Faktas: Lietuvoje beveik kas penktas 15-16 m.

amžiaus jaunuolis bent kartą gyvenime yra
vartojęs kanapes (ESPAD, 2011 m.).
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Faktas: 9 proc. kanapių vartotojų išsivysto

priklausomybė nuo kanapių. Ši tikimybė
padidėja iki 16 proc., jei kanapes vartoti
pradedama paauglystėje, ir išauga iki 25-50
proc., jei vartojama kasdien (NIDA, 2011).
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Žmogaus smegenys vystosi iki 20 m. amžiaus.
Ilgiausiai vystosi tos smegenų sritys, kurios
atsakingos už impulsų kontrolę ir planavimą. Dėl
to paaugliai gali būti labiau linkę ieškoti nuotykių
nei
suaugusieji,
norėti
išmėginti
visas
galimybes... Taip pat jie gali elgtis rizikingai,
pavyzdžiui, pradėti vartoti narkotikus.
Atviras pokalbis apie narkotikus yra gera pradžia.
Vis dėlto tėvams būtina ne tik mokėti valdyti
pokalbį šia sudėtinga tema, bet dar ir turėti žinių
apie labiausiai paplitusius narkotikus. Tėvai
neretai nuogąstauja, kad jų vaikai apie narkotikus
žino kur kas daugiau nei jie patys. Tėvams
nebūtina suprasti narkotikus vartojančių žargoną,
tačiau žinoti, kaip narkotikai gali paveikti jų vaikų
sveikatą ir gerovę, yra svarbu. Juk vaikus dažnai
pasiekia klaidinga informacija, todėl jų žinios apie
narkotikus nėra patikimos, ne į visus iškylančius
klausimus jie patys randa atsakymus.
Šiame leidinyje pateikiami atsakymai į tėvų
dažniausiai užduodamus klausimus, aktualūs
faktai ir tyrimų rezultatai apie Lietuvoje labiausiai
paplitusį narkotiką – kanapes.
Tikimės, kad šis leidinys tarnaus Jums kaip
naudingas patarėjas pradedant pokalbį su savo
vaiku ir, svarbiausia, jį tęsiant bei palaikant atvirą
ir nuoširdų bendravimą.
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Leidinyje vartojamos sąvokos „narkotikai“ ir
„psichoaktyviosios medžiagos“. Toliau pateikiami
šių sąvokų apibrėžimai.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos (toliau
– narkotikai) – į Sveikatos apsaugos ministerijos
patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus
įrašytos gamtinės ar sintetinės 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 (Žin., 1998, Nr. 8-161).
Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų
klasifikacija (TLK–10–AM) apibrėžia, kad
psichoaktyviosios medžiagos – medžiagos,
sukeliančios psichikos ir elgesio sutrikimus, kurie
klasifikuojami pagal TLK–10–AM. Minėta
klasifikacija naudojama ir Lietuvoje (Žin., 2011,
Nr. 23 – 1108). Psichoaktyviųjų medžiagų grupei
priklauso ne tik narkotinės, psichotropinės, bet ir
kitos medžiagos, su kurių vartojimu tiesiogiai ar
netiesiogiai galima susidurti kasdieniame
gyvenime, - tai alkoholis, tabakas, cheminės
medžiagos, raminamieji, migdomieji vaistai.
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I. Įžanga
Kodėl jaunimas vartoja kanapes?

Faktas: Kanapės yra

Lietuvoje dažniausiai
vartojamas narkotikas

Vaikai ir paaugliai pradeda vartoti kanapes dėl įvairių
priežasčių. Smalsumas, noras maištauti, „tapti kietu“ ar
pritapti prie socialinės grupės dažnai paskatina pradėti
vartoti kanapes. Kai kurie turi narkotikus vartojančių
draugų, raginančių ir juos daryti tą patį (bendraamžių
spaudimas).
Reikia pripažinti, kad šiuo metu didelę įtaką pabandyti
kanapių turi ir plačiai tarp jaunų žmonių paplitęs
klaidingas mitas, kad „kanapės – lengvas narkotikas“.
Narkotikų skirstymas į „lengvuosius“ (kanapės,
ekstazis) ir „sunkiuosius“ (heroinas, kokainas) neturi
jokio pagrindo. Visų rūšių narkotikai per ilgesnį ar
trumpesnį laiką gali sukelti priklausomybę, visi jie taip
pat gali tapti mirties priežastimi.
Kartais paaugliai narkotikus vartoti pradeda
tikėdamiesi lengviau išspręsti įvairias problemas,
sumažinti įtampą, depresiją, pamiršti nemalonias
emocijas, nepasitenkinimą santykiais su tėvais ar
bendraamžiais. Bet iš tiesų, apsvaigus nuo narkotikų
jaučiama euforija gali būti tik paprasčiausias problemų
ir iššūkių vengimas.
Be to, visi aplinkos veiksniai – šeima, mokykla,
kaimynystė – gali paskatinti eksperimentuoti su
narkotikais. Tyrimai taip pat rodo, kad alkoholio ar
narkotikų vartojimas šeimoje yra svarbus veiksnys
paaugliui apsisprendžiant, ar pradėti vartoti narkotikus.
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Kaip apsaugoti
vartojimo?

