
Psichoaktyvios medžiagos, jų vartojimo prevencija 

Pastaraisiais metais Lietuvoje daug rašoma, kalbama ir diskutuojama apie psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevenciją ir vykdomas prevencijos priemones, kurios padeda ne tik užkirsti kelią šių 

medžiagų vartojimui, bet ir siekia užtikrinti vaiko teises, saugumą ir sudaro tinkamas sąlygas vaikų 

socializacijai. Šiandienėje visuomenėje vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija 

taip pat nestovi vietoje, ji nuolat kinta ir reikalauja naujų sprendimų bei vykdomų prevencinių 

priemonių tobulinimo galimybių. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kaitai turi įtakos 

rinkoje atsirandančios naujos psichoaktyviosios medžiagos, nauji psichoaktyviųjų medžiagų 

platinimo būdai (pvz., internetas). 

Kalbant apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, nors mokykloje mokiniai gauna 

nemažai informacijos bei žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir vartojimo pasekmes, tačiau 

svarbiausias išlieka tėvų vaidmuo. Mokslininkai nurodo, kad tėvų ir vaikų pokalbiai yra labai svarbūs, 

nes vaikai, kurie sužino apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pavojus iš savo tėvų, yra mažiau 

linkę jas vartoti nei vaikai, kurie iš savo tėvų tokios informacijos negauna. 

Kodėl vaikai gali pradėti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas? 

Vaikus paskatinti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas gali įvairūs rizikos veiksniai, pavyzdžiui, 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas šeimoje, silpni socialiniai įgūdžiai, mokymosi nesėkmės ar 

bendraamžių spaudimas ir skatinimas vartoti šias medžiagas. Kuo daugiau rizikos veiksnių daro įtaką 

vaikui, tuo didesnė tikimybė, kad jis pradės vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Teigiama socialinė 

aplinka, kurioje vaikas auga, mokosi, leidžia laiką su bendraamžiais, gali apsaugoti jį nuo bandymų 

vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, t.y. sumažinti rizikos veiksnių įtaką. Rizikos ir apsauginiai 

veiksniai lemia asmens gebėjimą sėkmingai prisitaikyti aplinkoje, pozityviai reaguoti ir rasti išeitį iš 

keblios situacijos. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizikos ir apsauginiai veiksniai pateikti 1 

lentelėje. Vaikui augant gali kisti jo santykiai su šeima, mokykla ar bendraamžiais. Stiprinant 

apsauginius veiksnius bei siekiant, kad į naują ar pasikeitusią socialinę aplinką patekęs vaikas 

išvengtų galimų rizikos veiksnių, svarbi šeimos įtaka, t. y. tėvai privalo stebėti vaiko socialinį elgesį, 

žinoti bei domėtis, su kokiais draugais ir kokioje aplinkoje vaikas leidžia laiką, stebėti vaiko 

mokymosi pasiekimus. Tėvai turėtų formuoti neigiamą požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą 

bei nustatyti tam tikras taisykles, šeimoje leistinas elgesio normas, numatydami ir pasekmes už šių 

taisyklių nesilaikymą. Labai svarbu laiku pastebėti ir tinkamai reaguoti į rizikos veiksnius. Tyrimai 

rodo, kad 7-9 metų amžiaus vaikams, kuriems nesiseka mokytis ir kurių elgesys netinkamas, kyla 

didesnė grėsmė, kad sulaukę 14 ar 15 metų jie bus linkę piktnaudžiauti psichoaktyviosiomis 

medžiagomis. Be to, kuo jaunesniame amžiuje pradedamos vartoti psichoaktyviosios medžiagos, tuo 

didesnė piktnaudžiavimo jomis bei priklausomybės išsivystymo tikimybė. Todėl reikėtų kaip galima 

anksčiau rodyti gerą pavyzdį, mokyti vaikus gyventi sveikai ir nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų. 

