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Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Visuomenės sveikatos priemonės projektas 

„Kurčiųjų šeimos sako kvaišalams NE“ 

Žalingų įpročių žala sveikatai 

 

Psichoaktyvi medžiaga – tai bet kokia medžiaga, kurią vartoja žmonės, kad pakeistų savo elgesį, 

mąstymą ar emocinę būseną. Alkoholis ir tabakas – taip pat psichoaktyvios medžiagos. 

RŪKYMAS 

Moksliškai įrodyta, kad rūkymas yra viena iš išvengiamiausių ligų priežasčių, turinti įtakos 

visuomenės sveikatai. PSO duomenimis vienas trečdalis pasaulio suaugusiųjų, t.y. 1.1 bilijonas 

žmonių rūko. Šie duomenys rodo, kad pasaulyje rūko apie 47 proc. vyrų ir apie 12 proc. moterų. 

Besivystančiose šalyse rūko 48 proc. vyrų ir 7 proc. moterų, o išsivysčiusiose 42 proc. vyrų ir 24 

proc. moterų. 1996 metų duomenimis, Lietuvoje kasdien rūko 47,3 procentų vyrų ir 9,4 procentai 

moterų (Suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas, KMU. 1996). 

Nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet miršta 3.5 milijono žmonių, o kiekvieną dieną - apie 10 000. 

Besivystančiose šalyse nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet miršta apie vienas milijonas. Rūkymas 

sąlygoja apie 20 procentų bendro Lietuvos mirtingumo, tai yra apytiksliai 7000 Lietuvos gyventojų 

miršta prieš laiką nuo rūkymo sukeltų ligų. 

Tyrimais įrodyta, jog rūkymo metimas žymiai sumažina riziką susirgti rūkymo sukeltomis ligomis, 

tai reiškia, kad milijonų mirčių būtų galima išvengti dėka intensyvių rūkymo nutraukimo intervencijų 

(programų). Prognozuojama, kad 2020 metais tabakas bus pagrindinė ligų ir mirčių priežastis, 

kiekvienais metais mirs 10 milijonų žmonių, o tai daug daugiau nei mirštama nuo ŽIV, tuberkuliozės, 

gimdymo komplikacijų (motinų mirtingumas), savižudybių ar žmogžudysčių, žūstančių 

autoavarijose. 

RŪKYMO ŽALA 

Cigarečių dūmuose yra daugiau nei 400 cheminių junginių, kurie, kaip buvo nustatyta, yra pavojingi 

žmogaus sveikatai. Rūkalius, surūkantis tik pusę pakelio per dieną, atakuoja savo organizmą minėtais 

cheminiais junginiais maždaug 3500 kartų per metus. Cigarečių dūmuose yra trys itin pavojingos 

medžiagos: 

 Smala: kancerogeninė medžiaga. 

 Nikotinas: tai nuodinga medžiagą, kurią ilgą laika naudojo vabzdžiams naikinti bei kaip 

žiurkių nuodus.  

 Smalkės: šių dujų yra cigarečių dūmuose. 

1. Kvėpavimo takų gleivinių dirginimas 
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Cheminės medžiagos, esančios dūmuose, veikia broncheoles ir plaučių audinius bei deponuojasi 

ant gleivinės (dengiančios kvėpavimo takus), todėl sukelia stiprius vietinius sudirgimus. 

Užkietėjusio rūkaliaus gleivinė tampa 4-5 kartus storesnė, nei nerūkančio žmogaus. Sudirginta, 

pastorėjusi kvėpavimo takų gleivinė didina pasipriešinimą (orui keliaujant į plaučius) ir sunkina 

kvėpavimą. 

2. Peptinė opa 

Rūkymas ženkliai padidina druskos rūgšties gamybą skrandyje ir sukelia skrandžio opą. 

3. Kvėpavimo takų susirgimai 

Rūkaliai nuolat kenčia nuo gerklės ir plaučių problemų, pasireiškiančių, pvz., kaip sausas 

bronchitas ir/arba sausas (nuolatinis) kosulys, sukeliantis dūsimą, o viskas dėl to, kad yra plaučiai (žr. 

7 punktą). 

Atmosferos užterštumo poveikis tik sustiprina efektą. Rūkaliai dažnai suserga chroniškomis 

pneumonijomis (plaučių uždegimais) bei komplikuojasi jų bronchialinės astmos. 

4. Osteoporozė (kaulų „išretėjimas“, susilpnėjimas) 

Įkvepiamuose dūmuose yra sunkusis metalas kadmis, skatinantis kaulinės masės netekimą. Net 

labai mažas kadmio kiekis dūmuose gali sukelti 30% kalcio neteikimą iš kaulų. 

Įrodyta, kad cigarečių rūkymas (moterims) slopina estrogeną ir sukelia procesų, neigiamai 

veikiančių normalų estrogeno funkcionavimą, o tai taip pat sukelia osteoporozę. Atsiranda dažni 

„kaulų laužymai“ (skausmai) ir padidėja atsitiktinių lūžių grėsmė. 

5. Poveikis nėščioms moterims 

Rūkančios nėščios moterys rizikuoja sulaukti priešlaikinio gimdymo arba vaikelio žūties. 

Rūkančių motinų naujagimiai miršta dažniau. Yra didelė tikimybė, kad rūkančios motinos vaikeliui 

bus nervinės sistemos sutrikimų. Jeigu moterys rūkalės tuo pačiu metu vartoja kontraceptikus, jas gali 

ištikti infaktai ir unsultai. 

