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Kas ta priklausomybė? Ką daryti, kad ji neprasidėtų? Kas jei jau ją matau?



Faktai:

• Daugelis tėvų nuogąstauja, kad jų vaikai apie psichoaktyviąsias
medžiagas žino kur kas daugiau nei jie patys;

• Neretai vaikus pasiekia tikrovės neatitinkanti informacija, jų žinios
apie psichoaktyviąsias medžiagas nepatikimos, nė į visus kylančius
klausimus jie patys randa atsakymus;

• Lietuvoje tėvų įsitraukimas į priklausomybių prevenciją neretai
įvardijamas kaip gana pasyvus;

• Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, kai kurie tėvai su palengvėjimu
nusimeta dalį atsakomybės – juk dabar visą jų vaiko ugdymo darbą,
įskaitant ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, atliks
mokykla. Nors mokykloje mokiniai gauna nemažai informacijos bei
žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir vartojimo pasekmes,
tačiau svarbiausias išlieka tėvų vaidmuo.



Kas yra priklausomybė?

• Priklausomybė – tai psichikos sutrikimas, kuris atsiranda
dėl polinkio vartoti psichiką veikiančias medžiagas, ar
daryti tą pačia veiklą siekiant pasitenkinimo jausmo,
nepaisant numatomų ar akivaizdžių neigiamų padarinių
pačiam individui ar jo aplinkai.

• Dėl centrinėje nervų sistemoje įvykusių pokyčių, asmuo,
sergantis priklausomybės liga, jaučia stiprų
potraukį vartojamai medžiagai ar veiklai, asmens
galimybės valdyti šį sutrikimą yra ribotos, panašiai kaip
turintis padidėjusį kraujospūdį asmuo be specialistų
pagalbos ir priemonių turi ribotas galimybes jį reguliuoti.
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Šaltinis: PNAS; 101: 8174-8179. 2004

Priklausomybė yra raidos liga –

paprastai ji prasideda vaikystėje ar paauglystėje

Smegenys vystosi iki brandos ir labai stipriai

keičiasi paauglystėje

Viena iš smegenų sričių, kuri bręsta paauglystės laikotarpiu,

yra prefrontalinė galvos smegenų žievė – smegenų dalis,

atsakinga už situacijos įvertinimą, svarbių sprendimų

priėmimą, emocijų ir aistros valdymą. Ši svarbi smegenų dalis

formuojasi ir vystosi paauglystėje. Kol smegenys nėra pilnai

subrendusios, neatsakingų sprendimų rizika yra didesnė (pvz.:

pabandyti narkotikų ar toliau juos vartoti ir pan.).

Taigi, narkotikų vartojimas kol smegenys dar vystosi gali 

turėti sunkių ir ilgalaikių pasekmių.

Prefrontalinė galvos 

smegenų žievė
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Nacionaliniai narkotikų vartojimo tyrimai rodo, kad kai kurie vaikai 

piktnaudžiauja narkotikais jau nuo 12-13 metų

Kūdikis             Vaikas             Paauglys          Suaugęs        Senas žmogus
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Ankstyvo narkotikų vartojimo pradžia – dažniausiai  paauglystės amžiuje Ar gali moksliškai pagrįstos 

prevencijos programos užkirsti 

kelią jaunų žmonių 

priklausomybei nuo narkotikų?

Taip. Sąvoka „moksliškai pagrįstos“ 

reiškia, kad programos yra racionaliai 

sudarytos ir pagrįstos naujausiomis 

žiniomis, kruopščiai patikrintos ir leidžia 

pasiekti teigiamų rezultatų. Mokslininkai 

išplėtojo daug įvairių programų, teigiamai 

keičiančių rizikos ir apsauginių veiksnių 

pusiausvyrą, kuomet narkotikai vartojami 

šeimose, mokyklose ir bendruomenėse.

Tyrimai parodė, kad moksliškai pagrįstos 

programos, aprašytos NIDA „Vaikų ir 

paauglių narkotikų vartojimo prevencija: 

tyrimais pagrįstas vadovas tėvams, 

ugdytojams (pedagogams) ir 

bendruomenei“, gali žymiai sumažinti 

ankstyvą narkotikų vartojimą paauglių, 

kurie jau pradėjo vartoti narkotikus ar 

alkoholį, tarpe.



