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1 ŽIV/AIDS – užkrečiama liga

1.1.  KAS yrA ŽIV/AIDS 

ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas. AIDS – akvizitinis (įgytas) 
imunodeficito sindromas – paskutinė ŽIV infekcijos stadija.

ŽIV infekcijos ir AIDS atsiradimo istorija
Pirmieji AIDS atvejai buvo dokumentiškai patvirtinti 1981 metų pava-

sarį, kai JAV ligų kontrolės centras pranešė apie galimą naujos ligos atsira-
dimą – Los Andžele penki prieš tai visai nesirgę jauni vyrai buvo paguldyti 
į ligoninę dėl sunkaus plaučių uždegimo. Po mėnesio susirgo apie 10 žmo-
nių, o kiek vėliau dar 26 žmonės susirgo reta odos vėžio forma – Kapoši 
sarkoma. Medikai pastebėjo, kad visų iki tol sveikų žmonių imuninė (nuo 
ligų apsauganti) sistema buvo pažeista ir susilpnėjusi. Naująja liga sirgo 
išimtinai vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais, ar asmenys, besišvirkš-
čiantys narkotikus. Sparčiai plintanti liga paskatino mokslininkus aktyviai 
ieškoti jos priežasties. Praėjus vos porai metų (1983-1984), kai buvo apra-
šyti pirmieji įgyto imunodeficito sindromo atvejai, virusą, sukėlusį šį su-
sirgimą, aptiko trys nepriklausomos Prancūzijos ir JAV laboratorijos. to-
dėl iš pradžių jis gavo tris skirtingus pavadinimus, tačiau pasirodė, kad iš 
tikrųjų tai – tas pats virusas, kuris 1986 metais buvo pavadintas žmogaus	
imunodeficito	virusu	(ŽiV).	

▌

	 5



�	 Jaunuo l io  sve ikatos  pr iež iūra

ŽIV taikinys
tai progresuojantis lėtinis susirgimas. ŽiV	taikinys – specifiniai baltieji 

kraujo kūneliai (T helperiai), kurie kontroliuoja keletą žmogaus imuninės 
sistemos grandžių. Šios ląstelės yra tarsi organizmo kariuomenės genero-
lai, nurodantys kitoms imuninėms ląstelėms sunaikinti galimas infekcijos 
priežastis ir pačią ligą. Sunaikinęs t helperius, ŽIV išveda suardo visą imu-
ninę sistemą ir atima organizmo gebėjimą kovoti su daugeliu ligų. Kadangi 
ŽIV glūdi t helperių ląstelių viduje, palengva užkrečia vis daugiau ląstelių, 
kol pagaliau liaujasi funkcionavusi visa užsikrėtusio žmogaus imuninė sis-
tema. Kai žmogaus imuninė sistema sunaikinama, jis lieka beginklis prieš 
daug ligų. Dėl šios priežasties ŽIV infekuoti žmonės yra imlūs įvairioms 
ligoms, kurioms, esant sveikai jų imuninei sistemai, jie lengvai atsispirtų. 
ŽIV infekcijos pradžioje virusas įsiskverbia į imuninės sistemos ląstelių 
vidų ir lėtai, bet nepaliaujamai jas naikina tol, kol žmogus suserga gyvybei 
pavojingomis ligomis. 

ŽIV sandara
ŽIV sandara paprasta. Jo membrana sudaryta iš dviejų riebalinių 

sluoksnių, kurių paviršiuje yra iš baltymo susidarantis receptorius, ku-
ris spynos-rakto principu prisitvirtina prie t limfocito CD4 receptoriaus 
(1 pav.). Patekęs į organizmą ŽIV ieško tinkamos ląstelės, pavyzdžiui, 
t limfocito, jį užkrečia ir pradeda metų metus trunkančią negrįžtamą 
apsauginių organizmo ląstelių ardomąją veiklą. taip žmogaus organiz-
mas netenka gebėjimo kovoti ir pasipriešinti infekcijoms, puolančioms 
tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Susidaro palankios sąlygos vystytis įvairioms 
ligoms.

▌

▌
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1 pav. ŽIV dauginimasis ląstelėje

Nauji virusai puola vis kitas ląsteles ir jas užkrečia. Viruso dauginimuisi 
būdingos klaidos, todėl ne tik kitame (kito žmogaus), bet ir tame pačiame 
organizme gali būti daug ŽIV mutacijų. Mutavęs virusas gali būti silpnes-
nis arba stipresnis, atsparus gydymui. Viruso ir viruso dalelių dauginimo-
si klaidos yra viena iš priežasčių, dėl kurios mokslininkai negali sukurti 
veiksmingos vakcinos prieš ŽIV ar ypač efektyvių vaistų.