6. Plaučių alveolių pažeidimai (emfizema) 

Nuodingi cigarečių dūmai žaloja daugumos plaučiuose esančių alveolių vidinę dangą. Dėl to 

ženkliai sumažėja deguonies ir kraujo kontaktinio paviršiaus plotas, todėl atsiranda susirgimas, 

vadinamas emfizema. Susirgimas „rutuliojasi“ lėtai ir nepastebimai ilgą laiko tarpą. Visi rūkaliai 

kenčia nuo skirtingų sunkumų laipsnių plaučių emfizemų, tačiau dėl didelio paviršiau, per kurį vyksta 

deguonies difuzija (patekimas į kraują), ploto dauguma net nenutuokia, kad jie jau turi minėtą 

susirgimą (daugumos žmonių plaučiuose yra maždaug 300.000.000 alveolių). Tik tada, kai minėto 

paviršiaus plotas ženkliai sumažėja, sergantis žmogus pastebi, kad plaučiuose sutrinka apykaita ir 

pradeda jausti deguonies trūkumą. Simptomai akivaizdūs, pavyzdžiui, fizinių pratimų metu prasideda 

dusulys. 

7. Sumažėja deguonies kiekis kraujyje 

Cigarečių dūmuose yra didelė smalkių (CO) koncentracija. Smalkių trauka yra 200 kartų 

stipresnė nei deguonies (hemoglobino atžvilgiu). Atitinkamai, dalis hemoglobino rūkalių kraujyje 

lieka surišta su smalkėmis, o transportuojamas deguonies kiekis ženkliai sumažėja. 

8. Vėžys 

Cigarečių dūmuose buvo aptikta virš 48 cheminių junginių iš kancerogenų grupės, kurie 

stimuliuoja vėžinių ląstelių dauginimąsi. Turimi omenyje, pvz.: aromatiniai aminai, nitrozoaminai, 

aromatiniai angliavandeniliai ir kt.). Plaučių vėžys yra vienas iš populiariausių susirgimų rūkalių 

tarpe. Jeigu žmogaus profesija susijusi su darbu iškasenomis (pvz. kasyklose) arba su asbesto 

dulkėmis, vėžio atsiradimo grėsmė ženkliai išauga. Pas rūkalius dažnai aptinkami ir kitos vėžio 

formos, tokios kaip gerklų vėžys, burnos gleivinės vėžys, stemplės ir šlapimo pūslės vėžys. Kiek 

rečiau susiduriama su inkstų vėžiu, kasos, skrandžio ir gimtos kaklelio vėžys. 

9. Vitaminų netekimas 

Rūkymas neigiamai įtakoja vitaminų kiekį organizme, ypač vitamino C. Pastebėta, kad surūkius 

vieną cigaretė netenkama vitamino C kiekio, esančio viename apelsine. Rūkaliams būtina papildomai 

vartoti vitaminą C. 
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10. Poveikis širdžiai ir kraujagyslių sistemai 

Rūkymas labai įvairiai (tačiau visais atvejais neigiamai) veikia širdies ir kraujagyslių sistemą: 

 Nikotinas stimuliuoja staigų stresinių hormonų išmetimą į kraują. Kalbama apie adrenaliną ir 

noradrenaliną (jie dar žinomi kaip epinefrinas ir norepinefrinas), kurie verčia širdį plakti dažniau 

bei didiną arterinį spaudimą. Minėti pokyčiai organizme padidina širdies raumens deguonies 

poreikį, o tuo tarpu smalkės, esančios dūmuose, daro savo darbą ir mažina deguonies kiekį 

kraujyje (dvigubas efektas). Tokiu būdu rūkymas sukelia funkcinę perkrovą, kuri silpnina širdį 

ir veda į palpitaciją (juntamą širdies plakimą). Eksperimentų metu nustatyta, kad surūkius 2 

cigaretes arterinis spaudimas padidėja 8-10 mm 15 arba daugia minučių. 

 Rūkymas didina kraujo klampumą, stiprina trombų susidarymo procesą, todėl rūkyma skatina 

aterosklerozės ir trombozės atsiradimą. Minėtų procesų metu stipriausiai žalojamos koronarinės 

širdies arterijos ir arterijos, „maitinančios“ galvos smegenis. 

 Rūkymas žaloja trombocitus. 

 Rūkymas didina mažo tankumo lipoproteinų (kenksmingas cholesterolis) kiekį ir mažina alfa-

lipoproteinų (gerasis cholesterolis) kiekį bei sukelia arterijų sienelių sutankėjimą. Žinoma tai, 

kad už minėtus procesus atsakingi du rūkymo faktoriai: Pirmas: Smalkės, patekusios į kraują, 

skatina sarterijų sienelių tankėjimą ir veda į vidinius kraujagyslių defektus, o tai skatina 

cholesterolio kaupimąsi kraujagyslėse. Antras: vitamino C trūkumas skatina cholesterolio 

kaupimąsi arterijuose. 

11. Insultas ir paralyžius: 

Kadangi rūkymas padidina kraujo klampumą ir skatina trombų atsiradimą, rūkalių tarpe kur kas 

dažniau pasitaiko insultai arba paralyžiai. 