paauglį

nuo

kanapių

Nėra vienos stebuklingos priemonės, apsaugančios
paauglį nuo narkotikų vartojimo. Bet tyrimai rodo,
kad tėvai daro didelę įtaką paaugliams, net jei šie to
ir neparodo! Tad atvirai kalbėkite su savo vaikais ir
aktyviai dalyvaukite jų gyvenime. Pateikiame kelias
trumpas kanapių vartojimo tyrimų rezultatų
santraukas. Šia informacija galite pasidalinti su savo
vaikais, kad padėtumėte jiems atskirti faktus nuo
mitų ir padėtumėte jiems priimti teisingus
sprendimus. Pasirinktos temos atspindi dažniausiai
paauglių užduodamus klausimus ir komentarus apie
kanapių vartojimą.

AR ŽINOJOTE...

Kanapių rūkymas yra susijęs su prastu
mokymusi
Neigiamas kanapių poveikis dėmesiui, atminčiai,
išmokimui ir motyvacijai gali tęstis keletą dienų, o
kartais net savaičių – ypač, kai kanapės vartojamos
nuolatos. Kanapes rūkantys moksleiviai gauna
prastesnius pažymius ir yra dažniau išmetami iš
mokyklos. Ilgai kanapes vartojantys žmonės teigia
jaučiantys mažesnį pasitenkinimą gyvenimu, jų
psichinė ir fizinė sveikata prastesnė, jie patiria
atminties ir santykių problemų, jų atlyginimai
mažesni, o karjera ne tokia sėkminga.
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Kanapes vartoti
nesaugu, jei reikia
vairuoti
Apsvaigus nuo kanapių suprastėja sprendimų priėmimas
ir daugelis kitų gebėjimų, būtinų saugiam vairavimui:
budrumas, koncentracija, koordinacija ir reakcijos laikas.
Taip pat yra sunku įvertinti atstumą ir reaguoti į signalus
ir garsus kelyje. Vairuotojai, apsvaigę nuo kanapių,
padaro daugiausiai dėl narkotikų vartojimo sukeltų
avarijų, kuriose žūsta asmenys. Vartojant kanapes kartu
su alkoholiu, net jei išgeriamas nedidelis alkoholio
kiekis, neigiamas poveikis sveikatai būna stipresnis nei
vartojant šias medžiagas atskirai.

Kanapių vartojimas sukelia priklausomybę
Priklausomybė – tai toks asmens elgesys, kai
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tampa daug
svarbesnis už veiksmus, kuriuos jis anksčiau mėgo.
Pasikartojantis
kanapių
vartojimas
sukelia
priklausomybę, kuri reiškia, kad asmuo dažnai nebegali
nustoti vartojęs, nors vartojimas neigiamai paveikia jo
gyvenimo kokybę. Tyrimai rodo, kad apytiksliai 9 proc.
(1 iš 11) kanapių vartotojų išsivysto priklausomybė nuo
kanapių. Ši tikimybė padidėja iki 16 proc. (1 iš 6), jei
kanapes vartoti pradedama paauglystėje, ir išauga iki
25-50 proc., jei vartojama kasdien.

7

II. Keletas dažnai užduodamų klausimų
apie kanapes

Faktas: Kanapių vartojimas

pasižymi neigiamu
poveikiu įvairiems
įgūdžiams, kurie būtini
vairuojant transporto
priemonę. Vairavimas
apsvaigus nuo kanapių
gali baigtis tragedija
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Kas yra kanapės? Ar egzistuoja skirtingos kanapių
rūšys?

