atsisakančiais vyrais.
Rūkančių atsitiktinai ir nereguliariai padaugėjo visose amžiaus grupėse. Daugiau cigarečių per
dieną surūko vyrai. Visose amžiaus grupėse tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų, padaugėjo surūkančių daugiau nei 21 cigaretę per dieną. Visose vyrų amžiaus grupėse padaugėjo nerūkusių per
paskutines 30 dienų. 2008 m. sumažėjo moterų, kurios nerūkė per paskutines 30 dienų, tačiau
padaugėjo jaunų moterų, kurios rūko nereguliariai, surūko 1–10 cigarečių, 21 ir daugiau cigarečių per dieną. 2004 m. bei 2008 m. apklausos parodė, kad rūkyti vidutiniškai pradedama būnant
18 metų amžiaus. Iki 16 m. rūkyti pradėjo ketvirtadalis, iki 20 m. – trys ketvirtadaliai 15–64 m.
amžiaus Lietuvos gyventojų.

Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas
2008 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos [41] duomenimis, per paskutines 30 dienų alkoholinius gėrimus vartojo daugiau nei 62,2 proc. respondentų. Vyrai alkoholinius gėrimus linkę
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vartoti labiau nei moterys. Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp lyčių nėra tik tarp 15–34 metų
respondentų pagal alkoholinių gėrimų vartojimo per paskutinius 12 mėnesių rodiklį (31 lentelė).
31 lentelė. Respondentų, vartojusių alkoholinius gėrimus, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį
2004 ir 2008 metais (proc.)
15–64 m.
LYP
LMP

2008 m.
2004 m.
2008 m.
2004 m.

15–34 m.

35–64 m.

vyr.

mot.

iš viso

vyr.

mot.

iš viso

vyr.

mot.

iš viso

89,0
89,5
69,4
76,6

85,1
81,0
55,9
59,8

86,9
85,1
62,2
67,8

90,7
87,8
72,9
75,5

88,8
82,9
65,3
65,7

89,7
85,4
68,9
70,6

87,6
90,9
66,4
77,5

82,1
79,7
48,2
55,5

84,6
84,9
56,6
65,8

Lyginant 2004 m. ir 2008 m. atliktų apklausų duomenis, reikšmingų skirtumų alkoholinių
gėrimų vartojimo paplitime tiek per paskutinius 12 mėnesių, tiek per paskutines 30 dienų nenustatyta. Respondentų pasiskirstymo pagal alkoholinių gėrimų vartojimo dažnumą duomenys
pateikti 32 lentelėje.
32 lentelė. Respondentų pasiskirstymas atsakius į klausimą „Kaip dažnai per paskutines 30 dienų Jūs vartojote įvairius alkoholinius gėrimus?“ 2004 ir 2008 metais (proc.)
15–64 m.
vyr.
Kasdien arba
beveik kasdien
Keletą kartų per
savaitę
Nors vieną kartą
per savaitę
Rečiau negu vieną
kartą per savaitę
Sunku pasakyti
Per paskutines
30 dienų nevartojo

15–34 m.

mot. iš viso

vyr.

35–64 m.

mot. iš viso

vyr.

mot. iš viso

2008 m.
2004 m.
2008 m.
2004 m.

3,3
3,3
12,3
12,5

0,6
0,4
3,9
2,6

1,8
1,8
7,9
7,3

2,9
2,5
13,7
12,5

0,7
0,4
5,6
3,7

1,7
1,5
9,4
8,1

3,6
4,1
11,2
12,5

0,5
0,4
2,6
1,8

1,9
2,1
6,6
6,8

2008 m.
2004 m.
2008 m.
2004 m.
2008 m.
2004 m.
2008 m.
2004 m.

20,2
23,4
30,5
29,9
3,2
5,7
30,6
23,4

10,3
10,9
37,1
35,2
4,0
9,1
44,1
40,2

14,9
16,9
34,0
32,7
3,6
7,4
37,8
32,2

23,4
25,2
30,4
27,9
2,7
5,7
26,9
24,5

15,6
14,6
39,4
37,3
3,6
8,6
35,1
34,3

19,3
19,9
35,2
32,6
3,2
7,1
31,2
29,4

17,5
21,9
30,5
31,6
3,6
5,7
33,6
22,5

6,0
8,2
35,2
33,7
4,4
9,4
51,4
44,5

11,3
14,6
33,0
32,7
4,0
7,7
43,2
34,2

Trečdalis (33,6 proc.) respondentų nurodė niekada vienu metu neišgeriantys šešių ar daugiau
standartinių alkoholio vienetų. 2004 m. tokie respondentai sudarė apie 25 proc. Tyrimai rodo,
kad alkoholinius gėrimus vidutiniškai pradedama 18 metų amžiaus. Iki 16 m. vartoti alkoholinius gėrimus pradėjo ketvirtadalis apklaustųjų. Daugiau kaip 90 proc. apklaustųjų alkoholinius
gėrimus pradėjo vartoti iki 21 m.
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Narkotikų vartojimo paplitimas
2008 m. atlikto reprezentatyvaus 15–64 metų Lietuvos gyventojų tyrimo duomenimis, bent
vieną narkotiką nors kartą gyvenime yra bandę 12,5 proc., nors kartą per pastaruosius 12 mėn. –
6,2 proc., o nors kartą per pastarąsias 30 dienų – 1,5 proc. gyventojų. Narkotikus nors kartą gyvenime nurodė vartoję daugiau vyrai (16,4 proc.), nei moterys (9,2 proc.), jaunesni (15–34 metų
amžiaus) nei vyresni (35–64 metų amžiaus) respondentai, atitinkamai 22,1 proc. ir 4,7 proc.
(33 lentelė) [41].
33 lentelė. Respondentų, vartojusių bet kokius narkotikus, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį
2004 ir 2008 metais (proc.)
15–64 m.

LTP
LYP
LMP

15–34 m.

35–64 m.

vyr.

mot.

iš viso

vyr.

mot.

iš viso

vyr.

mot.

iš viso

2008 m.

16,4

9,2

12,5

28,3

16,5

22,1

6,4

3,3

4,7

2004 m.

13,1

3,8

8,2

20,8

7,3

14,1

6,8

1,2

3,8

2008 m.

8,4

4,2

6,2

14,3

7,4

10,6

3,5

1,6

2,5

2004 m.

3,9

1,2

2,5

7,5

2,8

5,2

0,1

0,0

0,1

2008 m.

2,2

0,9

1,5

4,1

1,8

2,9

0,6

0,2

0,4

2004 m.

1,4

0,1

0,7

2,9

0,2

1,5

0,0

0,0

0,0

Lyginant 2004 metų ir 2008 metų duomenis, pastebimas narkotikų vartojimo paplitimo padidėjimas bendroje populiacijoje tiek nors kartą gyvenime bandžiusių, tiek vartojusių per paskutinius 12 mėnesių bei per paskutines 30 dienų. Ypač padaugėjo moterų, kurios vartojo narkotikus
nors kartą gyvenime ir per paskutinius 12 mėnesių (tarp jaunesnių moterų šis procentas yra
daugiau nei dvigubai didesnis). Labiausiai šalyje yra paplitęs kanapių vartojimas: nors kartą gyvenime (LTP) kanapes yra vartoję 11,9 proc., per pastaruosius 12 mėnesių (LYP) – 5,6 proc., per
paskutiniąsias 30 dienų (LMP) – 1,2 proc. Lietuvos gyventojų (34 lentelė).
34 lentelė. Respondentų, vartojusių kanapes, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį 2004 ir 2008
metais (proc.)
15–64 m.
LTP
LYP
LMP

15–34 m.

35–64 m.

vyr.

mot.

iš viso

vyr.

mot.

iš viso

vyr.

mot.

iš viso

2008 m.

15,8

8,5

11,9

27,6

15,6

21,2

6,0

2,8

4,3

2004 m.

12,1

3,4

7,6

19,0

6,9

12,9

6,5

0,9

3,5

2008 m.

7,7

3,8

5,6

13,4

6,9

9,9

3,0

1,3

2,1

2004 m.

3,4

1,1

2,2

6,5

2,6

4,6

0,8

0,1

0,4

2008 m.

1,7

0,7

1,2

3,6

1,6

2,6

0,1

0,1

0,1

2004 m.

1,4

0,1

0,7

2,9

0,2

1,5

0,3

0,0

0,1
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2008 m. tarp jaunesnių moterų kanapių vartojimas išaugo visose vartojimo kategorijose (LTP,
LYP, LMP). 2008 m., ekstazį nors kartą gyvenime vartojo 2,1 proc., per pastaruosius 12 mėnesių –
1 proc., per paskutines 30 dienų – 0,3 proc. 15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų. 2008 m.
tyrimo Lietuvoje duomenimis kokainą nors kartą gyvenime vartojo 0,5 proc. 15–64 m. Lietuvos
gyventojų. Per pastaruosius 12 mėnesių – 0,2 proc., per paskutiniąsias 30 dienų – 0,1 proc.
15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų. Labiausiai paplitusio narkotiko – kanapių vartojimo
pradžios amžius yra 19 m. Vidutinis amfetamino ir heroino vartojimo pradžios amžius – 18 m.
Kokaino ir LSD – 22 m.

ALKOHOLIO IR KITŲ NARKOTIKŲ TYRIMAS
EUROPOS MOKYKLOSE
2007 m. ESPAD (angl. European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) tyrimo duomenimis, penktadalis apklaustų Lietuvos mokinių nors kartą savo gyvenime yra bandę
kokių nors narkotikų, tarp jų 26 proc. berniukų ir 14 proc. mergaičių [44]. Tarp nors kartą
gyvenime vartojusių narkotikus mokinių didžiausia dalis vartojo marihuaną (kanapes, hašišą,
„žolę“) – 18,2 proc. Šį narkotiką nors kartą gyvenime yra vartoję beveik du kartus daugiau
berniukų, negu mergaičių: berniukų – 23,9 proc., mergaičių – 12,8 proc. Vartojimo paplitimas
nors kartą gyvenime, per paskutiniuosius 12 mėn., per pastarąsias 30 dienų 2007 metais, pateikiamas 4 paveiksle.
4 pav. Marihuanos / hašišo vartojimo paplitimas nors kartą gyvenime, per 12 mėn., per 30 dienų
2007 metais (proc.)

