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PRIKLAUSOMYBĖ 

Vartojant kanapes gali išsivystyti priklausomybė.  

Kai išsivysto priklausomybė, būna sunku kontroliuoti 
savo narkotikų vartojimą ir nebepavyksta nustoti 
vartojus net to norint ir net tuomet, kai dėl vartojimo 
nukenčia asmens ir jo artimųjų gyvenimo kokybė. 

Žinoma, ne kiekvienas, vartojantis kanapes, taps nuo 
jų priklausomas - tai lemia daugybė veiksnių: genai, 
amžiaus, kai pradedama vartoti narkotikus, kitų 
narkotikų vartojimas, santykiai šeimoje, su draugais 
ar klasiokais ir t.t. 

Tyrimai rodo, kad apytiksliai 9 proc. (1 iš 11) kanapes 
vartojančių asmenų išsivysto priklausomybė. Ši 
tikimybė padidėja iki 16 proc. (1 iš 6), jei vartoti 
pradedama paauglystėje, ir išauga iki 25-50 proc., jei 
kanapės vartojamos kasdien. 

Reabilitacijos įstaigų praktika rodo, kad priklausomų 
asmenų reabilitacijos trukmė skiriasi priklausomai 
nuo vartotų narkotikų rūšies: 3-5 metus kanapes 
vartojančių asmenų  ji ilgiausia, tiek pat laiko 
vartojančiųjų stimuliatorius (amfetaminą, kokainą) - 
vidutinė, o heroino vartotojų – trumpiausia. Tai rodo, 
kokias neigiamas pasekmes žmogaus smegenims 
sukelia vadinamieji „lengvi“ narkotikai. 



VAIRAVIMAS 

MOKYKLA 

PSICHOZĖ, PANIKA 

Vairuoti apsvaigus nuo kanapių yra pavojinga. 
Vartojant kanapes suprastėja budrumas, dėmesio 
koncentracija, koordinacija ir reakcijos laikas, taip pat 
tampa sunku teisingai įvertinti atstumą ir reaguoti į 
signalus ir garsus kelyje. Todėl vairuoti apsvaigus nuo 
kanapių arba važiuoti automobiliu, kurį vairuoja nuo 
kanapių apsvaigęs žmogus, yra nesaugu. O vairuoti 
apsvaigus nuo kanapių ir alkoholio, net jei išgeriama 
nedaug alkoholio, ypač pavojinga.  

Kanapių vartojimas susijęs su prastesniu mokymusi. 
Kanapių vartojimo neigiamas poveikis dėmesiui, 
atminčiai ir mokymuisi gali tęstis keletą dienų, o 
kartais net savaičių – ypač, kai rūkoma dažnai. 
Žmonės, kurie kanapes rūko kasdien, kurį laiką ar net 
didžiąją laiko dalį gali mąstyti miglotai. Palyginus su 
bendraamžiais, kanapes rūkantys mokiniai gauna 
prastesnius pažymius ir dažniau nebaigia mokyklos. 
Ilgai kanapes vartojantys asmenys yra mažiau 
patenkinti savo gyvenimo kokybe, dažniau susiduria 
su  problemomis santykiuose. Jų psichinė ir fizinė 
sveikata prastesnė, atlyginimai mažesni, o karjera ne 
tokia sėkminga. 

Didelės kanapių dozės gali sukelti psichozę ar 
panikos priepuolį. 
Kai kuriems žmonėms kanapių vartojimas iššaukia 
ūmią psichozę (sutrikusius pojūčius ir mintis, 
paranoją) arba panikos priepuolius. Tai paprastai 
praeina pasibaigus kanapių vartojimo poveikiui. 
Mokslininkai kol kas nežino, ar kanapių vartojimas 
sukelia ilgalaikius psichikos sutrikimus, bet jų 
vartojimas gali sustiprinti šizofrenija jau sergančių 
asmenų ligos simptomus. 

