
 
 
 
 
 

ALKOHOLIS, NARKOTIKAI, 
TABAKAS 

 
 
 



ALKOHOLIS, NARKOTIKAI, 
TABAKAS – TAI BET KOKIA 

MEDŽIAGA, KURIĄ VARTOJA 
ŽMONĖS, KAD PAKEISTŲ SAVO 

ELGESĮ, MĄSTYMĄ AR EMOCINĘ 
BŪSENĄ. 



Skirstymas 

 PSICHIKĄ STIMULIUOJANČIOS 
MEDŽIAGOS (STIMULIANTAI) 
YRA TOKIOS MEDŽIAGOS, 
KURIOS STIMULIUOJANČIAI 
VEIKIA CENTRINĘ NERVŲ 
SISTEMĄ. 

 PSICHIKĄ SLOPINANČIOS 
MEDŽIAGOS (DEPRESANTAI) 
SLOPINA CENTRINĘ NERVŲ 
SISTEMĄ, DARO JĄ MAŽIAU 
VEIKLIĄ. 



 NARKOTINĖS MEDŽIAGOS PAKEIČIA 
SUVOKIMĄ, MĄSTYMĄ BEI JAUSMUS 

TAIP, KAD VARTOTOJAS PRADEDA 
GIRDĖTI IR MATYTI ĮVAIRIUS DALYKUS, 

TOKIUS, KURIŲ NET NĖRA. 
NARKOTINĖS MEDŽIAGOS GALI 

SUKELTI TOKIUS POŽYMIUS, KURIE 
PANAŠŪS IR SERGANT PSICHIKOS 

LIGOMIS. 
 NIKOTINAS ESANTIS 

CIGARETĖSE, VEIKIA  IR 
SLOPINANČIAI, IR 
STIMULIUOJANČIAI. 



Kodėl jaunimas vartoja psichoaktyvias 
medžiagas? 

Nori pajausti 
malonumą ar 

pavojų. 

Bando išreikšti 
nepriklausomybę, 

priešiškumą 
aplinkiniams. 

Smalsumas. 
Nori būti 

pripažinti, 
pritapti. 

Nori 
atsipalaiduoti, 
ar pabėgti nuo 
nemalonumų 

Nori neatsilikti 
nuo ,,mados“, 
neišsiskirti iš 
bendraamžių. 



Priklausomybė? 

Priklausomybė – sveikatos sutrikimas, liguistas 
potraukis pakartotinai vartoti priklausomybę 

sukeliančią medžiagą.  
Svarbiausias priklausomybės sindromo požymis 

yra NORAS (dažnai stiprus, kartais nenugalimas) 
vartoti psichoaktyviąsias medžiagas ar tabaką.  



Psichologinė priklausomybė – 
liguistas potraukis nuolat vartoti 

narkotikus, alkoholį, rūkyti 
cigaretes siekiant jaustis gerai 

arba normaliai. 



FIZINĖ PRIKLAUSOMYBĖ – VISO ORGANIZMO ĮPRATIMAS 
GAUTI ALKOHOLIO, NARKOTIKŲ, CIGAREČIŲ, 

PASIREIŠKIANTIS PSICHINIAIS IR FIZINIAIS SUTRIKIMAIS, 
RAUMENŲ GALVOS SKAUSMAIS, PYKINIMU IR KITAIS 

SIMPTOMAIS KAI NUTRAUKIAMAS ŠIŲ MEDŽIAGŲ 
VARTOJIMAS (ABSTINENCIJA).  

JI IŠNYKSTA, KAI ORGANIZMAS GAUNA NAUJĄ 
NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO AR CIGAREČIŲ DOZĘ. 



Kiek laiko žmogaus organizme išlieka 
narkotinės medžiagos, alkoholis? 

Organizme šios žalingos medžiagos 
kiekvienam žmogui išlieka skirtingai, ne 

vienodą laiką (tai priklauso nuo organizmo 
stovio, svorio ir kt. dalykų).  

Ir šios medžiagos, išlikusios Tavo kūne, 
pastoviai jį nuodija.  