12. Rūkymas veda į cukraus kiekio kraujyje padidėjimą ir diabetą 

Nikotinas didina cukraus kiekį kraujyje – stimuliuoja adrenalino ir noradrenalino išmetimą, o 

kepenys bei raumenys tokiu atveju būna priversti „išlaisvinti“ gliukozę. „Aukšta gliukozė“ 

papildomai apkrauna kasą, nepertraukiamai gaminančią insuliną, padedantį reguliuoti cukraus kiekį 

kraujyje. Galų gale kasa neatlaiko spaudimo ir sutrinka jos veikla, o tai atveria duris diabetui 

(cukraligei). 

13. Cigarečių dūmuose yra azoto oksido ir dioksido 

Juos galima vadinti laisvaisiais radikalais, kadangi ji „neša“ neprijungtą elektroną ir gali inicijuoti 

grandinines reakcijas. 

 

PASYVUS RŪKYMAS 

Jeigu būnate tarp rūkančiųjų ir kvėpuojate tabako dūmais, tai ir jūs rūkote kartu su jais. Toks rūkymas 

vadinamas pasyviu arba prievartiniu. Valanda, praleista prirūkytoje ir blogai vėdinamoje patalpoje, 

prilygsta vienos cigaretės surūkymui - iškvėpiamame ore padidėja smalkių kiekis, kraujyje randama 

methemoglobino (hemoglobino ir smalkių junginio, trukdančio deguonies apykaitai), o šlapime - 

nikotino. 

Tabako dūmuose yra daug nuodingų medžiagų, kurios kenkia sveikatai - tai alkaloidai, fenolai, 

kancerogeninės medžiagos, sukeliančios vėžinius susirgimus, anglies viendeginis, ciano rūgštis, 

stiprus periferinės sistemos nuodas - nikotinas ir kt. Todėl pasyvus rūkymas daugeliui nerūkančiųjų 

ne tik nemalonus, bet ir kenksmingas sveikatai. Kvėpavimas prirūkytu oru pagreitina nuovargio 

atsiradimą, pablogina savijautą, mažina darbingumą, o jautriems ar ligotiems žmonėms suerzina akių, 

kvėpavimo takų gleivinę, gali sukelti migrenos, bronchito, astmos, krūtinės anginos priepuolį, 

paūminti alergines ligas. Ilgalaikis pasyvus rūkymas gali būti ir sunkesnių ligų priežastis - moksliniais 

tyrimais nustatyta, kad rūkančiųjų namuose vyrų žmonos beveik dvigubai dažniau serga plaučių 

vėžiu. 
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ĮDOMŪS FAKTAI 

 Viena surūkyta cigaretė per dieną sutrumpina rūkančiojo gyvenimą 11-a minučių. 

 Vienas cigarečių pakelis per dieną sutrumpina gyvenimą 1330 valandų arba 56 dienomis. 

 Metęs rūkyti darbingo amžiaus žmogus sutaupo vidutiniškai 20 gyvenimo metų.  

MESTI RŪKYTI NAUDINGA: 

20 minučių Pakilęs kraujo spaudimas ir padažnėjęs širdies susitraukimų dažnis, kurį sukelia 

rūkymas, sunormalėja. Pradeda šilti rankos ir kojos, nes atsipalaiduoja susiaurėjusios 

periferinės kraujagyslės ir pagerėja kraujo cirkuliacija. 

8 valandų Padidėjusi anglies viendeginio koncentracija kraujyje nukrenta iki vidutiniškai 

normalaus lygio. Padidėja deguonies koncentracija kraujyje. Pranyksta nemalonus 

rūkančiojo kvapas. 

 

24 valandų Sumažėja širdies miokardo infarkto rizika. 

 

48 valandų Pagerėja uoslė ir skonio jutimas. Nervinės ląstelės pradeda prisitaikyti prie nikotino 

stygiaus. 

 

2 mėnesių Kraujotaka visame kūne pagerėja. Plaučių funkcija padidėja iki 30 proc., dėl to yra 

lengviau vaikščioti, bėgti ir kopti laiptais. Jūs esate geras pavyzdys savo 

bendraamžiams. Jūs vis labiau pasitikite savimi, jus labiau gerbia kiti. 

 

3-9 mėnesių Silpnėja/išnyksta varginantis kosulys, silpnumas, oro trūkumas. Padidėja organizmo 

atsparumas infekcijoms. Miegas tampa gilesnis. Veidas pasidaro skaistesnis, 

išnyksta pilkumas. Pristabdomas pagreitėjęs viso organizmo senėjimo procesas. 

Sumažėja rizika susirgti skandžio opalige. Pagerėja nuotaika ir padidėja aktyvumas. 

 

5 metų Mirties nuo širdies ligų rizika sumažėja iki niekada nerūkiusiojo lygio. Rizika 

susirgti plaučių vėžiu sumažėja 50 proc. 

 

10 metŲ Rizika susirgti plaučių vėžiu tampa tokia pat kaip ir niekada nerūkiusiojo. Sumažėja 

kitų vėžinių susirgimų rizika. 

16 PRIEŽAŠČIŲ, KODĖL REIKIA ATSISAKYTI RŪKYMO 

 1. Nikotinas, kurio yra cigaretėse, cigaruose, uostomajame tabake, sukelia priklausomybę. 

 2. Tabako dūmuose aptinkama daugiau kaip 4000 įvairių cheminių medžiagų; kai kurios iš jų 4,25 

karto nuodingesnės už automobilio išmetamas dujas. 

 3. Tabako rūkymas nulemia net 25%  širdies ir kraujagyslių ligų, 30% vėžio, 75% kvėpavimo 

sistemos ligų ir yra laikomas svarbiausiu šių ligų rizikos faktoriumi. 

