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SANTRAUKA 

 

Darbo autorius: Karolis Zinkevičius 

Darbo pavadinimas: Moksleivių žinios apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. 

Tikslas: Įvertinti moksleivių žinias apie psichoaktyvias medžiagas, jų vartojimą bei prevenciją.  

Uždaviniai: 

1. Įvertinti ir palyginti psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimą bei priežastis tarp Kauno 

„Saulės“ ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijų III ir IV klasės moksleivių. 

2. Išsiaiškinti tirtų moksleivių požiūrį apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą paauglių tarpe bei 

įvertinti jų žinias apie šias medžiagas. 

3. Išsiaiškinti, kaip minėtų gimnazijų moksleiviai vertina prevencijos programų veiklą ir įtaką 

psichoaktyvių medžiagų vartojimui. 

4. Išsiaiškinti, kurios prevencinės priemonės, III ir IV klasės Kauno „Saulės“ ir Jeronimo Ralio 

gimnazistų požiūriu, yra efektyviausios mokykloje ir už jos ribų. 

Metodai: darbo autoriaus sukurta anoniminė anketa skirta vertinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

įpročius, vykdomas prevencijos programas bei moksleivių nuomonę apie jų efektyvumą. 

Tyrimo dalyviai: Kauno „Saulės“ (S) bei Jonavos Jeronimo Ralio (R) gimnazijų 11 ir 12 klasės (III ir 

IV gimnazijos klasės) moksleiviai (pilnamečiai asmenys), apklausos vykdymo metu dalyvaujantys 

pamokose ir sutikę atsakyti į pateiktus klausimus. Tyrime dalyvavo 200 mokinių. 

Tyrimo rezultatai: 68,5% visų moksleivių (n=137) vartojo PAM. Pagrindinės priežastys buvo 

smalsumas „buvo įdomu pabandyti“ (49,3% (n=67) vs. 50,7% (n=69) p=0,81), draugų, bendraamžių 

įtaka (40,0% (n=20) vs. 60,0% (n=30) p=0,10) bei artimųjų PAM vartojimas (50,0% (n=15) vs. 50,0% 

(n=15) p=0,97). Prieš vartojimą su minėtomis medžiagomis detaliai susipažinę buvo 42,4% R 

mokyklos vartojančių apklaustųjų (n=28) ir 57,6% vartojančių S gimnazistų (n=38) (p=0,526). 68,6% 

S mokyklos tiriamųjų (n=59) bei 52,4% R respondentų (n=43) nurodė, kad nepaisant informacijos 

sužinotos prevencijos programų metu vis tiek vartotų PAM. 77,4% respondentų (n=167) kaip efektyvią 

prevencijos programą įvardino pokalbius su buvusiais ar esamais vartotojais. 60,3% apklaustųjų 

(n=120) – specialisto pamoką, 33,7% (n=67) – griežtas bausmes mokykloje.  

Išvados: Didžioji dalis tyrime dalyvavusių moksleivių buvo vartoję psichoaktyvias medžiagas. 

Pagrindinės šių medžiagų vartojimo priežastys - smalsumas, draugų bei artimųjų įtaka. Beveik pusė 

moksleivių buvo nesusipažinę su psichoaktyviomis medžiagomis prieš jų vartojimą. Dauguma 

moksleivių nurodė, kad sužinota informacija prevencinių programų metu, neturėjo įtakos jų 

tolimesniam vartojimui. Efektyviausios taikomos intervencijos mokykloje - pokalbiai su buvusiais ar 

esamais vartotojais, specialistų paskaitos ir griežtos bausmės. 
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SUMMARY 

 

Author: Karolis Zinkevičius 

Title: Awareness of pupils about prevention of the use of psychoactive substances. 

Purpose: To evaluate the awareness of pupils about psychoactive substances, their use and prevention.  

Objectives: 

1. To evaluate and compare the frequency and causes of the use of psychoactive substances 

between Kaunas Saulė and Jonava Jeronimas Ralys gymnasiums’ 3rd and 4th grade pupils. 

2. To clarify the aforementioned pupils’ attitudes towards the use of psychoactive substances 

among adolescents and evaluate their awareness of these substances. 

3. To find out how pupils of 3rd and 4th gymnasium grades in Kaunas Saulė and Jeronimas Ralys 

schools evaluate the functioning of prevention programmes and their impact on the use of 

psychoactive substances by pupils. 

4. To clarify which preventive measures are most effective school and beyond, from the above-

named pupils’ point of view. 

Methods: Anonymous questionnaire developed by the author of the work to assess the practice, 

prevention programmes of the use of psychoactive substances (PAS) and pupils’ opinion on their 

effectiveness.  

Participants of research: Pupils of the 11th and 12th grades of Kaunas Saulė (S) and Jonava Jeronimas 

Ralys (R) (III and IV gymnasium grades) (adults) attending the lessons during the questionnaire survey 

and consenting to answer the questions asked. The study involved 200 pupils. 

Results of research: 68.5% of all pupils (n = 137) used PAS. The main causes included the curiosity, 

“interesting to try” (49.3% (n = 67) versus 50.7% (n = 69) p = 0.81), influence of friends, peers (40.0% 

(n = 20) vs 60.0% (n = 30) p = 0.10), and the use of PAS by relatives (50.0% (n = 15) vs 50.0% (n=15) 

p=0.97). Before use, the aforementioned substances were familiar in detail by 42.4% of R school 

pupils consuming the substances (n = 28) and 57.6% S school pupils consuming the substances (n=38) 

p=0.526). 68.6% of research to persons of S school (n = 59) and 52.4% of R school respondents (n = 

43) pointed out that, despite the information landed during the prevention programs they would still be 

using PAS. 77.4% of respondents (n = 167) described conversations with former or existing users as an 

effective prevention program. 60.3% of the respondents (n = 120) – indicated a specialist lesson, 

33.7% (n = 67) – severe punishment at school.  

Conclusions: Most of the pupils who participated in the research had used psychoactive substances. 

The main reasons for using these substances include curiosity, the influence of friends and relatives. 

Nearly half of the pupils were not familiar with psychoactive substances before their use. Most pupils 
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indicated that the information they learned during the preventive programmes had no effect on their 

continued use. The most effective interventions at school are discussions with former or current users, 

lectures of specialists and strict punishments. 
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INTERESŲ KONFLIKTAS 

 

Darbo rašymo ar tyrimo atlikimo metu interesų konflikto nebuvo. 

 

 

ETIKOS KOMITETO LEIDIMAS 

 

Etikos komiteto leidimą išdavė Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto „Bioetikos centras“. 

Leidimo Nr. BEC-MF-297. Leidimas išduotas 2018-03-05. 
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SANTRUMPOS  

 

PAM – psichoaktyvios medžiagos 

NPM – naujos psichoaktyvios medžiagos 

PSO – Pasaulio Sveikatos Organizacija (ang. WHO – World Health Organization) 

NTAKD – narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 

THC – veiklioji medžiaga randama tam tikrose kanapių rūšyse (Tetrahidrokanabinoliai) 

CBD - veiklioji medžiaga randama tam tikrose kanapių rūšyse (Kanabidioliai) 

BK – baudžiamasis kodeksas 

MDMA - 3,4-metilendioksi-metilamfetaminas  

PMMA - para-metoksi-n-metilamfetaminas 

LD50 – patogeno, radiacijos, toksino, ar, šiame kontekste, cheminės medžiagos kiekis reikalingas 

nužudyti pusę testuotos populiacijos per tam tikrą laiką 

CNS – centrinė nervų sistema 

LSD - lizergo rūgšties dietilamidas 

USD – Jungtinių Valstijų Doleris 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos 

UNODC - Jungtinių Tautų Narkotikų ir Nusikalstamumo Prevencijos Biuras 

PSPĮ – pirminės sveikatos priežiūros įstaiga 

ESPAD (ang. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) - Alkoholio ir kitų 

narkotikų tyrimo projektas Europos mokyklose 
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SĄVOKOS  

 

MDMA – vienas labiausiai paplitusių vakarėlių narkotikų. Tai amfetamino atmaina, stimuliuojanti 

cheminė medžiaga, kurios farmakokinetika pasireiškia dideliu dopamino, norepinefrino ir seratonino 

išsiskyrimu organizme. Minėti neuromediatoriai vartojusiam asmeniui sukelia euforijos pojūtį. 

Opiatai – natūralios medžiagos randamos gamtoje, gautos iš opiumo. Pvz.: morfinas, kodeinas. 

Opioidai – sintetinės ar pusiau sintetinės cheminės medžiagos, kurios jungiasi prie tų pačių receptorių 

kaip ir opiatai. Pvz.: fentanilis, metadonas – sintetiniai, oksikodonas – pusiau sintetinis. 

Prekursoriai – cheminės medžiagos iš kurių atliekant tam tikrus fizikinius ir/ar cheminius procesus 

galima išgauti psichoaktyvią medžiagą. Prekursoriams yra taikomi rinkos suvaržymai.  

Pre-Prekursoriai – prekursoriai, kuriems rinkos ribojimo priemonės nėra taikomos. 

