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“Moksleiviai neturi pakankamai žinių apie narkotikų keliamas problemas“, - sakė 
Kretingos psichikos sveikatos centro direktorė Teresė Ramanauskienė, tris mėnesius 
lankiusis rajono mokyklose ir skaičiusi paskaitas priklausomybės tema.  

 
Mokinių, per 1995 – 1999 m. mėginusių ir vartojusių narkotikus, padaugėjo net penkis 

kartus. 1995 m. narkotikų bandė 3,2 procento 15 – 16 metų mokinių. 1999 m. šis rodiklis 
išaugo iki 15,3 procento, o 2003 m. – iki 15,6 proc. Rūkyti pabandė 80 procentų, o 
alkoholinių gėrimų – net iki 97,9 proc. penkiolikmečių ir šešiolikmečių, dažniau berniukų 
negu mergaičių. 13,6 proc. mokinių vartojo raminamuosius ir migdomuosius vaistus, 
dažniau mergaitės negu berniukai.  

Lietuvoje 2004 m. atlikto šalies gyventojų tyrimo apie žalingų įpročių paplitimą 
rezultatai parodė, kad narkotikų bent kartą gyvenime yra bandę 8,2 procento gyventojų, 
tabako gaminių – 65,8 proc., o alkoholinių gėrimų per paskutinius 12 mėnesių iki tyrimo 
buvo vartoję net 85 procentai šalies gyventojų.  

Remiantis tyrimais, 2006 m. pavasarį švietimo ir mokslo ministras išleido įsakymą Dėl 
alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 
patvirtinimo. Pagal šį įsakymą programa integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių veiklas, dalykų pamokas pagal bendrąsias programas ir išsilavinimo 
standartus, klasės valandėles, popamokinę ir projektų veiklą, organizuojamus renginius.  

Psichikos sveikatos centras vykdė narkomanijos prevencijos programą - tris 
besibaigiančių metų mėnesius centro direktorė T.Ramanauskienė lankėsi rajono 
mokyklose, kur susitiko su bendruomenėmis – moksleiviais, jų tėvais, mokytojais.  

  
Specialistai įspėja, kad yra požymių, kurie leidžia įtarti, jog vaikas pradėjo naudoti 

narkotikus. Tai nepastovi nuotaika; nesugebėjimas susikaupti; abejingumas mokyklai, 
seniems draugams, pomėgiams; nauji ir dažniausiai vyresni draugai; melas ir vagystės; 
pinigų švaistymas arba skolinimasis; dideli ir staigūs nuotaikos, elgesio pokyčiai, 
pažangumo smukimas; neįprasti kvapai, dėmės ar žymės ant kūno, rūbų; milteliai, 
kapsulės, tabletės.  

„Daugiau bendraukite su vaiku, domėkitės ne tik jo mokslais, bet ir pomėgiais, 
draugais, - sako T.Ramanauskienė. - Domėkitės ir gerbkite vaikų problemas, išklausykite 
juos.“  

Psichologai sako, kad nevalia moralizuoti ir gąsdinti – reikia aiškinti, kodėl vienoks ar 
kitoks elgesys yra pavojingas. Dažnai kartokite vaikui, moko specialistai, kad ir kaip jis 
pasielgtų, jūs jo neatstumsite, o padėsite išspręsti problemas.  

  
Kaip rodo statistika, narkotikai daugiau problemų kelia miestuose, o ne kaimiškosiose 

gyvenvietėse. Statistika teigia, kad 94 proc. narkomanų gyvena miestuose, o 6 proc. – 
kaimuose.  

Narkotikų prevencijos tema T.Ramanauskienė kalbėjosi su Jurgio Pabrėžos, 
Pranciškonų ir Salantų gimnazijų, Baublių, Darbėnų, Rūdaičių, Kūlupėnų ir Vydmantų 
mokyklų bendruomenėmis.  

Pasak gydytojos, alkoholis kelia daugiau problemų negu narkotikai. Pasaulyje per 
paskutinius 10 metų nuo alkoholio žuvo 20 kartų daugiau paauglių negu nuo heroino ir 
ekstazi. Su alkoholio vartojimu susiję: 70 proc. savižudybių, 70 proc. nužudymų ir 
bandymų nužudyti, 50 proc. chuliganizmo atvejų, 15 proc. 14 – 17 metų paauglių 
nusikalsta apsvaigę nuo alkoholio. 