Ryškiausia narkotikų vartojimo kaitos nuo 2003 metų tendencija yra marihuanos / hašišo vartojimo nors kartą gyvenime padidėjimas (5 pav.) Šio narkotiko vartojimas nors kartą gyvenime
per pastaruosius ketverius metus padidėjo nuo 13,5 iki 18,2 proc.
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5 pav. Marihuanos / hašišo vartojimas LTP, LYP, LMP, 2003 ir 2007 m., proc.

Vartojusių šio narkotiko nors kartą gyvenime tiek mergaičių, tiek berniukų padaugėjo: berniukų nuo 18 proc. (2003 m.) iki 24 proc. (2007m.), mergaičių – nuo 9 (2003 m.) iki 13 proc.
(2007 m.).
Antras pagal populiarumą po marihuanos / hašišo narkotikas yra ekstazis. Jį bent vieną – du
kartus gyvenime vartojo 3,4 proc. visų mokinių. Amfetaminus nors kartą gyvenime yra bandę vartoti 3 proc. paauglių. Narkotikų vartojimo paplitimas tarp 15–16 m. paauglių 2003 m. ir
2007 m. pateikiama 6 pav.
6 pav. Narkotikų vartojimas nors kartą gyvenime (proc.)
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LSD ir kitų haliucinogenų vartojimas išaugo nuo 1,4 proc. (2003 m.) iki 2,2 proc. (2007 m.).
Beveik visi narkotikai labiau paplitę tarp berniukų negu tarp mergaičių. Tokia tendencija vyravo
ir 2003 metais.
Narkotikų, ypač marihuanos, vartojimas didžiuosiuose miestuose paplitęs kelis kartus labiau
negu miesteliuose ir kaimuose; tik ekstazį yra bandę šiek tiek daugiau mažesnių miestų mokinių
(7 pav.). 46 proc. didžiųjų miestų, 39 proc. mažesnių miestų ir rajonų centrų ir 25 proc. miestelių ir kaimų mokinių nurodė, kad nors kartą gyvenime turėjo galimybę pabandyti kanapių, bet
nebandė.
7 pav. Narkotikų vartojimas miesto ir kaimo vietovėse, proc.

2.6. RIZIKINGAS PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ
VARTOJIMAS
Visas mūsų elgesys tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su sveikata. Tiesiogiai mūsų sveikatą lemia
toks elgesys kaip rūkymas, alkoholio vartojimas, mankšta ir pan. Kitas elgesys su sveikata susijęs
ne taip tiesiogiai. Pvz., kažkokie malonūs užsiėmimai (muzikos klausymasis, knygos skaitymas)
gali sumažinti skausmą, nerimą, depresinę nuotaiką ir pan. Literatūroje galime aptikti įvairius
terminus – sveikatai žalingas elgesys, nesveikas elgesys, nepalankus sveikatai elgesys, rizikingas
elgesys, savidestruktyvus elgesys ir pan.
Savidestruktyvus elgesys – tai elgesys, kai asmuo linkęs save sužaloti tiesioginiais ar netiesioginiais veiksmais. Tai gali būti impulsyvus veiksmas, bet kartais tai nuolatinis save žalojantis
elgesys. Lenkų psichologė Z. Plužek [45] pateikia tokią schemą (8 pav.).

66

2. PSICHOAKTYVIOS MEDŽIAGOS IR JŲ VARTOJIMO PREVENCIJA

8 pav. Savidestruktyvaus elgesio schema

Kaip matome, prie netiesioginio savidestruktyvaus elgesio priskiriamos tokios elgesio formos kaip nesirūpinimas savo sveikata, rūkymas, alkoholio bei narkotikų vartojimas. Būtent šios
elgesio formos dažnai vadinamos sveikatai žalinga elgsena.
Kauno medicinos universiteto mokslininkai knygelėje „Aštuoni sveikatos laipteliai“ [46] pateikia Sveikatos klausimyną. Jį užpildęs asmuo gali sužinoti, ar pakankamai rūpinasi savo sveikata.

SVEIKATOS KLAUSIMYNAS
Atsakyk į klausimus apibraukdamas simbolį – Tau tinkantį atsakymą stulpelyje „taip“ arba „ne“.
Klausimas
MITYBA
1. Ar valgau visus išvardytus produktus (baltą ir juodą duoną, pieną
ir jo produktus, mėsos produktus ir žuvį, vaisius ir daržoves)?
2. Ar renkuosi liesesnius maisto produktus?
3. Ar valgau daug vaisių ir daržovių?
4. Ar mėgstu papildomai sūdyti maistą?
5. Ar kasdien valgau saldumynų?

Atsakymas
Taip

Ne

☺



☺
☺





☺
☺

☺
☺




FIZINIS AKTYVUMAS
1. Ar šiuo metu lankau sporto treniruotes?
2. Ar kasdien darau rytinę mankštą?
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3. Ar mankštinuosi savarankiškai, ne pamokų metu, nors kartą per
savaitę?

☺



☺


☺


☺
☺


☺

☺


☺





☺

☺
☺
☺


MANO SVEIKATA IR IŠVAIZDA
1. Ar manau, kad esu visai sveikas?
2. Ar manau, kad sveriu per daug?
3. Gal manau, kad sveriu per mažai?
4. Ar gerai vertinu savo išvaizdą?
DIENOS REŽIMAS BEI DARBAS IR POILSIS
1. Ar miegu 8 valandas per parą ir ilgiau?
2. Ar jaučiuosi pavargęs po pamokų?
3. Ar darau pertraukėles ruošdamas pamokas?
ŽALINGI ĮPROČIAI BEI RIZIKINGA ELGSENA
1. Ar rūkau nors kartą per savaitę?
2. Ar esu bandęs narkotikų?
3. Ar esu buvęs apsvaigęs nuo alkoholio?
4. Ar visada prisisegu automobilyje saugos diržais?
Sudėjęs visus apibrauktus ☺ iš viso gaunu:

☺

Atsakymų vertinimas:
• Jei surinkote 15 ir daugiau simbolių ☺, Jūs savo sveikata neblogai pasirūpinate.
• Jei surinkote 10–14 simbolių , Jums reikėtų rimčiau pagalvoti apie gyvensenos keitimą.
Jei surinkote mažiau nei 10 simbolių ☺, būtinai reikia ką nors daryti: kreiptis pagalbos į
draugus, tėvus, mokytojus, psichologą, gydytoją ar socialinį darbuotoją.
Taigi, žmogus turi pats nuspręsti, koks jo elgesys kenkia sveikatai ir rinktis sveiką gyvenseną. PSO pateikia rekomendacijas dėl alkoholio vartojimo. A. Veryga [47] teigia, kad PSO dabartinis apibrėžimas nusako, kad rizikingas alkoholio vartojimas yra 20–40 g alkoholio per dieną
moteriai, 40–60 g alkoholio per dieną vyrui. Žalingo alkoholio vartojimo tipas apibūdinamas
kaip alkoholio vartojimas, kenkiantis sveikatai fiziškai ar psichiškai. Sunkus alkoholio vartojimo tipas – tai epizodiniai išgėrimai (kartais vadinami išgertuvių gėrimu), labai kenksmingi
sveikatai, apibūdinami kaip suvartojimas mažiausiai 40 g alkoholio moteriai, ir 60 g alkoholio
vyrui kiekvieno gėrimo metu. Sukurta nemažai priemonių, kuriomis galima pasitikrinti, kokie
yra asmens alkoholio gėrimo įpročiai. Vienas jų – AUDIT klausimynas. Šis klausimynas sudarytas Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), jo tikslas – nustatyti rizikingą, žalingą, besaikį
gėrimą. Klausimyną sudaro 10 klausimų, apimančių 3 sritis: rizikingą alkoholio vartojimą, žalingą alkoholio vartojimą ir priklausomybę nuo alkoholio. AUDIT lengva vertinti. Kiekvienas
klausimų turi kelis atsakymus, ranguojamus nuo 0 iki 4. Visų klausimų vertės sudedamos ir
gaunamas bendras balas [47].
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SUTRIKIMŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL ALKOHOLIO VARTOJIMO,
NUSTATYMO TESTAS (AUDIT)
Parenkite pacientą struktūrizuotai apklausai, pasakę jam / jai, kad jūs dabar pateiksite klausimų apie alkoholio vartojimą per praėjusius metus. Paaiškinkite, kas yra standartinis alkoholio
vienetas, pasitelkite vartojamų gėrimų pavyzdžius: alų, vyną, degtinę ir kt. Perskaičiuokite atsakymus į standartinius alkoholinius vienetus. Apibraukite atsakymą, labiausiai atitinkantį paciento
pasisakymą.
1. Kaip dažnai geriate alkoholinius gėrimus?
(0) Niekada