PMA/PMMA – MDMA alternatyva sukelianti panašius pojūčius, tačiau turinti ilgesni skilimo 

pusperiodį ir mažesnę LD50. Šios medžiagos yra toksiškos ir gali sukelti sunkių sveikatos problemų. 

Dėl vėlesnio efekto pasireiškimo ir mažesnės mirtinos dozės ypač dažnas apsinuodijimas šiomis 

cheminėmis medžiagomis.  
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ĮVADAS  

 

Tyrimui pasirinkta ypač pažeidžiama ir problematiška asmenų grupė – pilnamečiai mokiniai. 

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis nuo 2011 m. iki 2017 metų, užregistruotų 

piktnaudžiaujančiųjų narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis moksleivių ir vaikų iki 17 metų amžiaus 

skaičius kito atitinkamai – 10, 16, 16, 18, 21, 34 [1]. Neigiama dinamika stebima tiek kaimų 

regionuose, tiek miestuose. Esama situacija – 6,7/100,000 vaikų, įrašytų į narkologinę įskaitą dėl 

alkoholizmo, narkomanijos ir/ar toksikomanijos sukuria rimtą problemą blaivios ir mąstančios 

Lietuvos koncepcijoje. Iki šiol taikytos prevencijos programos akivaizdžiai neveikia - tokių rodiklių 

nestebima bent per pastaruosius 12 metų, ankstesnės publikuotos statistikos palyginimui rasti 

nepavyko. Šie skaičiai byloja tai, ką ir buvo galima nuspėti - PAM vartojimas paauglių tarpe yra ūmi 

problema, kurios adekvatus sprendimas gali būti tik vienas – aktyvi, specializuota ir laiku taikoma 

pirminė prevencija. 

Ankstyvas PAM vartojimas gali lemti tolimesnį jaunimo elgesį šeimoje, profesinėje srityje ir 

visuomenėje. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad jaunystėje susiformavę alkoholio vartojimo įpročiai 

nulemia didesnę priklausomybių riziką brandžiame amžiuje [40, 42].  

Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti moksleivių požiūrį į minėtą padėtį, PAM vartojimo įpročius bei 

mokyklose taikomas priemones siekiant užkirsti kelią tolimesniam problemos progresavimui. 

Bandoma išsiaiškinti esamų prevencijos programų trūkumus, pasiūlyti alternatyvas.  

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas nėra skatinamas. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Darbo tikslas: Įvertinti moksleivių žinias apie psichoaktyvias medžiagas, jų vartojimą bei 

prevenciją. 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti ir palyginti psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimą bei priežastis tarp Kauno 

„Saulės“ ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijų III ir IV klasės moksleivių. 

2. Išsiaiškinti tirtų moksleivių požiūrį apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą paauglių tarpe bei 

įvertinti jų žinias apie šias medžiagas. 

3. Išsiaiškinti, kaip minėtų gimnazijų moksleiviai vertina prevencijos programų veiklą ir įtaką 

psichoaktyvių medžiagų vartojimui. 

4. Išsiaiškinti, kurios prevencinės priemonės, III ir IV klasės Kauno „Saulės“ ir Jeronimo Ralio 

gimnazistų požiūriu, yra efektyviausios mokykloje ir už jos ribų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

2.1 Sąvokos 

 

Pasak Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) psichoaktyvios medžiagos (PAM), tai tokie 

cheminiai elementai, kuriuos suvartojus yra pakeičiamas vartojusiojo asmens aplinkos suvokimas, 

mąstymas, nuotaika ir emocijos [2]. Psichoaktyvus visiškai nereiškia keliantis priklausomybę, taip pat 

prieš tai minėtų pokyčių dinamika nebūtinai yra neigiama. 

Lietuvoje už PAM kontrolę, prevenciją bei visuomenės edukaciją yra atsakingas narkotikų, 

tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD). Šios institucijos publikuojama informacija – 

„Psichoaktyviosioms medžiagoms priskiriamos tokios medžiagos, kurios neigiamai veikia žmogaus 

psichiką ir sukelia sveikatos bei elgesio sutrikimus.“ [3].  

 

 

2.2 Etiologija 

 

Esminis pokytis psichoaktyvių medžiagų propagavime įvyko 1961 m. Kovo 30 dieną 

Manhatane, kuomet buvo pasirašyta Bendroji narkotinių medžiagų konvencija. Tai tarptautinė sutartis, 

kurią pasirašė 186 šalys (5 kalbomis), jos metu buvo aptarti PAM kontrolės, prieinamumo, pardavimo, 

prevencijos, žmonių turinčių priklausomybių gydymo bei, svarbiausia – draudimo ir bausmių 

klausimai. Sudarytas psichoaktyvių medžiagų (nelegalių ir parduodamu su receptu/gaunamu gydymo 

įstaigose) sąrašas, šios – suskirstytos į 4 grupes. Remiantis jomis – skiriamos bausmės. Svarbu 

paminėti, kad į šį sąrašą buvo įtrauktos visos, kaip tuo metu buvo manyta, grėsmę keliančios 

substancijos, nepaisant atliktų tyrimų, studijų, informacijos ir rezultatų stokos. Kaip pavyzdį galima 

pateikti veikliąją medžiagą kanapėse - Δ-9-Tetrahidrokanabinolį (THC).  Molekulė ir jos specifinė 

struktūra buvo atrasta 1964 m. Jeruzalės hebrajų universiteto tyrėjo Raphael Mechoulam ir jo padėjėjų. 

Nepaisant to, ši medžiaga dar prieš 3 metus buvo įtraukta į minėtą sąrašą ir priskirta I kategorijai. 

Lietuvoje tokių medžiagų disponavimas užtraukia atsakomybę pagal baudžiamąjį kodeksą (BK) [4]. 

PAM niekada nebuvo atsiejamos nuo žmonių gyvenimo – randama archeologinių įrodymų 

apie šių substancijų vartojimą net priešistorėje, bent 10,000 metų atgal. Itin populiarūs ir visiems gerai 

žinomi kokos lapai (kokaino prekursoriai) buvo naudojami daugiau nei prieš 8,000 metų Peru [5]. 

Ronald K. Siegel – amerikietis psichofarmakologas, dirbęs psichiatrijos departamente, domėjęsis 

biobiheviorizmu ir parašęs ne vieną knygą šiomis temomis teigė, kad žmogaus noras pakeisti sąmonę  

yra vienas iš bazinių troškimų, kaip troškulys, alkis ir lytinis potraukis [6]. Šios teorijos šalininkai 

manė, jog būtent tai ir yra priežastis, kodėl dar būdami visai jauni vaikai supasi, sukasi, čiuožinėja ir 
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visaip kitaip bando svaigintis. Santykiai su psichoaktyviomis medžiagomis neapsiriboja vien 

žmonėmis – esti daugybė įrodymų apie šių medžiagų vartojimą gyvūnų karalystėje, pavyzdžiui – katės 

ieško ir valgo paprastosios katžolės žiedus, Australijos kengūros daro didelę žalą opiumo pramonei, 

suvalgydamos auginamas aguonas, keletas plačiai paplitusių elnių rūšių praleidžia po ne vieną valandą 

ieškodamos paprastųjų musmirių ar kitų haliucinogeninių grybų, delfinai dantimis spaudžia 

keturdantes pusliažuves, šios besiginančios išskiria neurotoksinų, kurie priverčia žinduolius pasijusti 

apsvaigusiais, taip pat pastebima ir karvių bei kitų kanopinių gyvūnų intoksikuotų vilnotoju 

drugošiumi (Oxytropis sericea) ir dar daugiau [7]. Daroma išvada, kad minėti augalai ir gyvūnai 

vystėsi bendrai. Tam antrina smegenyse randami šių psichoaktyvių medžiagų receptoriai. 

 

 

2.3 Naujosios psichoaktyvios medžiagos 

 

Minėta Bendroji narkotinių medžiagų konvencija ir prieš tai aptarti ilgalaikiai santykiai su 

šiomis medžiagomis paskatino žmones ieškoti ir sintetinti naujas psichoaktyvias medžiagas (NPM), 

t.y. dar neįtrauktas į sudarytą sąrašą. Šios substancijos dažniausiai yra pardavinėjamos su užrašu „ne 

žmonių vartojimui“ ar slepiamos po tokiomis etiketėmis kaip „vonios druskos“, „maistas augalams“, 

„medžiaga cheminiams tyrimams“ ir dažnu atveju yra kur kas pavojingesnės nei draudžiamos 

medžiagos [8]. „Ištyrus tuos mišinius laboratorijose paaiškėjo, kad produktų sudėtyje nėra ant pakuotės 

įvardintų žolių, kad tai gana vienalytis augalinis mišinys, į kurį pridėta (greičiausiai užpurkšta) 

cheminių medžiagų, jų nenurodant ant pakuotės. Tai sintetinės medžiagos, vadinamos sintetiniais 

kanabinoidais“ [9]. 