Lietuvoje transporto priemonių vairavimas, 
apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų 
psichiką veikiančių medžiagų, užtraukia 1000-3000 Lt 
baudą vairuotojams su teisės vairuoti transporto 
priemones atėmimu nuo 1 iki 3 metų arba 
administracinį areštą nuo 10 iki 30 parų su teisės 
vairuoti transporto priemones atėmimu 2-3 metams. 



Dauguma paauglių 
nevartoja kanapių 

Kaip kanapių vartojimas veikia? 

Kanapės yra žalias, rudas arba pilkas sausų, 
susmulkintų kanapės augalo lapų, stiebų, sėklų ir 
žiedų mišinys. Kanapės vadinamos įvairiai: žole, 
marihuana ir t.t. Stipresnė kanapių forma yra 
hašišas. 

Kanapių vartojimas veikia mąstymą, nes tai 
psichoaktyvi medžiaga. Kanapių sudėtyje yra per 
400 cheminių medžiagų, tarp jų ir 
tetrahidrokanabinolis (THC). Kadangi THC yra 
pagrindinė veiklioji medžiaga kanapių sudėtyje, jo 
kiekis lemia kanapių stiprumą ir poveikį. Nuo 
1980-ųjų dėl išvestų naujų kanapių rūšių THC 
kiekis kanapių sudėtyje vis didėja. 



Įvairių kūno organų riebaliniai audiniai greitai 
įsisavina kanapių sudėtyje esantį THC. Šlapimo 
tyrimai gali aptikti THC pėdsakus dar keletą 
dienų po kanapių vartojimo. Jei kanapės 
vartojamos dažnai, THC pėdsakai gali būti 
aptinkami net prabėgus kelioms savaitėms po to, 
kai kanapės buvo vartotos paskutinį kartą. 

Kanapių vartojimas sukelia 
priklausomybę. 
Maždaug 1 iš 6 žmonių, 
pradėjusių vartoti kanapes 
paauglystėje, ir 25-50 proc. 
žmonių, vartojančių 
kanapes kasdien, išsivysto 
priklausomybė. 



Ar kanapių vartojimas paskatina pradėti 
vartoti kitus narkotikus? 

Tyrimai rodo, kad labai mažai moksleivių pradeda 
vartoti kitus narkotikus prieš tai neišbandę kanapių. 
Kanapių vartojimas gali paveikti smegenis, ypač 
jaunesniame amžiuje, kai smegenys vis dar vystosi 
(iki 25 m. amžiaus). Dėl kanapių vartojimo sukeltų 
smegenų pokyčių kiti narkotikai gali kelti didesnį 
pasitenkinimą ir asmuo pradeda juos vartoti 
dažniau. Tyrimai su gyvūnais patvirtina šią galimybę, 
pavyzdžiui, jei kanapes pradedama vartoti  
jaunesniame amžiuje, tai vėliau pavartoti opioidai 
sukelia didesnį pasitenkinimą ir greičiau išsivysto 
priklausomybė. 
Kanapes vartojantys žmonės taip pat gali bendrauti 
su kitais vartotojais ir kitokių narkotikų prekeiviais. 
Dėl to padidėja rizika, kad žmogus bus paskatintas ar 
net verčiamas išbandyti kitus narkotikus. 
Žmonės, kuriems gresia didelė rizika vartoti 
narkotikus, gali pradėti vartoti kanapes dėl jų 
prieinamumo. 

Kas nutiks, jei rūkysi kanapes? 

Kai kurie žmonės, rūkydami kanapes, visiškai nieko 
nepatiria. Kitus apima staigus nerimas ir paranojiškos 
mintys. Šitoks poveikis labiau tikėtinas, kai 
vartojamos stipresnės kanapių rūšys. Nuolatinis 
kanapių vartojimas yra susijęs su depresija, nerimu ir 
motyvacijos stoka užsiimti net tomis veiklomis, kurios 
prieš tai teikė pasitenkinimą. 

