
Ši prezentacija skirta 
visiems tėvams, kurie 
rūpinasi savo vaikų ir 

anūkų ateitimi.
Ši prezentacija skirta 

visiems Lietuvos 
piliečiams, kuriems rūpi jų 

gimtinės ateitis



KURIS IŠ MŪSŲ NORI, KAD 
MŪSŲ VAIKAI RŪKYTŲ, 
VARTOTŲ ALKOHOLĮ, 

NARKOTIKUS?



KURIS IŠ MŪSŲ VAIKŲ NORI, 
KAD TĖVAI RŪKYTŲ, VARTOTŲ 
ALKOHOLĮ, NARKOTIKUS?



Kieno vaikas gimė apsirūkęs 
tabako, su cigarete rankoje?
Kieno vaikas gimė girtas, su 

buteliu rankoje?
Kieno vaikas gimė apsvaigęs nuo 

narkotikų, su švirkštu rankoje?



Mes norim, kad mūsų vaikai
nevartotų svaigalų, mūsų 

vaikai nori, kad mes
nevartotume svaigalų

Visi norime gyventi sveikai ir blaiviai, 
bet rezultatas priešingas.



11-15 metų paaugliai, kurie buvo apsvaigę

nuo alkoholio 2 ir daugiau kartų, 1998 m.

HBSC, 2006



11-15 metų paaugliai, kurie buvo apsvaigę nuo 
alkoholio 2 ir daugiau kartų, 2006 m.

HBSC, 2006



Gryno alkoholio suvartojimas:
litrai gryno alkoholio vienam gyventojui

Lietuvos statistikos departamento duomenys

Buvo suplanuota pagal 
Lietuvos sveikatos programą

Esama situacija



Gryno alkoholio suvartojimas:
litrai gryno alkoholio vienam 

gyventojui (lyginant su kaimynais)

Lietuvos statistikos departamento duomenys



Alkoholio vartojimas tarp moksleivių 
ESPAD tyrimo duomenys; 15–16 m. amžiaus moksleiviai, 10 ir daugiau 

kartų vartoję alkoholio per paskutines 30 dienų, procentais.
T.y. jau 2003 m. kas aštuntas moksleivis Lietuvoje vartojo 

alkoholį kas 3 dienas ir dažniau !

ESPAD



Prognozė

Strateginių rinkos tyrimų kompanija 
„Euromonitor International” prognozuoja, 
kad „Lietuvos alkoholio rinka per 
artimiausius penkerius metus išaugs 
35.5 proc. Didėjančios vartotojų 
pajamos, palanki įstatyminė bazė bei 
sparčiai besivystanti mažmeninės 
prekybos rinka – pagrindiniai faktoriai, 
įtakojantys kone visų alkoholio kategorijų 
augimą...” 



Gal kyla klausimas, kaip alkoholis 
susijęs su narkomanija?

Alkoholis patekęs į organizmą, galutinėje 
biochemijos reakcijoje virsta NARKOTIKU.  

T. y. alkoholis veikiamas alkoholdehidrogenazės 
virsta acetaldehidu, kuris reaguodamas su dviem 
neuromediatoriaus dofamino molekulėm virsta 

tetrahidropapaverolinu, savo struktūra, poveikiu 
beveik niekuo nesiskiriančiu nuo apomorfino, 

morfino, normomorfino – NARKOTIKO. 



Taigi, jeigu jūsų vaikas pradeda 
gerti alų ar sidrą, tai reiškia, 
kad jis jau pradėjo pratintis prie 

jo organizme susidarančių 
narkotikų – morfijaus.



Jei jūsų vaikas geria alkoholį, tai tikimybė, 
kad jis pradės vartoti sintetinius 
narkotikus yra 15 kartų didesnė.

Jei jūsų vaikas rūko, tai tikimybė, kad jis 
pradės vartotį sintetinius narkotikus 

yra 15 kartų didesnė.

Jei jūsų vaikas ir rūko, ir geria, tai 
tikimybė, kad jis pradės vartoti 

sintetinius narkotikus yra 225 kartų 
didesnė!