ŽIV infekcija ir AIDS Lietuvoje 
Lietuvoje pirmas ŽIV infekcijos atvejis nustatytas 1988 metais (2 pav.). 
1989–1993 m. vyraujantis infekcijos perdavimo būdas Lietuvoje buvo 

homoseksualūs lytiniai santykiai. Manoma, kad homoseksualūs vyrai už-
sikrėtė užsienyje, kur dirbo ar kurį laiką gyveno.

1994–1997 m. ŽIV labiausiai plito tarp tolimojo plaukiojimo jūreivių. 
Manoma, kad jie užsikrėtė naudodamiesi prostitučių paslaugomis Afrikos, 
Azijos, Rusijos uostuose.

▌
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Lietuvos AIDS centro duomenimis iš viso iki 2007 metų šalyje užre-
gistruoti 1044 vyrai užsikrėtę ŽIV ir 156 moterys. Iš jų 54 asmenys 
15–19 metų. Jauniausias asmuo užsikrėtęs ŽIV diagnozuotas 1999 
metais, diagnozės nustatymo metu pacientui buvo 15 metų, vyriau-
siems vyrui ir moteriai buvo 68 metai.

1994 m. diagnozuotas pirmasis ŽIV infekuotas narkotikus	vartojantis	
asmuo, užsikrėtęs Lenkijoje. ŽIV infekcija šioje rizikos grupėje intensy-
viau pradėjo plisti 1996–1997 m. 

1997–2006 m. vyraujantis infekcijos perdavimo būdas Lietuvoje – jau 
intraveniniai narkotikai.

2 pav. ŽIV/AIDS plitimo dinamika 1988–2006 m.
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ŽI viruso plitimo būdai
užsikrėsti ŽIV galima tik nuo kito žmogaus. Didžiausia ŽI viruso kon-

centracija randama kraujyje, makšties išskyrose, spermoje, motinos piene. 
Seilėse, šlapime, ašarose, prakaite ŽIV koncentracija yra nedidelė, todėl 
nekelia pavojaus juo užsikrėsti.

Skiriami trys ŽI viruso plitimo būdai: 
1)  per lytinius santykius;
2)  per kraują;
3)  iš ŽIV užsikrėtusios motinos vaikui.

1.	 Per	lytinius	santykius

ŽIV gali plisti per visų rūšių (heteroseksualius, homoseksualius) lyti-
nius santykius, jeigu vienas iš partnerių yra užsikrėtęs. ŽIV užsikrėtimo 
tikimybė per lytinius santykius didėja:

1)  jei vienas iš partnerių yra užsikrėtęs kita lytiškai plintančia infekcija 
(pvz., chlamidioze, lytiniu herpesu, sifiliu, gonorėja ir kt.);

2)  jei santykiaujama menstruacijų metu;

3)  jei vieno iš partnerių mechaniškai pažeista gleivinė (lytinių organų, 
išeinamosios angos ar burnos);

4)  jei santykiai buvo prievartiniai, mechaniškai žalojantys gleivinę (iš-
prievartavimo atvejais);

5)  pirmųjų lytinių santykių metu;

6)  jei vienam iš partnerių yra nustatyta pirminė ŽIV infekcijos stadija 
ar AIDS stadija (tada jo organizmo biologiniuose skysčiuose ypač 
didelė ŽI viruso koncentracija). 

▌
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Vaginaliniai lytiniai santykiai

Vaginalinai lytiniai santykiai – tai santykiai, kai vyro varpa patenka į 
moters makštį. ŽIV užsikrėtusios moters makšties gleivinės išskyrose yra 
pakankamai virusų, kad užsikrėstų kitas asmuo. ŽIV gali patekti į vyro 
organizmą per šlapinimosi angą varpos galvutėje ar per mikroskopinius 
įbrėžimus varpoje. Kitų lytiškai plintančių ligų – gonorėjos, lytinio herpe-
so, sifilio – sukeliamos žaizdelės, opelės ar pūslelės ant lytinių organų ypač 
palengvina ŽIV prasiskverbti.

