
ENERGINIAI
GĖRIMAI

• Pokalbiui vaikai niekada ne 
per maži.

• Kartais tėvai nuogąstauja, kad jų 
vaikai apie psichoaktyviąsias medžia-
gas žino kur kas daugiau nei jie patys, 
tačiau neretai vaikus pasiekia tikrovės ne-
atitinkanti informacija, ne į visus kylančius 
klausimus jie patys randa atsakymus.

• Klaidinga manyti, kad vaikas bus apsaugotas nuo 
problemų, susijusių su energinių gėrimų vartojimu, 
jei apie tai neturės jokios informacijos.

• Lietuvoje draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip 
perduoti energinius gėrimus jaunesniems kaip 18 
metų asmenims.

• Jei jūsų vaikas jaučiasi nuolat pervargęs, reikia 
mokyti didinti energiją natūraliomis priemonėmis. 
Neretai organizmui trūksta fizinio krūvio, todėl 
reikėtų sportuoti, lankyti jogos ar kitus užsiėmi-
mus. Skatinti sveiką ir visavertę mitybą. Tėvai turi 
rodyti teigiamą pavyzdį.

• Gera psichologinė savijauta padeda gyventi žvaliai 
ir būti geros nuotaikos be jokių stimuliatorių.
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Energinis gėrimas – nealkoholinis gėrimas, kuriame 
yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino, nesvarbu, iš 
kokio šaltinio, arba kuriame yra daugiau kaip 150 
mg/l kofeino ir vienos ar kelių kitų centrinę nervų 
sistemą stimuliuojančių medžiagų – gliukurono lak-
tono, inozitolio, guaranino, ginsenozidų, ginkmedžių 
ekstrakto, taurino ar kt.

VARTOJIMO POŽYMIAI

Dėl šalutinių poveikių ir itin didelio kofeino kiekio 
šių gėrimų nereikėtų vartoti vaikams ir paaug-
liams. Jaunimui energinių gėrimų poveikis 
gali būti pavojingas dėl jų psichikos ypatumų. 
Vaikų psichinė būsena yra dar labai jautri. Juos ir 
taip sunku kontroliuoti, o energiniuose gėrimuose 
esančios medžiagos padidina ne tik jų aktyvumą, bet 
ir agresiją, smurto proveržius.

Išgėrus energinį gėrimą, kofeinas į kraujotaką 
patenka per pirmąsias 10 minučių, padidėja širdies 
susitraukimo dažnis ir kraujospūdis. Per kitas 15–45 
minutes kofeinas įsisavinimas iki galo ir laikinai 
blokuoja adenozino receptorius, todėl žmogus 
nejaučia nuovargio.

KOFEINO PERDOZAVIMO 
SIMPTOMAI:

• Centrinė nervų sistema – 
dirglumas, irzlumas, nerimas, 

nekantrumas, pasimetimas, kliedesiai, 
galvos skausmas, nemiga, depresija.

• Endokrininė sistema – suardoma hormonų 
pusiausvyra, turi įtakos augimo hormono veikimui, tai 
gali apsunkinti organizmo regeneracijos ar augimo 
procesus.

• Akys – blyksėjimai.

• Ausys – skambėjimas ausyse.

• Oda – padidėjęs jautrumas prisilietimams.

• Širdis – nereguliarus, pagreitėjęs širdies ritmas,
padidėjęs kraujospūdis.

• Virškinimo sistema – apsinuodijimas, pilvo skaus-
mai, pykinimas, vėmimas (su krauju), vidurių užkietė-
jimas, anoreksija, gastroezofaginis refliuksas (rėmuo).

• Kasa – įsisavinamas didesnis nei įprasta cukraus 
kiekis padidina gliukozės bei insulino kiekį kraujyje. 
Ilgainiui skatinant gliukozės koncentracijos šuolius, 
gali išsivystyti atsparumas insulinui ir II tipo diabetas.

• Inkstai – dažnas šlapinimasis, dehidratacija.

• Plaučiai – padažnėjęs kvėpavimas.

• Raumenys – traukuliai, tikai, virpėjimas, 
drebulys, pervargimas.

Energiniuose gėrimuose nemažai ne tik 
kofeino, bet ir kitų tonizuojamuoju 
poveikiu pasižyminčių sudedamųjų 

dalių, kurių kiekiai smarkiai viršija dienos normą. 
Iš tiesų energiniai gėrimai nesuteikia energijos, 
o mobilizuoja ir alina organizmą, sekina nervų 
sistemą bei gali sukelti priklausomybę.

Itin žalingas šių gėrimų maišymas su alkoholiu. 
Vartojami kartu jie sustiprina vienas kito poveikį, 
pernelyg padidina kraujospūdį, sutrikdo miegą, 
žmonės tampa priklausomi nuo didesnių stimu-
liuojančių gėrimų kiekių ir jų nebekontroliuoja. 

MOTYVACIJA NEVARTOTI 
(PREVENCIJA):

• Pradėti kalbėtis su vaikais apie energinių gėrimų 
vartojimo keliamą žalą reikėtų nuo pat vaikystės ir 
ankstyvos paauglystės.

• Svarbu, kad daugiau informacijos vaikas gautų iš 
savo tėvų ar kitų jiems artimų suaugusių asmenų, 
nes bendraamžiai ar internetas gali jiems suteikti 
klaidingų žinių.

• Nereikėtų vaiko gąsdinti akcentuojant ilgalaikes 
neigiamas šių gėrimų vartojimo pasekmes – 
sveikatos sutrikimus ar mirtį, 
tačiau būtina paaiškinti, 
kodėl jų negalima 
vartoti.