 

1. Rizikos ir apsauginiai veiksniai 



 

 



 

Pirmasis žingsnis psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje – tėvų 

bendravimas su vaikais 

 
Tėvų vaidmuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje yra pats svarbiausias. Praktika rodo, 

kaip šeima gali suformuoti augančio žmogaus pasitikėjimą savimi, išmokyti jį spręsti problemas ir 

gyventi visavertį gyvenimą. Šeimos narių bendravimas ir tėvų dėmesys savo atžaloms moko vaikus 

greičiau prisitaikyti visuomenėje ir pozityviai elgtis kasdieniame gyvenime. 

Ugdant sveiką gyvenimo būdą, vaikai lengviau išmoksta įveikti stresą ir teisingai priimti sprendimus. 

Gyvenimo įgūdžių ugdymas ypač svarbus vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. 

Efektyvi prevencija šeimoje – tai ne vien informacijos teikimas, o normų nustatymas ir vaikų 

pasitikėjimo pelnymas. 

Tėvai vengia kalbėti savo vaikams 

Patys tėvai dažnai pripažįsta, kad kalbėti apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą su savo vaikais 

jiems trūksta kompetencijos. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, daugelis jų su palengvėjimu nusimeta 

dalį atsakomybės – juk dabar visą jų vaiko ugdymo darbą, taip pat ir prevenciją, atliks mokykla. Taip 

galvoti išties paranku, tačiau labai klaidinga. Kita tėvų klaida – mėginimas bet kokiomis sąlygomis 

vaiką „apsaugoti“. Tačiau „apsaugoti“ – nereiškia auginti vaiką šiltnamio sąlygomis ir izoliuoti jį nuo 

realaus gyvenimo, kurio neatsiejama dalis – įvairios problemos. 

Kaip tobulinti žinias? 

Priežastys, galinčios paskatinti vaiką pabandyti psichoaktyviųjų medžiagų, gali būti labai įvairios, 

todėl kiekvienas tėvas turi domėtis, ką daryti, kad jo vaikas nepradėtų vartoti kvaišalų. Narkotikų 

kontrolės departamentas pateikia praktiškų patarimų, kaip elgtis tėvams ir ką kalbėti, kad vaikas 

nepradėtų vartoti narkotikų, paaiškina, kaip padėti vaikui, jei jis jau vartoja narkotikus. 

Patarimai tėvams: 

• Žaiskite ir kalbėkite su savo vaiku. Būkite draugais! Tikrai suspėsite padaryti savo darbus. 

• Vaikai ir jaunimas dažniausiai apie narkotikus ir jų vartojimą sužino iš interneto. Stebėkite, kuo 

domisi Jūsų vaikas internete. Pasirūpinkite, kad vaikams internetas būtų saugus. 



• Elkitės atsakingai. Vaikai jus stebi. Ir žinokite, kad net 90 proc. vaiko pasirinkimo lemia šeimos 

įtaka. 

• Nukreipkite vaiko energiją mėgstamiems pomėgiams, susipažinkite su vaiko draugais. Kuo daugiau 

laiko leiskite kartu. 

Kuo arčiau vaikas, tuo toliau psichoaktyvios medžiagos! 

Bendraukite 

Daugiau bendraukite su vaiku, domėkitės ne tik jo mokslais, bet ir pomėgiais, interesais, draugais, 

svajonėmis. Net ir būnant labai užsiėmus, laiko ir dėmesio vaikui skyrimas, gerų tarpusavio santykių 

puoselėjimas – puiki investicija į ateitį be narkotikų. Jau nuo pat vaikystės ir ankstyvos paauglystės 

pradėkite kalbėtis su vaiku apie tabaką, alkoholį, narkotikus. 

Jūsų valia spręsti – ar pristatysite šią problemą iš savo „varpinės“ kaip silpnos asmeninės moralės 

rezultatą ir gąsdinsite baisiais padariniais, ar pasistengsite įsijausti į jaunų žmonių kailį ir išsiaiškinti, 

kuo juos taip traukia psichoaktyvios medžiagos. Pirmuoju atveju jūs, galimas daiktas, tik dar labiau 

nutolsite nuo savo vaiko ar net tapsite priešu, tuo tarpu pasirinkus antrąjį variantą būti išgirstiems 

tikimybių kur kas daugiau. 