Kas daro įtaka priklausomybių
atsiradimui?

• Individualumas;

• Kartos ypatumai;

• Pokyčiai rinkoje ir narkotikų rinkoje;

• COVID-19 kontekstas, aplinka.



PASEKMĖS

PRIEŽASTYS

NARKOTIKŲ 

VARTOJIMAS

NUSIKALSTAMUMASSMURTAS

PATYČIOS

Bendraamžių spaudimas

Identiteto stoka

Priklausomybės jausmo stoka

Savikontrolės įgūdžių stoka

Savigarbos stoka

Baimė, nesaugumas

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://calebthompson.io/iceberg-classes/&ei=f5FfVMHjMo3mavupgqAH&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNHfo_hM6-L_iuAWCfa2TyW3JL8oOw&ust=1415635652487413
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://calebthompson.io/iceberg-classes/&ei=f5FfVMHjMo3mavupgqAH&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNHfo_hM6-L_iuAWCfa2TyW3JL8oOw&ust=1415635652487413


Kodėl vaikai vartoja 
psichoaktyviąsias medžiagas?
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Pirmasis PAM bandymas

• Pagrindinis motyvas – smalsumas;

• Dažniausiai pasiūlo vienas iš 4 artimiausių 
draugų ☺



Dažniausiai narkotikai pradedami vartoti:
•Siekiant malonių pojūčių;
•Savijautos pagerinimui;

•Gebėjimų didinimui;
•Smalsumo vedami ir „kadangi tai daro kiti“...

Jauni žmonės pradės vartoti narkotikus…

•…todėl , kad jie prieinami
•…dėl to, kad žmonės nuobodžiauja
•…todėl, kad neturi informacijos

•…dėl savo draugų
•…todėl, kad turi problemų
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Klausimas – KODĖL PRADEDAMA 
VARTOTI?



Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos samprata
Būtina kalbėti apie VISAS psichoaktyviąsias medžiagas

1. Alkoholis; 

2. Opioidai;

3. Narkotinės medžiagos iš kanapių;

4. Raminamieji ir migdomieji;

5. Kokainas ir kokamedžio preparatai; 

6. Stimuliatoriai ir kofeinas; 

7. Haliucinogenai; 

8. Tabakas; 

9. Lakios medžiagos; 

10. Keli narkotikai ir kitos PM sumaišyti vienu metu.



Depresantai Stimuliantai

Haliucinogenai Opiatai

Psichoaktyviosios 

medžiagos

Pgl. Khan Academy, 2015

CNS

Spaudimas
Apdorojimo greitis

Kofeinas
Amfetaminas
Metamfetaminas
Ekstazi
Kokainas
Nikotinas

CNS

Spaudimas
Budrumas 

Barbitūratai
Benzodiazepinai
Alkoholis

Vienas kito poveikio 
nepanaikina

Iškreiptas suvokimas: 
haliucinacijos, pojūčiai

energija
nuotaika 

LSD
Psilocibinas
Fenciklidinas

CNS

Spaudimas
Nuskausminimas

Morfinas
Heroinas

Marihuana



Vartojimo atpažinimas

• Tėvai gali atpažinti apsvaigusius paauglius
• Tyrimas – nuo vartojimo pradžios iki aptikimo –

vidutiniškai 2,5 metų

• Tėvai pradeda įtarinėti gerokai anksčiau
• Tačiau laikas iki  įsitikinimo užtrunka

• Priežastys:
• Tėvams sunku patikėti
• Paaugliai sugeba išsisukti

• Pagauti teisinasi: 
• Neišsimiegojau
• esu pavargęs



Vartojimo atpažinimas

• Narkotikų vartojimas panašus į alkoholio 
vartojimą

• Kaip jūs patys slėpdavote alkoholio vartojimą nuo 
savo tėvų?

