
NARKOTIKŲ
VARTOJIMO
PREVENCIJA

Kaip pasakyti ne? 

Narkotikai - cheminės medžiagos, kurias

vartojant gali pasikeisti mūsų savijauta,

mąstymas, elgesys. Esama įvairių

narkotinių medžiagų, ir jos vartojamos dėl

įvairiausių priežasčių. Pagrindinės nelegalios

narkotinės medžiagų grupės yra: opioidai,

kanabinoidai, stimuliuojančios medžiagos,

ekstazi/kokainas, haliucinogenai, lakiosios

medžiagos, raminamieji ir migdomieji vaistai,

tabakas ir alkoholis. 



NARKOTIKŲ ŽALA
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OPIOIDAI
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OPIOIDŲ ŽALA

KANABINOIDŲ ŽALA

STIMULIUOJANČIOS MEDŽIAGOS

EKSTAZI/KOKAINAS
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STIMULIUOJANČIŲ MEDŽIAGŲ ŽALA

EKSTAZI/KOKAINO ŽALA

HALIUCINOGENŲ ŽALA

Jie yra plačiausiai vartojami nelegalūs

narkotikai. Tai yra natūralios kilmės

opioidai: morfinas, kodeinas gaunami iš

aguonų. Chemiškai paveikus gaunamas

heroinas. 

Pagrindiniai kanabiniodai yra marihuana ir hašišas. 

Marihuana - labiausiai paplitęs kanapės

preparatas. Tai džiovintos viršutinės šio augalo

dalys. 

Hašišas - kanapių derva, gaunama iš viršutinių

augalo dalių.

Pagrindinės stimuliuojančios medžiagos yra

amfetaminas ir kokainas. Jos yra skirtingos

kilmės, bet anašiai veikia centrinę nervų

sistemą. 

Ekstazi sukelia organizmo termoreguliaciją

Ekstazi neigiamai veikia smegenų ląsteles

Kokainas pernelyg suaktyvina širdies veiklą,

pagreitina kvėavimą

Kokainas sukelia miego sutrikimus, judesių

koordinaciją

Sukelia iškreiptą aplinkos suvokimą

Sukeltos vizijos gali būti nemalonios,

bauginančios

Gali sukelti panikos priepolį, kuri panaši į

ūmų psichikos sveikatos sutrikimą

Ekstazi - tai baltos, rožinės tabletės su įvairiais

paveikslėliais. Dažnai vartojamos vakarėliuose. 

Kokainas - augalinės kilmės narkotikas, išskiriamas

iš šiltųjų kraštų krūmo, vadinamo kokamedžiu.

Kokaino milteliai uostomi įkvepiant per nosį.

Haliucinogenai gali būti natūralūs ir

sintetiniai. Natūraliems haliucinogenams

priklauso psilocibinas, esantis "magiškuose

grybuose". Iš sintetinių haliucinogenų

plačiausiai žinomas ir vartojamas LSD. 

Jaučiamas didelis nuovargis

Gali sukelti depresiją

Mašina alkį, todėl dėl vitaminų stokos labai

išsekina organizmą

Prarandamas pasitikėjimas savmi

Skatina fantazijas, vaikišką mąstymą

Slopina norą tobulėti

Sukelia psichologinį diskomfortą

Sukelia apetito praradimą

Sukelia nemigą

Atsiranda priklausomybė

Lėtina žmogaus kvėpavimą

Slopina peristaltika ir sukelia vidurių

užkietėjimą

Didelės dozės sukelia komą

Sukelia stiprią psichologinę ir fizinę

priklausomybę

https://lt.wikipedia.org/wiki/Psichologin%C4%97_priklausomyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Fizin%C4%97_priklausomyb%C4%97


Įkvėptos medžiagos sukelia girtumą

Sutrinka nuovoka

Gali prasidėti slopinimas ir sąmonės netekimas

Sukelia psichologinę priklausomybę

Toksiškai veikia smegenis

Gali pažeisti vidaus organus

Raminamųjų vaistų pavadinimai: diazepamas,

temazepamas, nitrazepamas, kiti benzodiazepinai

bei panašios medžiagos. Jeigu šie vaistai vartojami

nepasitarus su gydytoju, jie gali sukelti neigiamų

reiškinių.