Kanapės yra žalias, rudas arba pilkas sausų,
susmulkintų kanapės augalo lapų, stiebų, sėklų ir
žiedų mišinys. Visi kanapių preparatai veikia
psichiką (yra psichoaktyviosios medžiagos), nes į jų
sudėtį įeina tetrahidrokanabinolis (THC) svarbiausia kanapių svaiginamoji medžiaga. Iš viso
kanapių sudėtyje yra per 400 cheminių medžiagų.
Kaip kanapės vartojamos?
Daugelis vartotojų birias kanapes susuka į cigaretę
arba rūko jas pypkėje arba vandens pypkėje (dar
vadinamoje „kaljanu”). Kai kurie vartotojai kanapes
įmaišo į maistą arba arbatą. Kitas būdas yra
prapjauti cigaretę ir tabaką pakeisti kanapėmis,
sukuriant taip vadinamą suktinę. Kanapių cigaretės
arba suktinės kartais merkiamos į PCP (fenciklidiną)
arba maišomos su kitomis narkotinėmis
medžiagomis, pavyzdžiui, kokainu.
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Kaip veikia kanapių veikliosios medžiagos?
Kai kanapės rūkomos, jų poveikis jaučiamas beveik
iš karto. Taip yra dėl to, kad THC (veiklioji kanapių
sudėtinė dalis) greitai pasiekia kiekvieną kūno
organą, taip pat ir smegenis. Rūkant kanapes jų
poveikis gali tęstis 1-3 val.
Kiek jaunų žmonių vartoja kanapes?
Iki 1960 m. dauguma amerikiečių niekada nebuvo
girdėję apie kanapes, bet šiandien tai dažniausiai
vartojamas narkotikas JAV. Tokia pati situacija yra
ir Lietuvoje. 2011 m. atlikto alkoholio ir kitų
narkotikų vartojimo tyrimo duomenimis, 20 proc.
(25 proc. berniukų ir 14 proc. mergaičių) 15-16
metų amžiaus Lietuvos mokinių yra vartoję
kanapes (2007 m. – 18 proc., 2003 m. – 13 proc.,
1999 m. – 12 proc.) (ESPAD,2011).
Tyrėjai nustatė, kad kanapių ir kitų narkotikų
vartojimas
paprastai
išauga
vėlyvoje
paauglystėje, o vėlesniais gyvenimo metais
sumažėja. Dėl to jaunimo kanapių vartojimas
išlieka aktualus tėvų rūpestis ir mokslinių tyrimų
objektas. Mokslininkus ypatingai domina kanapių
vartojimo poveikis smegenų vystymuisi.
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Kanapės veikia THC prisijungiant prie specifinių
nervų ląstelių vietų. Šios vietos vadinamos
kanabinoidiniais receptoriais, nes buvo atrastos
mokslininkų, mėginančių suprasti, kodėl kanapių
vartojimas sukelia atitinkamą poveikį. THC cheminė
struktūra yra panaši į žmogaus organizmo natūraliai
gaminamas
chemines
medžiagas
endokanabinoidus,
todėl
sutrikdo
normalią
endokanabinoidų sistemos veiklą. Kanabinoidiniai
receptoriai randami tose smegenų srityse, kurios
atsakingos už malonumo pojūtį, atmintį, mąstymą,
koncentraciją, judėjimą, koordinaciją, apetitą,
skausmą ir pojūčių bei laiko suvokimą. Dėl plataus
endokanabinoidų sistemos poveikio daugybei labai
svarbių funkcijų paaiškėja, kodėl kanapių vartojimas
gali turėti tokį įvairų poveikį tiek smegenims, tiek ir
bendrai asmens sveikatai. Kai kurios kanapių
vartojimo pasekmės yra susijusios su staigiu
apsinuodijimu, o kitos gali kauptis bėgant laikui ir
iššaukti pastovesnes psichinės ir fizinės sveikatos
problemas, pavyzdžiui, priklausomybę.
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Koks trumpalaikis kanapių vartojimo poveikis?
Suvartojus nedidelę dozę kanapių pastebimi tokie
požymiai: euforija, juoko priepuoliai, šnekumas ir
pagyvėjimas, laiko, erdvės ir nuotolio suvokimo pokyčiai,
perdėtas pasitikėjimas, sumažėjęs savikritiškumas,
padidėjęs apetitas, padažnėjęs širdies ritmas, išsiplėtusios
akių kraujagyslės.
Euforija jaučiama dėl to, kad THC aktyvuoja malonumo
pajautimo sistemą panašiai kaip piktnaudžiaujant beveik
visais narkotikais: skatina smegenų ląsteles išskirti
cheminę medžiagą dopaminą.