(1) Kartą per
mėnesį ar rečiau

(2) 2–4 kartus per
mėnesį

(3) 2–3 kartus per
savaitę

(4) 4 ar daugiau
kartų per savaitę

2. Kiek alkoholio išgeriate tą dieną, kai geriate? (standartiniais alkoholio vienetais)
(0) 1 ar 2

(1) 3 ar 4

(2) 5 ar 6

(3) 7 ar 9

(4) 10 ar daugiau

3. Kaip dažnai per dieną išgeriate 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų?
(0) Niekada

(1) Rečiau nei
kartą per mėnesį

(2) Kartą per
mėnesį

(3) Kartą per
savaitę

(4) Kasdien arba
beveik kasdien

4. Kaip dažnai per praėjusius metus pastebėjote, kad pradėję gerti nebegalite liautis?
(0) Niekada

(1) Rečiau nei
kartą per mėnesį

(2) Kartą per
mėnesį

(3) Kartą per
savaitę

(4) Kasdien arba
beveik kasdien

5. Kaip dažnai per praėjusius metus dėl gėrimo negalėjote užsiimti įprastine veikla?
(0) Niekada

(1) Rečiau nei
kartą per mėnesį

(2) Kartą per
mėnesį

(3) Kartą per
savaitę

(4) Kasdien arba
beveik kasdien

6. Kaip dažnai per praėjusius metus Jums kilo noras išgerti ryte, kad būtų lengvos pagirios?
(0) Niekada

(1) Rečiau nei
kartą per mėnesį

(2) Kartą per
mėnesį

(3) Kartą per
savaitę

(4) Kasdien arba
beveik kasdien

7. Kaip dažnai per praėjusius metus po išgertuvių Jūs jautėte kaltę ir sąžinės priekaištus?
(0) Niekada

(1) Rečiau nei
kartą per mėnesį

(2) Kartą per
mėnesį

(3) Kartą per
savaitę

(4) Kasdien arba
beveik kasdien

8. Kaip dažnai per praėjusius metus negalėjote prisiminti, kas įvyko vakar dieną, kai gėrėte?
(0) Niekada

(1) Rečiau nei
kartą per mėnesį

(2) Kartą per
mėnesį

(3) Kartą per
savaitę

(4) Kasdien arba
beveik kasdien

9. Ar dėl gėrimo Jūs ar kas nors kitas buvo sužeistas?
(0) Ne

(2) Taip, bet ne
(4) Taip,
praėjusiais metais
praėjusiais metais
10. Ar Jūsų giminaitis, draugas, gydytojas ar kitas sveikatos darbuotojas kada nors buvo sunerimęs
dėl Jūsų gėrimo, ar siūlė Jums mažiau gerti?
(0) Niekada
(2) Taip, bet ne
(4) Taip,
praėjusiais metais
praėjusiais metais
Užrašykite rezultatą čia ____. Jei gautas rezultatas 8 ar didesnis, rekomenduojamas išsamesnis
tyrimas.
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CAGE klausimynas naudojamas rizikingam, žalingam gėrimui ir priklausomybei nuo alkoholio nustatyti.
1.
2.
3.
4.

Ar Jūs kada nors galvojote, kad reikėtų sumažinti alkoholinių gėrimų vartojimą?
Ar aplinkinių kritika alkoholinių gėrimų vartojimo atžvilgiu jus kada nors erzino?
Ar jautėtės kada nors kaltas dėl alkoholinių gėrimų vartojimo?
Ar esate kada nors ryte pirmiausia išgėręs tam, kad nusiramintumėte ir pagerintumėte
savijautą?

Jei nors į du klausimus atsakėte „taip“, yra rimtas pavojus, kad turite rimtų su alkoholio vartojimu susijusių problemų.
Priklausomybei nuo nikotino matuoti plačiai naudojamas Fagerstromo priklausomybės nuo
nikotino testas. Šis testas taikomas tik fizinei priklausomybei nuo nikotino vertinti. Klausimyną
gali pildyti ir gydytojas, ir pats pacientas [48].

FAGERSTROMO KLAUSIMYNAS
Klausimas

Atsakymas

Balai

1. Kada surūkote savo pirmą cigaretę, nubudęs ryte?

Per 5 min.
Po 6–30 min.
Po 31–60 min.
Po 60 min.

3
2
1
0

2. Ar Jums sunku susilaikyti nerūkius vietose, kur rūkyti
draudžiama?
3. Kurios cigaretės Jūs labiausiai nenorėtumėte atsisakyti?

Taip
Ne

1
0

5. Ar pirmosiomis valandomis po prabudimo Jūs rūkote
daugiau negu kitu dienos metu?

Pirmosios rytinės
Bet kurios kitos
31 ir daugiau
21–30
11–20
10 ar mažiau
Taip
Ne

1
0
3
2
1
0
1
0

6. Ar jūs rūkote kai sergate ir didesnę dalį dienos praleidžiate
lovoje?

Taip
Ne

1
0

4. Kiek cigarečių surūkote per dieną?
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Maksimali klausimyno balų suma – 10. Pagal surinktų balų skaičių priklausomybės stiprumas skirstomas į tris grupes: iki 3 balų – silpna priklausomybė nuo nikotino; 4–7 balai – vidutinio
stiprumo priklausomybė; 8 ir daugiau balų – stipri priklausomybė [47].
Specialistai pabrėžia – metimas rūkyti yra veiksmingiausias būdas sumažinti sergamumą
rūkymo sukeltomis ligomis ir mirtingumą nuo jų. Mesti rūkyti naudinga bet kuriame amžiuje.
Atsisakius šio žalingo įpročio net ir vidutiniame amžiuje sumažės su tabaku susijusių ligų rizika ir
pailgės gyvenimo trukmė. Tačiau nauda sveikatai būna tuo didesnė, kuo anksčiau metama rūkyti.
O geriausia – visai nepradėti, nes nėra saugios tabako dozės, kuri nekenktų asmeniui ar aplinkiniams, kurie tampa „pasyviais rūkoriais“.
Kalbant apie tokias psichoaktyvias medžiagas, kaip heroinas, kokainas, metamfetaminai ir
pan., specialistai pateikia tik vieną rekomendaciją – VISAI JŲ NEVARTOTI. Jokio saugaus vartojimo, minimalios nežalingos dozės nėra. Pastaba: saugaus vartojimo terminas taikomas tik žalos mažinimo programose ir jau priklausomiems asmenims.

2.7. PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA
Remiantis kitų šalių prevencijos programų patirtimi ir jų efektyvumo vertinimu, galima išvardyti šiuos pagrindinius prevencijos principus:
• Prevencijos veiklos organizavimas priklauso nuo vartojimo situacijos ir ją lemiančių veiksnių šalyje, mieste, rajone, mokykloje. Svarbu išsiaiškinti, kokios psichoaktyvios medžiagos
vartojamos, kiek paplitęs jų vartojimas, kokios taikomos prevencijos programos ir priemonės, koks jų efektyvumas, kaip jas vertina jaunimas.
• Prevencijos priemonės turi apimti įvairias svaiginimosi formas – nuo rūkymo ir alkoholio
vartojimo iki narkotikų vartojimo.
• Būtina atsižvelgti į įvairius psichosocialinius veiksnius, turinčius įtakos psichoaktyvių medžiagų vartojimui.
• Reikia mažinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo rizikos veiksnius ir stiprinti apsauginius veiksnius.
• Neapsiriboti vien informacija apie įvairias psichoaktyvias medžiagas. Formuoti asmens
gebėjimą ir pasirengimą atsispirti socialiniam spaudimui vartoti narkotines medžiagas,
mokyti pažinti ir įveikti savo psichologines problemas, kurios gali paskatinti vartoti alkoholį ar narkotikus.
• Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus pasiryžimą sveikai gyventi.
• Parodyti sveikos gyvensenos (be cigarečių, alkoholio, narkotikų) privalumus – gerą savijautą, nuotaiką.
• Neapsiriboti vien didaktinėmis mokymo priemonėmis, bet taikyti įvairius prevencijos metodus – diskusijas, įvairius žaidimus, psichologinę techniką, vaizdajuosčių demonstravimą ir pan.
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• Organizuojant prevencijos priemones atsižvelgti į amžiaus ir kultūros ypatumus.
• Prevencijos priemonės ir programos turi būti ilgalaikės. Vienkartiniai užsiėmimai ar paskaitos neefektyvūs.
• Būtina šviesti tėvus – jis sudaro prielaidas šeimoje diskutuoti apie narkotikus.
• Būtina plėtoti įvairių institucijų bendradarbiavimą, kad būtų laikomasi vieningos kovos su
narkotikų vartojimu politikos principų. [49, 50].
Specialistai pabrėžia, kad tinkamai taikant prevencijos metodus, jaunimas:
• Atidės eksperimentavimą su svaigiosiomis medžiagomis vyresniam amžiui.
• Įvertins vartojimo keliamą riziką.
• Patys išmoks nuspręsti ir atsakyti už savo pasirinkimą.
• Žinos, kur kreiptis pagalbos iškilus problemoms.
• Mokės padėti kitiems.
• Nestigmatizuos vartotojų [56].
Sukurta daug prevencijos strategijų, metodų, priemonių, ieškant atsakymo į klausimą, kada,
kaip ir kokią informaciją pateikti, kokias poveikio priemones naudoti, kokius įgūdžius ugdyti,
kad žmonės nepradėtų vartoti svaigiųjų medžiagų. Literatūroje dažniausiai minimos šios strategijos: informacijos skleidimas, atsakingo elgesio ugdymas, alternatyvų kūrimas, pasipriešinimo
įgūdžių ugdymas, gyvenimo įgūdžių ugdymas.
Šiuolaikinės prevencijos specialistai pabrėžia, kad vien informacija bei socialiniai įgūdžiai
žmogaus elgesio nepakeis. Tam, kad asmuo nevartotų narkotikų, jis turi turėti tvirtas nuostatas
gyventi sveikai, rūpintis sveikata bei gerove, galvoti apie ateitį, gerbti įstatymus.
Jaunų žmonių nuostatų bei vertybių, turinčių įtakos narkotinių medžiagų vartojimui, formavimuisi didžiulę įtaką turi visuomenėje, šeimoje, artimiausioje aplinkoje vyraujančios nuostatos bei
vertybės. O apie jas liudija tiek šalies įstatymų bazė, reglamentuojanti narkotinių medžiagų vartojimą, gamybą, įsigijimą, platinimą, tiek suaugusiųjų elgesys bei požiūris į alkoholio bei narkotikų
vartojimą, žiniasklaidos propaguojama nuomonė, koks elgesys yra tinkamas bei priimtinas.
Todėl šiuolaikinėse prevencinėse programose naudojamasi formule – žinios + socialiniai
įgūdžiai + nuostatos, vertybės. Juk svarbu ne tik pateikti informaciją apie narkotikus, jų poveikį,
vartojimo pasekmes, bet ir pakeisti žmonių nuostatas, didinti jų psichologinį atsparumą, puoselėti
psichologinę brandą, tikintis, kad ateityje tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams, socialinėms disfunkcijoms, taip pat ir svaiginimuisi alkoholiu ar kitomis narkotinėmis medžiagomis.
Šiuolaikiniai pirminės prevencijos programų efektyvumo tyrimai rodo, kad programos mokyklose taps efektyvios tada, kai jos bus vykdomos kartu su bendruomenės programomis (mokykla + bendruomenė). Narkotikų paklausos mažinimas nebus sėkmingas, jei kartu nebus mažinama jų pasiūla. Be pastangų sumažinti narkotikų vartojimo pasiūlą siekis sumažinti jų vartojimo
paklausą duos tik laikiną efektą. Specialistai pabrėžia, kad šalies mastu pasiūlos ir paklausos mažinimas turi būti vykdomi kartu (paklausos mažinimas + pasiūlos mažinimas) [49, 50]. Taigi, psi72
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choaktyvių medžiagų vartojimo prevencija bus efektyvi tik tada, jei prevencija bus vykdoma visuose lygmenyse – individualiame, tarpusavio santykių, bendruomenės ir visuomenės. Geriausiai
šį požiūrį atspindi Ekologinis prevencijos modelis (9 pav.) [51].
9 pav. Ekologinis prevencijos modelis