 

 

2.4 Priklausomybė. PAM vartojimo tipai. 

 

„Priklausomybė – sveikatos sutrikimas, liguistas potraukis pakartotinai įsijungti į adiktyvius 

santykius/veiklą ar vartoti adiktyvią medžiagą pakartotinai,  sukeliantis disfunkcines fizines, 

psichologines ir socialines pasekmes“ [10]. Šių, galimai priklausomybę keliančių, psichoaktyvių 

medžiagų daugėja sulig kiekviena diena, todėl visų jų išvardinti tiesiog neįmanoma. Patogumo dėlei 

jos yra skirstomos pagal poveikį centrinei nervų sistemai (CNS) į 3 pagrindines kategorijas - 

stimuliantus, depresantus ir haliucinogenus. Tam tikros medžiagos gali turėti platesnio spektro poveikį, 

pvz.: MDMA ar lizergo rūgšties dietilamidas (LSD), todėl yra sukurta daugybė tikslesnių klasifikacijų, 

tačiau vienos, universalios ir visuotinai pripažintos vartoti nėra. Siekiant patikslinti medžiagų poveikį 

atsiranda tokios subkategorijos kaip anksiolitikai, antipsichotiniai, antidepresantai, anaboliniai 
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steroidai, opioidai ir t.t. Nemažiau svarbi klasifikacija pagal patekimą į organizmą, pagrindiniai keliai - 

inhaliacija, injekcija, suvalgymas ar išgėrimas per burną.   

PAM vartojimo dažnis bei medžiagos kiekis, taip pat kaip kitos asmens charakterio savybės ir 

aplinkybės nulems ar priklausomybė vystysis, jei taip – kaip greitai tai įvyks. Skiriami vartojimo tipai: 

1. Eksperimentavimas, kai kuriuose šaltiniuose prieš šią fazę dar išskiriamas 

„iniciavimo“ žingsnis. PAM vartojimas yra visiškai kontroliuojamas, nėra 

psichologinės, fizinės, socialinės priklausomybės. Optimalus metas pirminei 

prevencijai. 

2. Pramoginis vartojimas. Reguliarus medžiagų vartojimas ir tikslingas malonumo 

siekimas. Taikytina antrinė prevencija. 

3. Priklausomybė. Dažniausiai ilgalaikis psichoaktyvių medžiagų nekontroliuojamas 

vartojimas nepaisant žalos vartotojo fizinei, psichologinei ir / ar socialinei sveikatai. 

Asmeniui reikalinga artimųjų, specialistų pagalba. 

1. Tolerancija 

2. Fizinė priklausomybė 

3. Psichologinė priklausomybė  [10] 

 

 

2.5 Prevencijos nauda 

 

Prevencijos pranašumas prieš gydymą aksioma tapęs ne tik medicinos praktikoje, bet ir 

valstybės ekonomikoje. Priklausomybių gydymas yra kompleksinis t.y. paciento gydymas neapsiriboja 

ligoninėmis ar priklausomybių centrais. Asmenims sergantiems šia lėtine liga taikomos socialinės, 

dvasinės, psichologinės reintegracijos į visuomenę programos. Dažnai šios ligos fone atsiranda kitų 

sveikatos sutrikimų, galinčių sąlygoti neįgalumą ar darbingumo sumažėjimą [11]. Medicinos mokslų 

daktaro, gydytojo toksikologo, psichoterapeuto ir psichoanalitiko T. V. Kajoko teigimu „Maždaug 

trečdalis visų gydytų pacientų vėl išgeria per pirmus tris mėnesius po gydymo. Per penkerius metus 

atkrenta devyni iš dešimties pacientų. Tad yra teisėtas klausimas, ar įmanoma gydyti tai, kas išvis nėra 

išgydoma?“ [12]. Preliminari prognozė nėra nei paciento, nei visuomenės, nei valstybės naudai. 

Prarandamos milžiniškos lėšos gydymui, kurios potencialiai nebebus uždirbtos aptariamo individo. 

Nepaisant skirtingų prieš tai minėtų paslaugų kaštų tarp pasaulio valstybių, prevencijos 

programų sukuriama materialinė nauda yra akivaizdi [13, 14]. Yra paskaičiuota, kad Jungtinėse 

Amerikos Valstijose (JAV) nesaikingai vartoto alkoholio žala (nusikaltimai, darbo produktyvumo 

sumažėjimas, sveikatos apsaugos sistemos išlaidos) 2015 metais viršijo 249 milijardus Jungtinių 
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Valstijų dolerių (USD). Nelegaliomis laikomų PAM padaryti nuostoliai siekė 193 milijardus USD 

[15]. 

Ankstyvas kontaktas su PAM yra siejamas su prastesne tolimesnio gyvenimo kokybe [16]. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose Bethany K. Bracken ir bendraautorių atliktas tyrimas (p<0.0001 

tikslumu) parodė, kad pirmoji sąveika su psichotropine medžiaga tolėja priklausomai nuo jos 

“sunkumo“ – alkoholis ~13.2 metai, tuo tarpu kokainas pirmą kartą vartojamas apie penkioliktus 

gyvenimo metus, todėl neabejojama, kad kelią tolimesniam vartojimui užkirsti reikia dar pradinėje 

mokykloje [17]. Prevencija mokyklose - vienas iš svarbiausių aspektų psichoaktyvų medžiagų 

kontrolės klausimu, tačiau apart prevencijos ugdymo įstaigose egzistuoja ir kitos ne mažiau svarbios 

grandys, tai – prevencija gydymo įstaigose ir viešoje erdvėje. Pasitelkus efektyvias priemones visose 

minėtose grandyse galima gauti daug žadančių rezultatų [18]. 

 

 

2.6 Prevencijos programos Lietuvos mokyklose 

 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos mokyklose buvo vykdoma daugybė įvairių PAM vartojimo 

prevencijos kampanijų (skirtų tiek mokytojams ir kitiems ugdymo veikloje dalyvaujantiems 

specialistams, tiek tiesiogiai mokiniams) – vienos jų organizuojamos nacionaliniu mastu NTAKD, 

likusios individualių ugdymo įstaigų.  

• 2017 metais Lietuvoje ir dar daugiau nei 30 viso pasaulio šalių buvo pradėta įgyvendinti „<...> 

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) <...> socialinė 

informacinė kampanija „Pirmiausia – išklausyk“ (angl. Listen First)“ [19]. Ši priemonė skirta 

mokytojams ir kitiems specialistams (prevencijos, sveikatos priežiūros ir t.t.), politikos 

formuotojams, tėvams, akcentuota į nepakankamą moksleivių dalyvavimą mokyklos gyvenime 

(pamokų metu ir užklasinėje veikloje) ir su tuo kylančiomis problemomis. Iš anglų kalbos buvo 

išversta dalinamoji medžiaga bei vaizdo klipas. 

• „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“ programa, kurią sudarė specialus, naujausiais tyrimų duomenimis 

pagrįstas informacinis leidinys bei vaizdo klipas (nemokamai transliuotas daugelyje šalies 

prekybos centrų, kino teatrų, televizijos programų reklamų metu, pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigose (PSPĮ), įvairių renginių metu) buvo taikoma 2015 – 2016 metais. Taip pat organizuotas 

konkursas geriausiam straipsniui apie PAM vartojimo prevenciją. „Kampanijos tikslas – siekti 

paveikti tėvų elgseną, skatinti elgtis atsakingai prieš savo vaikus bei susimąstyti, ar esame 

tinkamas pavyzdys savo vaikams, formuojant neigiamas nuostatas psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo atžvilgiu“ [20]. Informaciniame leidinyje moksleivių tėvai buvo supažindinti su 

labiausiai paplitusiomis substancijomis (priešingai daugumos nuomonei, buvo aiškiai apibrėžta, 
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kad į psichoaktyvių medžiagų sąvoką įeina ir alkoholis, tabakas, ir kofeinas), jų poveikiu, 

apmokyti atpažinti vartojantį vaiką, pastebėti ženklus aplinkoje, supažindinti su pagalbos šaltiniais 

[21]. 

• Prevencijos programa „Išpilk 2012 – 2013“. „Tyrimų duomenys rodo, kad kartais moksleiviai apie 

narkotikus žino daugiau negu suaugusieji - mokytojai, tėvai ir gydytojai“ [21]. Būtent šiomis 

išvadomis grista minėta prevencijos kampanija skatino pačius moksleivius įsitraukti į prevencinę – 

edukacinę veiklą bei atkreipti savo klasės draugų, bendraamžių dėmesį į alkoholio vartojimo 

problemą. „Programą sudarė du etapai: prevencinių plakatų (2012 m.) ir prevencinės – edukacinės 

reklamos scenarijaus (2013 m.) kūrimo konkursai“ [22]. 

Atskirų mokyklų administracijos ir socialinių darbuotojų (specialistų) taikomos 

prevencijos programos tarp kitų ugdymo įstaigų ryškiai nesiskiria ir jau daugybę metų nesikeičia. 