Faktas: Vairuojant transporto
priemonę apsvaigus nuo kanapių
avarijos tikimybė padidėja 2-3
kartus

Suvartojus didesnę dozę gali pasireikšti tikrovės
suvokimo sutrikimai, neracionalus elgesys, persekiojimo
pojūtis, nerimas, haliucinacijos.
THC keičia informacijos apdorojimą hipokampe (Amono
rage) – smegenų srityje, atsakingoje už atsiminimų
formavimą. Dėl to kyla trumpalaikės atminties problemos
ir sunkiau atlikti sudėtingesnes užduotis, reikalaujančias
išlaikyti dėmesį ilgesnį laiko tarpą. Vartojant kanapes
ilgesnį laiką gali pablogėti mokymosi įgūdžiai ir mokymosi
rezultatai.
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Ar kanapių vartojimas paskatina pradėti vartoti
kitus narkotikus?

Nuo ko priklauso kanapių vartojimo poveikis?
Kaip ir bet kokio kito narkotiko, kanapių poveikis jas
vartojančiam asmeniui priklauso nuo įvairių veiksnių,
pavyzdžiui, ankstesnės kanapių (ar kitų narkotikų)
vartojimo patirties, genų, lyties, kanapių vartojimo
būdo (rūkymo ar nurijimo) ir kanapių stiprumo.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 1960-1970 metais
augintos kanapės labai skiriasi nuo naujų išvestų šių
dienų kanapių rūšių. Pavyzdžiui, kanapių cigaretės,
anksčiau turėjo 1-3 proc. THC, o dabar kanapių
cigaretė turi 6-20 proc. šios pavojingos
svaiginamosios medžiagos. Tai reiškia, kad nauji
kanapių
vartotojai
susiduria
su
didesnės
koncentracijos THC ir didesne neigiamos ir sunkiau
nuspėjamos reakcijos rizika. O patyrusiems
vartotojams gresia didesnė priklausomybės rizika, jei
jie vartoja didelėmis dozėmis ir nuolatos. Vis dėlto,
visos didesnio kanapių stiprumo pasekmės dar nėra
gerai ištyrinėtos. Taip pat nežinoma, ar kanapių
vartotojai prisitaiko prie šio narkotiko stiprumo
didėjimo ir vartoja mažesnėmis dozėmis.
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Ilgalaikiai moksleivių narkotikų vartojimo tyrimai rodo,
kad dauguma kitus narkotikus vartojančių jaunų žmonių
prieš tai išbandė kanapes, alkoholį arba tabaką.
Žinoma, daug kanapes vartojančių jaunų žmonių
nepradeda vartoti kitų narkotikų. Reikia atlikti daugiau
tyrimų norint išsiaiškinti, kokiems asmenims gresia
didžiausia rizika. Pavyzdžiui, rizika pradėti vartoti
kokainą yra žymiai didesnė tiems jaunuoliams, kurie jau
yra vartoję kanapes (net jei kokaino vartojimas paauglių
tarpe yra mažas).
Iš tyrimų su gyvūnais rezultatų žinome, kad kanapes
vartojančių žiurkių malonumo pajautimo sistemos
jautrumas ilgainiui sumažėja ir joms reikia didesnės
kanapių dozės, kad pajustų tą patį poveikį. Įdomus šio
reiškinio aspektas yra fenomenas, vadinamas kryžmine
tolerancija (vartojant vieną narkotiką sumažėjantis
jautrumas kitam narkotikui). Šis fenomenas buvo
pastebėtas tik tuomet, kai žiurkės, kurioms buvo
duodami kanabinoidai, buvo jaunos. Šio tyrimo
rezultatų paskatinti mokslininkai mėgina patikrinti
hipotezę, kad kanapių vartojimas jauname amžiuje
(pvz.: paauglystėje) gali sukelti smegenų pokyčius, dėl
kurių asmuo gali būtų pažeidžiamesnis priklausomybei
nuo kanapių arba jam gali grėsti didesnė
priklausomybės nuo kitų psichoaktyviųjų medžiagų
rizika. Vis dėlto, tyrimai dar gerai nepaaiškino nei vienos
iš šių sudėtingų pasekmių, kurios greičiausiai siejasi su
biologiniais, socialiniais ir psichologiniais veiksniais.
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Ar kanapių rūkymas sukelia plaučių vėžį?
To mes dar nežinome. Kanapių dūmai dirgina
plaučius ir padidina kitų kvėpavimo takų ligų
riziką, nes į organizmą patenka daug toksinių
medžiagų. Nuolatos kanapes rūkantys žmonės
gali susidurti su tokiais pačiais kvėpavimo
sutrikimais kaip ir rūkantieji tabaką,
pavyzdžiui, kasdieniu kosuliu, dažnesnėmis
viršutinių kvėpavimo takų ligomis, lėtinėmis
bronchų, plaučių ligomis ir didesne plaučių
infekcijų rizika (pvz.: pneumonija). Nors dar
neaišku, ar kanapių vartojimas sukelia vėžį, bet
kanapių vartojimas paveikia imuninę sistemą.
Be to, daug kanapes rūkančių žmonių taip pat
rūko ir vėžį sukeliančias tabako cigaretes, o jų
atsisakyti gali būti sunku, jei asmuo vartoja dar
ir kanapes.
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Faktas: Kanapių vartotojus