 4. Tabakas nužudo daugiau žmonių nei žūsta nuo narkotikų, autoįvykių, savižudybių ir streso kartu 

paėmus. 

 5. Vaikai, kurių tėvai rūko, du kartus dažniau tampa "prisiekę" rūkaliai. 
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 6. Rūkymas trumpina gyvenimą ir blogina jo kokybę; rūkančios moterys gyvena penkeriais metais 

trumpiau nei nerūkančios, o rūkantys vyrai - net septyneriais trumpiau. 

 7. Rūkymas sukelia plaučių vėžį, be to, skatina burnos, liežuvio, ryklės, gerklų, stemplės, šlapimo 

pūslės, kasos vėžį. 

 8. Nikotinas didina arterinį kraujospūdį, greitina širdies tvinksnius; nuo jo siaurėja kraujagyslės, jis 

kenkia širdžiai. 

 9. Cigarečių dūmai ardo plaučių audinį, sumažina į plaučius  patenkantį deguonies kiekį; 

sportuojantiems rūkaliams greičiau pritrūksta  oro nei nerūkantiems. 

10. Kenkia virškinimui; turi įtakos gastrito ir opaligės vystymuisi. 

 11. Palaipsniui silpnina lytinę funkciją. 

 12.  Trikdo uoslę ir skonio jutimą. 

 13.  Plaukai ir drabužiai prisigeria nemalonaus kvapo. 

 14.  Dėl rūkymo sukelto medžiagų apykaitos sutrikimo lūžinėja plaukai ir nagai. 

 15.   Sutrikus kraujotakai geltonuoja rankų ir veido oda, anksčiau atsiranda raukšlės. 

 16.  Nuo tabako gelsta ir genda dantys, o iš burnos sklinda nemalonus kvapas. 

 

ALKOHOLIO POVEIKIS SMEGENIMS 

Smegenyse yra 15 milijardų nervinių ląstelių – neuronų. Kiekvieną neuroną maitina mikrokapiliaras. 

Mikrokapiliaras yra toks plonas, kad eritrocitai į neuroną gali patekti tik iš eilės po vieną. Kai prie 

mikrokapiliaro prisiartina sulipę eritrocitai, jie jį užkemša. Po 7-9 minučių nervinė ląstelė – neuronas 

– miršta. Tik tiek ji gali išgyventi be deguonies. Po kiekvienų išgertuvių žmogaus galvoje atsiranda 

naujos žuvusių neuronų kapinės. Kai skrodimo metu atidaroma saikingai gėrusio, pavyzdžiui, 

avarijoje žuvusio žmogaus kaukolė, gydytojai mato tokį pat vaizdą: susiraukšlėjusios, mažesnės 

smegenys. Visas smegenų žievės paviršius nusėtas mažais randeliais ir žaizdelėmis. Tai smegenų 

dalys, kurias sunaikino alkoholis. 

Kai gydytojai skrodžia alkoholiu apsinuodijusius žmones,  jie stebisi ne tuo, kiek pakenktos 

smegenys, o kaip su tokiomis smegenimis žmogus galėjo gyventi. Alkoholis - pati galingiausia 

klastinga priemonė, pamažu naikinanti protą.  

ALKOHOLIS KENKIA SVEIKATAI 

 Visų pirma, alkoholis pažeidžia žmogaus mąstyseną. Dažnai geriančiam žmogui sutrinka atmintis, 

pakinta kalbėsena, loginis mąstymas.  

 Pažeidžiama psichika. Kinta žmogaus emocinė būsena, jis gali greitai supykti, tapti aršus, netgi pulti 

muštis ar rėkti. Geriančio žmogaus psichika tampa nesvari ir nenuspėjama. 

 Alkoholio paveika žmogaus sveikatai – itin didelė, nes kenkia beveik visiems organams, kadangi 

nuodai sklinda visame organizme. 

 Didžiausias kenksmingumas persiduoda kepenims, kai ilgalaikis alkoholio vartojimas gali sukelti 

kepenų cirozę, kepenų nepakankamumą ar net vėžį. Itin pažeidžios ir smegenis, nuo kurių priklauso 

jau minėta žmogaus psichinė būsena. Pažeidus šią žmogaus organizmo dalį, gali išsivystyti protinis 

atsilikimas. Vartojant alkoholį, vystosi širdies ritmo sutrikimai, ilgainiui gali atsirasti ir širdies 

nepakankamumas. 

Kadangi alkoholis kenkia visiems organams, dažnai geriantis žmogus turi silpnesnį imunitetą, 

greičiau suserga. Dažnai jaučia silpnumą, vemia. Pasitaiko pilvo skausmai, problemos su viduriais. 

Galiausiai, geriančiam žmogui didesnė tikimybė susirgti vėžiu, lėtinėmis ligomis 
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ALKOHOLIO VARTOJIMO ŽALA 

 

1. Gali sukelti vėžį 

Atlikti specialistų tyrimai rodo, kad bene daugiausiai ir dažniausiai nuo alkoholio nukenčia mūsų 

kasa ir kepenys. Teigiama, kad dažnas alkoholio vartojimas yra viena pagrindinių susirgimo 

pankreatitu priežasčių. Žmonės šią ligą vadina tiesiog kasos uždegimu.  

Manoma, kad dauguma alkoholikų turi lėtinį pankreatitą, kuris iš pradžių, galima sakyti, tik rusena, 

o vis dažniau vartojant alkoholį liga paūmėja ir gali išsivystyti net cukrinis diabetas ar kasos vėžys. 