• Paaugliai apskaičiuoja 
• laiką, kada tėvų nėra namie
• dozę, kiek jie bus apsvaigę
• laiką, kiek truks apsvaigimas
• kokios priemonės padeda nuslėpti apsvaigimą

• Taip minimizuojama aptikimo galimybė
• Dažniausiai galima aptikti tik per jų padaromas klaidas



Vartojimo atpažinimas

• Netiesioginiai vartojimo požymiai
• Kaip keičiasi paauglio elgesys apskritai

• Mokykloje

• Namie

• Su draugais

• Tiesioginiai vartojimo požymiai
• Kaip keičiasi paauglio elgesys būtent apsvaigimo metu



Netiesioginiai požymiai

• Keičiasi pažymiai, keičiasi elgesys su mokytojais

• Staigi nuotaikos kaita

• Negali užmigti, neatrodo išsimiegojęs

• Nėra apetito, krenta svoris

• Didelis apetitas, traukia prie saldaus



Netiesioginiai požymiai

• Jis dingsta iš namų ilgam laikui

• Jums nepatinka jo naujieji draugai



Ką gali tėvai?
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Prevencijos veiksmingumas

Prevencija ir priklausomybių 
gydymas - tai vertingos 

investicijos

UK National Treatment Outcome 
Research Study: 

NTORS, Godfrey et al., 2004; 

- Health Serv Res., Ettner et al., 2006, 
UCLA California

- Spoth et al., 2002

- Haukins et al., 1999; Aos et al., 
2001

MOKINIAMS skirtos prevencinės 
programos:

1 $ investuotas grąžina 4,25 $

TĖVAMS skirtos prevencinės 
programos:

1 $ investuotas grąžina 9,60 $



Švietimas turi didesnį poveikį, jei kartu ugdomi gyvenimo 
įgūdžiai:

20 % informacija
+

80 % socialiniai ir asmeniniai veiksniai 
(Gyvenimo įgūdžių ugdymas)

Tėvai – paveikiausia grandis, kuri ugdo savo vaikus ir 

moko juos sveikai gyventi, parengia vaikus suaugusiųjų 

gyvenimui, mokydami juos prisitaikyti kintančioje 

visuomenėje, kritiškai mąstyti, save pažinti ir teisingai 

priimti sprendimą, įveikti stresą ir atsispirti 

bendraamžių spaudimui.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad gyvenimo įgūdžių 
mokymas sumažina narkotikų vartojimą iki 75%, alkoholio 

vartojimas sumažėja iki 60%, smurtas, patyčios ir 
nusikalstamumas sumažėja iki 50%, tabako vartojimas 

sumažėja iki 87%.



Tėvų vaidmuo
• TĖVAI NĖRA „ANGELAI“....

• Gilindami savo žinias ir skirdami laiko pokalbiui su
vaikais apie piktnaudžiavimą vaistais, tėvai gali padėti
vaikams priimti teisingus sprendimus ir puoselėti
sveikatą.

• Vaikams, kurie iš tėvų sužino apie psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo pavojų, gresia 50 proc. mažesnė
tikimybė vartoti psichoaktyviąsias medžiagas nei
tiems vaikams, kurių tėvai nemoko apie šių medžiagų
keliamą pavojų

• Įtraukti tėvus yra sunku, bet tai gali žymiai padidinti
prevencijos efektyvumą



Įvairių rizikos ir apsaugos faktorių ryšio su rizikingu elgesiu 

tyrimai vienareikšmiškai rodo, kad stiprus emocinis ryšys

su tėvais apsaugo vaikus nuo netinkamo elgesio. 

J. D. Hawkinsas (amerikiečių profilaktinių veiksmų tyrėjas) 
išskiria tokius vaikus apsaugančius faktorius:

1. Stiprus emocinis ryšys su tėvais

2. Susidomėjimas mokykla ir mokymusi

3. Reguliari dvasinė praktika

4. Vidinė pagarba normoms, vertybėms ir autoritetams



Fryderic Streit tyrimai

Fryderic Streit (psichoterapeutas, Šeimos aplinkos 
percepcijos teorijos autorius) 

tyrinėjo ryšį tarp tėvų auklėjimo stilių, jų nuostatų ir 
paauglių elgesio:

• rėmėsi prielaida, kad yra tiesioginis ryšys tarp vaikų 
patologinio elgesio ir to, kaip jie suvokia, supranta savo 
šeimos aplinką.

• tyrėjas mano, kad vaikai suvokia tėvų nuostatas, tėvų 
emocinį palaikymą ir meilę, šeimos interakcijas kitaip
negu patys tėvai ar kiti asmenys.



