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SANTRAUKA 

Darbo tikslas. Įvertinti su alkoholio vartojimu susijusių ūminių sveikatos būklių pokyčius, jų 

ryšį su savaitės ir šventinėmis dienomis bei taikytomis alkoholio kontrolės priemonėmis. 

Tyrimo metodika. Kiekybiniam tyrimui atlikti naudoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Kauno klinikose 2004 – 2014 m. su ūminiu alkoholio poveikiu susiję užregistruoti atvejai (n=6589). 

Analizei naudota statistinės duomenų analizės programos SPSS 20 versija. Tiriant dviejų požymių 

priklausomybę buvo naudojami Pirsono Chi kvadrato (χ2) ir Fišerio kriterijai. Skirtumas laikytas 

statistiškai reikšmingas, kai p<0,05. Kokybininio tyrimo metu apklausti 2 greitosios pagalbos 

gydytojai, 2 skubiosios pagalbos skyriaus gydytojai, 2 policininkai ir viena visą parą dirbančios 

kavinės pardavėja. Atlikta alkoholio kontrolės tobulinimo galimybių SSGG analizė. 

Rezultatai. Dėl psichikos ir elgesio sutrikimų priimamas panašus žmonių srautas kiekvieną 

savaitės darbo dieną, bet penktadienį, šeštadienį – padaugėja pacientų, kuriems diagnozuojamas 

toksinis alkoholio poveikis. Panaši dalis vyrų (nuo 73 iki 77 proc.) ir moterų (nuo 27 iki 23 proc.) 

registruojasi kiekvieną savaitės dieną. Ne šventinę dieną užregistruojama 14 proc. nepilnamečių ir 86 

proc. pilnamečių. Ši proporcija reikšmingai pasikeičia padaugėjus nepilnamečiams diagnozuojamų 

apsinuodijimų per Naujuosius metus ir Rugsėjo pirmąją. 2008 m. ženkliai sumažėjusių ūminių 

sveikatos būklių registracijų skaičius yra siejamas su visuomenės sveikatai palankių alkoholio 

kontrolės priemonių vykdymu. 

Išvados. Dėl psichikos ir elgesio sutrikimų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno 

klinikinėje ligoninėje 2004 – 2014 m. buvo registruojamas panašus atvejų skaičius kiekvieną savaitės 

dieną, bet penktadienį ir šeštadienį padaugėja pacientų, kuriems diagnozuojamas toksinis alkoholio 

poveikis. Iš šventinių dienų išsiskiria Naujųjų metų ir Rugsėjo 1–osios šventė, kurių metu padaugėja 

dėl alkoholio toksinio poveikio užregistruojamų nepilnamečių. Alkoholio sukeltose ūminių sveikatos 

būklių registracijose 2004 – 2014 m. laikotarpiu atsispindi 2008 m. palankios visuomenės sveikatai 

alkoholio kontrolės rezultatai. Galimybės mažinti su alkoholio vartojimu susijusias pasekmes – 

mokesčiais didinant santykinę alkoholio kainą, mažinant prieinamumą ribojant pardavimo vietų tankį, 

amžių bei visiškai uždraudžiant alkoholio reklamą.  

Raktažodžiai. Alkoholio kontrolė, alkoholio kontrolės priemonės, psichikos ir elgesio sutrikimai 

vartojant alkoholį, apsinuodijimai alkoholiu. 
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CHANGES IN ALCOHOL-RELATED ACUTE HEALTH CONDITIONS AND POSSIBILITIES OF 

ALCOHOL CONTROL IMPROVEMENT 
Dovilė Kačiulytė 

Scientific adviser Prof. Dr. Aurelijus Veryga 

Lithuanian University of Health Sciences, Medical Academy, Faculty of Public Health, Department of 

Health Management. Kaunas; 2015. 45 p. 

SUMMARY 

The aim of the Master thesis. To evaluate alcohol-related changes in acute health conditions, 

their relations with days of the week and holidays as well as applied measures for alcohol control.  

Research methodology. In order to conduct a quantitative research, registered cases in the 

Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics related with acute alcohol impact 

in the period of 2004 – 2014 were used (n=6589). For the analysis, SPSS 20 version of statistical data 

analysis programme was applied. When examining a two-character addiction, Pearson’s chi-square 

and Fisher’s criteria were applied. The margin was regarded as statistically significant when p<0,05.  

During the qualitative research, 2 emergency doctors, 2 emergency department doctors, two police 

officers and one cashier of an inn open 24/7 were interviewed. SWOT analysis of possibilities for 

alcohol control improvement was carried out. 

Results. The number of patients suffering from mental and behaviour disorders is similar all 

days of the week, however, on Friday, Saturday the percentage of patients diagnosed with toxic 

alcohol effect increases. A similar percentage of men (73-77 %) and women (27-23 %) register each 

day of the week. During non-holidays 14 % of teenagers under age and 86 % of people who were of 

age are registered. This proportion significantly changes with the increase of the number of teenagers 

under age diagnosed with alcohol abuse during the celebrations of New Year and 1 of September. In 

2008 the number of registered acute health conditions significantly decreased which is believed to be 

the positive outcome of the implementation of alcohol control measures. 

Conclusions. The number of patients suffering from mental and behaviour disorders registered is 

similar all days of the week, except, on Fridays and Saturdays the number of patients diagnosed with 

toxic alcohol effect significantly rises. Out of all the holidays, New Year celebrations and 1 of 

September are distinguished since the number of teenagers under age registered suffering from a toxic 

alcohol abuse increases. In the year 2008 the results of favourable public health alcohol control are of 

significant value. Possibilities for improving alcohol control – increasing relative alcohol price by 

taxes, reducing accessibility by restricting the density of selling points, age and by completely prohibit 

alcohol advertising. 

Key words. Alcohol control, alcohol control measures, mental and behaviour disorders when 

using alcohol, intoxication by alcohol.  
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ĮVADAS 

Alkoholis ir su jo vartojimu susijusios pasekmės yra ypatingo dėmesio reikalaujanti sritis. 

Lietuvoje alkoholio kontrolės politikos priemones apibrėžia Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės 

įstatymas, kurio tikslas yra „mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač 

nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, nustatyti teisės gaminti, 

parduoti, įvežti, importuoti ir eksportuoti alkoholio produktus“ [18]. Alkoholio kontrolės politika yra 

viena iš tų politikos sričių, kurios reglamentavimas, norint užtikrinti visuomenės sveikatą ir saugumą, 

yra grindžiamas moksliniais tyrimais [34]. Iš užsienyje atliktų studijų žinoma, jog tarp alkoholio 

kontrolės efektyviausių priemonių, skirtų žalai valdyti, yra alkoholio pardavimų ribojimas [5,5,28,34]. 

Lietuvos su alkoholio vartojimu susiję rodikliai parodo pastarųjų situaciją bei atskleidžia 

praktinę tyrimo problemą, susijusią su alkoholinių gėrimų prekybos kontrole ir visuomenės sveikatos 

rodiklių, blogėjančių dėl alkoholio vartojimo, valdymu. Tokia Lietuvos situacija skatina plėtoti tyrimus 

susijusius su alkoholio vartojimo poveikiu visuomenės sveikatai ir alkoholio vartojimo kontrolės 

priemonėmis.  

Iki šiol yra atlikta keletas studijų, analizuojančių alkoholio prekybos reglamentavimo ir sveikatos 

bei socialinės žalos sąsajas [34,12], tačiau yra svarbu atlikti daugiau tyrimų susijusių su alkoholio 

kontrolės priemonių ir sveikatos rodiklių pokyčių sąsajomis bei jų valdymu. Taip pat, pastaraisiais 

metais Lietuvoje daugėja apsinuodijimų alkoholiu  12 – 15 metų amžiaus grupėje [27], todėl turi būti 

ieškoma pagrįstų prevencinių priemonių šiai problemai spręsti. Iki šiol Lietuvoje nėra atliktų tyrimų, 

kurie vertintų alkoholinių gėrimų prekybos, prieinamumo ir reklamos reglamentavimo sąsajas su 

užregistruotais apsinuodijimų alkoholiu atvejais. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Baigiamojo darbo tikslas: 

Įvertinti su alkoholio vartojimu susijusių ūminių sveikatos būklių pokyčius, jų ryšį su savaitės ir 

šventinėmis dienomis bei taikytomis alkoholio kontrolės priemonėmis. 

Baigiamojo darbo uždaviniai:  

1. Įvertinti su alkoholio vartojimu susijusių ūminių sveikatos būklių pokyčius Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Kauno klinikinėje ligoninėje 2004 – 2014 m. atsižvelgiant į savaitės ir šventines 

dienas. 

2. Įvertinti alkoholio kontrolės sąsajas su alkoholio vartojimo sukeltomis ūminėmis sveikatos 

būklėmis 2004 – 2014 m. 

3. Atlikti alkoholio kontrolės tobulinimo SSGG analizę. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas ir su juo susiję rodikliai 

1.1.1. Alkoholinių gėrimų vartojimas ir jo padariniai Lietuvoje 

Alkoholio kontrolės politikos prioritetas Lietuvoje – mažinti alkoholio vartojimą ir prieinamumą 

[18]. Tačiau, kaip atskleidžia su alkoholio vartojimu susiję rodikliai, šis tikslas iki šiol nėra pasiektas. 

Alkoholio vartojimo padariniai paliečia daugelį šalies vidaus sričių ir juos galima pastebėti tiek pagal 

atliekamus mokslinius tyrimus, gyventojų apklausas, tiek ir pagal įvairių valstybės valdymo organų 

renkamus ir fiksuojamus duomenis bei kasmetines ataskaitas.  

Alkoholinių gėrimų gamyba, importas ir pardavimai. Lietuvos Statistikos departamento 

duomenimis, 2004 – 2013 m. laikotarpyje spiritinių gėrimų gamybos pikas buvo pasiektas 2007 m. 

(per metus pagaminta 1,85 mln. dekalitrų spiritinių gėrimų). Nors po 2007 m. stipriųjų gėrimų gamyba 

mažėjo, tačiau 2011 m. vėl pradėjusi augti 2013 m. pasiekė 1,1 mln. dekalitrų spiritinių alkoholinių 

gėrimų pagaminimo kiekį per metus (2,5 procento daugiau, lyginant su 2004 m.) (1 pav.). Fermentuotų 

gėrimų gamyba nuo 2007 m. sparčiai augo ir 2011 m. pasiekė 7 mln. dekalitrų, tai yra trečdaliu (31 

proc.) daugiau negu 2007 m. ir beveik dvigubai (48 proc.) daugiau, negu 2009 m. (1 pav.). Iš visų 

alkoholinių gėrimų daugiausia pagaminama alaus – 2013 m. pagaminta 28,9 mln. dekalitrų, 6,8 proc. 

daugiau, negu 2004 m. [21]. 

 

1 pav. Alkoholinių gėrimų gamyba 2004 – 2013 m. (tūkst. dekalitrų) [19] 

Augimo tendenciją turi ne tik alkoholinių gėrimų gamyba, bet ir importas. Spiritinių gėrimų 

importas į Lietuvą nuo 2004 m. padidėjo daugiau kaip tris kartus (72,3 procentais) ir 2013 m. pasiekė 1 

mln. dekalitrų gryno (100 proc.) alkoholio importo per metus. Nuo 2009 m. ženkliai išaugo ir alaus 
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importas, vertinant pokytį nuo 2004 m. iki 2013 m. matomas padidėjimas net 77,3 procentais (2013 m. 

importuoti 7,9 mln. dekalitrai alaus) (2 pav.). 

 

2 pav. Alkoholinių gėrimų importas 2004 – 2013 m. (tūkst. dekalitrų) [19] 

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. buvo parduota 3,1 mln. dekalitrų 

spiritinių alkoholinių gėrimų, 2008 – 2010 m. pardavimai mažėjo, tačiau nuo 2011 m. vėl pradėjo augti 

ir 2013 m. buvo didžiausi – 3,7 mln. dekalitrų (vienam Lietuvos gyventojui tenka 12,4 l) (3 pav.). Kaip 

ir kasmet, daugiausia parduota alaus – 26,9 mln. dekalitrų, tačiau tai 1,9 mln. dekalitrų (6,5 proc.) 

mažiau nei 2012 m.  

 

3 pav. Prekybos ir maitinimo įmonėse parduotų alkoholinių gėrimų kiekis (litrai vienam 

gyventojui) [19] 

Alkoholinių gėrimų suvartojimas. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės duomenimis, 2013 m. vienas šalies gyventojas suvartojo vidutiniškai 12,9 litrų (2,8 litro 
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daugiau, negu 2004 m.), o vienas 15 metų ir vyresnis gyventojas – 15,2 litro legalaus absoliutaus (100 

proc.) alkoholio (3 litrais daugiau nei 2004 m.) [21]. Taip pat, 2013 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamento užsakyto tyrimo rezultatai parodė, jog prie legalaus alkoholio suvartojimo 

kiekio prisideda beveik litras neapskaitomo alkoholio (vienam 15 metų ir vyresniam Lietuvos 

gyventojui: 2010 m. – 0,8 l, 2009 m. – 0,63 l, 2008 m. – 0,84 l, 2007 m. – 0,79 l.) [1].  