Šiuos procesus dar pagreitina rūkymas. 

Pankreatitas – tai ūminis arba lėtinis kasos uždegimas. Ūminis pankreatitas – tai staiga prasidėjęs 

fermentinės kilmės kasos uždegimas, kai gali būti pažeidžiami ir kiti audiniai, organai, sistemos. 

Lėtinis pankreatitas – tai lėtinė uždegiminė kasos liga, kai sutrinka kasos funkcija: virškinimui 

svarbių fermentų, insulino gamyba. 

2. Galimi  pankreatito požymiai  

Sveikatos priežiūros specialistų teigimu, šią ligą galima įtarti pagal tam tikrus požymius. Ūminio ir 

lėtinio pankreatito simptomai skiriasi. Ūminiam pankreatitui būdingas skausmas, jaučiamas 

viršutinėje pilvo dalyje, tarsi juosiantis ir plintantis į nugarą. Šis skausmas gali būti ir stiprus, 

nuolatinis, įvairaus pobūdžio – maudžiantis, duriantis, rėžiantis. 

Skausmą taip pat gali lydėti pykinimas, vėmimas, pilvo pūtimas, dujų susilaikymas arba viduriavimas 

bei karščiavimas iki 38 laipsnių ir daugiau. Pastebėta, kad esant ūmiam pankreatitui skausmas 

sumažėja sėdint, klūpant, gulint susirietus. 

Lėtiniam pankreatitui būdingas skausmas viršutinėje vidurinėje ar kairiojoje pilvo dalyje, plintantis į 

nugarą. Jis gali būti nuolatinis arba priepuolinis. Prie minėtos ligos požymių priskiriamas pilvo 

pūtimas, gausios, košės pavidalo, nemalonaus kvapo, blizgančios (su riebalų lašeliais) išmatos. Kitas 

požymis – kūno svorio mažėjimas. Gali atsirasti ir cukrinio diabeto simptomų – sausumas burnoje, 

troškulys, bendras silpnumas bei dažnas ir gausus šlapinimasis. 

Paūmėjus tiek lėtiniam, tiek ūmiam pankreatitui, gali atsirasti gelta. Norint šių ligų išvengti, reikia 

atsisakyti alkoholio, vartoti mažai riebalų turintį maistą, didinti fizinį aktyvumą. 

3. Nyksta kepenys 

Dėl nuolatinio alkoholio vartojimo žmogaus kepenyse gali pradėti kauptis riebalai, po kurio laiko jie 

sukelia kepenų uždegimą.  

Alkoholis taip pat gali sukelti kepenų cirozę, kai kepenų ląstelės būna tokios pažeistos, kad nebegali 

atsistatyti ir sutrinka žmogaus organizmo veikla. 

Sveikatos priežiūros specialistų teigimu, kepenų cirozę galima žmogui įtarti, jei jis jaučia bendrą 

silpnumą, sumažėjusį darbingumą, miego sutrikimus. Taip pat šiai ligai būdingas blogas apetitas, 
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pykinimas, pilvo pūtimas, viduriavimas bei gelta, skausmas po dešiniuoju šonkaulių lanku, šlapimo 

patamsėjimas ir niežulys. 

Gali būti ir antrinių lytinių požymių nykimas, lytinės funkcijos sutrikimas, o moterims gali išnykti 

mėnesinės. Sergant kepenų ciroze yra fiksuojama ir smulkių kraujagyslių išsiplėtimai, delnų ir padų 

paraudimas bei išsiplėtusios pilvo sienos venos. Susirgus šia liga gali prasidėti kraujavimas iš nosies, 

dantenų, vėmimas „kavos tirščiais“ bei pilvo padidėjimas ir sąmonės sutrikimas, elgesio pakitimas, 

intelekto mažėjimas. 

Norintiesiems išvengti kepenų cirozės medikai pataria saikingai vartoti alkoholį, skiepytis nuo 

hepatito B, vengti kontakto su svetimu krauju, o jei tai neišvengiama, naudoti asmeninės apsaugos 

priemones  – pirštines, akinius. 

4. Kita žala 

Mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad alkoholis nemažai žalos pridaro ir žmogaus skrandžiui.  

Dėl alkoholio skrandyje esančios ląstelės pradeda gaminti per didelį kiekį skrandžio rūgščių, kurios 

gali jį dirginti. 

Taip pat įrodyta, kad jeigu alkoholio yra vartojama pernelyg dažnai, smegenų ląstelės miršta daug 

greičiau, todėl tai gali stipriai paveikti smegenų būklę. 

Taip pat yra medikų, manančių, kad alkoholio vartojimas gali padidinti ir krūties vėžio riziką. 

Mokslininkų teigimu, alkoholis organizme padidina estrogenų kiekį, kurie yra pagrindiniai krūties 

vėžio rizikos faktoriai. 

Be to, teigiama, kad net ir saikingas alkoholio vartojimas padidina kraujospūdį. O jis yra vienas 

dažniausių miokardo infarkto ar insulto rizikos faktorių. 