Dažniausiai pasitaikančios yra šios:  

• „Prevencijos prieš <...> savaitė“; 

• Įvairūs plakatai, skrajutės; 

• Klasės auklėtojo ar kito mokytojo pravedama pamoka; 

• Specialisto (gydytojo, policininko ar kt.) pravedama pamoka; 

 

 

2.7 Prevencijos programos visuomenėje 

 

Kitas svarbus komponentas sistemoje – prevencija visuomenėje. Pasaulio sveikatos 

organizacijos ir kitų institucijų atlikti tyrimai įrodė, kad efektyviausios priemonės mažinant 

priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų paplitimą visuomenėje bei skatinant racionalų ir saikingą 

vartojimą yra šios [23]: 

• Alkoholio, tabako akcizo didinimas, t.y. legalių PAM branginimas; 

• Amžiaus cenzo, nuo kurio galima legaliai vartoti PAM, didinimas; 

• PAM reklamos draudimas visose viešose erdvėse; 

 

Verta atkreipti dėmesį, kad laisvės atėmimo bausmės ar kitų kardomųjų priemonių taikymas 

neturi įtakos psichoaktyvių medžiagų vartojimui. 2017 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose 

atliktame tyrime viena iš suformuluotų hipotezių buvo - „Valstijos su didesniu įkalinimo dėl narkotinių 

medžiagų (išskyrus alkoholį, tabaką ir marihuaną) vartojimo / platinimo / disponavimo rodikliu, 

atspindės mažesnį vartojimą tarp gyventojų“. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad statistiškai 

reikšmingo skirtumo tarp įkalinimo bausmių kiekio (jų trukmės) ir narkotikų vartojimo, policijos 

iškvietimų dėl psichotropinių medžiagų sukeltų nusikaltimų bei mirčių nuo perdozavimo nėra [24]. 
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Neatsižvelgiant į atliktus tyrimus ir naujausią informaciją, Lietuvoje bausmės yra vis griežtinamos, o 

pasauliniu mastu legalizuojamos / dekriminalizuojamos medžiagos vis dar stigmatizuojamos ir siunčia 

asmenį (įskaitant ir nepilnamečius moksleivius) į kalėjimą. 

− „tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar 

psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas 

bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ [25]. 

 

2018 metais NTAKD kaip vieną iš būdų išgirsti visuomenės nuomonę apie psichotropines 

medžiagas ir gerinti tolimesnės prevencijos rezultatus pasitelkė visuotinai prieinamą anketą „Kokia 

turi būti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei prevencijos programa ateinantiems 10 metų?“. 

Joje respondentai galėjo išreikšti savo nuomonę penkiose pagrindinėse srityse: 

1. Prevencija 

2. Gydymas 

3. Baudžiamoji narkotikų politika 

4. Žalos mažinimas 

5. Alkoholio ir tabako kontrolė 

 

 Tikimasi, kad „Apklausoje pateiktos idėjos padės atsakyti į visuomenei taip rūpimus 

klausimus: kaip ugdyti jauną žmogų, kaip užtikrinti reikiamą pagalbą priklausomiems asmenims...“ 

[26].  Surinkti rezultatai nėra viešai prieinami, tačiau kontaktas ir komunikacija nenuginčijamai geriau, 

nei neapgalvotas bausmių skyrimas vietoje reikalingo gydymo. 

 

 

2.8 Nacionalinė statistika 

 

Pasitelkiant į pagalbą visas prieš tai minėtas psichoaktyvių medžiagų, įskaitant alkoholį ir 

tabaką, prevencijos programas (vykdomas mokyklose tiek nacionaliniu tiek vietiniu mastu, prieinamas 

visuomenėje, gydymo įstaigose ir t.t.) būtų galima tikėtis nedidelių vartojimo paplitimo rodiklių, tačiau 

reali situacija yra kiek kitokia. Atlikti tyrimai ir gauta statistika aptariama šiame skirsnyje.  

ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) tai alkoholio ir 

kitų narkotinių medžiagų tyrimo projektas, pradėtas rengti dar 1995 metais, vykdomas daugelyje 

Europos valstybių, tačiau neapsiribojantis jose. „Pagrindinis ESPAD tyrimų tikslas – kas ketverius 

metus surinkti palyginimui tinkamus duomenis apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą vienoje 

mokinių amžiaus grupėje bei nustatyti šių medžiagų paplitimo veiksnius, esančius tiek šių medžiagų 

paklausos, tiek pasiūlos pusėje“ [27]. Lietuva yra viena iš 21 dalyvaujančios šalies, kuri rinko 
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duomenis visus (6) kartus, todėl vertinti dinamiką galima itin objektyviai [28]. Naujausias tyrimas 

buvo atliktas 2015 metais, apklausoje dalyvavo 35 Europos valstybės. Atsižvelgiant į ESPAD 

rekomendacijas, ekonominius bei loginius kriterijus, Lietuvoje tyrimo imtis (taikant dvipakopę 

stratifikuotą lizdinę atranką, kai vienas lizdas buvo mokykla, kitas – klasė, kurioje tiriamasis mokosi) 

buvo sudaroma iš atrankinės visumos (26.390 moksleivių). Gauta 2573 tinkamos analizei anketos. 

Žemiau pateikiami aktualiausi apibendrinti rezultatai.  

  

1 pav. Bent kartą gyvenime rūkė cigaretes (proc.) 

 

„ESPAD 2015 tyrimo duomenimis, 65 proc. (69 proc. berniukų ir 60 proc. mergaičių) 15–16 

m. amžiaus Lietuvos moksleivių bent kartą gyvenime buvo rūkę cigaretę.“ (žr. 1 pav.) [29] 

 

2 pav. Alkoholio vartojimas bent 1-2 kartus per gyvenimą (proc.) 

 

“<...> bent vieną - du kartus gyvenime alkoholinius gėrimus vartojo 87 proc. Lietuvos 

paauglių <...>. Vartoję alkoholius gėrimus bent kartą per paskutinius 12 mėnesių iki apklausos 



18 
 

Lietuvoje nurodė 69 proc. paauglių <...>. Per paskutiniąsias 30 dienų vartoję alkoholinius gėrimus 

Lietuvoje teigė 34 proc. paauglių <...>.“ (žr. 2 pav.) [29] 

 

3 pav. Bent kartą-du gyvenime vartojo kokį nors nelegalų narkotiką (proc., visi moksleiviai) 

 

„2015 m. bent kartą - du gyvenime vartojusių kokį nors narkotiką paauglių buvo 19,2 proc. 

<...>. Nelegalių narkotikų vartojimo didėjimo tendencija pakito stabilizacijos ir mažėjimo linkme: jų 

paplitimas per pastaruosius ketverius metus sumažėjo beveik 3 procentais.“ (žr. 3 pav.) [29] 

Demonstruoti rodikliai, nors ir lyginant su 2011 m. ESPAD tyrimo rezultatais rodo teigiamą 

dinamiką, tačiau daugelyje esminių sričių, pvz. tabako prieinamumas  ar pirmos surūkytos cigaretės 

amžius (keletas iš daugelio galimų pavyzdžių) Lietuva atsilieka nuo ESPAD vidurkio. [30] Esamos 

prevencijos programos duoda rezultatų, bet PSO stebimose tendencijose (Lietuva užima antrą vietą iš 

191 pagal užfiksuoto alkoholio suvartojimą asmeniui, vyresniam kaip 15 metų, 2010 metų duomenimis 

[31]) mūsų šalis yra viena iš labiausiai vartojančių PAM pasaulyje, todėl pastovus investavimas į 

papildomas programas ir jau esamų tobulinimas turėtų būti vienas iš ateities veiklų prioritetų. 
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3. TYRIMO METODIKA IR METODAI 

 

Tyrimo planavimas (organizavimas): baigiamojo magistrinio darbo planas buvo parengtas 

2016 metų lapkričio mėnesį. Kiekvienam ateinančių mokslo metų pusmečiui buvo priskirta po etapinę 

užduotį. IX semestro metu numatyta ieškoti mokslinės literatūros susijusios su rašomo darbo tema 

prieinamose duomenų bazėse (Medline, UpToDate, Medscape, HighWire, Healthline, Lietuvos 

bibliotekų (LSMU) kataloguose ir t.t.), gilintis į problemos esmę. Sekančio, X pusmečio metu tęsta 

informacijos paieška ir pradėta literatūros analizė t.y. teorinės darbo dalies rašymas bei sukurta ir 

mokslinio darbo vadovo patvirtinta vėliau naudota anketa. VI kurso eigoje gautas etikos komiteto 

leidimas ir pradėtas tyrimo organizavimas. Pabaigta rašyti teorinė baigiamojo magistrinio darbo dalis, 

atlikta rezultatų analizė pasinaudojant Microsoft Excel 2016 ir SPSS programas. XII semestro metu 

suformuluotos išvados, pateiktos tezės, pabaigtas darbas pristatytas darbo vadovui ir pateiktas 

recenzijai.  

Anketinė apklausa pradėta 2018 metų kovo 10 dieną, baigtas 2018 metų kovo 30 dieną. Šiam 

tyrimui atlikti buvo gautas Etikos komiteto leidimas, kurį išdavė Lietuvos Sveikatos Mokslų 

Universiteto „Bioetikos centras“. Leidimo Nr. BEC-MF-297. Leidimas išduotas 2018-03-05. 