Pagal psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo Lietuvoje tyrimo duomenis 2012 m. 

daugiau nei aštuoni iš dešimties 15 – 64 metų amžiaus asmenų per paskutinius 12 mėnesių  yra vartoję 

alkoholinių gėrimų (82 proc.), o per paskutiniąsias 30 dienų alkoholius gėrimus vartojo du trečdaliai 

Lietuvos gyventojų (66,7 proc.) [22]. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, pagal Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto 2013 m. tyrimo duomenis, per paskutiniuosius 12 

mėnesių 92,4 proc. vartojo alkoholinius gėrimus. Per paskutiniuosius 12 mėnesių alkoholinius gėrimus 

vartojo 91,7 proc. vaikinų ir 92,8 proc. merginų. Per paskutiniąsias 30 dienų – 84,9 proc. (86,1 proc. 

vaikinų ir 84,3 proc. merginų) [7]. 

Kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos duomenimis, 2013 metais dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvykę eismo įvykiai 

(279 atvejai) sudarė 8 proc. visų užregistruotų įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės (dėl neblaivių 

vairuotojų kaltės žuvo 25, buvo sužeisti 383 žmonės). Išviso dėl neblaivių eismo dalyvių kaltės 2013 

m. įvyko 397 eismo įvykiai, kuriuose žuvo 38 eismo dalyviai bei 503 buvo sužeisti [21].  

Sveikatos rodikliai. Psichiatrijos ligoninės ir priklausomybės ligų centrai, psichikos sveikatos 

centrai, pirminės sveikatos priežiūros centrų priklausomybės ligų kabinetai, ligoninės turinčios 

priklausomybės ligų skyrius pateikia ataskaitą apie psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant 

psichoaktyviąsias medžiagas Valstybiniam psichikos sveikatos centrui, o pastarasis – Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai. Šio centro duomenimis, 2013 m. 1,7 tūkst. asmenų 

nustatytas lėtinis alkoholizmas, o metų pabaigoje gydymo įstaigų apskaitoje iš viso buvo 51,7 tūkst. 

asmenų sergančių lėtiniu alkoholizmu [29].  

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, sergamumas psichikos ir elgesio 

sutrikimais vartojant alkoholį 2007 m. pasiekęs 81 atvejį 100 tūkst. gyventojų iki 2009 m. mažėjo. 

Tačiau nuo 2009 m. ėmęs vėl augti sergamumo rodiklis 2013 m. stipriai šoktelėjo į viršų – padidėjo 

daugiau kaip tris kartus (338 proc.) (4 pav.).  

http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=5b794daa-89c9-4e01-8f86-d8318822ad9d
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4 pav. Sergamumas su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimais (F10) (100 

tūkst. gyv.) [21] 

2012 m. iš visų Lietuvos ligonių gydytų stacionare dėl apsinuodijimų daugiausiai (beveik pusė) 

apsinuodijo alkoholiu, šiek tiek daugiau, kaip trečdalis – narkotikais, vaistais ir biologinėmis 

medžiagomis (5 pav.) [3]. Jungtinėje Karalystėje atlikto tyrimo metu taip pat nustatyta, jog 12 – 17 

metų amžiaus grupėje siekiant apsisvaiginti, dažniausiai naudojama medžiaga yra būtent alkoholis 

[30]. Didelį apsinuodijimų alkoholiu dažnį Lietuvoje patvirtina ir hospitalizacijos dėl toksinio 

alkoholio poveikio atvejų skaičius (T51), kuris Lietuvoje yra didžiausias tarp Europos šalių, pateikusių 

šiuos duomenis. 

 

5 pav. Stacionaro ligonių gydytų dėl apsinuodijimų struktūra pagal apsinuodijimo medžiagą 

2012 m. [3] 

2013 m. Lietuvoje užregistruoti 2125 apsinuodijimų alkoholiu atvejai. Iš viso kreipėsi 1 868 

asmenys, iš jų 1 451 vyras ir 417 moterų [29]. Apsinuodijimo alkoholiu rodikliai ypač yra dideli tarp 

jauno (10 – 19 metų) ir vidutinio (35 – 59 metų) amžiaus žmonių [12]. 2013 m. daugiausia dėl 

apsinuodijimų alkoholiu kreipėsi miesto gyventojai (1469 kartus), 40–54 metų amžiaus asmenys (833 

kartus). 2013 m. buvo užregistruota 310 vaikų (asmenų iki 18 m.) apsinuodijimų alkoholiu atvejų, tai 
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sudaro apie 14,6 proc. visų registruotų apsinuodijimų alkoholiu. 2013 m. kreipėsi 290 nepilnamečių 

asmenų, iš jų 184 berniukai ir 106 mergaitės, iš jų asmenys iki 15 metų kreipėsi 120 kartų (115 

asmenų, iš jų 79 berniukai ir 36 mergaitės) [21]. 

Mirtys. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis 2012 m. 85 procentus visų 

mirties priežasčių sudarė trys pagrindinės mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai 

navikai ir išorinės mirties priežastys. 3,7 tūkst. žmonių mirė dėl išorinių mirties priežasčių: 927 

nusižudė, 392 žuvo transporto įvykių metu, 346 mirė dėl sužalojimų, patirtų nukritus, 331 sušalo, 268 

mirė apsinuodiję alkoholiu, 232 paskendo, 135 buvo nužudyti [21].  

Higienos instituto duomenimis, 2013 m. 905 asmenų (30,6 atv. 100 tūkst. gyventojų) pagrindinė 

mirties priežastis buvo susijusi su alkoholio vartojimu, tai yra 25 žmonėmis mažiau nei 2012 m. (4 

lentelė). Dažniausios alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo alkoholinė kepenų liga (51,8 

proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (29,1 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (11,2 proc.). 

Lyginant su 2012 m., moterų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo 2013 m. padidėjo beveik 3,5 proc., 

tačiau išliko maždaug triskart mažesnis negu vyrų. Vyrų mirtingumas sumažėjo beveik 5 proc. 

Vidutinis mirusiųjų amžiaus vidurkis – 52,3 metai, vyrų – 51,4, moterų – 54,7, jauniausiam buvo 17 

metų, vyriausiam – 87 metai [21]. 

4 lentelė. 2007 – 2013 m. mirę asmenys dėl alkoholio vartojimo sukeltų priežasčių [29] 

Mirties priežastis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alkoholinė kardiomiopatija 301 227 128 130 118 137 101 

Alkoholinė kepenų liga 862 694 475 445 454 445 469 

Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu 

ir jo poveikis 
483 462 344 310 308 268 263 

Kitos mirties priežastys dėl alkoholio 

vartojimo sukeltų priežasčių 
95 92 72 77 47 80 72 

Viso: 1741 1475 1019 962 927 930 905 

Su alkoholio vartojimu siejama visa eilė rodiklių – nuo tiesioginių alkoholio veikimo pasekmių, 

kaip apsinuodijimai, psichikos ir elgesio sutrikimai, priklausomybės, autoįvykiai iki savižudybių, 

smurto artimojoje aplinkoje, psichikos ligų išsivystymo ir socialinių problemų. 2004 – 2014 m. 

laikotarpiu Lietuvoje alkoholinių gėrimų gamybos, importo, sveikatos rodiklių, mirtingumo rodikliai 

svyravo, kai kuriais atvejais netgi buvo matomi ryškūs lūžiai, tačiau dabartinė situacija, vertinant 

visuomenės sveikatos požiūriu, beveik visų rodiklių atžvilgių yra blogėjanti. Registruojamas ženklus 

padidėjimas psichikos ir elgesio sutrikimų susijusių su alkoholio vartojimu, auga alkoholinių gėrimų 

gamyba ir importas, taip pat daugėja eismo įvykių ir nukentėjusiųjų dalyvaujant neblaiviems eismo 

dalyviams. 

  



13 

 

1.1.2. Su alkoholio vartojimu susijusios ūminės diagnozės 

„Apsinuodijimas, arba intoksikacija (lot. in – į vidų, gr. toxikon – nuodai) – nuodingųjų 

medžiagų patekimas arba nuodingųjų dujų įkvėpimas, sukeliantis liguistą būseną“ [2]. Ūminis 

apsinuodijimas alkoholiu – „būklė atsiradusi po alkoholio vartojimo, sukelianti sąmonės, pažinimo ir 

suvokimo sutrikimus, paveikianti elgesį ar kitas psichomotorines funkcijas ir reakcijas. Sutrikimai yra 

tiesiogiai susiję su ūminiu alkoholio farmakologiniu poveikiu ir praeina laikui bėgant iki visiško 

pasveikimo, išskyrus atvejus, kai pažeidžiami audiniai ar atsirado kitos komplikacijos“ [36]. 

Tokie apibūdinimai kaip „geriantis“, „išgeriantis per progas“ ar „daug geriantis“ nėra koduojami, 

nes suvartojamo alkoholio kiekio ir jo poveikio asmeniui vertinimas yra subjektyvus. Tačiau, 

medicinoje su alkoholio vartojimu susijusios diagnozės skirstomos ir koduojamos taip:  

1. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, ūminė intoksikacija (F.10); 

Pagal TLK-10-AM ir PSO (1992) TLK-10 Psichikos ir elgesio sutrikimų klasifikaciją, ūminis 

apsinuodijimas alkoholiu yra „būklė atsiradusi po alkoholio vartojimo, sukelianti sąmonės, pažinimo ir 

suvokimo sutrikimus, paveikianti elgesį ar kitas psichomotorines funkcijas ir reakcijas. Sutrikimai yra 

tiesiogiai susiję su ūminiu medžiagos farmakologiniu poveikiu ir praeina laikui bėgant iki visiško 

pasveikimo, išskyrus atvejus, kai pažeidžiami audiniai ar atsirado kitos komplikacijos“ [36].   

2. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, žalingas vartojimas (F10.1); 

Žalingu vartojimu laikomas „psichotropinių medžiagų vartojimo būdas sukeliantis žalą sveikatai. 

Žala gali būti fizinė arba psichinė (pvz. dėl gausaus alkoholio vartojimo atsiradę depresijos epizodai)“ 

[36]. 

3. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas (F10.2); 

Priklausomybės sindromas apibrėžiamas kaip „grupė elgesio, pažinimo ir psichologinių reiškinių 

atsiradusių reguliariai vartojant medžiagą. Paprastai susiformuoja stiprus potraukis vartoti narkotikus, 

sunku kontroliuoti jų vartojimą, vartojimas tęsiamas nepaisant žalingų pasekmių, narkotikų vartojimui 

suteikiama pirmenybė lyginant su kitomis veiklomis ar įsipareigojimais, padidėjusi tolerancija 

medžiagai ir kartais fizinės abstinencijos būklė“ [36]. 

4. Alkoholio nustatymas kraujyje (R78.0); 

5. Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis (X45); 

6. Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas alkoholiu (X65); 

7. Alkoholio toksinis poveikis (T51) – apsinuodijimas alkoholiu, girtumas [36]. 

Šios diagnozės yra etilo alkoholio, patekusio į žmogaus organizmą, poveikis. Intoksikacijos 

stiprumą ir poveikį organizmui lemia alkoholinio gėrimo koncentracija, kiekis bei laikas per kurį jis 

yra išgeriamas. Taip pat ir asmeninis jautrumas alkoholio poveikiui, asmens fizinė ir psichinė būklė 

(nuovargis, įtampa, sotumas ir kt.). 

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/I_/ikvepimas
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 2.1. Alkoholio kontrolės politikos priemonės 

Alkoholis ir visi jo produktai yra priskiriami specialiems gaminiams, kadangi jų sudėtyje esantis 

etilo alkoholis kenksmingai veikia žmogaus sveikatą, sukelia priklausomybę ir sąlygoja praeitame 

skyriuje aptartas pasekmes. Daugybės atliktų mokslinių tyrimų rezultatai iš skirtingų šalių rodo, kad 

alkoholio prekybos (kainos, prieinamumo, reklamos) kontrolė gali padėti populiacijos lygmeniu 

sumažinti alkoholio daromą žalą: 

 Su alkoholio vartojimu susijusių ligų ir traumų, smurto, nusikalstamumo, eismo avarijų ir 

lytiškai plintančių ligų atvejus [6]; 

 Mažą gimimo svorį [39]; 

 Mirtingumą nuo savižudybių, kritimų ir autoavarijų [32,31]; 

 Mirčių nuo kepenų cirozės, apsinuodijimo alkoholiu, su alkoholio vartojimu susijusių 

vėžių, širdies ir kraujagyslių ligų ir kt. atvejus [38]; 

Australijoje mokslininkai atliko pusiau struktūrizuotus giluminius interviu su alkoholio politikos 

ekspertais bei teisininkais analizuojant jų nuomonę apie esamas nacionalinės politikos rekomendacijas, 

prioritetus, ir pabrėžtinai, nacionalinių reformų galimybes kainų bei reklamos srityse. Dvidešimt vieno 

(visų dalyvavusių tyrime) alkoholio politikos ekspertų nuomone, kainų politika turi būti aukščiausias 

nacionalinis prioritetas ir pasisakė, jog "reikia kažką daryti" alkoholio reklamos ribojimo srityje. Taip 

pat ekspertai pažymėjo pastebintys, jog labai mažai diskutuojama apie reklamą internete bei 

socialiniuose tinkluose [8]. 

Moksliniai tyrimai patvirtina, kurios strategijos siekiant sumažinti su alkoholio vartojimu 

susijusią žalą yra sėkmingos, o kurios ne. Pagal T. F. Babor sudarytą lentelę (5 lentelė), kurioje 

išvardintos septynios pagrindinės politikos sritys bei suformuluotos teorinės prielaidos, galime matyti 

konkrečius veiksmus, kurie pagal mokslinių tyrimų rezultatus įvairiose šalyse bei kultūrose buvo 

nustatyti, kaip "geriausia praktika". 