Išskiriami šie ekologinio modelio taikymo prevencijoje privalumai:
• Sujungiami prevenciniai ar intervenciniai veiksniai visose sistemose.
• Prevencija ar intervencijos, taikomas vaikui ar šeimai, jungiamos su pokyčiais aplinkoje ar
sistemoje.
• Inicijuojami pasikeitimai sistemoje naudojant tarpininkus (tėvus, mokytojus, bendraamžius, klasės draugus ir pan.).
• Individo ir šeimos funkcionavimas suvokiami ne atskirai, o kaip platesnės socialinės
aplinkos dalis [51].
Specialistai pabrėžia, kad ekologinio modelio taikymas prevencijoje leidžia plačiau įvertinti ir
pritaikyti visus turimus resursus. Vietoje gana siauro susikoncentravimo ties individu ar jo šeima,
siūloma plačiai įvertinti visą kontekstą, kuriame individas funkcionuoja. Tai skatina partnerystę
ir bendradarbiavimą sprendžiant psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos problemą.

Informacijos apie psichoaktyvias medžiagas skleidimas
Šios strategijos tikslas – suteikti žinių apie narkotikus, jų poveikį ir vartojimo pasekmes; formuoti sveikas, gyvenimo be narkotikų nuostatas. Švietėjiškos programos – tradicinio požiūrio į
prevenciją pavyzdys. Jos remiasi supratimu, kad jei individas supras tabako, alkoholio bei kitų
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narkotikų vartojimo keliamus pavojus, tai suformuos jo tinkamas nuostatas ir racionalų bei logišką sprendimą nevartoti narkotikų. Šios informacinės mokomosios programos daugiausia yra
mokyklinės ar visuomenės švietimo.
Netinkamas informacijos apie narkotikus pateikimas prevencijos programose gali padaryti
daugiau žalos, nei naudos. Specialistai išskiria pagrindines klaidas bei trūkumus, dažniausiai pasitaikančius vykdant narkotikų vartojimo prevenciją, bei būdus, kaip išvengti šių klaidų ir kokią
informaciją teikti [50, 51].
• Netinkamai teikiama informaciją apie narkotikus ir jų vartojimą sukelia smalsumą.
Jei pabrėžiamos malonios narkotikų vartojimo pasekmės (pvz., aktyvumas, kūrybiškumas), minimos garsių dainininkų, rašytojų, kurie svaiginosi narkotikais, pavardės, sukeliamas smalsumas ir noras patiems išbandyti. Siekiant to išvengti, prieš pradedant kalbėti
apie svaigiąsias medžiagas, siūloma surinkti iš vaikų informaciją, ką jie apie tai jau žino,
ir toliau kalbėti tik apie vaikams žinomus narkotikus, paplitusius jų rajone, mieste ar mokykloje. Kai pateikiamos žymių žmonių gyvenimo istorijos, minint narkotikų vartojimą,
jaunimui gali susidaryti klaidinga nuomonė, kad būtent narkotikai jiems padėjo tokiais
tapti. Tačiau galima ir būtina paminėti tuos, kuriuos narkotikai sužlugdė, pvz., žinomus
džiazo ir roko muzikantus Billie Holiday, Janis Joplin ar Kurt Cobain;
• Teikiama informacija apie tai, kaip pasigaminti ir kaip vartoti narkotines medžiagas.
Pasakojama, kokius raminamuosius bei migdomuosius vaistus vartoja narkomanai (išvardijami jų pavadinimai), kaip iš vaistinėse vartojamų preparatų gaminamos svaiginamosios
medžiagos – kas su kuo maišoma, kaip vartojama ir pan. Tačiau pagal pirminės prevencijos specialistų rekomendacijas draudžiama minėti naujų narkotikų ar raminamųjų bei
migdomųjų vaistų pavadinimus;
• Propaguojamas saugus vartojimas. Formuojama samprata, kad problemų dėl narkotikų
vartojimo kyla tik todėl, kad jie netinkamai vartojami (per didelės dozės, maišomi nesuderinami narkotikai, leidžiamasi ne taip ir į ne tą vietą, ir pan.). Pavyzdžiui, kalbant apie
ekstazį pabrėžiama, kad jį vartojant reikia gerti daug vandens, jį vartojant šokių metu
daryti pertraukėles ir pan. Saugaus vartojimo propagavimas nesuderinamas su narkotikų
kontrolės politika, vykdoma Lietuvos švietimo sistemoje. Informacija apie saugų narkotikų vartojimą teiktina tik kaip žalos mažinimo programų, kurios taikomos tik jau priklausomiems nuo narkotikų asmenims, sudėtinė dalis;
• Peršama nuostata, kad narkotikų vartojimas – neatskiriama šiuolaikinio jaunimo gyvenimo dalis. Neapgalvoti teiginiai, kad „beveik visi mokiniai jau yra pamėginę narkotikų“,
„dideliuose miestuose jau visi svaiginasi“ ir pan. skatina ir tuos, kurie dar nebandė, „neatsilikti nuo mados“, „tapti šiuolaikiškiems“. Kalbėdami su jaunimu, turime pabrėžti, kad nors
yra žmonių, vartojančių narkotikus, didžioji jaunimo dauguma renkasi sveiką gyvenseną;
• Formuojama narkomanijos, kaip lengvai išgydomos ligos, samprata. Kai įvairiuose renginiuose ar akcijų metu paskaitas skaito buvę narkomanai, jaunimui susidaro įspūdis, kad
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šiuolaikinė medicina visuomet gali padėti – „jis juk gyvas“, „gerai atrodo“, „net paskaitas skaito“. Kalbant su jaunimu būtina pabrėžti, kad priklausomybė – lėtinė, reikalaujanti ilgalaikio
gydymo liga. Net po kelerių susilaikymo nuo narkotikų metų lieka didelis pavojus vėl pradėti
vartoti. Todėl nerekomenduotina į tokio pobūdžio paskaitas kviestis buvusių narkomanų.
• Diegiamas neigiamas požiūris į narkotikus vartojančius asmenis, jų šeimos narius.
Prevencijos tikslas – formuoti neigiamą nuostatą į vartojimą, bet ne į vartotojus. Kiekvienoje klasėje ar kolektyve gali būti mokinių, jau bandžiusių vartoti narkotikus, ir tokių,
kurių šeimų nariai juos vartoja. Siekiant jiems padėti, negalima jų atstumti, izoliuoti;
• Pabrėžiamas tik narkotikų vartojimas. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programose kalbama tik apie narkotikų vartojimą. Vis mažiau dėmesio skiriama alkoholio vartojimui. Rezultatas – vis labiau plintantis jaunimo alkoholio vartojimas. Jį skatina ir dėl tolerantiško požiūrio į alkoholio vartojimą didėjantis alkoholio prieinamumas jauniems žmonėms.
Atskirai pateiksime rekomendacijas dėl informacijos prevencijos programose pateikimo.
Rekomendacijos dėl informacijos pateikimo apie narkotikus:
• Nerekomenduotina su vaikais ar jaunimu kalbėtis apie naujus, jiems dar nežinomus narkotikus.
• Negalima minėti konkrečių raminančiųjų bei migdomųjų vaistų pavadinimų.
• Negalima pateikti narkotikų gamybos būdų, technologijų aprašymų.
• Pirminės prevencijos tikslas – užkirsti kelią narkotikų vartojimo plitimui. Todėl negalima
propaguoti saugaus vartojimo.
• Informacija apie narkotikus – būtina, bet ne vienintelė sėkmingos prevencijos sąlyga.
Siekiant sėkmingai formuoti neigiamą asmens nusistatymą narkotikų vartojimo atžvilgiu,
pateikiant informaciją būtina atsisakyti tam tikrų mitų, kurie vis dar gajūs mūsų visuomenėje,
ypač tarp vyresnės kartos žmonių [52].
Mitai
Mūsų vaikui tai tikrai
negresia

Faktai ir tiesos
Faktas. Taip mano tėvai, kuriems atrodo, kad užtenka, jog vaikas mylimas,
apgaubtas dėmesiu, tarpusavio santykiai šeimoje geri ir draugiški. Tiesa,
tai labai sumažina narkotikų vartojimo riziką. Tačiau priežastys, galinčios
paskatinti vaiką pabandyti narkotikų, gali būti labai įvairaus pobūdžio:
• Malonumas, t. y. siekis mėgautis aštriais pojūčiais.
• Smalsumas. Paaugliai yra smalsūs, linkę eksperimentuoti, imlūs
įvairioms naujovėms: matant, kad kitiems nuo narkotikų linksma,
ir pačiam norisi pabandyti.
• Jaunatviškas maištas. Jauniems žmonėms norisi kuo nors
išsiskirti iš bendraamžių. Tuo „kažkuo“ gali tapti ir narkotikų
vartojimas.
• Prieinamumas. Mažėjant narkotikų kainoms, jų vis lengiau
galima įsigyti.
• Aplinka. Jei artimi draugai vartoja psichoaktyvias medžiagas,
jaunuolis, norėdamas neišsiskirti iš draugų, gali ir pats pradėti
vartoti.
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Visi narkotikų vartotojai
yra iš asocialių šeimų,
iš žemesnių socialinių
sluoksnių
Narkotikai – tai vien
skausmas ir nelaimės

Narkotikai yra „sunkūs“
ir „lengvi“

„Mūsų laikais“ narkotikų
nebuvo, o šiuolaikinis
jaunimas juos vartoja iš
neturėjimo ką veikti ir
„pasileidimo“
Jau geriau gerti alkoholį
nei vartoti narkotikus