Sukelia mieguistumą

Lėtina mąstymą

Sutrikdo koordinaciją

Silpnina reakciją

Dažnai vartojant reikalinga vis didesnė dozė

Nikotinas nuodingas, todėl galima apsinuodyti

Didina kraujospūdį

Dirgina burnos, kvėpavimo takų gleivines

Sutraukia kraujagysles

Greitina senėjimą

Sukelia vėžį

NARKOTIKŲ ŽALA
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Tai tirpikliai, klijai, lakai, žiebtuvėlių

dujos, sausieji valikliai, dėmių išėmėjai,

benzinas. Lakiosios medžiagos vartojamos

įkvepiant jų garus. 

LAKIOSIOS MEDŽIAGOS LAKIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽALA

RAMINAMIEJI IR MIGDOMIEJI VAISTAI RAMINAMŲJŲ IR MIGDOMŲJŲ
VAISTŲ ŽALA

TABAKAS TABAKO ŽALA

Nikotinas nepriklauso narkotinių ar

psichotropinių medžiagų grupei, tačiau tai

yra psichiką veikianti medžiaga ir jos

vartojimas sukelia sunkią priklausomybę.  

Alkoholiniai gėrimai - paplitusi svaiginanti

medžiaga. Geriant alkoholį jis pradedamas

įsisavinti jau burnoje, toliau - skrandyje, žarnyne,

prasiskverbia į visus organus ir ląsteles.

Sumažina elgesio kontrolę

Suerzina skrandį

Lėtina širdies darbą

Neleidžia aiškiai mąstyti

Padidėja kepenys ir jos pasidaro labai jautrios

Priklausomybė nuo alkoholio gali sukelti ir gilinti

depresiją, kuri neretai baigiasi savižudybe

ALKOHOLIS ALKOHOLIO ŽALA



KAIP PASAKYTI
NE?

Veiksmai, kurie

padės atsispirti

narkotikams

Atsisakykite

draugų, kurie

verčia daryti

tai, ko nenorite

Apie savo

problemas

kalbėkite su

tėvais

Jei turite 

 priklausomybę

nebijokite kreiptis

pagalbos į

specialistus Vakarėlius

iškeiskite į kitus

hobius, pavyzdžiui

kovos menus, šokius

ar kt. 

Propaguokite

sveiką gyvenimo

būdą

Išmokite džiaugtis

gyvenimu be

psichotropinių

medžiagų



PAGALBA
TURINTIEMS

PRIKLAUSOMYBĘ
Jaunimo linija

Emocinė parama teikiama

jaunimui

Budi savanoriai

konsultantai

8 800 28888

Kasdien Visą parą

 

Vaikų linija

Emocinė parama teikiama

vaikams, paaugliams

Budi savanoriai

konsultantai, profesionalai

116 111

Kasdien Visą parą

 

Vaikų ir paauglių krizių

intervencijos skyrius

(8-5) 275 75 64

Kasdien Visą parą

 

“Tėvų liniją” 
 8 800 900 12;

Darbo laikas: darbo

dienomis nuo 17 iki 21

val.

Pagalbą teikia: psihologai

profesionalai
 

https://www.jaunimolinija.lt/
tel:880028888
https://www.vaikulinija.lt/
tel:116111
http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/
tel:852757564


MITAI APIE
NARKOTIKUS

Kaip pasakyti ne?

Į narkotikus

dažniausiai įjunka

asocialių šeimų

vaikai

NE

Jaunatviškas maištas,

smalsumas, galimas

malonumas, nenoras išsiskirti

iš kompanijos gali pastūmėti

pabandyti narkotikų bet ką,

o gauti kvaišalų darosi vis

lengviau. Todėl narkotikus

pradeda vartoti vaikai iš

pasiturinčių, gerą socialinę

padėtį užimančių šeimų.

Vieną kartą

pabandžius

narkotikų, nieko

nenutiks.

NE
Taip manyti klaidinga.

Daugumai ir tas pirmas

pabandymas sugriauna

sveikatą ir gyvenimą.  

Narkotikai suteikia

euforiją ir

malonumą.

NE

Euforija gali būti tik trumpalaikė.

Narkomanais dažniau tampa irzlūs,

jautrūs, greitai netenkantys dvasinės

pusiausvyros, pasiduodantys kitų

įtakai jauni žmonės. Labai greitai

malonūs pojūčiai dingsta ir atsiranda

psichinė, o vėliau ir fizinė

priklausomybė narkotinėms

medžiagoms. Tada narkotikai

vartojami nebe dėl malonumo, o tam,

kad normaliai jaustis.