Vaginaliniu būdu santykiaujantis ŽIV užsikrėtęs vyras palieka užkrėstą 
sėklą (spermą) makštyje. Makšties sienelę dengia gleivinė, tankiai išraiz-
gyta kraujagyslių, tad ŽIV gali patekti į kraują per smulkius makšties glei-
vinės įbrėžimus. Makšties gleivinėje gausu imuninių ląstelių, kurias ŽIV 
lengvai užkrečia. tyrimai parodė, kad makšties gleivinė absorbuoja ŽIV, 
net jei nėra jokių matomų pažeidimų. Bet lengviausiai virusas patenka į 
kraują per smulkius įbrėžimus, todėl pavojus užsikrėsti ŽIV didėja. Įbrėži-
mai makštyje ar kitų lytiškai plintančių infekcijų sukeltos žaizdelės didina 
ŽIV užsikrėtimo per vaginalinius lytinius santykius riziką.

Kad žmogus užsikrėstų ŽIV, reikia, jog gana daug virusų patektų į orga-
nizmą. Nutrauktas lytinis aktas (ištraukiant varpą iš makšties prieš išsiver-
žiant sėklai) gali sumažinti ŽIV užsikrėtimo pavojų, bet visiškai žmonių 
nuo ŽIV infekcijos neapsaugo.

Lytiniai santykiai mėnesinių	metu gali būti pavojingesni, nes yra krau-
jo, kuriame gausiau virusų (nei makšties gleivinėje), ir patiriamas stipres-
nis sąlytis su daugiau virusų.

Kadangi spermoje gali būti labai daug ŽI virusų ir makšties gleivinės 
paviršiaus plotas didelis, tad labiau nuo užsikrėtusio ŽIV vyro rizikuoja 
užsikrėsti sveika moteris. tikimybė, kad vyras užkrės moterį, santykiau-
damas vaginaliniu būdu, gali būti nuo 2 iki 10 kartų didesnė nei tiki-
mybė, kad šiuo būdu santykiaudama užkrės vyrą moteris. Vaginalinių 
lytinių santykių metu tikimybė užsikrėsti yra nuo 0,1 iki 0,2 proc. užsi-
krėtusiems kitomis lytiškai plintančiomis infekcijomis užsikrėtimo ŽIV 
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rizika padidėja 5–10 kartų. Be to, lytiškai plintančiomis ligomis sergan-
tys asmenys lengviau perduoda ŽIV kitiems. Ypač rizikuoja jaunos mer-
ginos, kurių makšties gleivinė fiziologiškai yra plonesnė. 

Analiniai lytiniai santykiai

Analiniai lytiniai santykiai – tai lytiniai santykiai, kai vyro varpa paten-
ka į išeinamąją angą (lot. anus). Analinės angos ir tiesiosios žarnos sienelė 
plona ir tankiai išraizgyta kraujagyslių. Kadangi ji siaura, tai lytinių san-
tykių metu dažnai įplyšta ar įtrūksta, kraujuoja. Pažeidus tiesiosios žarnos 
sienelę, ŽIV užkrėsta sperma patenka tiesiai į kraujotakos sistemą ir limf-
mazgius. Pažeista tiesiosios žarnos sienelė kraujuoja ir ŽIV užkrėstas krau-
jas gali patekti ant penio, todėl rizikuoja abu partneriai. tyrimai rodo, kad 
išangės gleivinės įdrėskimai ar įplėšos du kartus padidina ŽIV infekcijos 
pavojų, palyginus su analiniais santykiais, kai nėra įplyšimų. Homoseksu-
alūs vyrai ŽIV infekcijomis dažniausiai užsikrečia per analinius lytinius 
santykius. tai patys rizikingiausi lytiniai santykiai, kurių metu rizika užsi-
krėsti ŽIV didžiausia, lyginant su kitų rūšių santykiais. Analiniai santykiai 
tarp vyrų ir moterų tokie pat pavojingi, kaip ir homoseksualūs, jei vienas 
iš partnerių užsikrėtęs ŽIV.

Kuo daugiau lytinių partnerių, su kuriais santykiaujama analiniu būdu, 
tuo pavojus užsikrėsti ŽIV didėja. 

Pagrindinis būdas sumažinti analinių lytinių santykių keliamą riziką 
užsikrėsti ŽIV – naudoti analiniam seksui skirtus prezervatyvus. tada 
rizika užsikrėsti – nuo 0,1 iki 3 proc.

Oraliniai lytiniai santykiai

Lytiniai santykiai, liečiantis burnai su lytiniais organais (oraliniai) būna 
dviejų rūšių:
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Felacija	– varpos ėmimas į	burną, t. y. vyro penis stimuliuojamas par-
tnerio ar partnerės burna ar lūpomis.