Pasitikėkite ir pelnykite pasitikėjimą 

Gerbkite vaikų jausmus, domėkitės jų problemomis ir pomėgiais. Užuot sakę, kad tai smulkmenos, 

kvailystės ar nesąmonės, išklausykite, ką jie sako. Pastebėję, kad vaikui kas nors itin sekasi (pvz., 

darbas kompiuteriu, šokiai, konstravimas), paprašykite, kad išmokytų ir jus. Dažnai kartokite: kad ir 

kas atsitiktų, kad ir kaip jis pasielgtų, jūs jo neatstumsite. Visa tai padės įgyti vaikų pasitikėjimą, jie 

jausis drąsiai išsakydami savo problemas ir jūs laiku galėsite jiems padėti. 

Nekritikuokite be reikalo 

Nemoralizuokite ir negąsdinkite, o paaiškinkite vaikams, kodėl vienoks ar kitoks elgesys yra 

pavojingas, nepageidautinas. Kritikuokite vaiko poelgį, netinkamą elgesį, bet ne jį patį. „Tu kvailas, 

tinginys, nemokša“ tikrai nėra tie žodžiai, kuriais turėtumėte kreiptis į vaiką. O štai sakydami „Tu 

pasielgei neteisingai, netinkamai, neapgalvotai, negerai“ padėsite vaikams išsiugdyti savivertės 

jausmą. Nepamirškite pagirti ir apdovanoti už tinkamą elgesį. 

Mokykite socialinių įgūdžių 

Gebėjimas spręsti konfliktus, priimti sprendimus, mokėjimas pasakyti „Ne“, kritinis ir kūrybinis 

mąstymas, psichologinis atsparumas – visa tai padės vaikui išvengti daugelio problemų, o susidūrus 

su jomis – jas išspręsti. 

Ugdykite vertybes 

Vaikas turi įsisąmoninti, kokios yra jo šeimos vertybės ir elgesio lūkesčiai. Nuolat diegdami 

socialinius, moralinius, dvasinius principus, ilgainiui išugdysite tvirtus vaiko moralinius įsitikinimus. 

Juos įsisąmoninęs, jis ir pats nesunkai ras priežasčių, kodėl narkotikams reikėtų sakyti „Ne“. 

Pažinkite vaiko draugus 

Domėkitės, kur ir su kuo vaikas leidžia laiką, stenkitės susipažinti su jo draugais ir jų tėvais. Tačiau 

neperlenkite lazdos – užuot griežtai nusprendę, su kuo vaikas gali bendrauti, o su kuo ne, skirkite 

laiko kalbėtis apie tai, kas yra geras draugas. Žmogus, su kuriuo vienija bendros vertybės, kuris gerbia 

kito nuomonę ir jausmus, kuriuo galima pasitikėti, ir yra tikras draugas. Žinodami tai, vaikai supras, 

kad tariami „draugai“, kurstantys vartoti alkoholį ar narkotikus, apskritai nėra draugai. 

Rūpinkitės vaiko laisvalaikiu 

Laikas po pamokų, ypač, jei vaikas neturi kuo užsiimti, yra itin „palankus“ griebtis žalingų įpročių. 

Todėl rūpinkitės, kad laisvą laiką vaikas skirtų naudingai, malonumą teikiančiai veiklai, pavyzdžiui, 



sportui, muzikai, dailei. Tikėtina, kad nukreipdamas visą energiją mėgstamiems pomėgiams, vaikas 

turės mažiau paskatų domėtis žalingais įpročiais. Be to, būtinai raskite progų ir patys pabūti su vaiku 

– tam puikiai tinka bendros šeimos išvykos, savaitgalio pietūs ir pan. 

 

 

 

Naudingos nuorodos: 

https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/informacija/tevams 

http://ntakd.lrv.lt/lt/naujos-psichoaktyviosios-medziagos 

http://visuomene.ntakd.lt/klausimai/daznai-uzduodami-klausimai.html 

https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/kur-kreiptis-pagalbos-jusu-savivaldybeje-jeigu-vaikas-vartoja-

psichoaktyviasias-medziagas 
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