5 lentelė. Teorinės prielaidos ir praktinės priemonės pagal politinius alkoholio kontrolės 

metodus (T.F. Babor) [5] 

Kontrolės politikos 

strategija 
Teorinės prielaidos Geriausios praktikos 

Alkoholio apmokestinimas 

ir kitos kainų kontrolės 

Alkoholio kainos didinimas, 

palyginti su alternatyviomis 

prekėmis, sumažins paklausą. 

Alkoholio apmokestinimas 

Alkoholio prieinamumo 

reguliavimas ribojant 

pardavimo laiką ir vietą bei 

prekybos vietų tankį. 

Fizinio prieinamumo ribojimas 

didins pastangas gauti 

alkoholio ir, kartu, sumažins 

visą suvartojimo kiekį, taip pat 

ir su alkoholiu susijusias 

problemas. 

Draudimas prekiauti, minimalaus 

amžius legaliam alkoholio įsigijimui 

nustatymas, normavimas, valdžios 

monopolis mažmeninei prekybai, 

valandų ir dienų kai alkoholis 

ribojamas nustatymas, realizavimo 
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rinkos apribojimas, skirtingas 

prieinamumas pagal alkoholio 

stiprumą. 

Gėrimo konteksto keitimas Aplinkos ir socialinių 

apribojimų sukūrimas ribos 

alkoholio suvartojimą ir 

sumažins alkoholio sąlygotą 

smurto mastą. 

Griežtesnės įgyvendinimo priemonės 

ir teisiniai reikalavimai. 

Vairavimo išgėrus 

fenomeno likvidavimo 

priemonės 

Įbauginimas, baudimas, 

socialinis spaudimas sumažins 

vairavimo išgėrus mastą. 

Blaivumo patikros punktai, atsitiktiniai 

iškvėpto oro matavimo testai, AKK 

ribų siaurinimas, administracinis teisės 

vairuoti atėmimas, žemas AKK 

rodiklis jauniems vairuotojams 

(„nulinė tolerancija“), kelių lygmenų 

vairuotojų pažymėjimų išdavimas 

naujiems vairuotojams. 

Edukacija ir įtikinimas: 

informacijos suteikimas 

suaugusiems ir jaunimui 

ypač pasitelkus žiniasklaidą 

ir mokyklose vykdomas 

prevencines programas 

Informacija apie sveikatą, 

teikianti žinių ir keičianti 

požiūrį, užkirs kelią gėrimo 

problemoms. 

Nėra. 

Alkoholio reklamos ir 

kitokio marketingo 

reguliavimas 

Alkoholio marketingo, kuris 

normalizuoja gėrimą ir sieja jį 

su socialine aspiracija 

ribojimas sulėtins geriančiųjų 

verbavimo procesą ir sumažins 

jaunimo girtavimo mastą. 

Teisiniai apribojimai pateikimui, 

reklamavimui. 

Patikra ir skubi intervencija 

sveikatos priežiūros 

įstaigose: gydymo 

programų prieinamumo 

didinimas 

Priklausomybė nuo alkoholio 

bus mažinama motyvuojant 

alkoholikus gerti mažiau; 

įvairios intervencijos didins 

abstinencijos atvejų skaičių 

tarp žmonių kurie išvystė 

priklausomybę nuo alkoholio. 

Skubios intervencijos rizikos zonoje 

esantiems alkoholikams, pokalbio 

terapijos, detoksikacija, savitarpio 

pagalbos programų lankymas. 

 

Be teisinio reglamentavimo, šalies viduje yra formuojamos kryptys, planiniai dokumentai, 

kuriais vadovaujantis priimami sprendimai, įgyvedinamos programos. Lietuvos sveikatos 2014–2025 

metų programoje numatoma, kad, siekiant mažinti alkoholinių gėrimų pasiūlą, paklausą ir vartojimą, 

būtina: 

 užkardyti falsifikuotų alkoholinių gėrimų gamybą ir kontrabandą; 

 ugdyti nepalankias visuomenės nuostatas dėl falsifikuotų ir kontrabandinių gėrimų; 

 mažinti alkoholinių gėrimų paklausą ir vartojimą, taikant veiksmingas, moksliškai 

pagrįstas PSO rekomenduojamas priemones, apimančias pardavimo vietų, laiko, alkoholinių gėrimų 

reklamos ribojimą; 
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 didinti alkoholinių gėrimų akcizą, derinant jį su realiojo darbo užmokesčio ir infliacijos 

lygio pokyčiais, siekiant, kad alkoholiniai gėrimai taptų prabangos preke; 

 didinti amžiaus cenzą pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus iki 20 metų amžiaus; 

 griežtinti atsakomybę už prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių, ypač draudimo 

parduoti alkoholinius gėrimus nepilnamečiams, pažeidimus, numatyti licencijos verstis mažmenine 

prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimą toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti 

pažeidimai; 

 organizuoti socialines prevencines kampanijas tikslinėms asmenų grupėms; 

 pasitelkiant nevyriausybines organizacijas informuoti visuomenę apie alkoholio 

vartojimo žalą sveikatai, plėtojant informavimą ir švietimą sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais; 

 diegti ankstyvosios intervencijos programas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje; 

 plėtoti psichologinės, medicininės bei socialinės reabilitacijos ir socialinės integracijos 

paslaugas asmenims, sergantiems priklausomybe nuo alkoholio; 

 skatinti visišką nepakantumą vairavimui apsvaigus nuo alkoholio; 

 organizuoti pagalbą priklausomų nuo alkoholio asmenų šeimos nariams ir artimiesiems; 

 nustatyti ant alkoholinių gėrimų pakuočių vienetų privalomas žymas, rekomenduojančias 

nėščioms moterims nevartoti alkoholio. 

Kontrolei, nesvarbu kuri tai būtų sritis, yra būtinas teisinis pagrindas, pagal kurį vėliau gali būti 

vystomos strateginės kryptys, nustatomos priemonės, kontrolės palaikymo, vertinimo mechanizmai ir 

kt. Specialiems gaminiams, tokiems, kaip alkoholis, yra (arba turėtų būti) taikoma ypatinga kontrolė. 

Galima sakyti, jog Lietuvoje alkoholio kontrolė prasidėjo kartu su 1995 m. LR Seimo priimtu 

Alkoholio kontrolės įstatymu. Remiantis šio įstatymo nuostatomis, pati Lietuvos valstybinė alkoholio 

kontrolė yra apibrėžiama kaip: „Alkoholio produktų gamybos, įvežimo, importo, eksporto, prekybos, 

vartojimo, alkoholio reklamos visos valstybinio reglamentavimo priemonės, skirtos mažinti alkoholio 

bendrąjį suvartojimą, taip pat alkoholinių gėrimų, kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, 

vartojimo kenksmingas pasekmes sveikatai ir ūkiui“ [18].  

1.2.1. Alkoholinių gėrimų kainos didinimas 

Kai kiti veiksniai (tokie kaip pajamos, kitų produktų kainos) yra pastovūs, alkoholio kainos 

padidėjimas lemia alkoholio suvartojimo bei su alkoholio vartojimu susijusios žalos mažėjimą, ir 

atvirkščiai. Kainos augimas koreliuoja su žala, susijusia su alkoholio vartojimu, kas taip pat parodo, 

jog sumažėja sunkiai geriančių. Mokesčiai yra vienintelis kelias padidinti alkoholio kainą, siekiant 

greitesnio ir didesnio poveikio piknaudžiaujantiems alkoholiu. Žinoma, tokiam rezultatui pasiekti 

reikalingas glaudus bendradarbiavimas tarp sveikatos apsaugos ir finansus koordinuojančių valstybės 

organų [10]. 
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„BK Priklausomybių Tyrimų Centras“ („Centre of Addictions Research of BC“) išnagrinėjo 

minimalios alkoholio kainos per 20 metų laikotarpį pokyčius Britų Kolumbijoje (provincija Kanados 

vakaruose) ir įvertino šių pokyčių įtaką mažinant alkoholio vartojimą. Autoriai apskaičiavo, kad 10% 

padidinus minimalią alkoholio kainą, stipriųjų gėrimų suvartojimas sumažėja 6,8%, vyno – 8,9%, sidro 

– 13,9 %, alaus – 1,5%, o visų alkoholinių gėrimų bendrai – 3,4% [33]. Jungtinės Karalystės 

vyriausybė 2014 m. priėmė draudimą parduoti alkoholį žemesne už savikainą kaina. Šis sprendimas iš 

karto lėmė nedidelį suvartojimo ir susijusios žalos sumažėjimo efektą [24].  

Lietuvoje ši kontrolės priemonė yra įtraukta į LR Alkoholio kontrolės įstatymą (mažinti 

alkoholinių gėrimų prieinamumą mokesčiais) bei detaliau reglamentuojama LR Akcizų įstatyme. 

Aktualioje šio įstatymo redakcijoje nurodama, jog alui taikomas 7 litų už 1 procentą faktinės alkoholio 

koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, akcizo tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą. 

Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 

8,5 procento tūrio ir kuriuose fermentuotas gėrimas sudaro 100 procentų tūrio, – 40 litų, o visiems 

kitiems vynams ir fermentiniams gėrimams – 150 litų už produkto hektolitrą. Etilo alkoholiui taikomas 

3200 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizo tarifas [17]. 

1.2.2. Fizinis alkoholinių gėrimų prieinamumo apribojimas 

Fizinis alkoholio prieinamumas, priklausantis nuo gamybos, prekybos vietų, laiko, amžiaus 

apribojimų, yra viena iš pagrindinių priemonių, darančių įtaką alkoholio vartojimui. Tyrimai rodo, kad 

dėl lengvesnio alkoholio prieinamumo didėja ir jo vartojimas bei su jo vartojimu susijusi žala [9]. Net 

maži prieinamumo apribojimai gali išsaugoti sveikatą bei sumažinti patiriamą žalą ne tik tiesiogiai 

vartojantiems alkoholį, bet ir šalia esantiems asmenims. Šio rezultato siekimas reikalauja imtis 

suderintų veiksmų tarp valstybinių institucijų, savivaldybių tarybų, policijos, teisės ir sveikatos 

sistemos sektorių [10]. 

Kaip savo rekomendacijose nurodo Pasaulio Sveikatos organizacija, siekiant sumažinti alkoholio 

vartojimo žalą licencijavimo sistema leidžia vyriausybėms valdyti alkoholio prieinamumą, nes ji 

suteikia galimybę apriboti licencijų skaičių, už pažeidimus licenciją atšaukti ir iš jų turėtojų reikalauja 

atitikti tam tikrus standartus. Nors griežtas alkoholio prieinamumo ribojimas gali lygiagrečiai skatinti 

nelegalaus alkoholio rinkos plėtrą, tačiau ji paprastai gali būti kontroliuojama teisėsaugos pagalba [10]. 

Lietuvos Respublika naudoja šią licencijavimo sistemą – kaip numato LR Alkoholio kontrolės 

įstatymas, gaminti alkoholio produktus leidžiama tik įmonėms, turinčioms licenciją. Licencijas ir jų 

dublikatus išduoda, papildo, rekvizitus patikslina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamentas. Licencija gaminti alkoholio produktus išduodama tik toms įmonėms, kurios turi 

nustatyta tvarka patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius šių produktų saugos ir kokybės 

rodiklius, taip pat technologijos reikalavimus atitinkančią įrangą ir patalpas, alkoholio produktų 
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kokybės tyrimo laboratoriją ir reikiamos kvalifikacijos personalą. Gaminti alkoholinius gėrimus 

namuose yra draudžiama, išskyrus fizinių asmenų asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti, o tik savo 

ar šeimos poreikiams tenkinti) gaminamus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė 

etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 18 procentų (alaus – ne didesnė kaip 9,5 procento). 

Prekyba (mažmeninė, didmeninė, sezoninė ar vienkartinė) bei alkoholinių gėrimų importas, eksportas 

taip pat kontroliuojamas licencijų sistema. Licencijas ir jų dublikatus išduoda, papildo, rekvizitus 

patikslina atitinkamos savivaldybės vykdomoji institucija [18]. 

Kitas būdas sumažinti alkoholio vartojimo sukeliamą žalą yra nustatyti situacinius draudimus 

ypač apibrėžiant tam tikras vietas (pavyzdžiui, parkuose, gatvėse, ligoninėse, darbo vietose) ir 

aplinkybes (pavyzdžiui, per sporto rungtynes) [10]. Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais 

gėrimais draudžiama: 

 Laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos 

priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų savivaldybės 

tarybos nustatytu atstumu.  

 Vaikams ir paaugliams skirtose prekybos vietose, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų 

renginių, skirtų nepilnamečiams, metu.  

 Masiniuose renginiuose ir mugėse bei sporto varžybų metu (išskyrus natūralios 

fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų), 

parodose (išskyrus alkoholinius gėrimus iki 13 procentų), iš prekybos automatų, asmenims, 

jaunesniems kaip 18 metų, nestacionariosiose mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose 

[18]. 

Tyrimų rezultatai patvirtina, jog ūmi žala sveikatai padidėja prailginus alkoholio pardavimo 

valandas [9]. Lietuvoje alkoholiniais gėrimais draudžiama prekiauti nuo 22 valandos iki 8 valandos 

viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais (išskyrus 

parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems 

atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje).  

Taip pat, alkoholiniais gėrimais Lietuvoje draudžiama prekiauti kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną 

(išskyrus alkoholinius gėrimus, parduodamus viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo 

traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių 

kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose 

prekybos vietose). Fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus 

atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose [18].  