kamuoja daug tų pačių
kvėpavimo problemų, su
kuriomis susiduria ir
tabaką rūkantys asmenys,
pavyzdžiui, nuolatinis
kosulys ir dažnesni
peršalimai
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Kokie yra kiti kanapių vartojimo keliami
pavojai, apie kuriuos mano vaikas turėtų
žinoti?
Štai keli pavojai, apie kuriuos Jūs ar Jūsų vaikas
galėjote nesusimąstyti:
• Kaip ir daugumos kitų narkotikų, kanapių
vartojimas neigiamai veikia sprendimų
priėmimą. Dėl to gali padidėti rizikingo elgesio
ir jo neigiamų pasekmių tikimybė (pvz.:
užsikrėtimas lytiniu keliu plintančiomis ligomis,
vairavimas
apsvaigus
arba
važiavimas
transporto priemone, kurią vairuoja apsvaigęs
žmogus, ir patekimas į avariją).
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• Nuolatinis kanapių vartojimas yra susijęs su
įvairiomis
psichologinėmis
problemomis:
depresija, nerimu, mintimis apie savižudybę ir
asmenybės sutrikimais. Viena dažniausiai
cituojamų
psichologinių
pasekmių
yra
susidomėjimo ir motyvacijos užsiimti net tomis
veiklomis, kurios prieš tai teikė didžiulį
malonumą, praradimas.

Ar nustojus vartoti kanapes kyla abstinencijos
simptomai?
Daug metų tai buvo diskusijų klausimas, bet
mokslininkai išskyrė pagrindinius abstinencijos
simptomus, kuriuos patiria daugybė ilgą laiką
kanapes vartojusių asmenų, kai jie nustoja vartoti
šį narkotiką.
Abstinencijos simptomai savo pobūdžiu ir
sunkumu yra panašūs į nikotino abstinencijos
simptomus. Tai dirglumas, nerimas, miego
sutrikimai ir stiprus troškimas pavartoti kanapių,
kuris dažnai sukelia atkrytį. Abstinencijos
simptomai stipriausi būna keletą dienų po
kanapių vartojimo nutraukimo ir pranyksta per
dvi savaites. Nors šie simptomai nekelia didelio
pavojaus vartotojo sveikatai, bet dėl jų gali būti
sunku atsisakyti kanapių vartojimo.
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Kaip sužinoti, ar mano vaikas vartoja
kanapes?
Po kanapių rūkymo vaikai būna užsisklendę ir
mieguisti, apatiški. Silpsta dėmesys, atmintis,
gebėjimas įsiminti naują medžiagą, siaurėja
interesų ratas. Tėvai turėtų pastebėti pasikeitusį
vaiko elgesį, pavyzdžiui, nerūpestingumą,
nuotaikos pokyčius ir pablogėjusius santykius su
šeimos nariais bei draugais. Vartojant narkotikus
ir užgriuvus kitoms problemos gali suprastėti
pažymiai, sumažėti pamokų lankomumas,
susidomėjimas sportu ar kitomis mėgstamomis
veiklomis ir pasikeisti mitybos bei miego įpročiai.

Kanapes
gali:

vartojantis

žmogus

• atrodyti apsvaigęs ar nekoordinuotas;

• atrodyti kvailai ir kikenti be jokios priežasties;
• jo akių obuoliai rausvi;
• sunkiai prisiminti dalykus, kurie ką tik nutiko;
• laikyti narkotikus ar narkotikams vartoti skirtas
priemones: pypkes, popierių cigaretėms susukti ir
kt.;
• jo drabužių arba miegamojo kvapas specifinis
(lyg pūvančių lapų);
• naudoti smilkalus ar kitus kvapiklius;
• vartoti akių lašus;
• dėvėti drabužius, papuošalus ar turėti plakatų su
narkotikų vartojimą skatinančiais ženklais;
• leisti pinigus nežinia kam.
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III. Pradėkite pokalbį
Faktas: Kanapės sukelia
priklausomybę. Maždaug 1
iš 11 kanapes išbandančių ir
25-50 proc. jas kasdien
vartojančių žmonių išsivysto
priklausomybė
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Kanapių vartojimas gali kelti pavojų vaikų ir
paauglių sveikatai bei gerovei kritiniu jų
gyvenimo laikotarpiu – jiems augant, mokantis,
bręstant ir kuriant būsimo gyvenimo pagrindą.
Jūsų vaikui reikia Jūsų, kaip tėvų, pagalbos,
patarimų sprendžiant problemas ir priimant
svarbius sprendimus, tarp jų ir apsisprendimą
nevartoti narkotikų.

