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ES kievieną savaitę aptinkama 
maždaug po 1 naują psichoaktyviąją 

medžiagą.

Naujos psichoaktyvios medžiagos yra pavojin-
gos, nes:

• Dažnai vartotojai NEŽINO, ką vartoja – 
nežinomas dozavimas, nežinoma sudėtis, 
nežinomas poveikis, nežinoma koncen-
tracija;

•  Yra labai stiprios;
•  Lengvai prieinamos.

Dažniausiai vartotojai nežino patys, 
ką vartoja, o tai tampa pagrindine stiprių 
apsinuodijimų ar net mirčių priežastimi.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenci-
ja – priemonės, skirtos užkirsti kelią psichoaktyvių-
jų medžiagų vartojimui, kurios apima žinių apie 
šių medžiagų vartojimo žalą ir pasekmes teikimą, 
neigiamų nuostatų apie jų vartojimą formavimą, 
sveikos gyvensenos ir gyvenimo įgūdžių ugdymą.

Daugiau informacijos prevencijos klausimais 
galite rasti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamento svetainėje www.ntakd.lt. 



Narkotinės medžiagos - tai gamtinės ar sin-
tetinės 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 ir yra įrašytos į narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų sąrašus.

Lietuvoje narkotikus nors kartą 
gyvenime vartojo 11,5 proc., 

arba beveik 216 tūkst., 
15– 64 m. amžiaus gyventojų.

Įvairūs narkotikai gali pakenkti skirtingai. Mano-
ma, kad kai kurie narkotikai, tokie kaip heroinas, yra 
pavojingesni dėl to, kad juos vartojant iškyla didesnė 
priklausomybės ir perdozavimo grėsmė arba dėl to, 
kad jie leidžiami į venas. Tiesa yra tai, kad visi nar-
kotikai sukelia įvairius ir žalingus pavojus.

Europoje maždaug 1 proc. 
suaugusiųjų kanapes vartoja kasdien 

arba beveik kasdien.

Kanapės visose amžiaus grupėse dažniausiai var-
tojamas neteisėtas narkotikas. Jos įvardijamos kaip 
vienas iš labiausiai psichiką žalojančių (psichopato-
geniškiausių) narkotinių preparatų, o jų vartojimas 
turi sunkias pasekmes. Vartojant kanapių prepara-
tus, jų poveikis pasireiškia dvejopai:

• Žmogus gali jausti pakilią nuotaiką, links-
mumą, nori juoktis be priežasties, atsipalaid-
uoja, ap svaigsta, išnyksta laiko pojūtis.

• Sutrinka ilgalaikė ir trumpalaikė atmintis, 
gebėjimas susikaupti. Sutrinka suvokimas 
ir patyrimas, sumažėja pastabumas, didėja 
išsiblaškymas, mažėja intelekto koeficientas. 
Didina riziką susirg� plaučių vėžiu, chronišku 
bronchitu, gali pakenk� kepenims, kenkia 
imuninei sistemai, gali sukel� šizofreniją, 
paūmin� kitas psichikos ligas.

Nors kartą gyvenime amfetaminus 
išbandė 12,3 mln., arba 3,7 proc.,

Europos (15–64 m. amžiaus) suaugusiųjų.

Amfetaminas vartojamas pasilinksminimo tiks-
lais, nes suteikiamas pasitenkinimo, euforijos po-
jūtis, pasitikėjimo savimi antplūdis, agresyvumas, 
judrumas, nemiga. Pavartojus stipriai jaučiama fizi-
nė priklausomybė, organizmo tolerancija (reikia vis 
dažniau ir didesnės dozės), uostant pažeidžiama 
nosies gleivinė, jei rūkoma – atsiranda kvėpavimo 

problemų. Netenkama svorio, apatija, psichozė, 
psichinis ir fizinis išsekimas, paranoja, nerimas. 
Gali atsirasti haliucinacijos, agresijos priepuoliai, 
depresija.

Kokainas dažniausiai vartojamas neteisėtas 
stimuliuojamasis narkotikas. Jis suveikia greitai, 
bet efektas trumpalaikis. Pavartojus jaučiami fizi-
niai požymiai – energijos ir budrumo antplūdis, 
išsiplėtę vyzdžiai, padažnėjęs kvėpavimas, širdies 
ritmas, padidėjęs kraujospūdis, pakilusi tempera-
tūra, padidėjęs prakaitavimas. Poveikis sveikatai: 
Netenkama svorio, pasireiškia apatija, psichozė, 
psichinis ir fizinis išsekimas. Greitai išsivysto tole-
rancija, todėl norisi daugiau ir dažniau. Prasideda 
kokaino psichozės, paranoja, nerimas. Gali atsi-
rasti akustinės haliucinacijos, agresijos priepuoliai.

Naujos psichoaktyviosios medžiagos – tai 
grynos formos ar ruošiamos naujos narkotinės ir 
psichotropinės medžiagos, kurios nekontroliuo-
jamos pagal jokius tarptautinės ar nacionalinės 
teisės aktus ir kurios dažnai gaminamos siekiant 
imituoti jau kontroliuojamų narkotinių ir psichotro-
pinių medžiagų (pvz., kokaino, ekstazio) poveikį. 
Šios medžiagos platinamos rinkoje kaip maisto 
papildai, buitinės priemonės, augalų trąšos, che-
miniai reagentai, vaistai ar “legalūs” narkotikai.