Lietuvoje I. Tamutienės atlikto pusiau struktūruoto kokybinio interviu duomenys rodo, kad 

ekspertai, susiduriantys su alkoholio sukeliamomis medicininėmis ir socialinėmis problemomis, 
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pažymi, kad reikėtų mažinti alkoholio įsigijimo taškų tankumą, iškeltas pasiūlymas steigti 

specializuotas alkoholio parduotuves [34].  

Nors Lietuvoje ir galioja draudimas įsigyti alkoholį nakties metu, tačiau dažnai šis įstatymas 

apeinamas iš naktinių barų parsinešant atidarytą butelį alkoholio (neva jis perkamas vartoti vietoje). 

Taip pat išlieka aktualus pardavimų taškų tankio klausimas. 

1.2.1. Alkoholinių gėrimų reklamos draudimas 

Į alkoholinių gėrimų reklamos poveikį, ypač sąsajas su jaunų žmonių alkoholio vartojimu, 

neturėtų būti neatsižvelgta. Dvidešimties metų trukmės tyrimai parodė, kad alkoholio reklama yra 

susijusi su jaunimo padidėjusiu alkoholio vartojimu (jei jau vartoja alkoholį) ir ankstesniu pradėjimu 

gerti, jei iki reklamos intensyvesnio poveikio dar nebuvo bandęs [4,11]. Kiti ilgalaikiai tyrimai parodė, 

kad jaunimas, savo aplinkoje susiduriantis su daugiau alkoholio reklamos, geria daugiau už mažiau 

susiduriančius [28,33]. Tyrimai jaunų suaugusiųjų amžiaus grupėse taip pat parodo panašius rezultatus 

– didesnis alkoholio reklamos kiekis žiniasklaidoje yra susijęs su padidintu alkoholio vartojimu 

[14,15]. 

Alkoholio reklama skatina ir stiprina teigiamą požiūrį apie alkoholį ir susijusių gėrimo įpročius 

ir jos matymas per renginius, televiziją, filmus, internete, ant autobusų, autobusų stotelėse, skelbimų 

lentose ir kitose žiniasklaidos priemonėse dar labiau sustiprina teigiamas asociacijas su alkoholio 

vartojimu [9]. 

 Yra daug būdų, kaip apriboti komercinių pranešimų poveikį, pradedant  humoro ir kitų 

jaunimui patrauklių aspektų naudojimo apribojimą, apribojant galimybę remti televiziją ar kino filmus 

už reklamą, baigiant visišku reklamos uždraudimu [10]. Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų 

alkoholio reklama skirta vaikams ir paaugliams iki 18 metų. Taip pat, kontroliuojamas reklamos 

turinys: alkoholio reklamose negali dalyvauti nepilnamečiai, sportininkai, gydytojai, politikai, meno ir 

mokslo įžymybės, kiti garsūs visuomenės veikėjai, naudojamas jų asmuo, vardas, atvaizdas ir pan. 

Draudžiama sieti alkoholio vartojimą su fizinės būklės, psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių 

problemų sprendimu, socialine sėkme, padidintu seksualiniu aktyvumu, vairavimu, 

stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis savybėmis [18]. 

Kaip numato LR Alkoholio kontrolės įstatymas, alkoholio reklama yra draudžiama: 

 „Laikraščių ir jų savarankiškų priedų, žurnalų bei knygų išorinėse viršelių pusėse, 

vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo 

programose“; 

 „Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų ir retransliuotojų 

transliuojamose programose nuo 6 valandos iki 23 valandos (išskyrus tiesiogiai ir ištisai 

transliuojamus ar retransliuojamus tarptautinius meno, kultūros ar sporto renginius)“. 
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 „Koncertų, cirko, diskotekų, jaunimo sporto ir laisvalaikio renginių, kitų masinių 

renginių, teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose (išskyrus prekybos 

vietas). Švietimo, mokslo ir ugdymo, visose sveikatos priežiūros įstaigose“. 

 „Visuomeninio transporto viduje ir išorėje, degalinėse ir jų teritorijose, išskyrus jose 

esančias alkoholinių gėrimų prekybos vietas, ant atvirlaiškių, vokų ir pašto ženklų“. 

 „Draudžiama teikti alkoholinius gėrimus kaip prizus arba kartu su jais loterijose, 

žaidimuose ar konkursuose“.  

 „Bendrai Lietuvoje draudžiama bet kokia išorinė alkoholio reklama, išskyrus alaus, alaus 

mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinę reklamą“ 

[18]. 

1.3. Alkoholio kontrolės pokyčiai 2004 – 2014 m.  

Kanados mokslininkų atliktame tyrime, siekiant išsiaiškinti Rusijos 2000 – 2010 m. alkoholio 

kontrolės politikos galimą poveikį alkoholio vartojimui ir su alkoholiu susijusiam mirtingumui, bendro 

alkoholio suvartojimo ir darbingo amžiaus žmonių mirtingumo nuo 2005 m. sumažėjimas buvo 

siejamas su Rusijos vyriausybės alkoholio gamybos ir pardavimo reguliavimo sustiprinimu. Kontrolės 

pokyčiai lėmė sumažėjusį stipriųjų gėrimų vartojimą, nors šį iš dalies kompensavo padidėjęs alaus ir 

vyno vartojimas [25]. 

Lietuvoje, kaip jau apžvelgta literatūros analizės pradžioje, alkoholio suvartojimas ir su tuo 

siejamos problemos nuolat augo ir piką pasiekė 2007 metais, kuomet, NTAKD duomenimis, per metus 

vienam gyventojui teko 14,3 litro absoliutaus alkoholio. Didėjantis alkoholio suvartojimas lėmė ir 

spartų sveikatos rodiklių, siejamų su alkoholinių gėrimų vartojimu, blogėjimą. Nuo 2008 metų 

Lietuvos Respublikoje buvo pradėta „griežtesnė“ alkoholio kontrolė įstatymų pataisų keliu. Buvo 

patvirtinti alkoholinių gėrimų reklamą per radiją ir televiziją dienos metu apribojimai, padidintas 

alkoholinių gėrimų akcizas, apribotas alkoholio prekybos laikas, panaikintos lengvatos smulkiems 

alaus gamintojams ir smarkiai sugriežtinta atsakomybė už vairavimą išgėrus.  

Toliau detaliau apžvelgiami įstatymų pakeitimai susiję su kontrolės priemonėmis, siekiant 

sumažinti alkoholio vartojimą 2004 – 2014 m. (išskyrus nežymius įstatymų pakeitimus ar tiesiogiai 

nesusijusius su prieinamumo, kainų ar reklamos reglamentavimu): 

 2006 m. lapkričio 9 d. priimtas LR alkoholio kontrolės įstatymo 18, 34 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. X-889: 

o  įtraukiamas draudimas prekiauti alkoholiu kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną.  

o savivaldybių taryboms suteikiama teisė riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais 

švenčių ir masinių renginių dienomis.  
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o „savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, 

bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu 

pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama 

prekiauti alkoholiniais gėrimais“. 

 LR alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas 2008 m. 

balandžio 18 d. Nr. X-1508, kuriame numatomi 29 straipsnio pakeitimai, susiję su alkoholio reklamos 

ribojimu:  

o „Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų ir retransliuotojų 

transliuojamose programose nuo 6 valandos iki 23 valandos (išskyrus tiesiogiai ir ištisai 

transliuojamus ar retransliuojamus tarptautinius meno, kultūros ar sporto renginius)“; 

o Alkoholio reklama draudžiama:  

1) „visuomenės informavimo priemonėse“;  

2) „koncertų, cirko, diskotekų, jaunimo sporto ir laisvalaikio renginių, kitų masinių 

renginių, teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose, išskyrus šių renginių 

vietose esančias prekybos vietas. Masiniuose renginiuose (išskyrus vaikams ir paaugliams iki 

18 metų skirtus renginius) gali būti pateikiamas renginį remiančios ir alkoholinius gėrimus, 

kuriais leidžiama prekiauti masiniuose renginiuose, gaminančios arba jais prekiaujančios 

įmonės pavadinimas ir (ar) prekės ženklas, pagal turinį ir formą neprieštaraujantys teisės aktų 

reikalavimams“;  

3) „švietimo, mokslo ir ugdymo įstaigose“;  

4) „visose sveikatos priežiūros įstaigose“;  

5) „visuomeninio transporto priemonių viduje ir išorėje“;  

6) „degalinėse ir jų teritorijose, išskyrus jose esančias alkoholinių gėrimų prekybos 

vietas“;  

7) „ant atvirlaiškių, vokų ir pašto ženklų“. 

„Reklama nelaikoma informacija apie alkoholinius gėrimus informaciniuose pranešimuose, kurie 

skirti tik alkoholio verslo specialistams, taip pat alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais 

prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai bei prekių ženklai, kai šie pavadinimai ir prekių ženklai 

pateikiami iškabose ant šių įmonių buveinės ar padalinio pastato bei įmonių valdomo transporto. 

Reklama taip pat nelaikomi alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių 

registruoti pavadinimai ar prekių ženklai, kai šie pavadinimai ar prekių ženklai nereguliariai ir 

netikėtai matomi transliuojamose ar retransliuojamose programose ir kai šių pavadinimų bei prekių 

ženklų atvaizdai yra šalutiniai, palyginti su transliuojamos ar retransliuojamos programos vaizdais.“ 

 2008 m. spalio 14 d. priimamas LR alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo 

įstatymas Nr. X-1750: 
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o Uždrausta laikyti alkoholinius gėrimus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose. 

 2010 m. birželio 17 d. LR alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-909, 

kuriuo savivaldybės įgalinamos neišduoti licencijų ir savarankiškai riboti prekybos laiką: 

o „Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, 

gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų 

raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo 

leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais.“ 

 2013 m. LR alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. 46-2254, 

nustatytas draudimas parduoti alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms 

priklausančius alkoholinius gėrimus, išpilstytus į didesnę negu vieno litro tarą (išskyrus atvejus, kai šie 

gėrimai išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą, mažmeninės prekybos vietose), taip pat 

alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus, kurių 

tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento, išpilstytus į didesnę negu 0,5 litro 

tarą (išskyrus atvejus, kai šie gėrimai išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą). 

 2014 m. liepos 17 d. LR alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-1056, 

kuriuo papildytas 5 straipsnis:  

o „Lietuvos Respublikoje draudžiama prekiauti skysčiais (technologiniais, parfumerijos, 

kosmetikos, buitinės chemijos pramonės gaminiais ir kt.), kurių tūrinė etilo alkoholio 

koncentracija yra didesnė kaip 20 procentų, nestacionariosiose mažmeninės prekybos vietose, 

nuo ne patalpose įrengtų laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš 

automobilių“. 
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2. TYRIMO METODAI IR MEDŽIAGA 

Šiame antrosios pakopos studijų baigiamajame darbe buvo naudojami kiekybinio ir kokybinio 

tyrimo metodai. Siekiant įvertinti su alkoholio vartojimu susijusių diagnozių kaitą pagal metus ir 

priėmimo datą atlikta dokumentų analizė – retrospektyvinis kiekybinis tyrimas. Siekiant išsiaiškinti 

alkoholio kontrolės priemonių veiksmingumą ir tobulinimo galimybes buvo atliktas kokybinis tyrimas 

bei SSGG analizė. 

2.1. Kiekybinio tyrimo metodika 

Kiekybiniam tyrimui atlikti naudoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose su 

ūminiu alkoholio poveikiu susiję užregistruoti atvejai. Galimybė naudoti kitų Kauno miesto ligoninių 

duomenis buvo atmesta išsiaiškinus, jog visi su apsinuodijimais ir alkoholinėmis psichozėmis susiję 

atvejai yra nukreipiami į anksčiau minėtosios ligoninės priėmimo skyrių. Greitosios medicinos 

pagalbos stočių surinkti duomenys taip pat atmesti siekiant išvengti dubliavimo, sąlygojančio tyrimo 

klaidas. 

Tyrimo tipas. Retrospektyvinis momentinis tyrimas. Šio tipo tyrimo metu nustatomas ligų ir 

rizikos veiksnių paplitimas populiacijoje tam tikru laiko momentu. Šiuo atveju, retrospektyvinis 

momentinis tyrimas taikomas, siekiant išsiaiškinti su alkoholiu susijusių sveikatos būklių pokyčius 

atsižvelgiant į metų ir priėmimų datų skirtumus.  

Duomenų atranka. Tyrimo medžiagos atranka – tikslinė. Šios atrankos būdu į atrankinę visumą 

tyrėjas atrenka elementus priklausomai nuo tyrimo tikslų. Vykdydamas tikslinę atranką tyrėjas atrenka 

tik tuos individus, situacijas ar dokumentus, kurie gali tyrėjui suteikti prasmingos informacijos apie 

tiriamąjį dalyką.  

Tyrime naudoti užregistruoti su alkoholio vartojimu susiję atvejai 2004 – 2014 m. pagal šias 

diagnozes: 

1. Alkoholio nustatymas kraujyje (R78.0) 

2. Alkoholio toksinis poveikis (T51) 

3. Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis (X45) 

4. Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas alkoholiu (X65) 

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai naudojant alkoholį (F10) 

Duomenų rinkimo formoje buvo žymimi šie atvejų požymiai: priėmimo data, diagnozė, paciento 

lytis, amžius, gyvenamoji vieta. 