Tyrimo rezultatai rodo, kad tiriamieji, kurie neturėjo 
artimo ryšio su tėvais teigė, kad:

- dažniausiai jaučiasi nelaimingi,

- gyvenimas yra nuobodus,

- mėgsta daryti dalykus, šokiruojančius kitus,

- jaučia, kad nesugeba kontroliuoti savo gyvenimo,

- jie nesirūpina savo pažymiais mokykloje,

- jie nesidomi klasės gyvenimu,

- netiki, kad ateityje gali įgyti gerą išsilavinimą,

- neplanuoja studijuoti.



• Taip pat pastebėtas dėsningumas, kad paaugliai 
netekę artimo ryšio su savo šeima, labiau linkę 

pasiduoti bendraamžių įtakai vartoti narkotikus, 
alkoholį ir nusikalsti.

• Paaugliai pradeda vartoti psichoaktyvias medžiagas ne 
tam, kad pakeistų save arba realybę, o tam, kad 

pakeistų suvokimą apie save ar realybę. Tad ypatingai 
svarbu pažinti, kaip paauglys suvokia savo šeimą ir 

tėvų nuostatas į jį. 



Tyrimai, kurie buvo atlikti žmonių, vartojančių 
psichotropines medžiagas populiacijoje, leido F. Streitui 

sudaryti „laikrodį”, rodantį ryšį tarp to, kaip paaugliai 
suvokia tėvų nuostatas į juos ir polinkio vartoti 

svaiginančias medžiagas.
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Kas labiausiai įtakoja vaikus?
(JT, Gerra, 2006)
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Tėvų reakcija į rūkymą turi įtakos rūkymo 
įpročiams

• Daugiau nei 10 cigarečių per dieną 
per pastarąsias 30 dienų surūkę 
paaugliai teigė, kad:

• 17 % - tėvai į jų rūkymą nekreiptų dėmesio;
• 37 % - tėvai kategoriškai nepritartų jų rūkymui

• Nerūkantys moksleiviai teigė, kad:
• 2 % - tėvai į jų rūkymą nekreiptų dėmesio;
• 66 % - tėvai kategoriškai nepritartų jų rūkymui



Ankstyvo kalbėjimo apie narkotikus 
nauda

• Jei informaciją pateiksite jūs patys, būsite tikri, kad 
vaiko nepasieks netikslios, iškreiptos žinios. 

• Ankstyvame amžiuje vaikai yra imlesni informacijai apie 
piktnaudžiavimo narkotikais ir alkoholiu pavojų. 

• Vaikai pamažu įsisąmonins, koks yra jūsų, jų tėvų, 
požiūris į narkotikus ir kodėl jis yra būtent toks. 

• Pradėsite kaupti pasitikėjimo „kreditą“, todėl didesnė 
tikimybė, kad susidūręs su sunkumais, vaikas jums apie 
tai pasisakys. 

• Kuo anksčiau pradėsite kalbėti apie narkotikus, tuo 
lengviau bus tęsti šią temą vaikui perkopus į 
paauglystės amžių – nereikės visko pradėti nuo pradžių



Kai kada paauglių tėvai mano, kad dauguma 
paauglių geria ir su tuo nieko neįmanoma 

padaryti

AR TIKRAI 
TAIP?

Kokia yra tėvų reakcija į didėjantį 
paauglių alkoholio vartojimą?



%

Tėvų reakcija į didėjantį paauglių alkoholio vartojimą



Kam teko susidurti su tuo, kad jų 
vaikai buvo apsvaigę nuo alkoholio?



%

Tėvų nuostatų į paauglio alkoholio vartojimą ir paties paauglio alkoholio vartojimo 
ryšys: kokia dalis paauglių buvo apsvaigusių nuo alkoholio per pastaruosius metus, %:



Kaip žiūrite į paauglių alkoholio 
vartojimą - griežtai ar atlaidžiai?



Kaip paaugliai reaguoja į tėvų draudimus alkoholio, 
rūkymo ir narkotikų atžvilgiu

"Aš galvoju, kad viskas gerai, jei tėvai nustato taisykles 
apie":

Tikrai ne Tikrai taip
Alkoholio vartojimą 19 56
Rūkymą 20 66
Narkotikų vartojimą 19 78

Kokią muziką klausyti 48 16
Ką man veikti laisvalaikiu 34 17



Kaip elgtis, kad mano vaikas 
nepradėtų vartoti narkotikų? 