• Stresas, psichologinės problemos. Susidūręs su problemomis ir
negaudamas paramos, jaunuolis gali bandyti narkotikų pagalba
„spręsti“ savo problemas. Narkotikai tampa „vaistais“, kurių
pagalba siekiama sumažinti įtampą, pamiršti nemalonius jausmus
ir pan.
Faktas. Aplinka – tik vienas iš narkotikų vartojimo rizikos veiksnių. Iš
tiesų narkotikus vartoja įvairių socialinių sluoksnių žmonės – tiek tie,
kurie gyvena lūšnynuose, tiek tie, kurie mėgaujasi pinigais ir šlove.
Faktas. Jeigu kalbant apie narkotikus bus akcentuojama tik blogoji
narkotikų vartojimo pusė, vaikui kils įtarimas – tai kodėl žmonės
pradeda juos vartoti? Reikia pripažinti, kad iš pradžių narkotikai kelia
nuotaiką, suteikia energijos, leidžia atsipalaiduoti ir pasilinksminti, tik
vėliau susiduriama su problemomis. Galima išskirti keturias tipiškas
stadijas, kurias paprastai pereina jauni narkotikus vartojantys žmonės:
eksperimentavimas, ankstyvasis problemiškas vartojimas, problemiškas
vartojimas ir piktnaudžiavimas. Pereinant iš vienos į kitą stadiją,
vartojimas tampa dažnesnis, didėja tolerancija narkotikui, dėl to reikia
vis didesnių narkotikų dozių. Malonūs pojūčiai tampa vis retesni, kol
visai išnyksta, o neigiamų pasekmių vis daugėja.
Faktas. Narkotikai dažnai skirstomi į „lengvus“ (kanapės, ekstazis,
amfetaminas) ir „sunkius“ (heroinas, kokainas), tačiau šis skyrimas yra
visiškai nepagrįstas. Nuo visų rūšių narkotikų per ilgesnį ar trumpesnį
laiką gali išsivystyti priklausomybė, jie taip pat gali tapti mirties
priežastimi.
Faktas. Psichiką stimuliuojančios medžiagos egzistavo visais laikais.
Nuotaiką pakeliančių ar pasaulio suvokimą pakoreguojančių narkotinių
medžiagų vartojimą žmonės praktikavo tiek religinių ritualų metu, tiek
siekdami „dvasinio nušvitimo“, tiek elementaraus malonumo. Keičiasi
tik narkotikų „mados“ – atsiranda vis naujų sintetinių narkotikų, keičiasi
jų vartojimo priežastys.
Faktas. Priklausomybė išsivysto tiek nuo narkotikų, tiek nuo alkoholio.
Abu svaiginimosi būdai tampa nusikaltimų, nelaimingų atsitikimų,
savižudybių, apsinuodijimų, fizinės ir psichinės sveikatos sutrikimų
priežastimi.

Rizikos bei apsaugantys veiksniai
Psichoaktyvių medžiagų vartojimui turintys įtakos veiksniai skirstomi į rizikos ir apsauginius
veiksnius [49, 52].
Rizikos veiksniai
Apsauginiai veiksniai
Individo asmeninės savybės bei genetika
• Psichikos ir elgesio sutrikimai
• Gebėjimas įveikti neigiamą psichinę būseną
(hiperaktyvumas, dėmesio stoka)
(susijaudinimą, nerimą, baimę)
• Silpni socialiniai įgūdžiai
• Stiprūs socialiniai įgūdžiai
• Tam tikros asmenybės savybės (žemas
• Tam tikros asmenybės savybės (aukšta
savęs vertinimas, atsakomybės stoka,
savivertė, stiprus atsakomybės jausmas,
avantiūrizmas)
pasitikėjimas savo jėgomis, stipri valia)
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Šeimos aplinka
•
•
•
•

Silpni vaikų ir tėvų emociniai ryšiai
Konﬂiktai šeimoje, tėvų skyrybos
Netinkama vaikų priežiūra ir auklėjimas
Teigiamas tėvų požiūris į psichoaktyvių
medžiagų vartojimą
• Sveikatai žalinga elgsena (rūkymas, alkoholio
vartojimas, narkotikų vartojimas)

• Stiprūs tėvų ir vaikų emociniai ryšiai
• Gebėjimas tinkamai spręsti problemas ir
konﬂiktus
• Tinkama vaikų priežiūra ir auklėjimas
• Neigiamas požiūris į psichoaktyvių
medžiagų vartojimą
• Sveiko gyvenimo būdo skatinimas šeimoje

Mokyklos aplinka
• Blogi santykiai su mokytojais
• Prastas psichologinis klimatas klasėje ir
mokykloje, nesaugumas (patyčios, konﬂiktai
ir pan.)
• Silpna mokymosi motyvacija
• Mokymosi sunkumai
• Pamokų praleidinėjimas, iškritimas iš
mokyklos
• Nedalyvavimas mokyklos gyvenime

• Geri santykiai su mokytojais
• Geras psichologinis klimatas klasėje ir
mokykloje
• Stipri mokymosi motyvacija
• Aktyvumas mokyklos gyvenime

Bendraamžių aplinka
• Neigiamas požiūris į psichoaktyvių
• Palankios nuostatos į psichoaktyvių
medžiagų vartojimą
medžiagų vartojimą
• Turiningas laisvalaikio leidimas
• Ankstyvas rūkymas ir alkoholio vartojimas
• Spaudimas pabandyti ir vartoti
• Draugai, turintys neigiamą požiūrį į
psichoaktyvias medžiagas
psichoaktyvių medžiagų vartojimą
• Aštrių pojūčių ieškojimas
Bendruomenės aplinka
• Psichoaktyvių medžiagų prieinamumas
• Ribotas psichoaktyvių medžiagų
• Teigiamos nuostatos į psichoaktyvių
prieinamumas
medžiagų vartojimą (TV laidose, spaudoje)
• Sveiko gyvenimo būdo propagavimas
• Alkoholio ir tabako reklama
• Neigiamos nuostatos vartojimo atžvilgiu
• Reklamos apribojimai, įvairūs draudimai

10 pav. Apsaugančių ir rizikos veiksnių balansas

Anksčiau, kuriant prevencijos programas, buvo akcentuojamas rizikos veiksnių identifikavimas. O juos nustačius – rizikos veiksnių mažinimas, šalinimas. Tačiau ne visada mes galime
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pašalinti rizikos veiksnius. Todėl pastaruoju metu vis daugiau kreipiamas dėmesys į apsaugančius veiksnius. Stiprinant apsaugančius veiksnius, kartu mažėja ir rizikos veiksnių įtaka (10 pav.).
Šiuolaikinės prevencijos tikslas – tiek susilpninti rizikos veiksnius, tiek vystyti apsaugančius
veiksnius. Tyrimai rodo, kad apsaugančių bei rizikos veiksnių įtaka skiriasi ir įvairiuose amžiaus
tarpsniuose bei įvairiuose lygiuose (individualiame, šeimos, bendruomenės).
Kaip pavyzdį panagrinėkime vaiko, gyvenančio šeimoje, kur piktnaudžiaujama alkoholiu,
atvejį. Tokioje šeimoje vaiku dažniausiai nesirūpinama, jis gali patirti smurtą, todėl yra didelė
rizika, kad šis vaikas turės įvairių emocinių bei elgesio problemų (bus piktas, agresyvus, bėgs
iš pamokų, nenorės mokytis ir pan.). Tačiau šią neigiamą rizikos veiksnių įtaką gali sumažinti apsauginiai veiksniai. Individualiame lygyje tai gali būti aukštas savęs vertinimas, tvirtumas.
Šeimoje – negeriančio šeimos nario parama, globa, rūpestis. Bendruomenėje – paramos bei pagalbos tarnybos. Taigi, net ir augdamas priklausomų nuo alkoholio asmenų šeimoje, vaikas nepatirs neigiamų pasekmių. Apsaugantys veiksniai padidina asmens atsparumą.
Rizikos ir apsaugančių veiksnių identifikavimo svarba atsispindi schemoje, kuri naudojama
visuomenės sveikatos prevencijos intervencijų kūrimo modelyje [53]. Šis modelis akivaizdžiai
parodo, kad kuriant prevencijos programas, mes pirmiausia turime identifikuoti rizikos bei apsaugančius veiksnius (11 pav.).
11 pav. Prevencijos intervencijų kūrimas

Gyvenimo įgūdžių ugdymas
Specialistai pabrėžia, kad gyvenimo įgūdžių ugdymas yra labai svarbus vykdant psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. Nustatyta, kad prevencijos programos, kuriose ugdomi gyvenimo įgūdžiai, yra vienos veiksmingiausių.
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PSO pateikia tokį gyvenimo įgūdžių apibrėžimą – tai gebėjimai prisitaikyti visuomenėje ir
elgtis pozityviai, individų gebėjimas veiksmingai susidoroti su kasdienio gyvenimo poreikiais ir
problemomis, tai tokie gebėjimai, kurie jauniems žmonėms padeda išlaikyti psichinę sveikatą ir
pasitikėjimą savo jėgomis, kai jie susiduria su gyvenimo realijomis [54, 55, 56].
Skiriami šie pagrindiniai gyvenimo įgūdžiai:
• Problemų sprendimas. Šis įgūdis įgalina konstruktyviai spręsti problemas. Asmuo turi
įsisavinti keturis problemų sprendimo žingsnius: problemos apibrėžimas; įvairių sprendimo būdų ieškojimas, šių sprendimo būdų įvertinimas (teigiamų ir neigiamų ypatumų);
vieno sprendimo pasirinkimas ir veiksmų suplanavimas.
• Sprendimų priėmimas. Šis įgūdis padeda priimti konstruktyvius sprendimus. Asmuo turi
mokėti pats pasirinkti, nuspręsti ir „savo kailiu“ pajusti tokio sprendimo ar pasirinkimo
padarinius. Tada, prieš pasielgdamas vienaip ar kitaip, jis pirmiausia pagalvos apie galimas
pasekmes.
• Kūrybinis mąstymas. Kūrybinis mąstymas leidžia surasti ir įvertinti įvairius sprendimo
būdus, alternatyvas, mūsų veiklos ar neveiklumo padarinius.
• Kritinis mąstymas. Tai sugebėjimas analizuoti informaciją ir patyrimą.
• Bendravimo įgūdžiai. Jie įgalina užmegzti ir išlaikyti draugiškus ryšius su aplinkiniais.
• Savęs pažinimas. Tai sugebėjimas pažinti ir įvertinti savo asmenybės ypatumus, stipriąsias ir silpnąsias savo puses. Tai padeda bendrauti, prognozuoti savo elgesį stresinėse situacijose.
• Streso įveikimas. Tai streso šaltinių mūsų gyvenime atskleidimas ir žinojimas, kaip jie
mus veikia. Tai leidžia pabandyti jų išvengti arba konstruktyviai išspręsti.
• Atsisakymo įgūdžiai. Jie įgalina pasipriešinti bendraamžių ar kitokiam spaudimui vartoti
narkotines medžiagas, pasakyti NE. Išmokęs pasakyti NE, asmuo apsaugos save, savo interesus, vertybes. Sugebėjimas pasakyti tvirtą NE rodo ne silpnumą, o stiprybę.
Gyvenimo įgūdžiai apibrėžiami kaip gebėjimas, padedantis asmenybei prisitaikyti kasdieniame gyvenime, adekvatus ir teigiamas elgesys. Todėl gyvenimo įgūdžių ugdymas gali ne tik sumažinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo tikimybę, bet ir padaryti įtaką kitoms elgesio sritims.