Tiriamoji aplinka. Tyrimo duomenys buvo renkami Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Kauno klinikinės ligoninės sveikatos statistikos skyriuje. 
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Atvejų charakteristika. 2004 – 2014 m. LSMU KK užregistruoti 6589 su alkoholio vartojimu 

susiję ūminiai atvejai.  

1 lentelė. Duomenų charakteristika 2004 – 2014 m. pagal pacientų lytį 

Metai 
Lytis (n (proc.)) 

Vyrai Moterys 

2004 331 (77,16) 98 (22,84) 

2005 388 (80,0) 97 (20,0) 

2006 460 (77,31) 135 (22,69) 

2007 515 (79,11) 136 (20,89) 

2008 408 (72,47) 155 (27,53) 

2009 321 (73,12) 118 (26,88) 

2010 334 (69,87) 144 (30,13) 

2011 347 (69,96) 149 (30,04) 

2012 475 (73,19) 174 (26,81) 

2013 421 (67,47) 203 (32,53) 

2014 851 (72,74) 319 (27,26) 

Viso 4851 (73,73) 1728 (26,27) 

Statistinė duomenų analizė. Analizei naudota statistinės duomenų analizės programos SPSS 20 

versija. Tiriant dviejų požymių priklausomybę buvo naudojami Pirsono Chi kvadrato (χ2) ir Fišerio 

kriterijai. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingas, kai p<0,05. 

2.2. Kokybinio tyrimo metodika 

Interviu metu surinkti duomenys iš skirtingų profesijų asmenų savo darbe tiesiogiai susiduriančių 

su alkoholio vartojimo pasekmėmis (2 greitosios pagalbos gydytojai, 2 priėmimo skyriaus gydytojai, 2 

policininkai ir viena visą parą dirbančios kavinės pardavėja). 

Atranka ir apklausos būdas.  Interviu vyko susitikimo metu arba telefonu, priklausomai nuo 

apklausos dalyvių galimybių. Atsakymai buvo įrašomi į diktofoną (pakalbiuose „akis į akį“) arba 

pasižymint atsakymus sąsiuvinyje (pokalbių telefonu metu). Apklausos dalyviai buvo atrinkti pagal 

darbo pobūdį bei darbo stažą. 

Tiriamųjų konfidencialumo užtikrinimas. Konfidencialumas užtikrinamas, nes asmens 

tapatybė žinoma tik tyrėjams, pateiktuose rezultatuose vardai yra pakeisti. 

Tyrimo metodai. Taikomas pusiau struktūruotas interviu. Toks tyrimo metodas pasirinktas 

siekiant surinkti daugiau ir gilesnės informacijos nei tai būtų paradyta taikant pilnai struktūruotą 

interviu. 
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Interviu protokolo klausimai:  

1. Ar dažnai savo darbe susiduriate su alkoholio vartojimo pasekmėmis? Kokie tai atvejai? 

2. Ar pastebėjote, kad kas nors keistųsi pastarojo dešimtmečio metu? 

3. Galbūt pastebite kokias nors tendencijas susijusias su šventinėmis dienomis, ilgaisiais 

savaitgaliais? 

4. Kas, Jūsų nuomone, galėtų padėti sumažinti incidentus, atsirandančius dėl alkoholio 

vartojimo? 

5. Kaip vertinate prekybos alkoholiniais gėrimais rugsėjo 1-ąją draudimą? 

Duomenų analizė. Duomenų analizė vyko šiais etapais: 

1. Duomenys paruošimi analizei (transkribuojama audio medžiaga). 

2. Tekstas skaitomas daug kartų, žymimos svarbios teksto vietos, rašomos pastabos, kuriamos 

galimos „etiketės“. 

3. Suformuluojami ir išgryninami atsakymų tipai, ieškoma atsakymų tarpusavio ryšių.  

4. Aprašomi tyrimo rezultatai. 

Etiškumas. Prieš tyrimą informantai buvo supažindinti su tyrimo tikslu. Kiekvienas dalyvis 

laisvu noru sutiko dalyvauti tyrime. Prieš įrašinėjant pokalbius, buvo gautas sutikimas. Užtikrinamas 

informacijos konfidencialumas bei anonimiškumas (asmens tapatybė žinoma tik tyrėjams, pateikiant 

rezultatus visi vardai bus pakeičiami). Siekiama, kad iš pateikiamų rezultatų tyrime dalyvavę asmenys 

nebūtų identifikuoti. 

2.3. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizės metodika 

SSGG analizė naudojama kaip valdymo ir planavimo priemonė padedanti nustatyti strategijas ir 

veikimo kryptis. Tyrime alkoholio kontrolės tobulinimo galimybių analizė buvo atliekama remiantis 

tyrimo rezultatais, susiejant juos su trimis sritimis:  

1. Alkoholinių gėrimų kainos didinimas (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) 

2. Fizinis alkoholinių gėrimų prieinamumo apribojimas (stiprybės, silpnybės, galimybės, 

grėsmės) 

3. Alkoholinių gėrimų reklamos draudimas (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) 
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3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Su alkoholio vartojimu susijusių užregistruotų ūmių sveikatos būklių atvejų pokyčiai 

pagal savaitės ir šventines dienas 

3.1.1. Ūminės sveikatos būklės atsižvelgiant į diagnozes ir amžiaus grupes 

Alkoholio vartojimas yra neatsiejamas nuo jo daromos žalos sveikatai, todėl vertinant alkoholio 

vartojimo paplitimą pagal gyventojų demografinius rodiklius ar atsižvelgiant į kitas galimai 

veikiančias aplinkybes, mokslininkai remiasi šios žalos pasireiškimo rodikliais. Dažnai vertinami 

nelaimingi atsitikimai, išorinių priežasčių sukeltos mirtys (autoįvykiai, nelaimingi atsitikimai darbe, 

savižudybės) esant neblaivumui, lėtinės ligos išsivystančios dėl ilgalaikio alkoholio vartojimo bei 

ūminės sveikatos būklės registruojamos sveikatos priežiūros įstaigose (apsinuodijimai, psichozės). 

Galima sakyti, jog beveik du trečdalius visų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno 

klinikose 2004 – 2014 m. užregistruotų ūminių diagnozių sudarė psichikos ir elgesio sutrikimai 

vartojant alkoholį (F10), kitas trečdalis atvejų – alkoholio toksinis poveikis (T51) arba, paprasčiau 

tariant, apsinuodijimai alkoholiu. Alkoholio  nustatymas atlikus kraujo tyrimą (R78.0), atsitiktinis 

apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis (X45) ir tyčinis apsinuodijimas ar apnuodijimas alkoholiu 

(X65) nesudarė nei 1 proc. visų registruojamų atvejų (2 lentelė). Kadangi pastarosios trys diagnozės 

registruojamos itin retai, tolimesnei duomenų analizei, atsižvelgiant į ligos kodą, buvo naudojami 

atvejai, kai nustatytas alkoholio toksnis poveikis (T51) arba psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant 

alkoholį (F10).  

2 lentelė. 2004 – 2014 m. LSMU Kauno Klinikose užregistruotos su alkoholio vartojimu susiję 

ūminės sveikatos būklės 

Metai 
Diagnozė (n (proc.)) 

R78 T51 X45 X65 F10 

2004 1 (0,2) 115 (26,8) 1 (0,2) - 312 (72,7) 

2005 1 (0,2) 141 (29,0) 1 (0,2) - 343 (70,6) 

2006 1 (0,2) 178 (29,9) - - 416 (69,9) 

2007 2 (0,3) 230 (35,3) - - 419 (64,4) 

2008 - 251 (44,6) - - 312 (55,4) 

2009 - 249 (56,7) 1 (0,2) 1 (0,2) 188 (42,8) 

2010 2 (0,4) 230 (48,1) 1 (0,2) 1 (0,2) 244 (51,1) 

2011 3 (0,6) 188 (37,9) 3 (0,6) - 302 (60,9) 

2012 1 (0,2) 230 (35,4) 2 (0,3) - 416 (64,1) 

2013 - 203 (32,5) 7 (1,1) 2 (0,3) 412 (66,0) 

2014 2 (0,2) 244 (20,9) 5 (0,4) 3 (0,3) 916 (78,3) 

Viso 13 (0,2) 2265 (34,4) 22 (0,3) 7 (0,1) 4282 (65,0) 
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Ūminių sveikatos būklių atvejai pagal amžiaus grupes pasiskirstė netolygiai – daugiau kaip pusė 

iš jų buvo 30 – 64 m. amžiaus grupėje (63 proc., n=4127). Mažiausiai užregistruota virš 65 m. asmenų 

(4,5 proc., n=292), o vaikai iki 15 m. ir 15 – 19 m. jaunuoliai sudarė po panašią visų atvejų dalį – 

atitinkamai 7 proc. (n=451) ir 10 proc. (n=654) (6 pav.). 

 

6 pav. Skirstinys pagal amžiaus grupes (proc.) 

Rezultatai parodė, kad jaunesnieji pacientai (iki 15 m. ir 15 – 19 m. amžiaus grupėse) 

registruojami beveik išimtinai dėl alkoholio toksinio poveikio (atitinkamai 97 proc. ir 81 proc.), o 

vyresniesiems dažniausiai nustatomi psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo. Dviems 

trečdaliams 20 – 29 m. amžiaus grupės pacientų ir beveik po 80 proc. 30 – 64 m. ir virš 65 m. amžiaus 

grupių pacientams diagnozuojama elgesio ir psichikos sutrikimai (χ
2
=1748,421, p<0,001) (7 pav.). 

Lyginant diagnozių proporcijas pagal amžiaus grupes, nustatyta, kad tarp visų amžiaus grupių 

(išskyrus palyginimą tarp 30 – 64 m. ir virš 65 m. amžiaus grupe) skirtumai yra statistiškai reikšmingi. 

Tai patvirtina, jog jaunesni pacientai į ligoninės skubios pagalbos skyrių patenka dėl ūminio 

apsinuodijimo alkoholiu, o vyresniems pacientams dažniau nustatomi psichikos ir elgesio sutrikimai 

vartojant alkoholį. 

 

*p<0,05, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis 

7 pav. Diagnozių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (proc.) 
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Pagal tyrime naudotų duomenų pasiskirstymą, galima sakyti, jog du trečdalius 2004 – 2014 m. 

LSMU KK užregistruotų su alkoholio vartojimu susijusių ūminių sveikatos būklių sudarė psichikos ir 

elgesio sutrikimai vartojant alkoholį (F10) ir likusįjį trečdalį atvejų – alkoholio toksinis poveikis (T51). 

Beveik visi iki 15 m. amžiaus pacientai į stacionarą patenka dėl apsinuodijimų alkoholiu, vyresniame 

amžiuje daugiau pacientų yra gydomi dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį (daugiausiai 

užregistruojama 30 – 64 m. amžiaus grupės pacientų, o šių beveik 80 proc. kreipiasi dėl psichikos ir 

elgesio sutrikimų). 

3.1.2. Ūminės sveikatos būklės atsižvelgiant į savaitės dienas 

Tyrimui surinktų duomenų pagalba siekta įvertinti, kokie užregistruojamų ūmių sveikatos būklių 

dėl alkoholio vartojimo pokyčiai atsiranda skirtingomis savaitės dienomis. Taip pat skirtingos savaitės 

dienos analizuotos atsižvelgiant į diagnozių, lyčių bei amžiaus grupių skirtumus.  

Lyginant duomenų pasiskirstymą pagal savaitės dienas, iš visų ūmių sveikatos būklių dėl 

alkoholio poveikio daugiausiai atvejų užregistruota šeštadieniais (16 proc. visų atvejų (n=1066)), o 

mažiausiai – pirmadieniais ir trečiadieniais (atitinkamai 12,7 proc. (n=840) ir 13 proc. (n=858)) (8 

pav.). 

 

8 pav. Skirstinys pagal savaitės dienas (proc.) 

Pagal savaitės dienas ir diagnozes. Dėl psichikos ir elgesio sutrikimų (F10) priimamas panašus 

žmonių srautas kiekvieną savaitės darbo dieną, bet penktadienį, šeštadienį – padaugėja pacientų, 

kuriems diagnozuojamas toksinis alkoholio poveikis (χ
2
=31,697, p<0,0001). Daugkartiniai 

palyginimai patvirtina šį teiginį – statistiškai reikšmingai F10 ir T51 proporcijos, atsižvelgiant į 

savaitės dienas, skiriasi penktadienį lyginant su pirmadieniu (χ
2 

=10,411, p=0,026), antradieniu 

(χ
2
=10,970, p=0,019) ir ketvirtadieniu (χ

2
=10,518, p=0,025) bei šeštadienį lyginant su pirmadieniu 

(χ
2
=13,139, p=0,006), antradieniu (χ

2
=13,895, p=0,004) ir ketvirtadieniu (χ

2
=13,391, p=0,005) (9 

pav.).  
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*p < 0,05, lyginant su penktadieniu ir šeštadieniu 

9 pav. Registravimas pagal ligos kodą (F10 ir T51) kiekvieną savaitės dieną (proc.) 

Pagal savaitės dienas ir lytį. Rezultatai parodė, kad vyrų apsinuodijimų ir alkoholinių psichozių 

atvejų užregistruojama vos ne trigubai daugiau negu moterų (10 pav.). Tačiau, atsižvelgiant į lytį ir 

savaitės dieną, užregistruotų atvejų analizės metu statistiškai reikšmingo proporcijų kitimo nerasta  – 

panaši dalis vyrų ir moterų registruojasi kiekvieną savaitės dieną (χ
2
=8,658, p=0,194). 