• PO IŠGERTUVIŲ SMEGENŲ VEIKLA 
VISIŠKAI ATSISTATO TIK PER 18-20 
DIENŲ, VADINASI, GALUTINAI 
ALKOHOLIS PASIŠALINA TIK PER 
TOKĮ LAIKOTARPĮ. 

• RŪKOMŲJŲ NARKOTIKŲ (KANAPIŲ) 
PĖDSAKŲ ŠLAPIME GALIMA RASTI IKI 
30 DIENŲ; 

• NIKOTINAS – IKI 4 SAVAIČIŲ. 
 

 



Alkoholis. Ar žinote kad...? 
• 1975 m. Pasaulio sveikatos organizacija 28 

sesija pripažino alkoholį narkotiku. 
• Po 15 metų saikingo gėrimo 6 proc. tampa 

alkoholikais. 
• 90 proc. baisiausių nusikaltimų padaroma 

išgėrus alkoholio, apsvaigus nuo 
narkotikų. 

• Vyrai lėtiniu alkoholizmu suserga per 5-7 
metus, moterys ir paaugliai per 2-3 metus. 



Poveikis žmogaus sveikatai 
Alkoholis 

ALKOHOLIS YRA DEPRESANTAS,  
O TAI REIŠKIA, KAD JIS SLOPINA 
ŽMOGŲ. ALKOHOLIS PAKEIČIA 
ASMENS SUVOKIMĄ, EMOCIJAS, 
JUDĖJIMĄ, MATYMĄ IR KLAUSĄ, 

SKATINA BLOGĄ ELGESĮ, AGRESIJĄ, 
SMURTĄ. 

Nėra saugių  
alkoholio dozių. 



• Rizikuoja pažeisti kepenis, širdį ir 
smegenis 

• Geriant alkoholį, kyla nesaugaus 
elgesio grėsmė, nesaugus automobilio 
vairavimas, savęs sužalojimas. 

• Toksinis smegenų pakenkimas  
• Nervų sistemos pakenkimas  
• Priklausomybė nuo alkoholio 
•  Atminties sutrikimas  

VARTOJANTIS ALKOHOLĮ  
ŽMOGUS: 



Tabakas 
Nikotinas, kuris yra cigaretėse,  yra ir psichiką 

stimuliuojanti, ir ją slopinanti medžiaga. Tai 
reiškia, kad iš pradžių nikotinas nuotaiką 

pakelia (panašiai, kaip kofeinas ar kiti 
stimuliatoriai). Vėliau jis sukelia depresiją ir 

nuovargį. 
Tokia varginanti būsena ir nikotino 

pasišalinimas priverčia žmogų griebtis kitos 
cigaretės, kad atsigautų. 



ELEKTRONINĖS CIGARETĖS 

 Naudojami įvairūs kvapai 
 Tabakas yra kaitinamas 
 El. cigarečių garai skiriasi nuo įprastinių 
cigarečių dūmų, nes juose nėra dervų. 



TABAKO ŠILDYMO SISTEMA 



E – CIGAREČIŲ RŪŠYS 



 
 

ELEKTRONINĖS CIGARETĖS 
 
 
 

Vis dar nėra atlikta pakankamai tyrimų, kurie 
įrodytų, jog elektroninės cigaretės yra 
nekenksmingos, tad galimai jų įtaka 

žmogaus sveikatai yra panaši, lyg būtų 
rūkomos klasikinės cigaretės - nėra 

nežalingo rūkymo būdo, todėl net ir pakeitus 
įprastas tabako cigaretes cigaru, pypke, 

kaljanu ar elektronine cigarete, 
neišvengsime su rūkymu susijusios rizikos 

sveikatai.  
 



Pasyvus rūkymas: 
 • Tai vyksta tada, kai pats žmogus 

nerūko, bet būna šalia rūkančiojo ir 
kvėpuoja cigarečių dūmais; 

• Nerūkantysis, kurį laiką išbuvęs 
prirūkytoje patalpoje, gali jausti 
intoksikacijos požymius: galvos 
skausmą, pykinimą; 

• Ypač tai kenksminga vaikams, 
paaugliams. 