Patarimai, kaip apsaugoti savo vaikus nuo psichoaktyvių
medžiagų vartojimo
1. Bendraukite su savo vaiku. Daugiau bendraukite su savo vaiku, domėkitės ne tik jo mokslais, bet ir pomėgiais, interesais, draugais, svajonėmis. Geri tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, pasitikėjimo bei bendradarbiavimo atmosfera šeimoje sumažina narkotikų vartojimo
tikimybę.
2. Gerbkite vaiką kaip asmenybę. Domėkitės bei gerbkite savo vaikų problemas, išklausykite jų. Nesakykite, kad tai smulkmenos, nesąmonės ar kvailystės. Tik tuomet, kai vaikai
pasitikės Jumis, jie papasakos apie savo problemas ir Jūs galėsite jiems padėti.
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3. Kritikuokite ne vaiką, o jo poelgį. Kritikuokite vaiko poelgį, netinkamą elgesį, o ne asmenybę. Pvz.: nesakykite „Tu kvailas“, „Tu tinginys, nemokša“, o – „Tu pasielgei netinkamai,
neapgalvotai, negerai“. Tai padės vaikams išsiugdyti pasitikėjimą savimi ir nevers ieškoti
paguodos bei paramos alkoholyje ar kituose narkotikuose.
4. Ugdykite gyvenimo įgūdžius. Išsiugdę gyvenimo įgūdžius (konfliktų sprendimo, sprendimų priėmimo, mokėjimo pasakyti Ne, kritinio ir kūrybinio mąstymo ir pan.), vaikai
įgis psichologinį atsparumą, kuris padės jiems išvengti daugelio problemų, o susidūrus su
jomis – jas išspręsti.
5. Propaguokite sveikos gyvensenos vertybes. Formuokite nuostatas ir vertybes, stiprinančias vaiko pasiryžimą sveikai gyventi. Vaikai turi suprasti sveikos gyvensenos (be cigarečių, alkoholio, narkotikų) privalumus – gerą savijautą, nuotaiką.
6. Būkite geru pavyzdžiu. Jei norite, kad vaikas rinktųsi sveiką gyvenimo būdą, kuriame
nėra vietos cigaretėms, alkoholiui ir narkotikams, suaugusieji turi patys atitinkamai elgtis.
Juk vaikai ne tik klausosi mūsų sakomų žodžių, bet ir stebi, kaip mes elgiamės.
7. Rūpinkitės vaiko laisvalaikiu. Rūpinkitės, kad laisvą nuo pamokų laiką vaikas skirtų įdomiai ir naudingai veiklai, pavyzdžiui, sportui, muzikai, dailei. Tikėtina, kad nukreipdamas
visą energiją mėgstamiems pomėgiams, vaikas turės mažiau paskatų domėtis žalingais įpročiais. Raskite progų bendram laisvalaikiui (stalo žaidimams, sportui, išvykoms ir pan.).
8. Tieskite vaikams pagalbos ranką. Dažnai kartokite vaikams, kad kas beatsitiktų, kaip jis
bepasielgtų, Jūs jo neatstumsite, o padėsite išspręsti problemas. Pvz.: „Man nepatinka, ką
tu padarei. Bet aš vis tiek tave myliu ir rūpinsiuosi tavimi“. Tai padidins tikimybę, kad apie
savo bėdas, problemas jie pirmiausia pasipasakos Jums.
9. Atminkite – gera savijauta ir nuotaika, pasitikėjimas savimi apsaugos Jūsų vaikus nuo
daugelio problemų, taip pat ir narkotikų.

Kaip kalbėtis su vaikais apie psichoaktyvias medžiagas
1. Pasirenkite pokalbiui. Dažnai suaugę vengia su vaikais kalbėtis šia tema, nes jiems trūksta
informacijos apie narkotikus, jų vartojimo motyvus, pasekmes. Todėl pokalbiams su vaikais
apie narkotikus būtina pasiruošti. Pirmiausia pasiskaitykite straipsnių spaudoje, pavartykite
specialius leidinėlius. Tai Jums padės geriau suprasti, kodėl jaunimas vartoja narkotikus.
2. Išklausykite vaiko nuomonę apie narkotikus, jų vartojimo pasekmes. Dažniausiai vaikai apie narkotikus žino daug daugiau, nei jų tėvai, mokytojai ar kiti suaugusieji. Informacijos apie psichoaktyvias medžiagas jie randa internete, išgirsta iš savo draugų.
3. Nemoralizuokite ir negąsdinkite vaikų narkotikų vartojimo pasekmėmis. Daugumai
vaikų tos bauginančios pasekmės atrodo labai tolimos ir nesusiję su jų elgesiu. Baimės
jausmas retai paskatina vaikus keisti savo elgesį.
4. Skatinkite vaikus kritiškai vertinti informaciją apie narkotikus. Vaikai turi suprasti,
kad ne visa informacija, kurią jie gauna, yra teisinga, tiksli ar naudinga. Informacija apie
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narkotikus gali būti specialiai pateikiama vaikams taip, kad juos patrauktų, sudomintų ir
paskatintų pavartoti. Vaikai turi mokėti analizuoti bet kokią gaunamą informaciją: išsiaiškinti, kam ji skirta, kokio tikslo siekiama ją pateikiant ir pan. Vienas iš atvejų, kur toks
kritinis mąstymas labai praverčia – reklaminė informacija apie cigaretes ir alkoholinius
gėrimus.
5. Papasakokite vaikams apie teisines, socialines, psichologines ir medicinines vartojimo pasekmes. Ramiai, nesikarščiuodami pasikalbėkite su vaiku apie teisines, socialines,
psichologines, medicinines problemas, kurias sukelia narkotikų vartojimas. Akcentuokite
tai, ką vartodami jie gali prarasti, kaip tai gali pakenkti jų ateities planams. Kartu paskaitykite straipsnį ar pažiūrėkite filmą šia tema, o po to – pasikalbėkite su vaikais, įsiklausykite
į jų nuomonę, aptarkite iškilusius klausimus. Atminkite, kad ir spaudoje, radijo bei televizijos laidose kartais yra propaguojamas narkotikų vartojimas. Specialistai pataria, kad
kalbėdami su vaikais apie psichoaktyvias medžiagas atsižvelgtume į vaikų amžių.
6. Ne vien drauskite, bet ir aiškinkite, kodėl negalima. Vaikas turi ne tik žinoti, kad taip
nedera elgtis, bet ir suprasti, kodėl? Klausdami kodėl, vaikai įsisąmonina elgesio taisykles.
Jei vaikui sakysite, kad negalima imti saldainio iš nepažįstamo žmogaus, tai reikia paaiškinti: tai gali būti vaistai, nuo tokio saldainio galima susirgti ir pan. Priešingu atveju vaikas
gali pasivaišinti tokiu „saldainiu“ iš smalsumo, norėdamas sužinoti, kas gi atsitiks.
7. Skatinkite ieškoti pagalbos. Vaikas neturi manyti, kad pagalbos prašymas – silpnumo
ženklas. Jis turi žinoti, kur galima kreiptis iškilus psichologiniams sunkumams, su kuo
pasikonsultuoti.
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PRIEDAI
1 PRIEDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
2000 m. sausio 6 d. Nr. 5
Vilnius

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos,
1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos nuostatomis bei Lietuvos Respublikos narkotinių
ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin.,1998, Nr. 8-161):
1. T v i r t i n u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (pridedama).
2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo“
(Žin., 1997, Nr. 42-1043; 1999, Nr. 59-1939).
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos viršininkui V. Budnikui.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMUNDAS ALEKNA
PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2000 m. sausio 6 d. įsakymu
Nr. 5