 

PRIKLAUSOMYBĖ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

Anksčiau daugelis vartojamų narkotikų buvo išgaunami iš augalų, pavyzdžiui, kokainas, heroinas ir 

kanapės (arba marihuana). XX amžiuje žmonės išmoko pasigaminti narkotikus cheminiu būdu, taip 

vadinamus sintetinius narkotikus, pavyzdžiui, ekstazi, LSD, amfetaminas. Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimas labai neigiamai veikia sveikatą, jų poveikis gali būti labai įvairus, pradedant nuo 

virškinimo ar kvėpavimo takų problemų, baigiant smegenų pažeidimais ar tokiomis mirtinomis 

ligomis, kaip hepatitai bei AIDS. Reguliarus narkotikų vartojimas – netgi ir trumpą laiką – gali sukelti 

fiziologinę priklausomybę, o tai reiškia, kad asmeniui nustojus vartoti narkotiką, patiriami fiziniai 

abstinencijos sindromo simptomai. 

Viena priežasčių kodėl žmonės tampa priklausomi nuo psichoaktyviųjų medžiagų yra paveldimumas 

– kai kurie tiesiog iš savo tėvų ar ankstesnės kartos giminaičių paveldi tam tikrą reakciją į svaigiąsias 

medžiagas – tokių žmonių organizmas greičiau reaguoja į alkoholį ar kitus narkotikus ir lengviau prie 

jų pripranta. Kita priežastis yra paveldėti temperamento ypatumai – alkoholis ir narkotikai turi didesnį 

„gydomąjį“ poveikį tiems žmonėms, kuriuos dažniau aplanko niūrios, slegiančios ar irzlios nuotaikos. 

Dar kita priežastis – šeimos ypatumai, nes vaikai nuo mažens mokosi susitvarkyti su sunkumais taip, 

kaip tai daro jų tėvai, ir jei jie sprendžia savo problemas vartodami alkoholį ir nenaudoja kitokių 

būdų, tai ir vaikai nežino geresnio būdo savo problemoms spręsti, kaip svaigių medžiagų vartojimas. 

Taip pat veikia ir betarpiška aplinka – su kokiais draugais žmogui tenka bendrauti. Jei dauguma 

draugų vartoja narkotikus ar alkoholį, tai toks elgesys žmogui atrodo įprastas ir normalus, kadangi 
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„visi taip daro“. Visa tai veikia žmogaus įsitikinimus apie narkotikus ar alkoholį, kurie neatrodo 

pavojingi, o greičiau kaip geras, greitas ir efektyvus būdas pasiekti malonumą. Ir lemiama priežastis 

būna fiziologinė – kai įsitraukiama į vartojimą, organizmas tiesiog nebegali „kentėti“ be apsvaigimo, 

kodėl žmogui kyla nevaldomas noras apsvaigti dar kartą. 

 

Psichoaktyvios medžiagos pagal poveikį organizmui gali būti skirstomos į tris kategorijas: 

 Psichiką stimuliuojančios medžiagos (stimuliantai) yra tokios medžiagos, kurios 

stimuliuojančiai veikia centrinę nervų sistemą (kokainas, krekas, ekstazi, amfetaminai, 

nikotinas, kofeinas). 

 Psichiką slopinančios medžiagos (depresantai) slopina centrinę nervų sistemą, daro ją mažiau 

veiklią (alkoholis, heroinas, inhaliantai, raminamieji vaistai, anestetikai). 

 Haliucinogeninės medžiagos pakeičia suvokimą, mąstymą bei jausmus taip, kad vartotojas 

pradeda girdėti ir matyti įvairius dalykus (LSD, haliucinogeniniai grybai, dideli marihuanos 

kiekiai). Haliucinogeninių medžiagų sukelti pokyčiai gali būti identiški psichikos sutrikimų 

požymiams. Daugelio psichoaktyvių medžiagų poveikis yra mišrus. 

  

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO ŽALA 

Narkotinių medžiagų vartojimas sukelia įvairių neigiamų fiziologinių sveikatos pasekmių. Žinoma, 

poveikis priklauso nuo vartojamo narkotiko kiekio, vartojimo būdo ir dažnumo. Vieni narkotikai 

sukelia labai stiprią priklausomybę (pvz., heroinas), kiti – mažesnę. Tačiau netgi tie narkotikai, 

kuriuos žmonės mano galintys vartoti tik kartais, tam tikromis progomis, taip vadinami pobūvių ar 

vakarėlių narkotikai (amfetaminas ar ekstazi), sukelia troškimą vėl ir vėl susigrąžinti tam tikrą būseną. 

Reguliarus narkotikų vartojimas – netgi ir trumpą laiką – gali sukelti fiziologinę priklausomybę, o tai 

reiškia, kad asmuo, liovęsis vartoti narkotikus, patirs fizinius abstinencijos sindromo simptomus. 

Narkotikai pažeidžia smegenis, paveikia jų funkcijas, reakciją į supantį pasaulį. Dėl šios priežasties 

medžiagos ir vadinamos psichoaktyviomis medžiagomis – medžiagomis, kurios veikia smegenis ir   

psichiką. LPI bei ŽIV dažniausiai plinta nesaugių lytinių santykių metu, apsvaigus nuo alkoholio ar 

kitų psichoaktyvių medžiagų. 

1. KANAPĖS: MARIHUANA IR HAŠIŠAS 

Marihuana dažniausiai rūkoma susukus cigaretę, gali būti dedama į maistą ir suvalgoma. Hašišas 

dažniausiai rūkomas pypke arba valgomas kartu su maistu. Kanapių aliejus dažniausiai rūkomas kartu 

su tabaku, užtepamas ant cigaretės ar valgomas. 

Priklausomai nuo narkotiko stiprumo, žmogaus lyties, ūgio ir svorio, marihuanos poveikis jauniems 

žmonėms gali būti įvairus. Kai kurie žmonės jaučiasi linksmi ir visagaliai. Kartais jie daugiau nei 

įprastai plepa ir juokiasi. Marihuana žmones gali priversti jausti didelį alkį, padidinti pulsą, gali 

parausti akys. 