 

 

χ
2 

= 47,298, lls = 10, *p < 0,05, lyginant su moterimis 

10 pav. Registracijos dėl ūminių sveikatos būklių savaitės dienomis atsižvelgiant į lytį (proc.) 
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Pagal savaitės dienas ir amžių. Lyginant amžiaus grupes ir savaitės dienas, rasti reikšmingi 

skirtumai (χ
2
=118,488, p<0,001). Pastebėjus, jog išsiskiria jaunesniųjų pacientų grupės (iki 15 m. bei 

15-19 m.) tolimesnei analizei duomenys buvo grupuojami pagal pilnametystę (iki 18 m. ir nuo 18 m. 

imtinai).  

Kaip parodė anksčiau aptarti rezultatai, savaitgalį padidėja apsinuodijimų alkoholiu, lyginant su 

alkoholinėmis psichozėmis (9 pav.). Panaši tendencija matoma ir pagal amžių – nepilnamečių pacientų 

dalis išauga penktadienį ir šeštadienį (χ
2
=63,023, p<0,001). Daugkartiniai palyginimai taip pat 

patvirtina hipotezę, kad galima dienas suskirstyti į dvi grupes: penktadienį ir šeštadienį, kuomet ateina 

nemaža dalis nepilnamečių, ir likusias dienas, kuomet ši dalis mažesnė. Penktadienį 

užsiregistruojančių nepilnamečių dalis statistiškai reikšmingai didesnė už antradienį (χ
2
=21,900, 

p<0,0001), trečiadienį (χ
2
=15,195, p=0,002) bei ketvirtadienį (χ

2
=21,381, p<0,0001), o šeštadienį ji 

didesnė už visas likusias savaitės dienas –  pirmadienį (χ
2
=13,877, p=0,0041), antradienį (χ

2
=30,435, 

p<0,0001), trečiadienį (χ
2
=22,126, p<0,0001), ketvirtadienį (χ

2
=29,889, p<0,0001) ir netgi sekmadienį 

(χ
2
=14,057, p=0,0037) (11 pav.).  

 

*p<0,05, lyginant su penktadieniu; 

p<0,05, lyginant su šeštadieniu 

11 pav. Registracijos dėl ūminių sveikatos būklių kiekvieną savaitės dieną atsižvelgiant į amžių 

(proc.) 

Apibendrinant galima sakyti, kad apsinuodijimų ir alkoholinių psichozių atvejai atsižvelgiant į lytį 

ir savaitės dieną nesiskiria  – panaši dalis vyrų (nuo 73 iki 77 proc.) ir moterų (nuo 27 iki 23 proc.) 

registruojasi kiekvieną savaitės dieną. Rezultatai parodė, jog dėl psichikos ir elgesio sutrikimų 

ligoninės skubios pagalbos skyriuje priimamas panašus žmonių skaičius kiekvieną savaitės dieną 

(nepriklausomai nuo to ar tai būtų darbo diena, ar savaitgalis), bet penktadienį ir šeštadienį – 

13,5* 10,9* 11,9* 11,1* 
18,6 19,9 

13,7* 

86,5 89,1 88,1 89,0 
81,4 80,1 

86,3 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis 

Nepilnamečiai Pilnamečiai 

 

Proc. 



31 

 

Metai 

Atvejai 

padaugėja pacientų, kuriems diagnozuojamas toksinis alkoholio poveikis. Reikėtų nepamiršti, jog 

nepilnamečių grupėje dažniausia kreipimosi priežastis yra būtent ši – apsinuodijimas alkoholiu. Toks 

registracijų padidėjimas penktadienį ir dar žymesnis šeštadienį, greičiausiai yra penktadienį 

prasidedančių vakarėlių pasekmė. 

3.1.3. Ūminės sveikatos būklės atsižvelgiant į švenčių dienas 

Visuomenėje galima nesunkiai pastebėti jau tarsi nusistovėjusį sąrašą švenčių, kurių minėjimas 

dažnam lietuviui neįsivaizduojamos be alkoholio. Šiame tyrime vertinti apsinuodijimų ir alkoholinių 

psichozių atvejų skirtumai šventinėmis dienomis. Pasirinkta vertinti pokyčius Naujųjų Metų 

(kiekvienų metų gruodžio mėn. 31 – sausio 1d.), Šv. Kalėdų (gruodžio mėn. 24 – 26 d.), Rugsėjo 1-

osios (rugsėjo 1 – 2 d.), Joninių (birželio 23 – 24 d.), Kovo 8-osios (kovo 8 – 9 d.) dienomis ir Šv. 

Velykų metu (kiekvienais metais kintama data, vertintos pirmoji ir antroji šv. Velykų dienos). 

Registravimas atskiromis švenčių dienomis kiekvienais metais. Kasmet per didžiąsias šventes 

bendrai užregistruojama panaši dalis pacientų (pavyzdžiui, 2009 metais per šventes užregistruota 6,2 

proc. tų metų pacientų, o 2008 metais – 3,6 proc., bet skirtumas nėra statistiškai reikšmingas) 

(χ
2
=10,09, p=0,433) (3 lentelė). 

3 lentelė. Ūminių sveikatos būklių atvejai 2004 – 2014 m. šventinėmis ir ne šventinėmis 

dienomis 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Šventinėmis 

dienomis 

(proc. (n)) 

5,6 

(24) 

5,1 

(25) 

5,7 

(34) 

3,7 

(24) 

3,6 

(20) 

6,2 

(27) 

4,6 

(22) 

4,8 

(24) 

4,2 

(27) 

3,7 

(23) 

4,2 

(49) 

Ne 

šventinėmis 

dienomis 

(proc. (n)) 

94,4 

(405) 

94,9 

(461) 

94,3 

(561) 

96,3 

(627) 

96,5 

(543) 

93,9 

(412) 

95,4 

(456) 

95,2 

(472) 

95,8 

(622) 

96,3 

(601) 

95,8 

(1121) 

Viso  

(proc. (n)) 

100 

(429) 

100 

(486) 

100 

(595) 

100 

(651) 

100 

(563) 

100 

(439) 

100 

(478) 

100 

 (496) 

100 

(649) 

100 

(624) 

100 

(1170) 

 

Duomenų analizės metu pastebėta, kad skirtingų švenčių laikotarpiu atvejai pagal diagnozes 

pasiskirsto ne vienodai (χ
2
=29,87, p<0,001). Vienomis šventėmis registruojama daugiau F10 atvejų 

(bendra tendencija), o kai kurių švenčių dienomis padaugėja ūminių apsinuodijimų alkoholiu (T51) (12 

pav.). Lyginant šių diagnozių proporcijas skirtingomis dienomis nustatyta, jog Rugsėjo 1-osios 

apsinuodijimų alkoholiu proporcija lyginant su alkoholio intoksikacija yra didesnė nei ne šventinėmis 

dienomis (darbo dienos ir savaitgaliai) (χ
2
=19,873, p=0,0002) ir šv. Kalėdų laikotarpiu (χ

2
=21,610, 

p<0,0001). 
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Proc. 

Proc. 
 

 

*p<0,05, lyginant su Rugsėjo 1-ąja  

12 pav. Registravimas pagal diagnozę ir šventes (proc.) 

Pastebėta, jog nepilnamečių, registruojamų per šventes (bendrai per visas), dalis yra didesnė nei 

pilnamečių (atitinkamai 7,5 proc. ir 4,05 proc., skirtumas yra statistiškai reikšmingas (χ
2
=22,243, 

p<0,001)). Tai reiškia, jog nepilnamečius šventės ir jų šventimas vartojant alkoholį veikia labiau. Taip 

pat svarbu prisiminti, jog daugiausia nepilnamečių stacionare gydomi dėl alkoholio toksinio poveikio, 

kas irgi yra būdinga šventėms – epizodinis ir gausus gėrimas. Tuo tarpu suaugusiuosius, kurie dažniau 

stacionare užregistruojami dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, didžiųjų metų šventimas paveikia ne taip 

žymiai.  

Lyginant pilnamečių ir nepilnamečių priėmimų proporcijas, atsižvelgiant į atskiras šventes, taip 

pat nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (χ
2
=71,811, p<0,001). Ne šventinę dieną vidutiniškai 

priimama 14 proc. nepilnamečių ir 86 proc. pilnamečių. Ši proporcija reikšmingai pasikeičia 

padaugėjus nepilnamečiams diagnozuojamų apsinuodijimų per Naujuosius metus (χ
2
=17,506, 

p=0,001) ir Rugsėjo pirmąją (χ
2
=54,528, p<0,0001) (12 pav.). Nėra stebėtina, jog vyresnėse amžiaus 

grupėse ūminių sveikatos būklių nepadaugėja ir rugsėjo 1 – 2 dienomis proporcija reikšmingai 

pasikeičia. Ši šventė tiesiogiai susijusi su jaunimu dėl mokslo metų pradžios. Gruodžio 31 – sausio 1 d. 

skubiosios pagalbos skyriuje taip pat padaugėja alkoholio kiekio neapskaičiavusių nepilnamečių.  
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 Proc. 

 
*p<0,05, lyginant su ne šventine diena 

13 pav. Registravimas pagal pilnametystę ir šventes (proc.) 

Apibendrinant galima sakyti, jog iš šventinių dienų išsiskiria Naujieji Metai ir Rugsėjo 1 – oji, 

kuomet padaugėja dėl alkoholio toksinio poveikio skubios pagalbos skyriuje užregistruojamų 

nepilnamečių. 

3.2. Alkoholio kontrolės sąsajos su alkoholio vartojimo sukeltomis ūminėmis sveikatos 

būklėmis 

Siekiant pagerinti visuomenės sveikatą, žalingų veiksnių kontrolę ir valdymą, reikalingos mokslu 

pagrįstos priemonės. Dažnai neužtenka politikus supažindinti su atliktomis sisteminėmis apžvalgomis, 

metaanalizėmis, reikalingas realus ir pamatuojamas rezultatas kuo artimesnėje aplinkoje. Dėl to svarbu 

stebėti visuomenės sveikatos rodiklių pokyčius ir ieškoti galimų sąsajų su taikytomis intervencijomis. 

2004 – 2014 m. LSMU Kauno klinikose užregistruotų ūmių sveikatos būklių atvejai pagal metus 

pasiskirstė netolygiai (14 pav.). Matomos dvi augimo bangos – nuo 2004 iki 2007 m. ir nuo 2010 iki 

2014 m. Apsinuodijimų bei psichikos ir elgesio sutrikimų registracijose mažėjimas pastebimas 2008 –  

2009 m. Atlikus kiekvienų metų porinius palyginimus (lyginama pagal proporciją tarp dviejų metų, t.y. 

ar dviems duotiems metams tenka po vienodą dalį registruotų pacientų), statistiškai reikšmingas 

skirtumas iš eilės esantiems metams rastas tik 2008 – 2009 m. poroje (p<0,005) ir 2013 – 2014 m. 

poroje (p<0,0001).  

2013 m. pradžioje pastebėtas išskirtinai mažas registracijų skaičius (per mėnesį užregistruoti tik 

keli atvejai), kurį galima aiškinti, kaip duomenų rinkimo klaidą. Atmetus šią galimai įvykusią klaidą, 
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augimas 2013 – 2014 m. būtų nuoseklesnis. Bet kokiu atveju, pastaraisiais metais pastebima augimo 

tendencija. 

 

14 pav. Užregistruotos su alkoholio vartojimu susijusių ūminių sveikatos būklės 2004 – 2014 m. 

(proc.) 

Pagal kiekvieną mėnesio registracijas dėl ūminių sveikatos būklių, susijusių su alkoholio 

vartojimu, priimamų pacientų skaičių  (grafike atidėti taškai rodo registracijų skaičių kiekvieną 

mėnesį) matomos tos pačios tendencijos: nuo 2004 m. iki 2007 m. pastebimas augimas. Nuo 2007 m. 

pabaigos iki 2010 m. pradžios priėmimų skaičius mažėjo, tačiau 2011 m. pradėjęs augti 2014 m. buvo 

ženkliai didesnis, negu ankstesniais metais (15 pav.). 

 

15 pav. Užregistruotos su alkoholio vartojimu susijusių ūminių sveikatos būklės 2004 – 2014 m. 

(registracijų skaičius/mėn.) 
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Ženklus ūminių sveikatos būklių, dėl alkoholio vartojimo, sumažėjimas 2008 ir 2009 m. gali būti 

siejamas su 2008 m. pradžioje LR alkoholio kontrolės įstatymo pasikeitimų įsigaliojimu. 2008 m. buvo 

patvirtinta įstatymo pataisa dėl alkoholio reklamos draudimo dienos metu televizijoje bei radijuje bei 

kitų reklamos turinio, vietos apribojimų. Taip pat šiais metais buvo panaikintos akcizų lengvatos ir tuo 

pačiu mažėjo gyventojų pajamos (tai reiškia, jog didėja santykinė alkoholio kaina). 

Analizuojant tyrimo duomenis buvo pastebėta, jog metų bėgyje yra svyravimų pagal kreipimosi 

priežastis. Išsiskiria 2009 m., kai sumažėja psichikos ir elgesio sutrikimų ir padaugėja alkoholio 

toksinio poveikio atvejų (16 pav.). Susiejant su ankstesniais duomenimis galima sakyti, jog alkoholio 

kontrolės priemonės (ir išskirtinai santykinės alkoholio kainos padidėjimas) sąlygoja alkoholinio 

psichozių ir priklausomybe sergančių patekimo į gydymo įstaigą atvejus. Tą patį patvirtina ir pastarųjų 

metų situacija, kuomet alkoholis yra lengvai įperkamas. 2014 m. ženkliai padidėja per metus 

užsiregistravusių dėl psichikos ir elgesio sutrikimų (F10) dalis, lyginant su apsinuodijimų alkoholiu 

(T51) dalimi.  