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAI
I SĄRAŠAS
NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI
MEDICINOS TIKSLAMS
1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas
Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl)
Acetorfinas (Acetorphine)
Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas) (Poppy plant (except the seeds)
Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas ir koncentratas (Extracts and concentrate of poppy
(except the seeds))
Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl)
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Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl)
Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl)
Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl)
Dezomorfinas (Desomorphine)
Etorfinas (Etorphine)
Heroinas (Heroin)
Kanapės (ir jų dalys) (Cannabis plant)
Kanapių aliejus (Cannabis oil)
Kanapių derva (Cannabis resin)
Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis)
Ketobemidonas (Ketobemidone)
Kokamedžio lapai (Coca leaf)
Kokamedžio pasta (Coca paste)
3-metilfentanilis (3-methylfentanyl)
3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl)
MPPP
Qpijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiu būdu)
(Opium (coagulated juice of the opium poppy)
Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl)
PEPAP
Puošnioji vožtė ir jos dalys (Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*”
Puošniosios vožtės ir jos dalių ekstraktas (extract of Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*”
Tiofentanilis (Thiofentanyl)
1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas
1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)*
1-(3-chlorofenil)piperazinas(1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)*
2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)***
2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)***
2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)***
AL
BDB
bk-PMMA(Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1one)*
Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB)
Catha edulis augalo lapai ir stiebeliai (leafs and straw)
2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT)
CP-47,497 (5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*
CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*
CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*
CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*”.
DET
DMA
DMHP
DMT
DOC
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DOET
DOI (2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine)*
Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE)
Etriptaminas (Etryptamine)
FLEA
3-fluorometkatinonas (3-fluoromethcathinone)*
Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)*
Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas (extract of Argyreia nervosa)*
HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-imethyl6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)*
JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1-Pentyl-3-(1Naphthoyl)Indole)*
JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl- (1-butylindol-3yl)methanon)*
JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1- naphthalenyl-methanone)*
JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)*
JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole*
Katinonas (Cathinone)
Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)*
Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*
Linažiedis sukutis ir jo dalys (Ipomoea violacea plant)*
Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas (extract of Ipomoea violacea)*
Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD,
LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues)
MBDB
MDE
MDMA
Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcathinone, 1-(4-Methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one)*
Meskalinas (Mescaline)
4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex)
Metkatinonas (Methcathinone)
MMDA
4-MTA (4-methylthioamphetamine)
N-etil MDA (N-ethyl-MDA)
N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)
Paraheksilis (Parahexyl)
PMA
PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane)***
Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin)
Psilocibinas (Psilocybine)
Psilocybe genties grybų vaisiakūniai ir jų dalys, turintys psilocibino ar psilocino, bei šių grybų
sporos, grybiena
Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)
Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapi plant)*
Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas (extract of Banisteriopsis caapi)*
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STP, DOM
Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA)
Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP)
Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol)
TFMPP (1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine)*
TMA
TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)***
1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas
Amfetaminas (Amfetamine)
Deksamfetaminas (Dexamfetamine)
Fenetilinas (Fenetylline)
4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)*
Levamfetaminas (Levamfetamine)
Levometamfetaminas (Levomethamphetamine)
Metamfetaminas (Metamfetamine)
Metamfetamino racematas (Metamfetamine racemate)
1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas
Katinas (Cathine,(+)-norpseudoephedrine)
1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas
Etilamfetaminas (Etilamfetamine)
Fenproporeksas (Fenproporex)
Fenterminas (Phentermine)
Mefenoreksas (Mefenorex)

II SĄRAŠAS
NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI
MEDICINOS TIKSLAMS
1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas
Acetilmetadolis (Acetylmethadol)
Alfacetilmetadolis ( Alphacetylmethadol)
Alfameprodinas (Alphameprodine)
Alfametadolis (Alphamethadol)
Alfaprodinas (Alphaprodine)
Alfentanilis (Alfentanyl)
Alilprodinas (Allylprodine)
Anileridinas (Anileridine)
Benzetidinas (Benzethidine)
Benzilmorfinas (Benzylmorphine)
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Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)
Betameprodinas (Betameprodine)
Betametadolis (Betamethadol)
Betaprodinas (Betaprodine)
Bezitramidas (Bezitramide)
Dekstromoramidas (Dextromoramide)
Diampromidas (Diampromide)
Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)
Difenoksilatas (Diphenoxylate)
Difenoksinas (Difenoxin)
Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)
Dihidromorfinas (Dihydromorphine)
Dimenoksadolis (Dimenoxadol)
Dimepheptanolis (Dimepheptanol)
Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)
Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)
Dipipanonas (Dipipanone)
Drotebanolis (Drotebanol)
Ekgoninas (Ecgonine)
Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)
Etokseridinas (Etoxeridine)
Etonitazenas (Etonitazene)
Fenadoksonas (Phenadoxone)
Fenampromidas (Phenampromide)
Fenazocinas (Phenazocine)
Fenomorfanas (Phenomorphan)
Fenoperidinas (Phenoperidine)
Fentanilis (Fentanyl)
Furetidinas (Furethidine)
Hidrokodonas (Hydrocodone)
Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)
Hidromorfinolis (Hydromorphinol)
Hidromorfonas (Hydromorphone)
Izometadonas (Isomethadone)
Klonitazenas (Clonitazene)
Kodoksimas (Codoxime)
Kokainas (Cocaine)
Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)
Levometorfanas (Levomethorphan)
Levomoramidas (Levomoramide)
Levorfanolis (Levorphanol)
Metadonas (Methadone)
Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)
Metazocinas (Metazocine)
Metildezorfinas (Methyldesorphine)
Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)
Metoponas (Metopon)
Mirofinas (Myrophine)
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Mitragininas (Mitragynine)*
Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)
Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)
Morferidinas (Morpheridine)
Morfinas (Morphine)
Morfino metobromidas (Morphine methobromide)
Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)
Nikomorfinas (Nicomorphine)
Noracimetadolis (Noracymethadol)
Norlevorfanolis (Norlevorphanol)
Normetadonas (Normethadone)
Normorfinas (Normorphine)
Norpipanonas (Norpipanone)
Oksikodonas (Oxycodone)
Oksimorfonas (Oxymorphone)
Petidinas (Pethidine)
Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)
Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)
Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)
Piminodinas (Piminodine)
Piritramidas (Piritramide)
Proheptazinas (Proheptazine)
Properidinas (Properidine)
Racemetorfanas (Racemethorphan)
Racemoramidas (Racemoramide)
Racemorfanas (Racemorphan)
Remifentanilis (Remifentanil)
Sufentanilis (Sufentanil)
Tapentadolis (Tapentadol)*
Tebainas (Thebaine)
Tebakonas (Thebacon)
Tilidinas (Tilidine)
Trimeperidinas (Trimeperidine)
1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašas
Acetildihidrokodeinas (Acethyldihydrocodeine)
Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)
Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)
Etilmorfinas (Ethylmorphine)
Folkodinas (Pholcodine)
Kodeinas (Codeine)
Nikodikodinas (Nicodicodine)
Nikokodinas (Nicocodine)
Norkodeinas (Norcodeine)
Propiramas (Propiram)
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1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas
Amineptinas (Amineptine)
Buprenorfinas (Buprenorphine)
Cipeprolis (Zipeprol)
Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and its
stereochemical variants)
Fenciklidinas (Phencyclidine, PCP)
Fenmetrazinas (Phenmetrazine)
Flunitrazepamas (Flunitrazepam)
Harmalinas (Harmaline)*
Harminas (Harmine)*
Meklokvalonas (Mecloqualone)
Metakvalonas (Methaqualone)
Metilfenidatas (Methylphenidate)
Salvinorinas A (Salvinorine A)*
Sekobarbitalis (Secobarbital)
Tramadolis (Tramadol)*

III SĄRAŠAS
PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS
TIKSLAMS
1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas
Amobarbitalis (Amobarbital)
Butalbitalis (Butalbital)
Ciklobarbitalis (Cyclobarbital)
Glutetimidas (Glutethimide)
Pentazocinas (Pentazocine)
Pentobarbitalis (Pentobarbital)
1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas
Alobarbitalis (Allobarbital)
Alprazolamas (Alprazolam)
Amfepramonas (Amfepramone)
Aminoreksas (Aminorex)
Barbitalis (Barbital)
Benzfetaminas (Benzfetamine)
Bromazepamas (Bromazepam)
Brotizolamas (Brotizolam)
Butobarbitalis (Butobarbital)
Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)
Delorazepamas (Delorazepam)
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Diazepamas (Diazepam)
Estazolamas (Estazolam)
Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)
Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)
Etinamatas (Ethinamate)
Fenazepamas (Phenazepam)*
Fendimetrazinas (Phendimetrazine)
Fenkamfaminas (Fencamfamin)
Fenobarbitalis (Phenobarbital) bei jo preparatas Valocordin
Fludiazepamas (Fludiazepam)
Flurazepam (Flurazepam)
Halazepamas (Halazepam)
Haloksazolamas (Haloxazolam)
Kamazepamas (Camazepam)
Ketaminas (Ketamin)*
Ketazolamas (Ketazolam)
Klobazamas (Clobazam)
Kloksazolamas (Cloxazolam)
Klonazepamas (Clonazepam)
Klorazepatas (Clorazepate)
Klotiazepamas (Clotiazepam)
Kodeino turintys preparatai**
Lefetaminas (Lefetamine, SPA)
Loprazolamas (Loprazolam)
Lorazepamas (Lorazepam)
Lormetazepamas (Lormetazepam)
Mazindolis (Mazindol)
Medazepamas (Medazepam)
Meprobamatas (Meprobamate)
Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)
Metiprilonas (Methyprylon)
Mezokarbas (Mesocarb)
Midazolamas (Midazolam)
Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, g-hydroxybutyrate, GHB)
Nimetazepamas (Nimetazepam)
Nitrazepamas (Nitrazepam)
Nordazepamas (Nordazepam)
Oksazepamas (Oxazepam)
Oksazolamas (Oxazolam)
Pemolinas (Pemoline)
Pinazepamas (Pinazepam)
Pipradrolis (Pipradrol)
Pirovaleronas (Pyrovalerone)
Prazepamas (Prazepam)
Propanididas (Propanidid)*
Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)
Temazepamas (Temazepam)
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Tetrazepamas (Tetrazepam)
Triazolamas (Triazolam)
Vinilbitalis (Vinylbital)
Zolpidemas (Zolpidem)
Pastabos:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-199
(nuo 2004 m. gegužės 1 d.)
(Žin., 2004, Nr. 54-1842) redakcija

* Medžiagos įrašomos į sąrašą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM Narkotikų komisijos siūlymu.
**Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje
vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija 2,5 procento.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos įrašytos į sąrašus lietuviškais ir tarptautiniais (JT konvencijų sąrašuose
įrašytais) pavadinimais, o tokių nesant, – cheminiais pavadinimais.
Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.
*** Medžiagos įrašomos į sąrašą Europos Sąjungos Tarybos sprendimu.
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2 PRIEDAS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ RŪŠYS, VARTOJIMO BŪDAI
IR POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZMUI
Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro informacija
(http://www.unodc.org/pdf/publications/report_2003-09-01_1.pdf)
Lentelė. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos
Kanabinoidai
Pagrindinė psichoaktyvioji
medžiaga – tetrahidrokanabinolis
Aprašymas, forma

Kanapės

Narkotiko žargoninis pavadinimas
Vartojimo būdas

„Marihuana“, „žolė“, „gandža“
Rūkoma
Kanapių derva

Aprašymas, forma

Iš kanapės augalo išskirta nevalyta arba valyta derva,
supresuota į gumulėlius, primenančius gumą, odą ar kamštį.
Rudos ar juodos spalvos.