Kunilingas	–	 burnos ir makšties sąlytis, kai moters lytinius organus 
stimuliuoja jos partneris/ė.

Visų rūšių oralinių lytinių santykių metu rizika užsikrėsti ŽIV mažesnė 
nei analinių ar vaginalinių santykių. 

Pavojingiausias oralinių lytinių santykių būdas, kai vyras ar moteris 
atlieka felaciją vyrui, kuris yra užsikrėtęs ŽIV, nes į jų burną patenka 
sperma. tokio akto metu burnos gleivinių sąlytis su ŽIV didžiausias. 
Manoma, kad kunilingas atrodo mažiau pavojingas užsikrėsti ŽIV in-
fekcija nei felacija.	Patikimiausias būdas siekiant sumažinti ŽIV užsikrė-
timo galimybę santykiaujant oraliniu būdu – naudoti prezervatyvus bei 
vengti, kad sperma ar makšties išskyros patektų į burną.

Kaip ir vaginalinių ar analinių santykių atveju, pavojus užsikrėsti 
ar užkrėsti ŽIV santykiaujant oraliniu būdu padidėja, jei burnoje yra 
įtrūkimų, žaizdelių ar kitų opelių, per kurias ŽIV lengviau gali patekti 
į kraują. Peršalimo ir dantenų ligos padidina riziką. oraliniai lytiniai 
santykiai kelia didelį pavojų užsikrėsti ir kitų infekcijų sukėlėjais: hepa-
tito B virusu, herpes simplex virusu, citomegalo virusu ar parazitinėmis 
(pavyzdžiui, kirmėlių sukeliamomis) ligomis.

2.	 Per	kraują	

ŽIV koncentracija didžiausia kraujyje. 
ŽIV plinta: 
Per	 nesterilias	 švirkštimosi	 priemones	 (adatas	 ir	 švirkštus). Medi-

cinos ir kitose įstaigose, kur naudojami vienkartiniai sterilūs švirkštai ir 
adatos, pavojaus užsikrėsti ŽIV nėra. tačiau dažniausiai per nesterilius 
švirkštus ir adatas užsikrečia narkotikų vartotojai. ŽIV plinta, jeigu lei-
džiamasi narkotikus nesteriliais adatomis ir švirkštais, kuriuos prieš tai kas 
nors naudojo. taip pat	galima užsikrėsti ŽIV naudojantis ne tik ne savo 
švirkštais ir adatomis, bet ir traukiant į švirkštą narkotikų tirpalo iš bendro 
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indo (kur kiti narkotikų vartotojai irgi merkia savo švirkštus ir traukiasi 
narkotiko) arba plaunant švirkštą bendrame inde, kur plauna ir kiti. ŽIV 
plitimas per užkrėstus švirkštus, vartojant leidžiamus narkotikus yra pa-
grindinis ŽIV plitimo būdas Lietuvoje nuo 1994 metų. Panašiai kaip ŽIV 
plinta hepatitų B ir C virusai. 

užkrėsto	ŽiV	kraujo	perpylimas.	tikimybė užkrėsti žmogų ŽIV per-
pylus tokį kraują, siekia iki 95 procentų. Šiuo metu Lietuvoje šis užsikrėti-
mo būdas yra praktiškai neaktualus, nes visas donorų kraujas ir jo produk-
tai atidžiai tikrinami. Lietuvoje donorų kraujas dėl ŽIV antikūnų pradėtas 
tirti 1987 metais. 

Tatuiruotės	ir	kraujo	ritualai.	tatuiruotėms naudojami instrumentai 
(pvz., adatos), jei jie po naudojimo netinkamai dezinfekuojami, gali tapti 
ŽIV ir kitų infekcijos šaltiniu. Būtina naudoti tik vienkartinius tatuiruo-
tėms skirtus instrumentus. 

Organų	 transplantacija. Ji, kaip ir kraujo perpylimas, yra pavo-
jinga, nors visi organų ir audinių donorai Lietuvoje tiriami dėl ŽIV. 
Saugumą, persodinant organus ar audinius, apsunkina ŽIV infekcijai 
(ir kitoms virusinėms infekcijoms) būdingas inkubacinis periodas, va-
dinamas „lango“ periodu. tai yra pirmosios trys savaitės po užsikrė-
timo, kai įprastais tyrimo metodais dar negalima nustatyti antikūnų 
prieš ŽIV.

