
„NEMATOMA“ LIGA - LOŠIMAS 

Lošimas yra viena klastingiausių žmogaus ydų, kadangi 

lengvų pinigų iliuzija ir neatsakingas lošimas gali greitai 

privesti prie finansinio žlugimo. 

„Azartinis lošimas“ - tai žaidimas iš pinigų, kurio 

rezultatas yra visiškai atsitiktinis įvykis, skirtingai nuo 

kitų žaidimų, kurių rezultatai priklauso nuo žaidėjų 

įgūdžių, sugebėjimų žaisti ir laimėti žaidimą. 

Priklausomybė nuo azartinių lošimų, dar kitaip žinoma kaip kompulsyvus 

lošimas arba ludomanija, tai psichikos sutrikimas, vienas iš impulsų kontrolės sutrikimų. 

Kompulsyvūs lošėjai negali kontroliuoti savo impulso lošimui ir lošimas ar mintys apie lošimą tampa 

vieninteliu dalyku, kurio geidžia lošiantysis. Kompulsyvūs lošėjai lošia nepriklausomai nuo savo 

finansinių galimybių ir nuotaikų. 

PRIEŽASTYS 

Nėra vienos priežasties ar vieno faktoriaus, lemiančio, ar asmuo taps priklausomu nuo lošimų ar ne. 

Tai gali būti lengvų pinigų siekis, noras patirti pakilimus ir nuosmukius lošimo metu, adrenalino 

„vaikymasis“, bėgimas nuo vienatvės, būdas stresui įveikti, socialinio statuso siekimas, pvz., būti 

profesionalu ar sėkmingu lošėju. Moksliniuose straipsniuose dažnai rašoma, kad vienas svarbiausių 

faktorių – sutrikęs savęs vertinimas (būdingas narcisizmas). 

ŽENKLAI IR SIMPTOMAI 

Priklausomybė nuo lošimų dažnai įvardinama kaip „paslėpta“ arba „nematoma“ liga. Lyginant ją su 

priklausomybe nuo alkoholio ar psichiką veikiančių medžiagų, akivaizdžių fizinių požymių ar 

stipriau išreikštų simptomų nėra. 

 EMOCINIAI SIMPTOMAI 

Per dažnas ar neatsakingas lošimas gali sukelti daug sunkių jausmų, tokių kaip: nerimas, neviltis, 

apatija, pyktis. Nuolat patiriant tokius jausmus, daugeliui lošiančiųjų gali kilti mintys apie savižudybę 

ar net bandoma žudytis. Finansinės netektys, skolos, pablogėję santykiai darbe, šeimoje, su draugai 

(ar – suprastėję socialiniai ryšiai), nesėkmingi bandymai stabdyti kompulsyvų lošimą išvargina 

lošiantįjį, jis dažnai jaučiasi vienišas su savo kalte ir beviltiškumu. 

 SAVIŽUDYBĖS RIZIKA 

Daugelis lošiančiųjų, patirdami nuolatines nesėkmes lošime, jaučia daug sunkių jausmų. Tai neviltis, 

pyktis, nerimas. Nuolatos patiriant neigiamas emocijas, gali atsirasti minčių apie savižudybę. Labai 

svarbu gauti žinių, kaip kalbėtis su žmogumi, galvojančiam apie savižudybę. 

 FIZINIAI SIMPTOMAI 

Kadangi kompulsyvus lošimas yra psichikos sutrikimas, keliantis daug sunkių jausmų, negydomas 

jis gali peraugti į depresiją ar kitus, sunkesnius psichikos sutrikimus. Nuolatinis nerimas gali paveikti 

miego kokybę. Dėl to kai kurie lošiantieji skundžiasi galvos skausmais, nuovargiu, svorio netekimu 

arba padidėjimu. Neretai tokiais atvejais vargina psichosomatiniai sutrikimai: širdies skausmai, 

padidėjęs spaudimas, kvėpavimo bei virškinimo sutrikimai. 

 SOCIALINĖS PASEKMĖS 



Nors priklausomas nuo azartinių lošimų asmuo patiria dideles emocines kančias, šeima, kaip 

artimiausias lošiančiojo ratas, taip pat susiduria su kompulsyvaus lošimo pasekmėmis. Labai dažnai 

lošiančiojo artimieji patiria emocinį ir net fizinį smurtą iš lošiančiojo arba jo kreditorių. Šeimose, 

kuriuose vienas sutuoktinių yra priklausomas nuo lošimų, padidėja skyrybų rizika. 

BŪDAI, ATSISAKYTI ĮPROČIO LOŠTI 

Vienas iš būdų atsisakyti žalingo įpročio lošti – tai 

suprasti, kokios priežastys ar veiksmai lemia 

poreikio lošti atsiradimą ir keisti savo netinkamą 

elgesį. Žemiau išvardinti keturi pagrindiniai dalykai, 

kurie įtakoja problemos vystymąsi: 

 Sprendimas: Tam, kad įvyktų lošimas, turi 

būti priimtas sprendimas jį pradėti. Jei jaučiate 

stiprų norą lošti – sustokite, atidėkite darbus, 

kuriuos šiuo metu dirbate. Prisiminkite skaudžiausią savo lošimo patirtį, nukreipkite mintis nuo 

lošimo ir susikoncentruokite ties kita, svarbesne veikla. Pokalbis padeda, dėl to susisiekite su 

patikimu asmeniu, su kuriuo galite saugiai pasidalinti kylančiais jausmais ir pasikalbėti apie 

pagundą. 