Dėl visuomenėje tebevykstančios diskusijos apie
kanapių vartojimą įvairių negalavimų gydymo
tikslais – nuo skausmo ir pykinimo iki nerimo ir
miego sutrikimų – Jums gali būti sunkiau tvirtai
išsakyti ir apginti savo nuomonę apie šio
narkotiko vartojimo keliamą žalą. Vis dėlto,
kanapės, kaip medicininė priemonė, tikrai nėra
geriausias sprendimo būdas.
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Kur kreiptis pagalbos?

Nėra narkotikų, kurie nežalotų mūsų organizmo ir
psichikos. Kanapių sudėtyje yra junginių, kurių
poveikis sveikatai dar nėra žinomas. Be to,
rūkymas, kaip vartojimo būdas, kenkia
plaučiams.
Mokslininkai
toliau
tyrinėja
medicinines
kanabinoidų
savybes,
kad
palengvintų įvairių negalių kamuojamų pacientų
kančias ir tuo pačiu išvengtų neigiamų kanapių
rūkymo pasekmių.
Kol kas kanapių vartojimas gali būti ypatingai
pavojingas paaugliams ir gali pakeisti jų likimą,
sumažindamas tikrąsias asmens galimybes. Tai
yra pakankamai svarbi priežastis pradėti kartais
sudėtingą pokalbį su savo vaiku.
Vienu svarbiausių veiksnių sprendžiant narkotikų
vartojimo ir priklausomybės ligų plitimo
problemą
išlieka
tėvų
aktyvumas
ir
sąmoningumas. Tėvai turėtų kuo daugiau
bendrauti su savo vaikais apie jiems kylančias
problemas ir nevengti pokalbių apie narkotikų
vartojimo pasekmes.
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Tėvai, kurie įtaria, kad jų vaikai vartoja narkotikus,
pagalbos ir patarimų gali kreiptis į Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio priklausomybės
ligų centrus bei visuose Lietuvos miestuose
veikiančius psichikos sveikatos centrus. Minėtuose
centruose yra atliekamas ir testavimas dėl
narkotikų vartojimo. Taip pat pagalbos galima
kreiptis į
mokyklose dirbančius socialinius
pedagogus, psichologus arba skambinti į
nemokamą psichologinę pagalbą bei informaciją
teikiančias telefono linijas (jaunimo linijas,
sveikatos specialistų linijas, paguodos linijas). Visų
gydymo ir konsultacinių įstaigų kontaktus,
psichologinės pagalbos telefono linijų numerius
galima rasti Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento internetinėje svetainėje
www.ntakd.lt.
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PATARIMAI TĖVAMS, KAIP SU VAIKU
KALBĖTIS APIE NARKOTIKUS
Pokalbiui vaikai niekada ne per mažai
Jei mažas vaikas savo kalboje pamini narkotikus,
atsargiai paklauskite, ką jis apie tai žino.
Pasakykite, kad norėdamas sužinoti daugiau,
visada gali kreiptis į jus ir paprašykite, kad
pasisakytų, jei kas nors jam pasiūlys narkotikų.
Pažinokite savo vaiko draugus ir jų tėvus, žinokite,
kur Jūsų vaikas būna ir kuo jis užsiima.

Kaip elgtis su vyresniais vaikais
Paauglystės laikotarpiu vaikai tampa itin
pažeidžiami ir stipriai priklausomi nuo draugų
įtakos. Tuo tarpu tėvų, kaip suaugusių asmenų,
autoritetas ir pasitikėjimas jais gerokai smunka.
Todėl svarbu, kad kalbėdami apie narkotikus
nesistengtumėte gudrauti ir atrodyti „kieti“. Taip
galite prarasti paauglio pasitikėjimą anksčiau nei
apskritai spėsite jį pelnyti.
Nustatykite aiškias elgesio ribas

Tik esant aiškioms leistino elgesio riboms, vaikas
suvoks, kad jas peržengęs, gali tikėtis tam tikros tėvų
reakcijos.

Būkite pasirengę klausytis
Pokalbiui su vaiku reikia nepagailėti nei laiko, nei
kantrybės. Įsitikinkite, kad nieks nepertrauks jūsų
pašnekesio. Kalbą pamėginkite pradėti iš anksto
apgalvota įžanga, kuri turėtų skambėti kuo natūraliau.
Pavyzdžiui, lyg tarp kitko užsiminkite apie neseniai
skaitytą straipsnį ar matytą filmą apie narkotikus. Jei
vaikas „užkibs“ už šios temos, būkite pasirengę jį
išklausyti.