Trumpalaikis kanapių vartojimo poveikis: 
• mokymosi ir atminties problemos; 
• sutrikę pojūčiai (regimi vaizdai, girdimi garsai, 
laiko pojūtis ir lytėjimas); 
• prastesnė motorinė koordinacija; 
• padažnėjęs širdies ritmas. 
 

Vis dėlto kanapių vartojimo poveikis yra 
nenuspėjamas, ypač kartu vartojant ir kitas 
psichoaktyviąsias medžiagas. 
Be to, kanapių vartojimas kiekvieną žmogų veikia 
skirtingai. Tai priklauso nuo: 
• biologinių ypatumų (pvz.: genų); 
• kanapių stiprumo (THC kiekio kanapių sudėtyje); 
• vartojimo aplinkybių ir laukiamų pasekmių; 
• ankstesnės narkotikų vartojimo patirties; 
• vartojimo būdo; 
• vartojimo kartu su kitomis psichoaktyviosiomis 
medžiagomis (pvz.: alkoholiu). 



Kokį elgesį ir veiklas kanapių vartojimas gali 
paveikti labiausiai? 

Mokymasis. Dėl kanapių vartojimo poveikio dėmesiui ir 
atminčiai tampa sunku ne tik išmokti kažką naujo, bet ir 
atlikti sudėtingesnes užduotis, kurioms būtina susikaupti 
arba nuosekliai susieti didelį kiekį informacijos. 
Sportas. Kanapių vartojimas neigiamai veikia laiko pojūtį, 
judesius ir koordinaciją. Dėl to gali suprastėti pasiekimai 
sporte. 
Sprendimų priėmimas. Kanapių, kaip ir daugelio kitų 
psichoaktyviųjų medžiagų, vartojimas gali įtakoti 
priimamus sprendimus. Tai gali paskatinti rizikingą 
seksualinį elgesį, dėl kurio galima užsikrėsti lytiškai 
plintančiomis ligomis. 

Kaip kanapių vartojimas veikia smegenis? 

Kanapių vartojimas veikia kai kuriose smegenų ląstelėse 
esančius kanabinoidinius receptorius. Daugiausiai šių 
receptorių yra smegenų srityse, kurios atsakingos už 
išmokimą, atmintį, apetitą, judesių koordinaciją ir 
malonumo pojūtį. Tai paaiškina kanapių vartojimo 
pasekmes.  

Smegenys yra tyrinėjamos į pagalbą pasitelkiant 
kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso 
tomografijos metodus, bet ilgalaikio kanapių vartojimo 
poveikio tyrimai vis dar tebėra pradiniame etape. Tad kol 
paaiškės kanapes vartojančių ir jų nevartojančių asmenų 
smegenų skirtumai, mes negalėsime pasakyti, kokios yra 
šių skirtumų pasekmės ar kiek ilgai jos tęsiasi – ypač 
nustojus vartoti kanapes. 

Kanapių vartojimas 
nesuderinamas su vairavimu. 
Kanapės yra dažniausiai 
avarijose žuvusių vairuotojų 
vartotas narkotikas, kartais 
kanapės buvo vartotos kartu 
su kitais narkotikais ar 
alkoholiu. 



Ilgalaikio kanapių poveikio smegenims tyrimų 
trūksta dėl to, kad sunku rasti vien tik kanapes 
vartojančių asmenų, kurie nevartotų alkoholio, 
nes alkoholis pasižymi savitu neigiamu poveikiu 
smegenims. 

Kaip kanapių rūkymas paveikia plaučius? 

Kanapių vartojimas 
neigiamai veikia smegenis – 
suprastėja atmintis, 
sprendimų priėmimo 
įgūdžiai ir sutrinka 
koordinacija 

Nuolatos kanapes rūkančius žmones gali 
kamuoti tokie patys kvėpavimo sutrikimai kaip ir 
tuos, kurie rūko tabaką, pavyzdžiui, kasdienis 
kosulys, dažnesnės viršutinių kvėpavimo takų 
ligos ir didesnė plaučių infekcijų rizika. 
Kanapių dūmuose (kaip ir tabako) randamas 
toksinis dujų ir mažyčių, plaučius žalojančių 
dalelių mišinys. Nors mes dar nežinome, ar 
kanapės sukelia plaučių vėžį, daug kanapes 
rūkančių žmonių taip pat rūko vėžį sukeliantį 
tabaką, o rūkant kanapes gali būti sunkiau 
nustoti rūkius tabaką. 