Vėliau asmuo darosi mieguistas ir aprimsta. Kanapių dūmuose yra 50 procentų daugiau dervų nei bet 

kokioje didelį dervų kiekį turinčioje cigaretėje, todėl reguliarus kanapių rūkymas labai didina riziką 

susirgti plaučių vėžiu ar chronišku bronchitu. Taip pat reguliarus kanapių vartojimas sukelia 

psichologinę priklausomybę, o pavartojus kanapių paprastai paspartėja širdies ritmas. 
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Kanapių vartojimas pažeidžia „psichomotorines” funkcijas, t.y. sugebėjimą koordinuoti savo 

veiksmus. Tai ypatingai svarbu, kai atliekami tokie koordinacijos reikalaujantys veiksmai, kaip 

vairavimas, naudojimasis įvairiais įrenginiais ir pan. 

 

 

2. KOKAINAS 

Pavartojus nedidelį kokaino kiekį, padidėja kūno temperatūra, pagreitėja širdies plakimas, padažnėja 

kvėpavimas, asmuo pasijunta pernelyg savimi pasitikintis, jaučiamas stiprus energijos antplūdis. 

Parūkius kreko, šie pojūčiai dar stipresni. 

Didelės kokaino dozės gali sukelti konvulsijas, priepuolius, širdies smūgį, kraujo išsiliejimą į 

smegenis ar širdies veiklos sutrikimus. Ilgalaikės kokaino/kreko vartojimo pasekmės – stipri 

psichologinė priklausomybė, nosies audinių pažeidimai, kvėpavimo sutrikimai, svorio mažėjimas. 

3. HEROINAS 

Pavartojęs heroino intraveniniu būdu, asmuo patiria veržlumą, jaudulį ir apsvaigimą, kuris tęsiasi nuo 

4 iki 6 valandų. Pavartoję heroino asmenys jaučia ramybę, komfortą dėl sumažėjusio skausmo; jis 

sukelia stiprią fi zinę ir psichologinę priklausomybę, kartais viduriavimą bei vėmimą, mieguistumą, 

pusiausvyros praradimą, koncentracijos bei apetito netekimą. Perdozavimas gali baigtis mirtimi. 

Viena pavojingiausių intraveninio heroino vartojimo pasekmių 

– galimybė užsikrėsti AIDS sukeliančiu ŽIV. Dažniausiai ilgai heroiną intraveniniu būdu vartojantys 

asmenys naudojasi vienas kito švirkštais, o tai yra pagrindinis ŽIV infekcijos plitimo kelias. Tyrimai 

parodė, kad nuo narkotikų apkvaišę žmonės labai linkę į nesaugius lytinius santykius, kurių metu 

iškyla didelė rizika užsikrėsti ŽIV. 

4. AMFETAMINAI 

Pavartojus šio narkotiko, pagreitėja širdies pulsas, padažnėja kvėpavimas, padidėja kraujospūdis ir 

kūno temperatūra, padidėja prakaitavimas, asmuo jaučiasi labiau savimi pasitikintis ir energingas, 

sumažėja apetitas, sunku užmigti, gali atsirasti noras daugiau kalbėti. Asmuo gali jaustis 

nerimastingas, suirzęs, gali ištikti panikos priepuoliai. 

Dažnas amfetamino vartojimas sukelia stiprią psichologinę priklausomybę. Didelės dozės gali būti 

mirtinos. 

5. EKSTAZI 

Pavartojęs ekstazi, asmuo gali pasijusti laimingas, mylintis kitus ir pilnas energijos. Žmogus gali 

jaustis emociškai artimas kitiems, gali pradėti kalbėti ar elgtis taip, kaip paprastai nesielgia. Praėjus 

narkotiko veikimui, užplūsta depresija, nuovargis, prasideda viduriavimas ar vėmimas, pakyla 

kraujospūdis ir padažnėja širdies plakimas, galima net mirtis dėl bendro organizmo perkaitimo ir 

dehidratacijos. Ilgalaikis ekstazi vartojimas gali sukelti kepenų bei smegenų pažeidimus. Yra daug 

įrodymų, kad ekstazi vartojimas toksiškai veikia smegenų ląsteles ir sukelia smegenų pažeidimus. 

6. HALIUCINOGENAI 
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Veikiami LSD žmonės mato vaizdus, girdi garsus ir jaučia pojūčius, kurie atrodo realūs, tačiau iš 

tiesų jie neegzistuoja. Tokie jausmai ir vaizdiniai tęsiasi tam tikrą laiką ir yra apibūdinami, kaip 

„kelionė”. Ryškiau suvokiamos palvos, garsai, daiktų formos gali įgauti neįtikėtinų pavidalų. Kartais 

šie vaizdiniai gali būti malonūs, o kartais – nemalonūs, keliantys baimę („bloga kelionė”). Tai iš 

dalies priklauso nuo asmens psichikos savybių bei aplinkos (ar ji yra saugi, pažįstama). Kai kurie 

haliucinogenai sukelia staigių, intensyvių emocinių pokyčių. LSD poveikis dažniausiai labai trumpas 

ir greitai praeina; gali kartotis net ilgą laiką LSD nevartojant. 

TIESA IR MITAI APIE NARKOTIKUS 

   

MITAS: "Žolę" gali rūkyti ir netapti nuo jos priklausomas. 