 

16 pav. Registracijos dėl ūminių sveikatos būklių 2004 – 2014 m. atsižvelgiant į diagnozę (proc.) 

Apibendrinant galima sakyti, jog ūminių sveikatos būklių registracijose atsispindi 2008 m. 

visuomenės sveikatai palankių įstatymų pataisų priėmimo rezultatai. Tačiau, 2010 m. pradėjęs augti 

registracijų skaičius parodo, jog poveikis yra trumpalaikis. Norint mažinti su alkoholio vartojimu 

susijusias pasekmes, reikalingas nuolatinis kontrolės stebėjimas ir tobulinimas. 
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3.3. Alkoholio kontrolės tobulinimo galimybės ir SSGG analizė 

Kol valstybė ir jos gyventojai susidurs su alkoholio vartojimo pasekmėmis, tol bus kur tobulinti 

jo kontrolę. Siekiant nustatyti alkoholio kontrolės tobulinimo galimybes, buvo atliktas kokybinis 

tyrimas, kurio metu interviu būdu apklausti su alkoholio vartojimo pasekmėmis tiesiogiai susiduriančių 

profesijų atstovai: greitosios medicinos pagalbos gydytojai (GG), policijos pareigūnai (PP), ligoninės 

skubios pagalbos skyriaus gydytojai (PG) ir mažmeninės prekybos alkoholiu vietoje dirbanti pardavėja 

(P). Remiantis interviu duomenimis ir literatūros apžvalga alkoholio kontrolės stiprybės, silpnybės 

galimybės ir grėsmės sugrupuotos naudojant SSGG analizės metodą. 

Alkoholinių gėrimų kainos didinimas. Lietuvoje alkoholinių gėrimų kainos reguliavimas, kaip 

alkoholio kontrolės priemonė, yra minima LR Alkoholio kontrolės įstatyme – „mažinti alkoholinių 

gėrimų prieinamumą mokesčiais“ ir detaliau reglamentuojama LR Akcizų įstatyme. Tačiau, galime 

pastebėti, kad alkoholio kaina dažnai yra neadekvati šiam produktui ir reguliavimas nusistovėjusių 

akcizų dydžiais neužtikrina mažesnio alkoholio vartojimo. Prieinamumas kainos reguliavimu 

Lietuvoje kontroliuojamas labai silpnai. Interviu metu, šią problemą išskyrė ir respondentai: 

„Arba draudimai turi būt ypatingai griežti, <...> arba kainos didesnės. Dabar kiekvienas gali 

nusipirkt.“ GG2. 

„Krapšto, krapšto tuos centus... Bet visada užtenka bent kažką nusipirkt, apsvaigsta ir toliau 

gyvent gali. <...> O šventinėmis dienomis, tai daugiau geria, brangesnius gėrimus perka, po švenčių 

tik vėl prasideda jau „duok, ką turi“.“P 

„O žinai, kas iš tikro kaltas? Kalta valstybė. Už dyką tuos pinigus duoda asocialiems. Truputį 

turėtų galvą ir užpakalį pajudint, kad kitaip vertintų pinigus ir neprapiltų gal taip. O dabar už pašalpą 

visą mėnesį gali gert ir vargo nematyt. Pigiau negu duona ar dešra kainuoja...“GG1 

„Ką pastebim, tai kad mažėja „šampūno“, pilstuko gėrimas. Daugiau visi geria, nors ir tuos 

„rašalus“, bet vis tiek parduotuvėse parduodamus normaliai. Ir net tik tą pigų vynelį... Atvykęs į įvykio 

vietą, jei šalia parduotuvė, į šiukšlių dėžę pažiūri šalia ir matai, ir kad vietoj iškart suvartota, nors 

draudžiama,  ir netgi kas suvartota matai...“PP1. 

Apibendrinus galima sakyti, jog priklausomybę alkoholiui turintys asmenys, ir tuo labiau 

išgeriantys tik „švenčių progomis“ ar savaitgaliais su per didelės alkoholio kainos problema 

nesusiduria. Norint, kad alkoholio prieinamumas sumažėtų alkoholio kainos reguliavimo priemonėmis 

(kurios yra vienos iš pačių efektyviausių), neužtenka tik nustatyti alkoholinių gėrimų akcizus. 

Mokesčiai alkoholiniams gėrimams turi būti reguliariai perskaičiuojami atsižvelgiant į gyventojų 

pajamas, kitų prekių ir paslaugų kainų pokyčius (turi būti vertinama santykinė alkoholio kaina lyginant 

su pajamomis). Taip pat tam, kad būtų išvengta atvejų, kai pasitelkiant akcijų ir nuolaidų sistemą, 
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alkoholis parduodamas už mažesnę nei didmeninė kaina, galima įdiegti ir taikyti minimalių alkoholio 

kainų nustatymą valstybės mastu (reglamentuoti LR alkoholio kontrolės įstatyme). 

4 lentelė. Alkoholio kontrolės SSGG analizė (kainos didinimas) 

Stiprybės Silpnybės 

 Nustatyti alkoholinių gėrimų akcizai  Alkoholio kaina nėra reguliuojama 

atsižvelgiant į vidutines pajamas, infliaciją 

 Mažmeninės prekybos vietose taikomos 

nuolaidos, akcijos alkoholiniams gėrimams 

Galimybės Grėsmės 

 Minimalių alkoholio kainų nustatymas 

 Mokesčiai alkoholiniams gėrimams turi 

būti perskaičiuojami atsižvelgiant į 

gyventojų pajamas (vertinama santykinė 

alkoholio kaina lyginant su pajamomis). 

 Alkoholio pramonės interesas išlaikyti 

klientus ir mažesnius akcizus 

 Visuomenės pasipriešinimas brangstant 

alkoholiniams gėrimams 

 Nelegalaus alkoholio gamyba ir pardavimai 

Fizinio alkoholinių gėrimų prieinamumo apribojimas. Prieinamumo apribojimo reguliavimas 

apima ne tik alkoholio prekybos vietas, jų tankį, bet taip pat ir pardavimų laiką bei pirkėjų amžių. Kaip 

jau apžvelgta ankstesnėse darbo dalyse, Lietuvos Respublikoje alkoholį įsigyti gali asmenys nuo 18 

metų, prekyba alkoholiniais gėrimais draudžiama nuo 22 iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose 

(išskyrus parduodamiems alkoholiniams gėrimams, parduodamiems vartoti vietoje). Taip pat, 

alkoholiniais gėrimais Lietuvoje draudžiama prekiauti kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną (išskyrus 

alkoholinius gėrimus, parduodamus viešojo maitinimo vietose). Prekybos vietoms licencijas išduoda 

arba atsisako jas išduoti vietos savivaldybės taryba. 

Apklaustų profesijų atstovai tvirtina, jog šiuo metu Lietuvoje taikomi prieinamumo apribojimai 

yra neveiksmingi ir yra reikalinga alkoholio kontrolę griežtinti. 

„Arba draudimai turi būt ypatingai griežti, arba atstumai 150 km. <...>. Dabar kiekvienas gali 

nuspirkt.“ GG2. 

„Ne, dabar alkoholio įsigyt niekam ne problema. Net ir tam pačiam nepilnamečiui... Taigi tiek 

girtų iš visur traukiam. Tai kaip jie prisigeria, jei įstatymas draudžia jiems nusipirkti? Kasdien 

susiduriu ir tai visai jau manęs nestebina, kad įstatymai sukurti tam, kad juos apeitų... Na, sukurti gal 

ne tam, bet apeina visi, kas nori.“PP2 

Respondentai teigia, kad norint sumažinti alkoholio vartojimo pasekmes mokslų metų pradžios 

šventės metu, reikalinga kontrolę stiprinti ir griežtinti, nes prekybos alkoholiu rugsėjo 1-ąją draudimas 

problemos iki galo neišsprendžia. 

„Žinot, tie kas nenusiperka – gauna, o kas nusiperka, tai nusiperka daugiau, negu išgertų. Kova 

su vėjo malūnais...“PP1 
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„Nepilnamečiai juk išvis nusipirkt negali. Tai jei ir dar vieną draudimą uždėsi, vis tiek jį 

apeis...“PP2 

„Sunku pasakyt, gal jei visai to draudimo nebūtų ir daugiau iškvietimų sulauktume. Nežinau, bet 

kad rugsėjo pirmąją tie vaikai ir dabar geria, tai tikrai faktas.“GG1 

„Rugsėjo 1-oji, tai pasijuokimas. Yra visokių knaipių, yra visokių skylių. Nusiperka gi vis tiek... 

Čia tas įstatymas tai toks paglostymas... Gal truputį prieš plauką, bet tik paglostymas. Reikia griežčiau 

į šitą reikalą žiūrėt. Kas nori, nusiperka prieš. <...> Bobulkos klesti. Kada nori ir kam nori 

parduos“GG2 

„Pačią iniciatyvą vertinu teigiamai. Tik neveikia, nes jaunimas užsiperka išvakarėse.<...> 

Pritarčiau, jei norėtų daugiau dienų uždrausti alkoholio pardavimą ir išvis dar pritarčiau, jei norėtų 

taip pat drausti ir tabako gaminių pardavimą.“PG2 

„Labai teigiamai vertinu, galėtų ir dar kokiomis šventinėmis dienomis uždraust. Nežinau, kaip 

sukontroliuot tuos ilguosius savaitgalius...“PG1 

„Būna ir mandresnių, dažniau miestiečių, pasikolioja, kodėl neparduodu. <...> Savaitgaliais 

labai daug, o per šventes jaunimas. <...> Prekyba rugsėjo 1 d. gal vaikams ir taip, sunkiau 

susiorganizuot, o kas nori tas prisigeria ir prisiperka. <...> Kai ateina prieš rugsėjo pirmą užsipirkt, 

tai pasijuokia iš to įstatymo...“P 

Apribojimas prekiauti alkoholiu rugsėjo 1 – ąją dieną iki šiol yra vienintelis alkoholio prekybos 

apribojimas dienos metu. Ši įvesta priemonė susilaukė daug komentarų, ypatingai didelio skepticizmo 

iš alkoholio pramonės atstovų, ir vėliau draudimas buvo sušvelnintas, leidžiant prekiauti alkoholiu 

viešojo maitinimo įstaigose. Vertinant šią įstatymo pataisą reikėtų nepamiršti, jog ji nėra skirta 

bendram alkoholinių gėrimų vartojimui mažinti. Šiuo draudimu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį 

į nepilnamečių  alkoholio vartojimo problematiką bei spręsti spontaniško gėrimo problemą ir taip 

ugdyti naują kartą, kurioje formuotųsi nauji socialiniai įgūdžiai be alkoholio vartojimo tradicijų. 

5 lentelė. Alkoholio kontrolės SSGG analizė (prieinamumo apribojimas) 

Stiprybės Silpnybės 

 Nustatytas minimalus 18 m. alkoholio 

įsigijimo amžius 

 Nepilnamečiams draudžiama vartoti ir 

turėti su savimi alkoholinius gėrimus 

 Savivaldybėms suteikta teisė neišduoti 

mažmeninės prekybos alkoholiu licencijų. 

 Nustatytos draudimo prekiauti alkoholiu 

valandos 

 Nustatytas draudimas prekiauti alkoholiu 

rugsėjo 1-ąją mažmeninės prekybos 

įmonėms 

 Didelis mažmeninės prekybos vietų tinklas 

 Nepilnamečiai vis tiek nesunkiai gali įsigyti 

alkoholio nepateikę savo asmens dokumento 

 Draudimas prekiauti rugsėjo 1-ąją negalioja 

viešojo maitinimo įstaigose 
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Galimybės Grėsmės 

 Didinti alkoholinių gėrimų įsigijimo 

minimalų amžių (pvz. nuo 21 m.) 

 Alkoholiu prekiauti tik specializuotose 

parduotuvėse ar skyriuose 

 Atnaujinti visišką draudimą prekiauti 

alkoholiniais gėrimais rugsėjo 1-ąją 

 Prekybos centrų ir gamintojų pasipriešinimas 

dėl specializuotų parduotuvių ar skyrių 

steigimo, draudimo prekiauti rugsėjo 1-ąją 

Alkoholinių gėrimų reklamos draudimas. 2008 metais įsigaliojo alkoholinių gėrimų reklamos 

apribojimas dienos metu per radiją ir televiziją. Tuo pat metu buvo priimtas sprendimas nuo 2012 metų 

alkoholio reklamą uždrausti visiškai, tačiau šis draudimas buvo atšauktas dar nespėjus įsigalioti. 

Išorinė reklama taip pat yra ribojama LR alkoholiu kontrolės įstatyme numatytomis priemonėmis, 

tačiau draudimai yra daliniai, todėl atsakingoms institucijos labai sunku užtikrinti įstatymo laikymąsi ir 

sukontroliuoti pažeidėjus. Baudos už pažeidimus taip pat yra nedidelės. 

6 lentelė. Alkoholio kontrolės SSGG analizė (reklamos draudimas) 

Stiprybės Silpnybės 

Reklamos draudimas: 

 Apribota reklama radijuje ir televizijoje 

dienos metu 

 Apribotas reklamos turinys ir ekspozicijų 

vietos 

Reklamos draudimas: 

 Dalinai leidžiamą reklamą sunku 

sukontroliuoti, yra daug erdvių ir galimybių 

reklamuotis, todėl reikalingos didelės 

pastangos pažeidimams užfiksuoti. 