Ar kanapių vartojimas gali paveikti embrioną? 

Ar nustojus vartoti kanapes kyla 
abstinencijos simptomai? 

Ką daryti, jei asmuo nori nebevartoti  kanapių? 

Gydytojai nėščiosioms pataria nevartoti kanapių, nes 
jos, kaip ir kitos psichoaktyviosios medžiagos, gali 
pažeisti besivystantį embrioną. Tyrimai atskleidžia, 
kad vaikai, kurių motinos nėštumo metu vartojo 
kanapes, gali turėti nežymių smegenų pakitimų, dėl 
kurių gali kilti atminties, dėmesio ir problemų 
sprendimo sunkumų.  

Taip. Simptomų rūšis ir sunkumas yra panašūs į tuos, 
kurie kyla nustojus vartoti tabaką: dirglumas, miego 
sutrikimai, nerimas ir labai stiprus noras vėl vartoti. Šie 
simptomai stipriausi būna pirmosiomis dienomis. Dėl 
abstinencijos simptomų gali būti sunku nebevartoti 
kanapių. 

Mokslininkai tiria skirtingų metodų, kurie galėtų 
padėti atsisakyti kanapių vartojimo, veiksmingumą. 
Dabartinės gydymo ir reabilitacijos programos apima 
individualų konsultavimą, grupės paramą bei ilgalaikę 
socialinę ir psichologinę reabilitaciją. 



Ar kanapės gali būti vartojamos kaip vaistas? 

Kanapių sudėtyje iš tiesų yra medžiagų, kurias 
galima būtų panaudoti gydymo tikslais. Neseniai 
buvo patvirtintas dviejų vaistų rūšių, kurių 
sudėtyje yra THC (veiklioji kanapių medžiaga), 
veiksmingumas mažinant vėžiu sergančių ir 
chemoterapijos būdu gydomų ligonių pykinimą 
ir skausmą, mažinant sergančiųjų išsėtine 
skleroze spazmus bei nervinio pobūdžio 
skausmus ir didinant sergančiųjų AIDS apetitą. 
Vis dėlto kadangi kanapės dažniausiai rūkomos 
ir THC kiekis jų sudėtyje skiriasi, kanapių 
vartojimo keliama žala sveikatai gali būti 
didesnė nei gydomosios galios. Todėl 
mokslininkai toliau tyrinėja THC ir kanabinoidų 
savybes, kad geriau panaudotų jų gydomąsias 
savybes ligonių kančioms sumažinti, bet 
išvengtų pavojingų kanapių vartojimo pasekmių, 
pavyzdžiui, kvėpavimo takų ligų arba 
priklausomybės. 

JAV 62 proc. 
priklausomybės ligų 
gydymo programose 
dalyvaujančių paauglių 
gydosi dėl priklausomybės 
nuo kanapių 



JAV Nacionalinio piktnaudžiavimo alkoholiu Ir 
priklausomybės nuo alkoholio instituto (NIAAA) 
interneto svetainėje www.niaaa.nih.gov rasi 
naujausių tyrimų rezultatus, naujienas ir daug su 
alkoholio vartojimu susijusios informacijos. Taip 
pat gali apsilankyti specialiai jaunesnio amžiaus 
paaugliams skirtoje interneto svetainėje „Šauni 
vietelė” http://www.thecoolspot.gov/, kurioje 
yra testų, kitų interaktyvių demonstracijų apie 
alkoholį ir patarimų kaip atsispirti bendraamžių 
spaudimui jį  vartoti (anglų k.). 