Geriau žinoti tiesą
Klaidinga manyti, kad pokalbis apie narkotikus
paskatins vaiką juos išbandyti. Jei tinkamai pasirengsite
šiam pokalbiui ir suteiksite vaikui objektyvią informaciją
apie narkotikų vartojimo žalą, nebijosite atvirai užduoti
paprastų klausimų, padėsite savo vaikui pačiam
susiformuoti neigiamą požiūrį į narkotikų vartojimą.
Nesitikėkite, kad vaikas automatiškai sutiks su tuo, ką
sakote, tad būkite pasirengę išklausyti ir jo nuomonę.

Svarbu ne tik tai, kad jūs žinotumėte, ką jaučia ir
galvoja jūsų vaikas. Jam taip pat turėtų būti aiški
jūsų pozicija bei šeimoje galiojančios taisyklės: ką
leidžiama daryti namuose, kam tėvai pritaria ar
nepritaria, ar vaikas bus palaikomas nepaisant to,
kaip pasielgs?
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Kalbėkitės, kai esate ramūs
Sužinoję, kad vaikas vartoja narkotikus, tėvai
paprastai pradeda panikuoti. Tokiu atveju
pokalbį su savo atžala nukelkite vėlesniam laikui.
Geriau pasivaikščiokite, pamėginkite nurimti.
Pamąstykite ir iš anksto nuspręskite, ką savo
vaikui norite pasakyti. Tai padės kontroliuoti
pokalbio eigą.
Venkite klausimo „kodėl“
„Kodėl“ yra blogiausias klausimas, kurį galite
užduoti vaikui, nes tai akimirksniu provokuoja
gynybinę jo reakciją. Be to, paauglys iš tiesų gali
aiškiai nežinoti, kodėl pradėjo ar ketina pradėti
vartoti narkotikus. Klausimai turėtų būti
atsargesni, stenkitės išsiaiškinti „kaip, kada, ką,
kur“. Tai padės palaikyti pokalbį, o ne tik
susilaukti atsakymų „taip“ arba „ne“.

Leiskite vaikui išsikalbėti
Turite klausytis, ką sako vaikas, ypač daug
dėmesio skirdami jo jausmams. Nebijokite
klausti, aiškintis – kuo daugiau suprasite, tuo
lengviau bus spręsti problemą.
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Neieškokite kaltininkų
Tėvai paprastai svarsto, kas galėtų būti kaltas,
kad jų vaikas pradėjo vartoti narkotikus. Kartais
visa kaltė suverčiama pačiam paaugliui, neretai
kaltinami narkotikų prekeiviai, dar dažniau
manoma, kad ko nors imtis turėtų mokykla.
Tačiau
žarstymasis
kaltinimais
nepadės
pasijausti geriau. Norint apsaugoti savo vaikus
nuo narkotikų, padėti jiems, svarbu patiems
suprasti, kodėl jaunimas juos vartoja, kokius
pojūčius jie sukelia.
Nuraminkite
Jei vaikas turi problemų dėl narkotikų, jam
svarbu žinoti, kad susilauks visokeriopos jūsų
pagalbos – visada atsakysite į jam rūpimus
klausimus, padėsite ištverti sunkias akimirkas.
Nors turite nuolat priminti, kad pasitikite juo,
nebijokite
išreikšti
nusivylimo,
jei
šis
pasitikėjimas
nebus
pateisintas.
Būkite
pasiruošę priešinimuisi. Jūsų vaikas gali supykti.
Pasiruoškite išklausyti tokias frazes: „Tu manim
nepasitiki... Aš ne narkomanas... Tau į mane
nusispjauti“. Turėkite omenyje, kad jūsų vaikas
gali mėginti ir manipuliuoti jumis.
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IV. Kita naudinga medžiaga
Yra nemažai medžiagos, kurioje galite rasti informaciją,
padėsiančią Jums kalbėtis su savo vaiku apie narkotikus.