Tabako, e-cigarečių žala žmogaus 
sveikatai 

• Tabako vartojimas – tai viena iš 
greičiausiai augančių priešlaikinių mirčių 
priežastis; 
 
     
    
 



Rūkantieji dažniau, nei 
nerūkantieji peršąla, greičiau 

suserga gripu, bronchitu ir 
plaučių uždegimu. 

Tai pagrindinė vėžio 
priežastis, dažniausiai 

– plaučių ir burnos 
gleivinės.  

Parausta burnos gleivinė ir 
pagelsta dantys. 

Oda praranda elastingumą 
ir susiraukšlėja. 

Tabako rūkymas sukelia fizinę ir 
psichinę priklausomybę. 





 
• Iš ko sudarytos cigaretės, tabakas, 

cigarečių dūmai? 
• Kokių medžiagų yra cigaretėse? 





Narkotikai 
 Išsivysto fizinė ir psichologinė priklausomybė; 
 Narkotikų vartojimas sukelia depresiją, asmenybės 

pakitimus ir atminties praradimą, negalėjimas susikaupti;  
 Žaloja žmogaus psichiką, turi neigiamą poveikį ir fizinei 

savijautai;  
 Susilpnėja imuninė sistema, didėja tikimybė susirgti gripu 

ir kitomis peršalimo ligomis; 
 Miego sutrikimai: dieną – mieguistumas, naktį – nemiga; 
 Dažna ir staigi nuotaikų kaita; 
 Priešiškumas, taisyklių nesilaikymas, bendravimo 

vengimas; 
 Suprastėja mokslo rezultatai, tampa abejingas, 

praleidinėja pamokas; 
 
 





Tiesa ar melas? 
 
 

Vieną kartą pabandžius narkotikų, 
alkoholio, cigarečių  nieko nenutiks. 

 



 
 Daugumai ir tas pirmas pabandymas sugriauna 
sveikatą ir gyvenimą. Paprastai priklausomybės nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų išsivysto labai greitai. 

 





Tiesa ar melas? 
  

Narkotikai, alkoholis  
suteikia euforiją ir malonumą. Ir taip būna 

visada. 



 Euforija gali būti tik trumpalaikė. Jei po pirmų 
panaudojimų žmogus išgyvena trumpą pasitenkinimą 
, tai vėliau tas pasitenkinimas silpnėja ir vystosi 
tolerancija – organizmo poreikis pakartotinai vartoti 
kenksmingą medžiagą. Labai greitai malonūs pojūčiai 
dingsta ir atsiranda psichinė, o vėliau ir fizinė 
priklausomybė žalingoms medžiagoms. Tada ši 
medžiaga vartojama nebe dėl malonumo, o tam, kad 
normaliai jaustis. 

 



Pasvajok apie savo ateitį. 
 Kuo nori užsiimti suaugęs 

Kur nori gyventi 
Kokias tolimas šalis aplankyti? 





Kaip suprasti, kad tavo vaikas vartoja 
psichotropines medžiagas? Jeigu jis:  

Abejingas mokslams, 
pomėgiams, seniems 

draugams 

Prarado apetitą ir liesėja 

Bėga iš pamokų 

 Staigiai pasikeičia 
nuotaika 

Pradėjo meluoti ir vagiliauti 

Pastebi jį turinti 
miltelių, 
kapsulių, 
tablečių 

Susiranda 
naujų, dažnai 

vyresnių draugų 

Nesirūpina savo išvaizda 

Nesugeba susikaupti Švaisto arba 
skolinasi pinigus 

Šalinasi žmonių, atrodo užsidaręs 

Nuolat pavargęs 



Kur kreiptis pagalbos? 



Kur kreiptis pagalbos? 
 
 Vaikų linija  8 800 11111 
 Jaunimo linija  8 800 28888 
 Vilties linija 8 800 60700 
 Apsinuodijimų informacijos biuro 

budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 
8 687 53378 

 Krizių įveikimo centras- 8-640 51555 
  

Narkotikų pagalbos linija 
1800 459 459 
Internete: www.drugs.ie 
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