 

Tiriamųjų atranka:  

• Įraukimo kriterijai: 

• Moksleivio amžius ≥18 metų; 

• Pasirašyta informuoto asmens sutikimo forma (patvirtinta Bioetikos komiteto); 

• Atmetimo kriterijai: 

• Moksleivio amžius <18 metų; 

• Blogai užpildyta ar neatsakyta anketa; 

• Asmenys nesutikę dalyvauti tyrime; 

Tyrimo objektas: Kauno „Saulės“ (mokykla S) bei Jonavos Jeronimo Ralio (mokykla R) 

gimnazijų 11 ir 12 klasės (III ir IV gimnazijos klasės) moksleiviai (pilnamečiai asmenys), 

dalyvaujantys pamokose apklausos vykdymo metu ir sutikę atsakyti į pateiktus klausimus. Viso 200 

tiriamųjų (po 100 moksleivių kiekvienoje gimnazijoje). 

Tyrimo metodai: darbo autoriaus sukurta anoniminė anketa. Klausimynas sudarytas siekiant 

atskleisti moksleivių nuomonę į esminius klausimus: 

• Ar PAM vartojimas paauglių tarpe yra problema? 

• Kokios prevencijos priemonės yra taikomos jų ugdymo įstaigoje?  

• Minėtų programų/kampanijų efektyvumas; 
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• Ką galima pakeisti siekiant geresnių rezultatų? 

• III ir IV gimnazijų klasių moksleivių psichoaktyvių medžiagų vartojimo įpročius 

(dažniausiai vartojamos medžiagos, vartojimo priežastys ir kt.); 

Anketa pridėta prieduose (žr. priedas Nr. 1). 

Duomenų analizės metodai: gautų anketos duomenų rezultatų analizei buvo naudotas IBM 

SPSS 25.0 statistinis paketas ir Microsoft Excel 2016 programa. Kokybiniams požymių pasitaikymo 

dažnumų skirtumams įvertinti buvo naudojamas Pearson‘o chi kvadrato kriterijus, požymiai vertinami 

reikšmių dažniais ir procentais, duomenys pateikti lentelėse ir diagramose. Pasirinktas statistinio 

patikimumo lygmuo p<0,05.  
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4. REZULTATAI 
 

4.1 Tiriamųjų charakteristika 

 

Tyrime dalyvavo 200 tiriamųjų, vienuoliktos ir dvyliktos (III ir IV gimnazijos) klasių 

moksleivių, kurių 55% sudarė vaikinai (n=110) ir 45% - merginos (n=90). Įvertinta 100 R mokyklos 

mokinių (38 merginos ir 62 vaikinai) ir 100 S mokyklos mokinių (52 merginos ir 48 vaikinai). 

Tiriamųjų amžiaus vidurkis 18,20 ± 0,40 m. (Min. 18; Max 19). 

61,5% apklaustųjų sudarė abiturientai (n=123), likę 38,5% buvo vienuoliktokai (n=77).  

 

 

4.2 PAM vartojimo charakteristika 

  

 

4 pav. Moksleivių nuomonė apie PAM vartojimą paauglystėje (p<0,05) 

 

77% R mokyklos vienuoliktokų – dvyliktokų (n=77) ir 60% S mokyklos respondentų (n=60) 

mano, kad PAM vartojimas paauglių tarpe yra problema (p=0,016) (žr. 4 pav.). 
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5 pav. PAM vartojimo mokyklose palyginimas (p<0,05) 

 

68,5% visų moksleivių (n=137) vartojo PAM. Vartojimo dažnis tarp mokyklų statistiškai 

reikšmingai skyrėsi. PAM yra vartoję ir/ar vis dar vartoja 59% R mokyklos apklaustų moksleivių 

(n=59) ir 78% S mokyklos apklaustųjų (n=78) (p=0,04) (žr. 5 pav.). Statistiškai reikšmingai 

neišsiskyrė vaikinų ir merginų PAM vartojimas įpročiai (68,8% (n=64) vs. 68,2% (n=73)) (p>0,05). 

Prieš PAM vartojimą su minėtomis medžiagomis detaliai susipažinę buvo 42,4% R mokyklos 

vartojančių apklaustųjų ir 57,6% vartojančių S gimnazistų (statistiškai reikšmingo skirtumo nestebėta). 

Dažniausiai vartojama PAM abejose mokyklose buvo alkoholis (160 respondentų paminėjo 

vartoję šią medžiagą). R gimnazijos moksleiviai sudarė 50,6% visų vartojusių ir/ar vis dar vartojančių 

moksleivių, S – 49,4%. Tabaką įvardino 111 moksleivių: 42,2% R gimnazijos moksleivių ir 56,8% S 

mok. gimnazistų. Vaistus (pvz.: raminamieji, benzodiazepinai ir t.t.) yra bandę 85 mokiniai - 44,7%  ir 

55,3% atitinkamose gimnazijose. Labiausiai paplitusi nelegali PAM yra THC (marichuana). Kanapes 

buvo vartoję 50 apklaustųjų iš abiejų mokyklų. Iš visų vartojančių, R mokykloje šią medžiagą teigė 

bandę 36% mokinių, S – 64%. besimokančių tiriamųjų (žr. 6 pav.). 
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6 pav. Moksleivių vartojamos PAM 

 

Palyginti abiejų mokyklų moksleivių PAM vartojimo ypatumai. Šias medžiagas yra vartoję 82 

R ir 86 S gimnazijų apklaustieji. Statistiškai reikšmingas skirtumas rastas alkoholio (98,8% (n=81) vs. 

91,9% (n=79) p=0,035) ir marihuanos (22,0% (n=18) vs. 37,2% (n=32) p=0,031) vartojime tarp R ir S 

mokyklų (žr. 1 lentelė). 

 

1 Lentelė. PAM vartojimo palyginimas tarp tirtų mokyklų 

PAM Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija 

(n=82) 

Kauno „Saulės“ gimnazija 

(n=86) 

p reikšmė 

Alkoholis 98,8% 91,9% 0,035* 

Vaistai 46,3% 54,7% 0,282 

Nikotinas 58,5% 73,3% 0,44 

THC 22,0% 37,2% 0,031* 

Lakiosios medžiagos 4,9% 7,0% 0,566 

Haliucinogenai 3,7% 4,7% 0,748 

Stimuliantai 6,1% 10,5% 0,306 

Opioidai ir kt. 

depresantai 

6,1% 4,7% 0,677 

*p<0,05. Skaičiuota remiantis Pearson‘o Chi kvadratu. n – į klausimą atsakiusiųjų mokinių 

skaičius 

 

Dažniausios moksleivių PAM vartojimo priežastys tarp R ir S mokyklų vartojusių/vartojančių 

moksleivių statistiškai reikšmingai neišsiskyrė (p>0,05). Pagrindinės priežastys buvo smalsumas 
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„buvo įdomu pabandyti“ (49,3% (n=67) vs. 50,7% (n=69) p=0,81), draugų, bendraamžių įtaka (40,0% 

(n=20) vs. 60,0% (n=30) p=0,10) bei artimųjų PAM vartojimas (50,0% (n=15) vs. 50,0% (n=15) 

p=0,97).  Taip pat buvusio ar esamo vartojimo priežastį ,,norą pritapti prie aplinkos” įvardino 7% R 

gimnazijos moksleivių (n=7)) ir 6% respondentų (n=6) iš S mokymo įstaigos (p=0,92).  

Tolimesnio moksleivių PAM vartojimo dažniausia aplinkybė buvo nurodoma kaip vartojimas 

per šventes ar „esant progai“. Taip teigė 47,6% R gimnazijos mokinių (n=39) ir 42,2% S mokyklos 

vienuoliktokų – dvyliktokų (n=35). Vos 1,2% R mokyklos moksleivių (n=1) prisipažino toliau 

vartojantis PAM dėl esamos priklausomybės, tuo tarpu tolimesnį vartojimą dėl šios problemos išreiškė 

net 10,8% S gimnazistų (n=9). 35,4% R moksleivių (n=29) bei 28,9% S gimnazistų (n=24) toliau PAM 

nebevartoja, tačiau nesigaili pabandę. Dėl buvusio PAM vartojimo gailisi ir nebevartoja 6,7% visų R ir 

S respondentų (n=11) (p=0,194). Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp mokyklų nestebėta  (žr. 7 pav.). 

 

 

7 pav. Paauglių nuomonė apie buvusį vartojimą (p>0,05) 

 

Atsižvelgdami į PAM vartojimo įpročius 43,5% visų respondentų (n=73) savo vartojimą 

įvardino kaip žalingą sveikatai. 41,7% (n=70) teigė, kad jų vartojimo įpročiai sveikatai grėsmės 

nekelia, likę 14,9% apklaustųjų (n=25) šiuo klausimu nuomonės neturėjo (žr. 8 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

8 pav. Paauglių nuomonė apie buvusio vartojimo poveikį sveikatai. 

 

Nuomonės apie PAM poveikį sveikatai tarp R ir S gimnazijų vartojančių moksleivių 

statistiškai reikšmingai išsiskyrė (p=0,014) (žr. 2 lentelė). 