Narkotiko žargoninis pavadinimas

„Hašišas“, „H“

Vartojimo būdas

Rūkoma (grynas arba maišant su tabaku), valgoma, geriama
(su maistu, arbata).

Tai džiovintos viršutinės augalo dalys, primenančios sausą
žolę. Spalva – nuo žalios, gelsvai žalios iki pilkai rausvos.
Gali būti suspausta į blokelius, kukurūzų formos, įvyniota į
popierių.
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Aprašymas, forma

Kanapių ekstraktai ir tinktūros
Koncentratas, gautas ekstrahuojant kanapes ar kanapių dervą.
Klampus skystis nuo rausvos iki rudos arba žalios spalvos.

Narkotiko žargoninis pavadinimas

„Medaus aliejus“, „Raudonas aliejus“

Vartojimo būdas

Rūkoma, valgoma.
Vartojimo poveikis

Iškart po vartojimo
Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Pagrindinė psichoaktyvioji
medžiaga – morﬁnas ir kodeinas
Aprašymas, forma
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Atsipalaidavimas, euforija, linksmumas, pakitęs laiko
suvokimas, paaštrėjusi klausa, rega, uoslė, kiti jutimai.
Pagreitėjęs širdies ritmas, padidėjęs apetitas, paraudusios
akys, sumažėjęs darbingumas, trumpalaikė atmintis.
Pavartojus didesnę dozę, sulėtėja mąstymas, iškraipomas
garsų ir spalvų suvokimas. Labai didelės kanapių dozės
sukelia panašų poveikį į haliucinogenų – atsiranda nerimas,
panika, haliucinacijos, padažnėja psichozės atvejų.
Psichologinė priklausomybė, psichozė, depresija. Nuolat
vartojant kanapes padidėja rizika susirgti plaučių vėžiu,
lėtiniu bronchitu ir kitomis plaučių ligomis.
Opioidai
Opijus (opijinės aguonos)
Opijus – sutirštintos opijinių aguonų sultys.
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Morﬁjus
Aprašymas, forma

Opijaus alkaloidas (spalva gali būti nuo baltos iki tamsiai
rudos), pagamintas iš opijaus ar aguonų stiebelių. Gali būti
tablečių formos ar suspaustas į blokus su „999“ prekybos
ženklu.

Vartojimo būdas

Vartojamas intraveniniu būdu.
Heroinas
Heroinas – pusiau sintetinis opioidas, sintetinamas iš
morﬁno.
„Boy“, „White lady“, „H“, „Harry“ ir kt.
Rūkomas, uostomas, vartojamas intraveniniu būdu.
Vartojimo poveikis

Aprašymas, forma
Narkotiko žargoninis pavadinimas
Vartojimo būdas
Iškart po vartojimo

Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Sumažėja nerimas ir įtampa, po didelių dozių jaučiama
euforija, atsipalaidavimas nuo psichinių ir emocinių kančių,
numalšinamas skausmas.
Galimas pykinimas, vėmimas. Atsiranda mieguistumas,
negalėjimas susikaupti, apatija, sumažėja ﬁzinis aktyvumas.
Perdozavus gali ištikti mirtis.
Fizinė ir psichologinė priklausomybė, jei vartojimas
intraveninis – infekcinės ligos, abscesai; rūkant – kvėpavimo
sutrikimai.
Haliucinogenai
LSD

Aprašymas, forma

Pusiau sintetinis narkotikas. Želatinos lakštai, impregnuoti
popierėliai, tabletės, kapsulės.

Narkotiko žargoninis pavadinimas
Vartojimo būdas

„Hippie“, „Acid“, „markutės“
Geriama
Vartojimo poveikis

Iškart po vartojimo

Padidėjęs komunikabilumas, energijos antplūdis.
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Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Iškreiptas laiko, dydžio, formos, spalvų ir garsų suvokimas.
Gali apimti nerimas, depresija, galvos svaigimas,
dezorientacija. Galimas pykinimas, vėmimas, prakaitavimas,
padidėjęs širdies ritmas, gali atsirasti traukuliai, nukristi kūno
temperatūra.
Būdingas ilgalaikis nerimas, depresija. Išsivysto tolerancija,
kuri labai greitai išnyksta, nutraukus vartojimą.
Haliucinogeniniai grybai

Aprašymas, forma

Haliucinogeninė medžiaga, išskiriama iš Psilocibe mexicana
grybo. Džiovinti grybai, milteliai, žalių grybų preparatai.

Vartojimo būdas

Valgomi

Iškart po vartojimo
Trumpalaikis poveikis ir ilgalaikis
poveikis

Vartojimo pavojus
Pasikeičia mąstymas, nuotaika, jutiminis suvokimas.
Panašus į LSD poveikį. Pavartojus šių grybų poveikis tęsiasi
nuo 30 min. iki 9 val. Veikimas priklauso nuo vartojančiojo
nuotaikos ir lūkesčių.
Stimuliantai

Pagrindinė psichoaktyvioji
medžiaga – kokainas
Aprašymas, forma

Kokamedžio lapai
Elipsinės formos žalios ar geltonai žalsvos spalvos lapai.

Vartojimo būdas

Kramtomi, geriama (arbata).
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Kokamedžio pasta
Aprašymas, forma

Gali būti nuo rudos lipnios medžiagos iki baltai kreminės ar
net smėlio spalvos drėgnų miltelių.

Narkotiko žargoninis pavadinimas

„Bazuka“

Vartojimo būdas

Rūkoma (gryna arba maišant su tabaku)
Kokainas, krekas

Aprašymas, forma

Kokainas – balti ar beveik balti kristaliniai milteliai.
Kokaino hidrochloridas – balti ar beveik balti kristaliniai
milteliai.
Krekas – pilkšvos ar baltos spalvos gabalėliai.
„Didelis C“, „Coco“, „Sniegas“, „ Krekas“, „Lady“ ir kt.
Kokainas – uostomas, vartojamas intraveniniu būdu, krekas –
rūkomas.
Vartojimo poveikis
Energijos, pasitikėjimo savimi ir budrumo antplūdis.
Jaučiamas džiaugsmas, euforija.
Apetito stoka, padažnėjęs kvėpavimas, širdies ritmas ir
padidėjęs kraujospūdis, pakilusi kūno temperatūra, padidėjęs
prakaitavimas. Gali pasireikšti smurtinė elgsena. Pavartojus
didesnę dozę – haliucinacijos, nerimas, panika. Perdozavus –
traukuliai, insultas, širdies nepakankamumas.
Uostant pažeidžiama nosies gleivinė, jei rūkoma – atsiranda
kvėpavimo problemų, vartojant intraveniniu būdu – abscesai.
Galimas svorio netekimas, apatija, psichozė, psichinis ir
ﬁzinis išsekimas.
Amfetaminas, metamfetaminas, fenetilinas ir kt.
Balti arba šviesiai rudi milteliai, bespalviai kristalai, įvairių
formų ir spalvų tabletės bei kapsulės, tirpalai. Sintetiniai
centrinės nervų sistemos stimuliantai.

Narkotiko žargoninis pavadinimas
Vartojimo būdas

Iškart po vartojimo
Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Aprašymas, forma
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Narkotiko žargoninis pavadinimas
Vartojimo būdas
Iškart po vartojimo
Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Amfetaminas – „Amfa“, „futbolo kamuoliai“, „apelsinai“ ir kt.
Metamfetaminas – „ledas“, „shabu“, „crack meth“ ir kt.
Vartojama intraveniniu būdu, rūkoma, uostoma, geriama.
Vartojimo poveikis
Energijos, pasitikėjimo savimi ir budrumo antplūdis.
Jaučiamas džiaugsmas, euforija.
Apetito stoka, padidėjęs širdies ritmas ir kraujospūdis,
pakilusi kūno temperatūra, padidėjęs prakaitavimas.
Pavartojus didesnes dozes – haliucinacijos, nerimas,
dirglumas, panika. Perdozavus – konvulsijos, insultas, mirtis.
Uostant pažeidžiama nosies gleivinė, rūkant gali atsirasti
kvėpavimo problemų, vartojant intraveniniu būdu – abscesai,
infekcinės ligos. Galimas svorio netekimas, apatija,
dezorientacija, išsivysto tolerancija ir stipri psichologinė
priklausomybė. Nutraukus vartojimą – depresija.
Ekstazis

Aprašymas, forma

Baltos spalvos milteliai, tabletės ir kapsulės. Sintetinis
centrinės nervų sistemos stimuliantas.

Narkotiko žargoninis pavadinimas

„Ekstazi“, „XTC“, „Adomas“, „Ieva“ ir kt.

Vartojimo būdas

Geriamas, labai retai gali būti vartojamas intraveniniu būdu.
Vartojimo poveikis

Iškart po vartojimo
Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis
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Lengvas bendravimas, padidėjęs komunikabilumas, energijos
antplūdis.
Galimas pykinimas ir vėmimas, padidėjęs kraujospūdis, kūno
temperatūra, pagreitėjęs širdies darbas, kvėpavimas. Elgesys
gali būti neprognozuojamas. Pavartojusieji gali šokti ilgai be
sustojimo, judant netenkama daug skysčių, todėl gali įvykti
organizmo dehidratacija. Pavartojus didesnes dozes atsiranda
nerimas, panika, haliucinacijos, gali sutrikti gyvybinės
funkcijos, prasidėti traukuliai ar ištikti staigi mirtis.
Galimi galvos smegenų ir kepenų pažeidimai, svorio
netekimas, apatija, dezorientacija, nuovargis, ﬁzinis
išsekimas, depresija, mieguistumas ar nemiga, psichikos
sutrikimas. Išsivysto tolerancija ir stipri psichologinė
priklausomybė.
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