Faktas: Dėl kanapių

poveikio smegenims
suprastėja trumpalaikė
atmintis, suvokimas,
sprendimų priėmimas bei
motoriniai įgūdžiai

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
(NTAKD)
Daug naujų leidinių lietuvių kalba rasite Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamento internetinėje svetainėje
www.ntakd.lt. Taip pat šioje svetainėje yra informacijos apie
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, gydymą ir
reabilitaciją, pateikti naujausių tyrimų rezultatai ir daug
naudingų nuorodų. O visuomenei skirtoje internetinėje
svetainėje www.ntakd.lt/visuomene rasite specialią rubriką
tėvams. Šioje internetinėje svetainėje taip pat galite
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tema konsultuotis su
geriausiais prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir teisės sričių
specialistais.
JAV Nacionalinis priklausomybių nuo narkotikų institutas
(angl. National Institute on Drug Abuse; NIDA)
Galite apsilankyti NIDA internetinėje svetainėje adresu
www.drugabuse.gov, kurioje rasite didelę leidinių, vaizdo
įrašų ir mokymo medžiagos kolekciją anglų kalba,
padedančią tėvams kalbėti su savo vaikais apie narkotikų
vartojimą. Daugiau informacijos apie kanapes ir kitus
narkotikus
galite
rasti
internetinėse
svetainėse
www.marijuana-info.org ir www.teens.drugabuse.gov.
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Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
31
departamento (NTAKD)
informacinė medžiaga:
Rūkymo įtaka mamos ir
vaiko sveikatai
Aurelijus Veryga, Nida
Žemaitienė, Jolanta Dičkutė,
Mindaugas Dūdonis, Ernesta
Grygalytė. Kauno medicinos
universitetas, 2011.

Sugriauk mitus apie kanapes
Leidinyje apžvelgiami
visuomenėje paplitę klaidingi
įsitikinimai apie kanapes.
Susipažinkite su naujausių
mokslinių tyrimų rezultatais ir
sužinokite daugiau apie
Lietuvos jaunimo dažniausiai
vartojamą narkotiką.
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Sugriauk mitus! Alkoholis
Šiuolaikinėje visuomenėje
alkoholio vartojimas giliai
įsišaknijo, nes daugelis tiki
šimtmečius formuota
klaidinga informacija.
Leidinyje mėginama paneigti
tvirtai prigijusias nuostatas.

Patarimai padėsiantys
apsaugoti jūsų vaiką nuo tabako
Kiekvienas tėvas nori, kad jo vaikas
užaugtų sveiku ir laimingu
žmogumi. Rūpinatės savo vaiko
sveikata ir norite užtikrinti, kad jis
būtų saugus ir pasirinktų sveiką
gyvenimo būdą. Vienas iš
svarbiausių jūsų vaiko pasirinkimų
bus - ar pradėti vartoti tabako
gaminius.

Visus šiuos ir kitus NTAKD bei NKD leidinius galite rasti ir
nemokamai parsisiųsti adresu:
http://ntakd.lt/lt/Informacine-medziaga/NTAKD-medziaga
Kitus NIDA leidinius galite nemokamai parsisiųsti adresu:
http://ntakd.lt/lt/Informacine-medziaga/nidamedziaga/leidiniai/
Pasitikrinti savo žinias apie kanapes ir kitas psichoaktyviąsias
medžiagas galite paspaudę šias nuorodas:
http://www.ntakd.lt/visuomene/TESTAS2.html
http://www.ntakd.lt/visuomene/TESTAS.html
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Narkotikų kontrolės departamento (NKD)
informacinė medžiaga:
Sveikos gyvensenos
rekomendacijos
Narkotikų kontrolės
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės. Vilnius,
2011. 102 p.
Metodinių rekomendacijų tikslas –
skatinti sveiką gyvenseną bei
dėmesį savo sveikatai.

Kartu su vaiku
Narkotikų kontrolės
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės. Vilnius,
2009. 32 p.
Tėvams pristatomas informacinis
leidinys, kuriame pateikiama
informacija apie narkotikus, tabaką
ir alkoholį, jų poveikį, žalą ir
pasekmes bei patarimai tėvams,
kaip kalbėtis su vaikais apie šias
medžiagas.
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Vaiko, tėvų, pedagogų teisės,
pareigos ir atsakomybė
NKD, LR vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga. Vilnius,
2008. 68 p. Leidinyje surinkti
aktualiausi teisės aktai padės
įtvirtinti žinias apie vaiko teisių
apsaugą ir pareigas, formuojant
stipresnes socialines ir dorovines
vertybes.
Ankstyvosios intervencijos
taikymas mažinant psichiką
veikiančių medžiagų vartojimą
Metodinės rekomendacijos /
Akstinienė R. ir kt. VšĮ „Globali
iniciatyva psichiatrijoje. Vilnius,
2007. 62 p.

Kaip vertinti prevencijos
efektyvumą?
Metodinės rekomendacijos / Dr.
Astrauskienė A., ir kt. NKD,
Vilnius, 2007. 52 p.
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