• Bendraukite;

• Pasitikėkite ir pelnykite pasitikėjimą;

• Nekritikuokite be reikalo ;

• Mokykite socialinių įgūdžių;

• Ugdykite vertybes;

• Pažinkite vaiko draugus;

• Rūpinkitės vaiko laisvalaikiu;

• Būkite pavyzdžiu vaikui.



• Būkite aktyvus vaikų klausytojas. Klausinėkite, skatinkite vaiką išsipasakoti. Parodydami 
norą išklausyti, suteikiate jiems atvirumo ir saugumo jausmą. Nebijokite su savo vaiku 
anksti pradėti kalbėti apie psichoaktyviąsias medžiagas. Informacija, kurią galite suteikti 
jūs, yra labiau patikima nei gauta iš draugų, interneto ar reklamos. 

• Pasidomėkite būdais, kaip kalbėti apie psichoaktyviąsias medžiagas su vaikais, kad jie 
suprastų, ką norite pasakyti. Nevartokite jiems nesuprantamų sąvokų. Į klausimus 
atsakykite sąžiningai, atvirai ir teisingai.

• Negąsdinkite vaikų ilgalaikio vartojimo pasekmėmis (pvz., valkatavimu arba mirtimi). 
Vaikai susidurs su šių medžiagų vartojimo pavyzdžiais, kur tokių pasekmių nebus. Todėl 
gali suabejoti jūsų žodžių pagrįstumu.

• Akcentuokite, kad svarbu pačiam pasirinkti, kaip elgtis, o ne daryti taip, kaip sako ar daro 
draugai. Geras draugas niekada nevers daryti ko nors per prievartą.

• Atkreipkite dėmesį į tai, su kokiais draugais vaikas leidžia laiką. Kalbėkitės apie tai, ką jie 
veikia, kai susitinka. 

• Nuoširdžiai gilinkitės į vaiko problemas ir bandykite jas spręsti drauge. Nesakykite, kad 
tai smulkmenos, nesąmonės ar kvailystės. Tik tuomet, kai vaikai pasitikės jumis, 
papasakos jums apie savo problemas, jūs galėsite jiems padėti.

Kaip apie psichoaktyviąsias medžiagas 
bendrauti su vaiku?
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Niekada nekritikuokite vaiko asmenybės. Jei jis pasielgė 
netinkamai, neprotingai, neapgalvotai, kritikuokite tik jo 

poelgį. Nesakykite, kad jis kvailas, nemokša, tinginys ar pan.. 
Nemoralizuokite, negąsdinkite, o paaiškinkite, kodėl jo 
elgesys nepriimtinas, pavojingas ar nepageidautinas.

Kalbėdami kreipkite dėmesį ne tik į tai ką sakote, bet ir kaip, 
kokiu tonu kalbate. Kalbėdami su paaugliu atsižvelkite į jo 

nuomonę, daugiau diskutuokite ir mažiau nurodinėkite.



Kaip atpažinti ar vaikas vartoja 
narkotikus?

• Abejingumas mokslams, pomėgiams, seniems draugams. 

• Apetito praradimas ir liesėjimas 

• Bėgimas iš pamokų. Dideli ir staigūs pokyčiai (nuotaikų, elgesio, pažangumo ir pan.) 

• Melas ir vagystės.

• Milteliai, kapsulės, tabletės ir pan. 

• Nauji, dažnai vyresni draugai. Neįprasti kvapai, dėmės ar žymės ant kūno, rūbų. 

• Nesirūpinimas savo išvaizda. 

• Nepastovi nuotaika. 

• Nesugebėjimas susikaupti. 

• Nuolatinis nuovargis. 

• Pinigų švaistymas arba skolinimasis. 

• Žmonių šalinimasis, uždarumas. 

Būtina atkreipti dėmesį: šie įspėjamieji ženklai gali būti susiję ne vien su narkotikų vartojimu. Jie gali 
liudyti apie tai, kad moksleivis turi kitų problemų – linksta į nusikalstamą elgesį, serga depresija, galvoja 

apie savižudybę ir pan.



Pagrindiniai principai

ŽINOKITE

KLAUSKITE

DALINKITĖS

IEŠKOKITE

MOKYKITE



Priminkite vaikams…

„Jūs turite viską, kad būtumėt sėkmingi – ir jūs tai galite
padaryti.“

Roger Mills