 Pinigai: Lošimas neįmanomas be pinigų. Nesinaudokite bankų kortelėmis, suraskite patikimą 

asmenį, kuris sutiktų prisiimti atsakomybę tvarkant Jūsų finansinius reikalus. Jei tokio asmens 

nėra, pasitarkite su banko personalu, kaip aktyvuoti automatines apmokėjimo paslaugas. Ypač 

svarbu sumažinti su savimi turimą grynųjų pinigų kiekį – apsiribokite tokia suma, kuri būtina 

vienai dienai. Dažniausiai tai neviršija 5-8 eurų ribos. 

 Laikas: Lošimas neįmanomas, kuomet neturite tam laiko. Peržiūrėkite savo dienotvarkę, o jei 

tokios neturite – susikurkite. Netvarka ir tinginystė – puiki dirva priklausomybei vystytis. 

Dienotvarkėje būtinai suraskite laiko poilsiui, šeimai, asmeniniams pomėgiams. 

 Lošimas: Jei esate probleminis lošėjas, svarbu suprasti, kad ir koks sėkmingas būtų Jūsų 

lošimas, tai tik pagilins problemą ir atitolins nuo sveikimo. Venkite bet kokių vietų, kuriose yra 

lošiama arba reklamuojami azartiniai lošimai. Pateikite prašymą dėl savanoriško savęs apribojimo 

nuo lošimų Lošimų priežiūros tarnybai, sudarykite sau kuo daugiau kliūčių, apsaugančių nuo 

lošimo. Blokuokite visas internetines prieigas prie lošimų internetu. 

Galima paieškoti tinkamų veiklų lošimui pakeisti, pavyzdžiui: 

PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ 

LOŠIAMA SAUGI VEIKLA, PAKEISIANTI LOŠIMĄ 

Patirti dėl adrenalino antplūdžio 

kylantį jaudulį 

Sportas arba su iššūkiais siejamas hobis: aktyvus sportas, 

kalnų dviratis, alpinizmas, kartingai ir pan. 

Labiau socializuotis, siekiant 

išvengti drovumo ar vienatvės 

Viešojo kalbėjimo užsiėmimai, bendra veikla su įvairiomis 

socialinėmis grupėmis, bendravimas su draugais ir 

artimaisiais, savanorystė, naujų pažinčių paieškos. 



Vengiant nemalonių jausmų, 

negalvoti apie problemas 

Darbas su psichologu arba psichoterapeutu padėtų 

susitvarkyti su kylančiais jausmais. 

Vienatvė ir nuobodulys 

Suraskite užsiėmimą, kuriam jaučiate aistrą, pvz.: muzika, 

kiti menai, bendravimas su žmonėmis, turinčiais panašių 

pomėgių. 

Atsipalaiduoti po įtemptos dienos 

Teigiama, kad kasdieniai 15 minučių trukmės fiziniai 

pratimai padeda susitvarkyti su stresu. Galima bandyti 

kvėpavimo technikas, meditacijas, masažą ir pan. 

Išspręsti finansines problemas 

Šansai laimėti visuomet yra verslo pusėje, dėl to 

finansinius klausimus geriau spręsti su patyrusiu 

konsultantu. 

 

PAGALBOS BŪDAI 

Probleminiam ar kompulsyviam lošėjui labai svarbu jausti šeimos ir draugų paramą kovoje su 

varginančia priklausomybe, tačiau tik pats lošiantysis turi priimti sprendimą atsisakyti lošimo. 

 Kreipkitės pagalbos į specialistus, Artimųjų savitarpio paramos arba Anoniminių lošėjų 

grupes. 

 Surinkite daugiau informacijos apie artimojo problemą, kad, atėjus laikui, galėtumėte ja 

pasidalinti. 

 Aptarkite su savo vaikais probleminio lošimo keliamus pavojus. 

 Daugiau dėmesio kreipkite į savo artimojo teigiamas savybes. Jų tikrai yra. 

 Pokalbių apie azartinius lošimus su savo artimuoju metu išlaikykite ramų, pagarbų toną. 

 Ieškokite pagalbos sau ir dalinkitės tuo su savo artimuoju. Pagalba yra svarbi ne tik 

lošiančiajam, bet ir Jums bei kitiems šeimos nariams. 

 Įsisąmoninkite pagalbos lošiančiajam svarbą, nepriklausomai nuo to, kiek laiko ji gali trukti. 

Palaikykite artimąjį pagalbos siekime. 

 Perimkite finansų valdymą šeimoje. 

 Išmokite kalbėti apie savo jausmus, leiskite savo jausmais dalintis lošiančiajam. 

 

Jeigu manote, kad norėtumėte liautis lošę, tačiau nežinote nuo ko pradėti, skambinkite į Lošimų 

priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos telefonais: 

8 (5) 233 62 41 arba +370 609 66676. 

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Lina Norkienė 