 

2 lentelė. Nuomonė apie PAM poveikį sveikatai 

PAM poveikis sveikatai 

Jonavos Jeronimo Ralio 

gimnazija 

(n=82) 

Kauno „Saulės“ 

gimnazija 

(n=86) 

Žalingas sveikatai 54,9% 32,6% 

Sveikatai nekenkia 32,9% 50% 

Neturi nuomonės 12,2% 17,4% 

p=0,014. Skaičiuota remiantis Pearson‘o Chi kvadratu. n – į klausimą atsakiusiųjų mokinių 

skaičius 

 

 

4.3 Prevencijos programos 

 

Paklausus apie prevencijos programų mokymo įstaigose organizavimą dauguma respondentų 

atsakė, jog tokios programos jų mokyklose yra vykdomos – 77,5% (n=155). R mokykloje tai sudarė 

72% moksleivių, o S – 83% (p=0,168). 

Didžioji dauguma moksleivių tikslaus organizuotų prevencijos programų skaičiaus įvardinti 

negali („nežinau, nepamenu“) (žr. 9 pav.) 
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9 pav. Buvusių prevencijos programų skaičius per visus mokslo metus. 

 

Dažniausia prevencijos programa vykdoma R mokykloje buvo klasės auklėtojo ar kito 

mokytojo pamoka. 64,6% minėtos mokyklos mokinių (n=51) ir 21,3% besimokančių (n=19) S 

mokykloje. S mokymo įstaigoje populiariausia akcija buvo specialisto (gydytojo, policininko ar kt.) 

pamoka – 69,7% (n=53). Statistiškai reikšmingi skirtumai stebimi tarp ,,Prevencijos prieš ... savaitės“ 

vykdymo minėtose mokyklose. Ši prevencijos priemonė pastebėta 19% R mokyklos moksleivių (n=15) 

ir 48,3% S mokyklos vienuoliktoku – dvyliktokų (n=43). Pirmojoje mokykloje plakatus identifikavo 

32,9% tos mokyklos moksleivių (n=26), antrojoje 46,1% besimokančiųjų (n=41) (žr. 3 lentelė).  

 

3 lentelė. Taikytos prevencinės programos 

Prevencijos programa 

Jonavos Jeronimo 

Ralio gimnazija 

(n=79) 

Kauno „Saulės“ 

gimnazija 

(n=89) 

p reikšmė 

Mokytojo pamoka 64,6% 21,3% <0,001* 

Specialisto pamoka 50,6% 69,7% 0,012* 

Plakatai, skrajutės 32,9% 46,1% 0,082 

,,Prevencijos savaitė” 19,0% 48,3% <0,001* 

*p<0,05. Skaičiuota remiantis Pearson‘o Chi kvadratu. n – į klausimą atsakiusiųjų mokinių 

skaičius 

 

Visų tiriamųjų (n=139) nuomonė apie prevencijos programų kokybę (dešimtbalėje skalėje) 

7,01±2,14, min 1, max 10, mediana 7. Nuomonės šiuo klausimu tarp abiejų mokyklų mokinių 
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statistiškai reikšmingai neišsiskyrė R (n=71) – 6,79±1,93, (Min. 3, Maks. 10, Mediana 7), S (n=68) 

7,26±2,34, (Min. 1, Maks. 10, Mediana 8) (p=0,208). 

Dažniausiai taikytos prevencinės priemonės prieš alkoholį, nikotiną, THC ir bendrai prieš 

visus narkotikus (žr. 10 pav.). 

 

 

10 pav. Atliktos prevencijos programos prieš įvairias PAM 

 

39,5% moksleivių (n=77) paklaustų kuo buvo naudinga prevencijos programa, kurioje jie 

dalyvavo, atsakė, kad jos metu įgavo daugiau žinių apie aptariamą medžiagą. Lygiai tiek pat atsakymų 

susilaukė ir teiginys, kad tai buvo visiškai nenaudinga. Apie 16% respondentų (n=31) po dalyvavimo 

vienoje ar keliose akcijose prieš PAM vartojimą įvardino, jog tai atgrasė juos nuo minėtos medžiagos 

vartojimo. Dauguma šių moksleivių buvo R gimnazijos atstovai – 20,6% (n=20). Vos 3,1% 

atsakiusiųjų (n=6) po dalyvavimo programoje pakeitė prieš tai buvusią nuomonę apie PAM (p=0,248). 

Tiriamieji nurodė 3 jų manymu efektyviausius prevencijos prieš PAM būdus. 77,4% 

respondentų (n=167) kaip efektyvią prevencijos programą įvardino pokalbius su buvusiais ar esamais 

vartotojais. 60,3% apklaustųjų (n=120) – specialisto pamoką, 33,7% (n=67) – griežtas bausmes 

mokykloje. Abiejose gimnazijose respondentų nuomonė apie efektyviausias intervencijas statistiškai 

reikšmingai neišsiskyrė (p>0,05). 

92,5% visų moksleivių (n=184) neįvardino tarp 3 veiksmingiausių prevencijos būdų 

„Prevencijos prieš... savaitė“ renginius, 88,4% respondentų taip pat nenurodė mokytojo pamokas kaip 

efektyvios priemonės.  
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4 lentelė. Prevencinių priemonių veiksmingumas už mokyklos ribų 

Prevencijos priemonė 

Jonavos Jeronimo 

Ralio gimnazija 

(n=100) 

Kauno „Saulės“ 

gimnazija 

(n=100) 

Visi respondentai 

(n=200) 

Gąsdinantys vaizdai ant 

cigarečių pakelių 
81% 82% 81,5% 

Alkoholio reklamos 

draudimas 
65% 68% 66,5% 

Žinomų žmonių 

pavyzdžiai 
55% 44% 49% 

Pardavimo laiko 

ribojimas 
41% 43% 42% 

PAM kainų didėjimas 28% 25% 26,5% 

Viešos paskaitos apie 

PAM 
25% 27% 26% 

*p>0,05. Skaičiuota remiantis Pearson‘o Chi kvadratu. n – į klausimą atsakiusiųjų mokinių 

skaičius 

 

Labiausiai pastebimos prevencinės priemonės prieš PAM už mokyklos ribų buvo gąsdinantys 

vaizdai ant tabako gaminių (81,5%), alkoholio reklamos draudimas (66,5%), žinomų žmonių įtaka 

(49%), pardavimo laiko ribojimas (42%) ir t.t. (žr. 4 lentelė). 

 

 

11 pav. Prevencijos programų efektyvumo palyginimas tarp mokyklų (*p<0,05) 
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Įvertinta R ir S gimnazijų moksleivių nuomonė apie prevencinių programų efektyvumą 

mokykloje ir už jos ribų. Didžioji dalis moksleivių (61% vs. 41%) nurodė, kad tiek mokykloje, tiek 

visuomenėje vykdomos programos yra vienodai svarbios (žr. 11 pav.). 

68,6% S mokyklos tiriamųjų (n=59) bei 52,4% R respondentų (n=43) nurodė, kad nepaisant 

informacijos sužinotos prevencijos programų metu vis tiek vartotų PAM (žr. 12 pav.). 

 

12 pav. Intervencijų poveikis 

 

Pastebėta, kad respondentų, paklaustų apie PAM vartojimą ir vartotas/vartojamas medžiagas, 

atsakymai nesutapo t.y. 56% R mokyklos moksleivių (n=23/41), nors ir teigė nevartojantys PAM, 

pažymėjo alkoholį kaip vartojamą medžiagą. Tuo tarpu S mokykloje „melavusių“ respondentų buvo 

statistiškai reikšmingai mažiau – 35% (n=7/20) (p=0,034). 
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5. REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Šiame tiriamajame moksliniame darbe analizuojamos moksleivių žinios apie psichoaktyvias 

medžiagas, šių medžiagų vartojimą bei taikomas prevencines programas, kuriose svarbiausias vaidmuo 

tenka mokyklos bendruomenei. Lyginti dviejų mokyklų: Kauno „Saulės“ bei Jonavos Jeronimo Ralio 

gimnazijų 11 ir 12 klasės (≥ 18m.) moksleivių anoniminių anketų duomenys.  

 

 

5.1 Psichoaktyvių medžiagų vartojimo ypatumai 

 

Atlikto tyrimo rezultatai  rodo,  jog  alkoholio,  nikotino  ir  kitų  PAM vartojimo problema 

išlieka itin aktuali tarp  ≥ 18 metų amžiaus  moksleivių. 77% Jonavos Jeronimo Ralio ir 60% Kauno 

,,Saulės” gimnazijos vienuoliktos – dvyliktos klasės moksleivių mano, kad jaunimo PAM vartojimas 

yra problema. Net 78%  Kauno ,,Saulės“ ir 59% R mokyklos apklaustų moksleivių yra vartoję ir/ar vis 

dar vartoja PAM. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad  dažniausiai  pradedama vartoti PAM dar 

mokykloje [32].  