Galimybės Grėsmės 

Reklamos draudimas: 

 Uždrausti bet kokią alkoholio reklamą 

 

Reklamos draudimas: 

 Alkoholio pramonės ir žiniasklaidos atstovų 

pasipriešinimas 

SSSG analizės metodas yra naudojamas kaip strateginės analizės metodas ir padeda įvertinti 

esamą situaciją bei nustatyti tolimesnio veikimo kryptis ir įvardinti galimai gresiančius pavojus. Nors 

kaip alkoholio kontrolės stiprybes galima įvardinti jau esančius apribojimus ir draudimus alkoholio 

kontrolės srityje, svarbu nepamiršti, jog vien tik įstatymo dažnai nepakanka – nemažiau svarbus yra 

vykdymas ir laikymąsi užtikrinanti kontrolė.  

  



40 

 

IŠVADOS 

1. Dėl psichikos ir elgesio sutrikimų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikinėje 

ligoninėje 2004 – 2014 m. buvo registruojamas panašus atvejų skaičius kiekvieną savaitės dieną, bet 

penktadienį ir šeštadienį padaugėja pacientų, kuriems diagnozuojamas toksinis alkoholio poveikis. Iš 

šventinių dienų išsiskiria Naujųjų metų ir Rugsėjo 1–osios šventė, kurių metu padaugėja dėl alkoholio 

toksinio poveikio užregistruojamų nepilnamečių. 

2. Alkoholio sukeltose ūminių sveikatos būklių registracijose 2004 – 2014 m. laikotarpiu 

atsispindi 2008 m. palankios visuomenės sveikatai alkoholio kontrolės rezultatai. 

3. SSGG analizės būdu įvertinus alkoholio kontrolės esamą situaciją, įvertinus grėsmes ir 

silpnybes, išryškintos galimybės stiprinti alkoholio kontrolę – mokesčiais didinant santykinę alkoholio 

kainą, mažinant prieinamumą ribojant pardavimo vietų tankį, amžių bei visiškai uždraudžiant 

alkoholio reklamą.  

 

  



41 

 

PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

Valstybės lygmeniu: 

1. Nustatyti minimalias alkoholio kainas. 

2. Mokesčius alkoholiniams nustatyti atsižvelgiant į gyventojų pajamas (vertinti santykinę 

alkoholio kainą lyginant su pajamomis). 

3. Didinti alkoholinių gėrimų įsigijimo minimalų amžių. 

4. Alkoholiu prekiauti tik specializuotose parduotuvėse ar skyriuose. 

5. Atnaujinti visišką draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais rugsėjo 1-ąją. 

6. Uždrausti bet kokią alkoholio reklamą. 

 

  



42 

 

LITERATŪRA 

1. „Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos 

vertinimas“. Vilnius: Valstybinis psichikos sveikatos centras; 2013 m. 

2. „Lietuvių kalbos žodyno“ (t. I–XX, 1941–2002) elektroninio varianto I leidimas, 2005. 

[žiūrėta 2015 balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą <http://www.lkz.lt/>. 

3. „Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012“ Vilnius: 

Higienos institutos Sveikatos informacijos centras; 2013 

4. Anderson P, De Bruijn A, Angus K, Gordon R, & Hastings, G. Impact of alcohol 

advertising and media exposure on adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. 

Alcohol and Alcoholism, 2009. 

5. Babor T.F. Caetano R, Casswell S. Alcohol: No Ordinary Commodity 2nd ed. London, 

England: Oxford University Press; 2010. 

6. Brennan A, Meng y, Holmes j, Hill-McManus D, Meier P. Potential benefits of minimum 

unit pricing for alcohol versus a ban on below cost selling in England 2014: modelling study. 

7. Dobrovolskij V, Stukas R. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų psichoaktyvių jų 

medžiagų vartojimo ypatumai. Visuomenės sveikata, 2014; 3(66):16–22. 

8. Fogarty S.A, Chapman S. What should be done about policy on alcohol pricing and 

promotions? Australian experts’ views of policy priorities: a qualitative interview study. BMC Public 

Health 2013;13:610. 

9. Giesbrecht N, Wettlaufern A, April N Asbridge M, Cukier S, Mann R, McAllister J et al. 

Strategies to Reduce Alcohol-Related Harms and Costs in Canada: A Comparison of Provincial 

Policies. Toronto: Centre for Addiction and Mental Health, 2013. 

10. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol. World Health Organization 2010 

11. Gordon R, Harris F, Marie Mackintosh A, & Moodie C. Assessing the cumulative impact 

of alcohol marketing on young people's drinking: Cross-sectional data findings. Addiction Research 

and Theory 2011;19(1):66-75. 

12. Grabauskas V, Prochorskas R, Veryga A. Lietuvos gyventojų mirtingumo sąsajos su 

alkoholinių gėrimų vartojimu. Medicina (Kaunas) 2009;45(12). 

13. Gustafsson N. J. Alcohol Consumption in Southern Sweden after Major Decreases in 

Danish Spirits Taxes and Increases in Swedish Travellers’ Quotas, European Ediction Research 2010 

14. Koordeman R, Anschutz D J, Engels R. Alcohol portrayals in movies, music videos and 

soap operas and alcohol use of young people: Current status and future challenges. Alcohol and 

Alcoholism 2012;47(5):612-623. 



43 

 

15. Koordeman R, Kuntsche E, Anschutz D. J, Baaren R. B, Engels R. Do we act upon what 

we see? Direct effects of alcohol cues in movies on young adults' alcohol drinking. Alcohol and 

Alcoholism 2011;46(4):393-398. 

16. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo saugumo 

skyrius, įskaitinių eismo įvykių statistika lietuvoje, 2010–2013 m. Vilnius 2014. 

17. Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymas: priimtas Lietuvos Respublikos Seimo  2001 m. 

spalio 30 d. Nr. IX-569.  Valstybės žinios 2001; Nr. 98-3482.  

18. Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymas: priimtas Lietuvos Respublikos 

Seimo  1995 balandžio 18 d.  Nr. I-857. Valstybės žinios 1995; Nr. 44-1073. 

19. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalas [interaktyvus]. Vilnius 

[žiūrėta: 2015 m. spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/> 

20. Lietuvos statistikos depertamento. Pranešimas spaudai, 2014. [žiūrėta 2015 m. lapkričio 

12 d.] Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=1560221>. 

21. Lietuvos Sveikatos rodiklių duomenų bazė (SRS) [interaktyvus]. Vilnius: Higienos 

instituto Sveikatos informacijos centras. [žiūrėta 2015 rugsėjo 24 d.]. Available from:< 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S3&ShowNews=OFF&PLangu

age=0> 

22. Metinis pranešimas 2014. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 2014. 

Žiūrėta [2015 m. balandžio 13 d.] Prieiga per internetą <http://www.ntakd.lt/index.php/statistika> 

23. Neilson ZE, Morrison W. Childhood self-poisoning: a one-year review. Scott Med J. 

2012; 57(4): 196–9. 

24. Nelson T, Xuan Z, Babor T, Brewer R, Chaloupka F et al. Efficacy and the Strength of 

Evidence of U.S. Alcohol Control Policies. American Journal of Public Health. 2013 July;45(1):19–28 

25. Neufeld M,  Rehm J. Alcohol Consumption and Mortality in Russia since 2000: Are 

there any Changes Following the Alcohol Policy Changes Starting in 2006? Alcohol and lcoholism 

2013;48(2):222–230. 

26. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 2013 m. avaringumo analizė. 

[žiūrėta: 2015 m. kovo 21 d.] prieiga per internetą: <http://www.policija.lt/index.php?id=23470> 

27. Raugalė A, Bumbulienė Ž. Pediatrijos praktikos vadovas. Baltijos idėjų grupė ir 

parnteriai; 2012. 

28. S.H, Topyan K. The effect of alcoholic beverage excise tax on alcohol-attributable injury 

mortalities. The European Journal of Health Economics 2011,12(2):103-113. 

29. Sergamumas ir ligotumas psichikos sutrikimais 2009-2013m. Valstybinio psichikos 

sveikatos centro duomenys. Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/php/sr10.php?dat_file=serg10.txt> 

http://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=1560221
http://www.policija.lt/index.php?id=23470
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Kudret+Topyan%22
http://link.springer.com/journal/10198
http://link.springer.com/journal/10198/12/2/page/1
http://sic.hi.lt/php/sr10.php?dat_file=serg10.txt


44 

 

30. Smith L.A, & Foxcroft D. R. The effect of alcohol advertising, marketing and portrayal 

on drinking behaviour in young people: Systematic review of prospective cohort studies. BMC Public 

Health 2009;9(51). 

31. Stahre M, Roeber J, Kanny D, Brewer RD, Zhang X. Contribution of Excessive Alcohol 

Consumption to Deaths and Years of Potential Life Lost in the United States. Prev Chronic Dis 

2014;11:130293. 

32. Stockwell T, Auld C, Zhao J, Martin G. Does minimum pricing reduce alcohol 

consumption? The experience of a Canadian province. Addiction 2012;107(5):912 – 920. 

33. Stoolmiller M, Wills T. A, McClure A. C. Media and family predictors of drinking onset 

and binge drinking among U.S adolescents. BMJ Open 2012;20.  

34. Tamutienė I, Alkoholio pardavimų kontrolės priemonių vertinimas Lietuvoje: socialinės 

žalos valdymo perspektyva. Viešoji politika ir administravimas 2010;33:103-114. 

35. Thomas, G. Price policies to reduce alcohol-related harm in Canada. Alcohol Price 

Policy Series: Report 3. Ottawa, ON: Canadian Centre on Substance Abuse, 2012 

36. TLK-10-AM/ACHI/ACS elektroninis vadovas [interaktyvus]. Vilnius:Valstybinės 

ligonių kasos [žiūrėta 2014 m. vasario 26 d.] . Prieiga per internetą: 

<http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/index.jsp>. 

37. Wagenaar AC, Maldonado-Molina MM, Wagenaar BH. Effects of Alcohol Tax Increases 

on Alcohol-Related Disease Mortality in Alaska: Time-Series Analyses From 1976 to 2004. American 

Journal of Public Health 2009;99(8):1464-1470.  

38. Wagenaar AC, Tobler AL, Komro KA. Effects of alcohol tax and price policies on 

morbidity and mortality: a systematic review. Am J Public Health. 2010 Nov;100(11):2270-8. 

Wagenaar AC, Tobler AL, Komro KA. Effects of alcohol tax and price policies on morbidity and 

mortality: a systematic review. Am J Public Health 2010;100(11):2270-8. 

39. Zhang N, Environ J. Alcohol Taxes and Birth Outcomes Res. Public Health 2010;7: 

1901-1912. 

  

http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/index.jsp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagenaar%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20864710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tobler%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20864710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Komro%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20864710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20864710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagenaar%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20864710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tobler%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20864710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Komro%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20864710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20864710


45 

 

PRIEDAI 

 

1 priedas. Duomenų rinkimo forma.......................................................................................................46 

2 priedas. Interviu protokolo klausimai.................................................................................................47 

3 priedas. Informavimo forma................................................................................................................48 

4 priedas. Sutikimo forma......................................................................................................................49 

5 priedas. Prašymas naudoti duomenis..................................................................................................50 

6 priedas. LSMU MA Bioetikos centro leidimas atlikti tyrimą.............................................................51 

  



46 

 

1 PRIEDAS 

 

DUOMENŲ RINKIMO FORMA 

 

Eil. 

Nr. 

Priėmimo data Lytis Amžius Diagnozė Rajonas 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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2 PRIEDAS 

INTERVIU PROTOKOLO KLAUSIMAI 

 

1. Ar dažnai savo darbe susiduriate su alkoholio vartojimo pasėkmėmis? Kokie tai atvejai? 

2. Ar pastebėjote, kad kas nors keistųsi pastarojo dešimtmečio metu? 

3. Galbūt pastebite kokias nors tendencijas susijusias su šventinėmis dienomis, ilgaisiais 

savaitgaliais? 

4. Kas, Jūsų nuomone, galėtų padėti sumažinti incidentus atsirandančius dėl alkoholio vartojimo? 

5. Kaip vertinate prekybos alkoholiniais gėrimais rugsėjo 1-ąją draudimą? 
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3 PRIEDAS 

TIRIAMOJO ASMENS INFORMAVIMO FORMA 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto visuomenės sveikatos 

vadybos magistrinio darbo rengimo metu atliks tyrimą, skirtą įvertinti draudimo prekiauti alkoholiniais 

gėrimais efektą apsinuodijimų kaitai ir atlikti draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 

reglamentavimo tobulinimo analizę. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik studijų tikslams, atsakymai 

bus pateikti anonimiškai, duomenų konfidencialumas garantuojamas.  

 

Iškilus neaiškumams tiriamasis gali kreiptis:  

Tel.: 32 73 49, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra  
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4 PRIEDAS 

 

TIRIAMOJO ASMENS SUTIKIMO FORMA 

 

Aš, _______________________________________________, sutinku dalyvauti Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto visuomenės sveikatos vadybos 

magistrinio darbo rengimo metu Dovilės Kačiulytės atliekame tyrime, skirtame įvertinti 

draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais efektą apsinuodijimų kaitai ir atlikti draudimo 

prekiauti alkoholiniais gėrimais reglamentavimo tobulinimo analizę. 

 

 

 Tiriamojo asmens parašas _____________________  

   

 

Nr._______________ Data ____________ 
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6 PRIEDAS 

 