3.	 iš	ŽiV	užsikrėtusios	motinos	vaikui	

tikimybė, kad motina užsikrėtusi ŽIV perduos ŽIV kūdikiui nėštumo, 
gimdymo metu ar maitindama krūtimi, sudaro 13–30 procentų. 

Gimdymo metu naujagimis paprastai užkrečiamas, kai jo oda ir gleivi-
nės susiliečia su motinos krauju ar gimdos kaklelio išskyromis. ŽIV gali būti 
perduotas po gimdymo, jei kūdikis maitinamas krūtimi (10–15 proc.). Besi-
laukiančioms ŽIV užsikrėtusioms moterims, taikant tinkamą gydymą (an-
tiretrovirusiniais vaistais) ir kitas priemones (Cezario pjūvis, nemaitinimas 
krūtimi), kūdikių užsikrėtimo galimybė sumažinama iki 2 proc. ir mažiau.
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Jei nėščiajai nustatoma ŽIV infekcija, toliau svarbūs 4 dalykai:
1. Antiretrovirusinių vaistų vartojimas nėštumo metu.
2. Planinė Cezario pjūvio operacija 38 nėštumo savaitę.
3. Rekomenduojama nemaitinti kūdikio krūtimi.
4. Prevencinis naujagimio gydymas.

Nėštumas užbaigiamas 38 nėštumo savaitę, nes nutekėjus vaisiaus van-
denims, didėja ŽIV infekcijos perdavimo rizika naujagimiui. Motinos pie-
ne yra laisvų viruso ląstelių, todėl maitinti kūdikio nerekomenduojama. 
Jei nėra kitos išeities ir moteris kūdikį žindo, reikia stengtis, kad žindymo 
laikotarpis būtų kuo trumpesnis. Nustatyta, kad po 4–6 žindymo mėnesių 
ŽIV infekcijos perdavimo rizika labai padidėja. Naujagimis prevenciškai 
gydomas antiretrovirusiniais vaistais pirmąsias 6 savaites. Galutinai paaiš-
kėja, kad vaikas neužsikrėtęs ŽIV, tik po aštuoniolikos mėnesių. 

ŽIV neplinta

Oro	lašiniu	būdu. Neužsikrečiama kosint, čiaudint, bučiuojantis.
Buitinių	ir	socialinių	kontaktų	metu. Neužsikrečiama per prakaitą ar 

ašaras, naudojantis bendru tualetu, vonia, sauna, baseinu, indais, suolais, 
sporto įrankiais, liečiant vienam kitą, žaidžiant, gyvenant šalia užsikrėtu-
sio asmens, valgant jo paruoštą maistą. 

Per	vabzdžių	(erkių,	uodų, blusų ir kt.) įkandimus.

ŽIV testas

Vienintelis būdas sužinoti, ar nesi užsikrėtęs ŽIV – pasitikrinti dėl ŽIV 
(atlikti ŽIV testą). tyrimo rezultato žinojimas sumažina stresą. Į organiz-
mą patekus žmogaus imunodeficito virusui, imuninė sistema reaguoja į jį 
gamindama prieš ŽIV antikūnus. Atliekant ŽIV tyrimą ieškoma prieš ŽIV 

▌

▌
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antikūnų, kurie organizme randami ne iš karto po užsikrėtimo, o praėjus 
maždaug 3–4 savaitėms ar net 3 mėnesiams. 

ŽIV testui imamas kraujas iš venos ar iš piršto arba seilės. 
Teigiamas	tyrimo	dėl	ŽiV	rezultatas	rodo, jog žmogus greičiausiai yra 

užsikrėtęs ŽIV ir gali užkrėsti kitus. Gavus teigiamą ŽIV testo rezultatą, 
testas kartojamas kitu laboratoriniu metodu, siekiant nustatyti, ar neįsibro-
vė klaida. Pakartotinai gavus teigiamą rezultatą, atsižvelgiant į pirminius 
rezultatus bei įvertinus tiriamo žmogaus elgesio riziką, daromi kiti tyrimai, 
padedantys patvirtinti ŽIV diagnozę. Lietuvos AIDS centre ŽIV testas su 
šiuolaikine laboratorine įranga atliekamas per 1–4 valandas. 

neigiamas	tyrimo	dėl	ŽiV	rezultatas	rodo, kad kraujo davimo mo-
mentu antikūnai prieš ŽIV nenustatyti, tačiau dėl inkubacinio periodo, 
pastarieji gali būti dar negaminami žmogaus organizme arba jų yra nepa-
kankamai, kad nustatyti. Siūloma testą pakartoti po trijų mėnesių. 