Tyrimo dalyvių dažniausiai vartojamos PAM buvo alkoholis, nikotinas ir psichotropiniai 

vaistai (pvz.: benzodiazepinai, raminamieji). Vilugron ir bendraautorių tyrimas (Ispanija) atskleidė, 

kad 39% paauglių vartojo alkoholį pastarojo mėnesio laikotarpiu, 31% - nikotino gaminius, 33% rūkė 

marihuaną ir 33% pripažino migdomųjų ir raminamųjų vaistų vartojimą [37]. Andrade ir 

bendraautoriai nurodo (Portugalija), kad 69,6% moksleivių reguliariai vartoja alkoholį, 12,4% - 

cigaretes [38]. Literatūroje nurodoma, kad labiausiai paplitusi PAM paauglystėje - alkoholis. 70 - 90% 

paauglių Europoje ir JAV yra vartoję alkoholinius gėrimus dar iki 18 metų [33]. Remiantis ESPAD 

2015 tyrimo duomenimis, Lietuvoje alkoholio vartojimas tarp jaunesnės populiacijos (15 – 16 m. 

amžiaus paauglių) mažėja, tačiau išlieka labai aukštas. Lietuvoje, bent vieną - du kartus gyvenime, 

alkoholinius gėrimus vartojo 87 proc. apklaustų moksleivių, o tai yra šiek tiek daugiau nei Europos 

vidurkis (81 proc.) [34]. Tiek Lietuvoje, tiek Europoje dažniausias amžius, kai paaugliai pirmą kartą 

paragauja alkoholio yra 14 metų [52].  

Remiantis Pasaulio  sveikatos  organizacijos  (PSO)  duomenimis, rūkymo  paplitimas 

pasaulyje –  1,1mlrd.  žmonių,  iš  kurių  250 mln.  yra  paaugliai iki 18 metų  amžiaus [35]. Nors 

legaliai  tabakas ir jo gaminiai  parduodami tik nuo 18 metų, tačiau net 87% nuolatos rūkančių asmenų 

rūkyti pradėjo dar būdami nepilnamečiai [36].  

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad labiausiai paplitusi tarp moksleivių nelegali PAM - THC 

(marihuana, kanapės). Net 64% Kauno ,,Saulės“ gimnazijos PAM vartojančių moksleivių ir 36% 

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių yra vartoję THC. Kanadoje buvo atliktas tyrimas, 
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kuriame vertinti moksleivių marihuanos vartojimo įpročiai. 12,5% respondentų teigė, kad kanapes 

vartoja reguliariai [41]. Dieker ir bendraautorių tyrimas atskleidė marihuanos vartojimo sąsaja su 

nikotino rūkymu (JAV). Daugiau nei pusė marihuaną vartojančių moksleivių taip pat rūko ir cigaretes 

[39]. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, populiariausias nelegalus narkotikas yra marihuana [34]. 

Remiantis ESPAD 2015 tyrimu, 17,7% apklaustųjų teigė, kad nors kartą gyvenime rūkė marihuaną 

(2011 m. –  19,6%). Svarbu paminėti ir apie legalius receptinius psichotropinius medikamentus. 

2011m. legalių raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas tarp paauglių, gydytojui jų nepaskyrus, 

Lietuvoje buvo vienas iš didžiausių Europoje (apie 13 – 14 proc.), tačiau 2015m. tyrimo duomenimis 

šių medžiagų vartojimas ėmė mažėti ir siekė 9%. Merginos dažniau vartojo minėtas medžiagas 

(12,4%), tuo tarpu tik 5,5%  vaikinų nurodė vartoję raminamuosius ir/ar migdomuosius vaistus [34].  

 

 

5.2 Psichoaktyvių medžiagų vartojimo priežastys 

 

Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad pagrindinės PAM vartojimo priežastys S (49,3%) ir R 

(50,7%) gimnazijose buvo smalsumas, draugų, bendraamžių įtaka (40,0% vs. 60,0%) bei artimųjų 

PAM vartojimas (50,0% vs. 50,0%). Kitų autorių tyrimų rezultatai panašūs. Dažniausiai jaunuoliai 

nurodo, jog alkoholį vartoja dėl noro apsvaigti, pasijusti laimingu bei ieškant savo tapatumo (nenoras 

išsiskirti iš bendraamžių) [44]. Televizija ir internetas taip pat minimi kaip informacijos priemonės, 

turinčios įtakos išbandyti PAM [51]. Svarbu paminėti, kad PAM vartojimo priežastys su amžiumi kinta. 

Bendraamžių ir artimųjų įtaka tampa nebe tokia svarbi. Pagrindinė psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo priežastis tarp studentų tampa noras atsipalaiduoti [43]. 

 

 

5.3 Prevencinių programų vykdomų mokykloje ypatumai/palyginimas 

 

77,5% atlikto tyrimo respondentų teigė, kad žino apie jų mokykloje yra vykdomos 

prevencinės programos. Tiriamieji nurodė 3 jų manymu efektyviausius prevencijos prieš PAM būdus 

mokyklose. 77,4% įvardino pokalbius su buvusiais ar esamais vartotojais, 60,3% – specialisto pamoką 

(gydytojo), 33,7% – griežtas bausmes mokykloje. Net 88,4% moksleivių mokytojo prevencinė pamoka 

nesudomino ir neatrodė efektyvi intervencija. Visgi, dažniausia prevencijos programa vykdoma R 

mokykloje buvo mokytojo pamoka, tuo tarpu S - specialisto (gydytojo, policininko ar kt.) paskaita. 

Lietuvoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją šalies ugdymo įstaigose 

reglamentuojantys teisės aktai nurodo mokyklų vadovų atsakomybę ir veiksmus vykdant PAM 

vartojimo prevenciją [46, 47]. Stonienė ir Izokaitis atliko tyrimą, vertinantį mokiniams teikiamų 
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ankstyvosios intervencijos paslaugų dėl PAM vartojimo prieinamumą bendrojo ugdymo mokykloje 

(mokytojo požiūris). Tyrimas atskleidė, kad mokykloje dirbantiems mokytojams gana sudėtinga 

vykdyti ankstyvąją PAM vartojimo intervenciją dėl didelio darbo krūvio ir nepakankamo pasirengimo 

užsiimti tokia veikla [46]. Minėti autoriai taip pat tyrė mokinių požiūrį į prevencines programas. 

Nustatyta, kad ankstyvosios intervencijos paslaugos PAM mokiniams mokyklose teikiamos labai 

ribotai, galimai todėl, kad PAM vartojimas yra slepiamas, jog apie jį žino labai maža dalis mokytojų 

[48]. Jurgaitienė su bendraautoriais atliko tyrimą, lyginantį narkomanijos prevencija tarp Kauno ir 

Klaipėdos mokyklų. Nustatyta, kad jeigu būtų galima rinktis, labiausiai mokiniai norėtų klausytis 

gydytojo, antroje vietoje - policijos darbuotojo paskaitos. Mažiausiai  šiuo  klausimu  respondentai  

pasitiki pedagogais. Prevencines pamokas, moksleivių nuomone, reikia pradėti vesti mokyklose nuo 5 

- 8 klasės, o kad pamoka būtų naudingesnė, joje turėtų dalyvauti ne daugiau kaip 10 – 20 mokinių [50].  

        

 

5.4 Prevencinių programų vykdomų visuomenėje ypatumai/palyginimas 

 

        Tyrimo rezultatai atskleidė, kad veiksmingiausios prevencinės priemonės prieš PAM 

vartojimą už mokyklos ribų buvo gąsdinantys vaizdai ant tabako gaminių (81,5%), alkoholio reklamos 

draudimas (66,5%), žinomų žmonių įtaka (49%), pardavimo laiko ribojimas (42%).  

        Pilkauskienės studija patvirtino, kad įspėjamieji užrašai ir gąsdinantys vaizdai ant 

cigarečių pakelių yra pastebimi ir gali būti panaudoti mokyklose vykdant prevenciją [49]. Ruseckaitė ir 

Bulotaitė atliko tyrimą, vertinantį socialinių alkoholio prevencijai skirtų reklamų naudingumą. 

Nustatyta, kad alkoholio reklamų draudimas yra viena iš efektyviausių alkoholio kontrolės politikos 

priemonių. Šio tyrimo rezultatai leidžia kelti prielaidą, kad socialinės alkoholio prevencijai skirtos 

reklamos gali tapti veiksminga alkoholio kontrolės priemone [45].  

 

 

5.5 Moksleivių nuomonė apie prevencines programas 

 

        Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad mokykloje ir visuomenėje teikiama pagalba yra 

mažai efektyvi. 68,6% S bei 52,4% R mokyklos apklaustų moksleivių nurodė, kad nepaisant 

informacijos sužinotos prevencijos programų metu vis tiek vartotų/vartoja/vartos PAM.   

        Stonienės ir Izokaičio tyrimas taip pat nustatė žemą PAM vartojančių mokinių 

pasitikėjimą prevencinėmis intervencijomis mokykloje. Šio tyrimo rezultatai patvirtino, kad mokiniai 

nuo mokyklos administracijos slepia PAM vartojimą. Ir tik 18,3% respondentų tėvų pasiekia 

informacija apie PAM vartojimo faktus. Nustatyta, jog psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
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prevencija, kuri sudomino šiek tiek daugiau nei trečdalį mokinių, nėra orientuota į labiausiai 

rizikuojančius vartoti PAM mokinius [48].  
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6. IŠVADOS 

 

1. Didžioji dalis tyrime dalyvavusių moksleivių (68,5%) teigia, jog yra vartoję psichoaktyvias 

medžiagas. Kauno „Saulės“ gimnazijoje psichoaktyvias medžiagas vartoja daugiau moksleivių nei 

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje (78% vs. 59%). Populiariausios psichoaktyvios medžiagos 

moksleivių tarpe - alkoholis ir nikotinas. Labiausiai paplitusi nelegali psichoaktyvi medžiaga – 

marihuana, kuri dažniau vartojama Kauno „Saulės“ gimnazijoje. Pagrindinės psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo priežastys - smalsumas, draugų bei artimųjų įtaka.  

