
Alkoholio žala sveikatai 

Alkoholio vartojimas gali pakenkti fiziniam ir protiniam vystymuisi, ypatingai jauname 

amžiuje. Kol jaunuolio smegenys dar galutinai nesusiformavusios, alkoholis gali jas lengvai pažeisti, 

o pažeidimai gali būti ilgalaikiai ir negrįžtami. Alkoholio poveikiui ypatingai jautrios smegenų žievės 

skiltys, atsakingos už mokymuisi svarbius procesus: samprotavimą, planavimą, kalbėjimą, emocijas, 

problemų sprendimą, vaizdinę atmintį, prisiminimų išsaugojimą, garsų atpažinimą bei kalbos 

suvokimą. Alkoholį vartojantys mokiniai yra linkę dažniau praleidinėti pamokas, mažiau laiko skiria 

savarankiškam mokymuisi, namų darbų ruošimui. Nustatyta, kad alkoholį vartojančių mokinių 

mokslo pasiekimai ir įvertinimai yra prastesni negu jų bendraamžių, nevartojančių alkoholio. 

Alkoholį vartojantys mokiniai dažniau negu jų bendraamžiai visai nebaigia mokyklos 

(http://old.ntakd.lt/files/prevencija/mokymasis.pdf).  

Mažos alkoholio dozės didina gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Pavartojus net mažų 

alkoholio dozių dingsta tam tikri refleksai, kurie atsistato tik po 8-12 dienų. „Saikingai“ vartojant 

alkoholį jau po 4 metų 85% atvejų būna nustatomas „susitraukusių smegenų efektas”, „negyvų 

ląstelių kapinės”, smegenų paviršiaus ir jo rašto deformacija, smegenų tūrio sumažėjimas, atsiranda 

nepajėgumas sistemingai dirbti. 

Deja, pasitaiko gydytojų, kurie pataria išgerti alkoholio gydymo tikslais. Tai 

nedovanotinas melas. Jei alkoholio vartojimo efektyvumas medicininiais tikslais būtų įrodytas, 

grynasis alkoholis jau seniai būtų vartojamas medicinoje kaip pigus ir efektyvus vaistas. Tačiau 

alkoholis vaistinėse pardavinėjimas tik kaip dezinfekcinė priemonė. Taigi rizikos ir žalos santykis 

tiesiog neadekvatus. Nesvarbu kokiomis dozėmis alkoholis naudojamas, jis smegenyse išlieka nuo 

14 iki 30 parų, todėl smegenys nuolat ardomos. 

Alkoholio turintis gėrimas negali jūsų nei atpalaiduoti, nei nuraminti, nes jis nepašalina 

nepatogumo priežasties! Alkoholis slopina visus pojūčius. Kai baigiasi alkoholio kaip psichoaktyvios 

(narkotinės) medžiagos poveikis, alkoholis tik padidina įtampą. Fiziologiniu požiūriu alkoholio 

vartojimas bet kokiomis dozėmis organizmui jau yra stresas. Lietuvoje -71%, o Europos Sąjungoje -

21% savižudybių siejama su alkoholio vartojimu.  

,,Saikingo“ vartojimo gynėjų pozicija yra klaidinga, nes saikas vartojant alkoholį 

neegzistuoja. Bet kokios alkoholio dozės ardo smegenis ir naikina pačias tobuliausias jos funkcijas. 

Vartojant alkoholį taip pat žalojami ir reprodukciniai organai. Tai reiškia, kad žūsta ne tik žmogaus, 

kaip protaujančios būtybės dabartis, bet ir ateitis. Seniai ir bekompromisiškai įrodyta, kad 

nekenksmingų alkoholio dozių nėra (http://old.ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/Sugriauk_mitus-

Alkoholis.pdf).  
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Apie alkoholio vartojimo žalą sveikatai, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti 

sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose gruodžio mėnesį diskutavo su 5-6 kl. ir 9-10 kl. mokiniais. 

Diskusijos metu žiūrėti informaciniai filmukai, aptarta kas yra alkoholis, kokia alkoholio žala 

sveikatai ir atsakyta į mokinių klausimus šia tema. Užsiėmimų akimirkos pavaizduotos nuotraukose. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė,  

vykdanti sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose 

Viktorija Tuzinienė 