TIESA: Atsitiktinis jos rūkymas gali sąlygoti pastovią priklausomybę nuo jos. Tyrimais nustatyta, 

kad 21% pradėjusių rūkyti "žolę" vėliau tapo narkomanais. Didelė dalis pradėjusių rūkyti "žolę", 

norėdami patirti stipresnius pojūčius, vėliau pabando stipresnių narkotikų. Didelė jų dalis tampa 

priklausomi. 

 

  

MITAS: Kadangi heroinas uostomas, o ne leidžiamas į veną, tai jis ne toks pavojingas. 

TIESA: Heroinas – pavojingas, nepaisant to, kokiu būdu jį vartoja. Žmonės, tapę priklausomi nuo 

heroino, gali pradėti jį leistis, nes toks vartojimo būdas yra pigesnis, o heroinas yra brangus.  

 

  

MITAS: Panorėjęs gali lengvai mesti vartoti narkotikus. 

TIESA: Narkotikų vartojimas yra nenuspėjamas dalykas, o pasekmės gali būti labai įvairios. Bet kas 

gali tapti nuo narkotikų priklausomas, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, sveikatos, fizinio 

pasirengimo ir t.t. 

 

  

MITAS: Maišydamas narkotikus su alkoholiu mažai rizikuoji ir patiri didesnį malonumą. 

TIESA: Vartoti alkoholį su narkotikais yra mirtinai pavojinga. Žinoma daug mirties atvejų. Labai 

didelė komos, paralyžiaus, kitų komplikacijų tikimybė. 

 

  

MITAS: Jau po pirmos heroino dozės žmogus tampa nuo jo priklausomas. 

TIESA: Priklausomybė nebūtinai atsiranda po pirmos dozės – tai priklauso ir nuo kitų dalykų. Tačiau 

vartojant heroiną priklausomybė nuo jo atsiranda labai greitai. Jei žmogui pirmi įspūdžiai buvo geri, 

didelė tikimybė, kad jis pabandys dar kartą. Vėliau - dar… Kai savijauta nuo narkotikų pablogės, bus 

per vėlu – žmogus jau nebegalės apsieiti be narkotikų. 

 

  

MITAS: Prie LSD nepriprantama, ir šis narkotikas nepavojingas. 
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TIESA: Šis narkotikas yra labai pavojingas todėl, kad jo poveikis yra absoliučiai neprognozuojamas. 

Žmogus visiškai atitrūksta nuo realybės bei patiria tikroviškas haliucinacijas, ir reaguoja į jas 

nenuspėjamai: pvz.: gali klykti ištisas valandas, pulti kitus arba iššokti pro langą. Be to, metus vartoti 

LSD, net po ilgo laiko gali pasikartoti haliucinacijos. 

 

  

MITAS: Jei vartoji narkotikus, bet kontroliuoji jų kiekį, netapsi priklausomas. 

TIESA: Priklausomybę lemia ne tik narkotikų kiekis, bet ir jų rūšis, žmogaus asmenybė, amžius, 

nuotaika, pojūčiai ir daug kitų faktorių – tai yra nenuspėjama. Galima teigti greičiau atvirkščiai – jei 

žmogus vartoja narkotikus ne vieną kartą ir reguliariai, labai didelė tikimybė, kad jis jau yra 

priklausomas. 

 

  

MITAS: Narkomanus galima išgydyti. 

TIESA: Narkomanija yra neišgydoma liga – noras vartoti narkotikus liks visą gyvenimą. Tik valios 

pastangomis žmogus gali priešintis šiam norui visą gyvenimą, bet jam bus nuolat reikalingos 

specialistų konsultacijos, artimųjų, aplinkinių parama, patinkantis darbas, turiningas laisvalaikis ir t.t. 

Visa tai kartu yra labai sunku užtikrinti, todėl didelė dalis narkomanų vėl pradeda vartoti. Tik nedidelė 

dalis narkomanų sugeba galutinai nutraukti narkotikų vartojimą. 

 

  

MITAS: Narkotikai yra tik asocialių, blogai besimokančių, niekur nedirbančių asmenų problema. 

TIESA: Šiuo teiginiu priežastis dažnai painiojama su pasekme. Narkotikų pardavėjai savo taikiniu 

dažniausiai pasirenka turtingus ar pasiturinčius asmenis ir jų vaikus. Jie nesiūlo narkotikų tiems, kurie 

neįstengia jų nusipirkti - narkotikai kainuoja nemažus pinigus. Tapę priklausomi, žmonės praranda 

norą dirbti, mokytis, jie ieško bet kokių būdų kaip gauti pinigų eilinei dozei. 

 

  

MITAS: Narkotikai skatina kūrybines galias. 

TIESA: Tuo tikėjo Elvis Preslis, Džimis Morisonas, Viktoras Cojus, ir kiti, kurių nebėra tarp gyvųjų. 

Deja, tai – iliuzija. Narkotikai gali trumpam laikui pakelti nuotaiką, pagerinti savijautą, atitolinti nuo 

realybės, bet nepadaro žmogaus menininku ar genijumi. Ir jei kas nors tiki, kad narkotikai padės jiems 

sukurti pasaulinio garso šedevrus, tegul pagalvoja ir apie tai, kad daugeliui buvusių ir dabartinių 

talentų to nereikėjo, nereikia ir neprireiks. 

 Ne kiekviena pasaka baigiasi laimingai... 

 

  

  

  

  

  

 