2. Didžioji dalis Kauno „Saulės“ ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos moksleivių mano, kad 

psichoaktyvių medžiagų vartojimas paauglių tarpe yra problema. Beveik pusė moksleivių buvo 

nesusipažinę su psichoaktyviomis medžiagomis prieš jų vartojimą. 43,5% visų apklaustų moksleivių 

mano, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra  žalingas jų sveikatai.  

3. 77,5% moksleivių teigė, kad jų mokykloje buvo organizuotos prevencijos prieš 

psichoaktyvias medžiagas programos. Tik 39,5% moksleivių manė, kad intervencijos buvo naudingos. 

Dauguma moksleivių nurodė, kad sužinota informacija prevencinių programų metu, neturėjo įtakos jų 

tolimesniam vartojimui. 

4. Moksleivių nuomone, efektyviausios taikomos intervencijos mokykloje - pokalbiai su 

buvusiais ar esamais vartotojais, specialistų paskaitos ir griežtos bausmės. Didžiajai daliai moksleivių 

,,Prevencijos prieš... savaitė“ renginiai ir mokytojų pamokos atrodė neefektyvios. Veiksmingiausios 

prevencinės priemonės už mokyklos ribų - gąsdinantys vaizdai ant tabako gaminių (81,5%), alkoholio 

reklamos draudimas (66,5%), žinomų žmonių įtaka (49%) bei pardavimo laiko ribojimas (42%).  
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8. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 

Anketa 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir prevencija  

 

1. Kaip manote, ar psichoaktyvių (narkotinių) medžiagų vartojimas paauglių tarpe yra 

problema?  

 Taip 

 Ne 

 Neturiu nuomonės 

2. Ar Jūsų mokykloje buvo organizuota prevencijos prieš psichoaktyvias medžiagas 

programa? 

 Taip 

 Ne 

 Nežinau 

3. Jei taip, kokia?  

Galimi keletas atsakymo variantų 

 Klasės auklėtojo ar kito mokytojo pravesta pamoka 

 Specialisto (gydytojo, policininko ar kt.) pamoka 

 Plakatai, skrajutės 

  „Prevencijos prieš ... savaitė“ 

 Kita (įrašyti) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

4. Kiek prevencijos prieš psichoaktyvias medžiagas programų buvo Jūsų mokykloje (per 

visus mokslo metus praleistus mokykloje)? 

 1-2 

 3-4 

 5 ir daugiau 

 Nežinau / nepamenu 
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5. Jūsų nuomonė, jeigu reikėtų įvertinti prevencijos programų kokybę nuo 1 iki 10. Jei 

galite, palikite komentarą, ko trūko, kad programa būtų geresnė / efektyvesnė: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

6. Prieš kokias psichoaktyvias medžiagas buvo organizuota prevencija?  

Galimi keletas atsakymo variantų 

 Alkoholį 

 Vaistus (Raminamieji, benzodiazepinai ir t.t.) 

 Nikotiną (Tabakas) 

 Tetrahidrokanabinolį (Marihuana, žolė) 

 Alkilnitritą / amiltnitritą ar kitas lakiąsias medžiagas (Klijai, bazas) 

 Psilocibiną, lizergo rūgšties dietilamidą ir kt. haliucinogenai (Grybai, LSD, DMT) 

 MDMA, amfetaminą, kokainą ir kt. stimuliantus (Ratai, Ecstasy) 

 Morfiną, heroiną, metadoną ir kt. depresantus 

 Prevencija buvo vykdoma bendrai prieš visus narkotikus (ne alkoholį ir ne nikotiną) 

7. Kuo naudinga buvo ši programa? 

 Suteikė naujų žinių apie tam tikrą medžiagą 

 Atgrasė nuo tam tikros medžiagos vartojimo 

 Pakeitė prieš tai buvusią nuomonę 

 Nebuvo naudinga 

 Kita (įrašyti) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

8. Kokie Jūsų manymu efektingiausi prevencijos būdai?  

Pažymėkite 3 atsakymo variantus 

 Mokytojo pravesta pamoka 

 Specialisto (gydytojo, policininko ar kt.) pamoka 

 Skrajutės, plakatai (vaizdinė medžiaga) 

 „Prevencijos prieš ... savaitė“ 

 Griežtos bausmės mokykloje už pažeidimus (šalinimas iš mokyklos) 

 Griežtos bausmės šalyje (Baudžiamasis kodeksas) 

 Gyvi pavyzdžiai (pokalbiai su buvusiais ar esamais vartotojais, nelaimingi atsitikimai) 
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 Draudimas reklamuoti alkoholį 

 Pardavimo laiko ribojimas 

 Gąsdinančios nuotraukos ant tabako gaminių 

 Dokumento prašymas perkant psichoaktyvias medžiagas 

 Kita (įrašyti) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

9. Su kokiomis prevencinėmis programomis esate susidūrę už mokyklos ribų?  

Galimi keletas atsakymo variantų 

 Gąsdinantys vaizdai ant cigarečių pakelių 

 Alkoholio reklamos draudimas 

 Viešos paskaitos apie psichoaktyvias medžiagas ir jų keliamą grėsmę 

 Žinomų žmonių pasisakymai bei istorijos prieš psichoaktyvias medžiagas 

 Kylančios visuomenei prieinamų psichoaktyvių medžiagų kainos 

 Psichoaktyvių medžiagų pardavimo laiko ribojimas 

 Kita (įrašyti) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

10. Kurios prevencijos programos Jūsų manymu efektyvesnės? 

 Taikomos mokykloje 

 Taikomos už mokyklos ribų t.y. visuomenėje 

 Abi vienodai svarbios 

 Nežinau, neturiu nuomonės 

11. Sugalvokite ir įrašykite, Jūsų nuomone, veiksmingą prevencijos priemonę: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

12. Ar esate vartoję psichoaktyvias medžiagas? 

 Taip 

 Ne 
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13. Ar prieš vartojimą susipažinote su medžiagomis? 

 Taip, žinojau viską 

 Taip, šiek tiek domėjausi 

 Ne 

14. Pažymėkite psichoaktyvias medžiagas, kurias bent kartą esate vartoję: 

Galimi keletas atsakymo variantų 

 Alkoholį 

 Vaistus (Raminamieji, benzodiazepinai ir t.t.) 

 Nikotiną (Tabakas) 

 Tetrahidrokanabinolį (Marihuana, žolė) 

 Alkilnitritą / amiltnitritą ar kitas lakiąsias medžiagas (Klijai, bazas) 

 Psilocibiną, lizergo rūgšties dietilamidą ar kt. haliucinogenus (Grybai, LSD, DMT) 

 MDMA, amfetaminą, kokainą ar kt. stimuliantus (Ratai, Ecstasy) 

 Morfiną, heroiną, metadoną ar kt. depresantus 

 Kita 

15. Kodėl vartojote prieš tai pažymėtą/-as medžiagas?  

Galimi keletas atsakymo variantų 

 Buvo įdomu pabandyti 

 Pasiūlė draugai, negalėjau / nenorėjau atsisakyti 

 Vartoja šeimos nariai ar artimieji (draugai) 

 Pabandyti pasiūlė nepažįstamasis 

 Norėjau pritapti prie aplinkos 

 Nežinojau, kad vartoju psichoaktyvias medžiagas 

 Kita (įrašyti) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

16. Jūsų nuomonė apie buvusį psichoaktyvios medžiagos vartojimą: 

 Tęsiu vartojimą dėl įpročio / priklausomybės 

 Vartoju per šventes, esant progai 

 Tęsiu vartojimą dėl draugų įtakos, noriu pritapti 

 Gailiuosi ir nebevartoju 

 Nevartoju dėl kitų priežasčių, bet nesigailiu išbandęs 

 Neturiu nuomonės, nežinau 

 Kita (įrašyti) 
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.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 

17. Atsižvelgiant į tai kaip vartojote psichoaktyvias medžiagas (retai / dažnai, dideliais / labai 

mažais kiekiais), ar manote, jog Jūsų vartojimas yra / buvo žalingas sveikatai? 

 Taip, buvo / yra žalingas 

 Ne, sveikatai nekenkia 

 Neturiu nuomonės, nežinau 

18. Jeigu būtumėte žinoję tai, ką sužinojote prevencijos programų metu, ar būtumėte 

vartoję? 

 Taip 

 Ne 

 Nežinau 

19. Jūsų lytis: 

 Vaikinas 

 Mergina 

20. Jūsų amžius: ..... 

21. Klasė: ..... 

 

 