ŽIV infekcijos eiga
ŽIV infekcijos paskutinė stadija vadinama – AIDS. Skiriamos kelios 

stadijos (3 pav.):

1.		 ŽiV	inkubacinis	periodas. tai laikotarpis nuo ŽI viruso patekimo 
į organizmą iki ūmaus ŽIV infekcijos pasireiškimo. trunka nuo 3 
iki 24 savaičių.

2.		 Ūmus	ŽiV	infekcijos	pasireiškimas	– į gripą panaši būklė – pa-
kyla temperatūra, išberia odą ir gleivines, padidėja limfmazgiai, 
skauda raumenis ir sąnarius, pykina ir kt. trunka nuo kelių dienų 
iki kelių savaičių. Praeina be gydymo. Išsivysto ne visiems, o maž-
daug 50–90 proc. užsikrėtusiųjų ŽIV.

3.		 Besimptomis	 ligos	periodas prasideda tada, kai nurimsta ūmus 
ŽIV periodas, o baigiasi, kai pasireiškia AIDS simptomai. Šio lai-

▌
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kotarpio trukmė priklauso nuo daugelio faktorių: imuninės siste-
mos, užsikrėtimo būdo, viruso tipo, amžiaus ir kt. Gali trukti nuo 
kelių iki keliolikos metų. Vienintelis simptomas šio periodo metu 
gali būti limfmazgių padidėjimas. Nors žmogus jaučiasi visiškai 
sveikas, jo imuninė sistema pamažu silpsta.

4.		 simptominė	 ŽiV	 infekcija – ligos pasireiškimų periodas, kurio 
metu gali būti nustatomos tam tikros ligos: burnos ar makšties 
kandidozė, liežuvio plaukuotoji leukoplakija, pasikartojanti herpes 
zoster infekcija, periferinė neuropatija ir kt.

5.		 Įgytas	imunodeficito	sindromas	(AiDs) – užsikrėtusiam asmeniui 
ŽIV diagnozuojamas tada, kai nustatoma nors viena AIDS indika-
cinė liga. tai paskutinė ŽIV infekcijos stadija, kurios trukmė pri-
klausomai nuo medicininės pagalbos lygio, gali trukti iki 3 metų ir 
ilgiau.

3 pav. ŽIV infekcijos klinikinė eiga

Pagrindiniai ŽIV infekcijos rodikliai yra CD4	ląstelių	skaičius ir ŽiV	
kopijų	kiekis kraujyje. CD4 ląstelių skaičius parodo, kaip imuninė sistema 
reaguoja į viruso dauginimąsi. Ligai progresuojant, CD4 ląstelių skaičius 
mažėja. Greitesnis viruso dauginimasis (didesnis ŽIV kopijų skaičius) sie-
jamas su greitesniu ligos progresavimu.
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ŽIV infekcijos gydymas
ŽIV infekcijos gydymui skiriami viruso dauginimąsi slopinantys vais-

tai, vadinami antiretrovirusiniais	 vaistais.	 Standartinis ŽIV infekcijos 
gydymas – tai gydymas mažiausia trijų antiretrovirusinių vaistų deriniais. 
Pasaulyje registruota 20 antiretrovirusinių vaistų, dauguma vaistų iš jų yra 
registruoti ir Lietuvoje. 

Gydymas skiriamas imunitetui susilpnėjus iki tam tikros ribos. Vie-
ną kartą paskyrus gydymą, vaistus reikia vartoti iki gyvenimo pabaigos. 
Vartojant šiuos vaistus reikia griežtai laikytis gydytojo nurodymų. 

Gydymas antiretrovirusiniais vaistais sumažina ŽIV koncentraciją 
kraujyje bei padidina CD4 ląstelių skaičių kraujyje. Padaugėjus CD4 ląs-
telių, sumažėja tikimybė susirgti bet kuria indikacine liga, sumažėja ŽIV 
užsikrėtusių žmonių mirties rizika.

Šiuo metu vartojami keturių grupių vaistai, kurie skirtingai veikia ŽIV 
ląstelėse.

Dalis užsikrėtusių ŽIV žmonių nesugeba laikytis vaistų vartojimo re-
žimo, griežtų gydymo reikalavimų, netoleruoja šalutinio, toksiško vaistų 
poveikio. Geriamos tabletės veikia vienos kitas, be to, reikia atsižvelgti į tai, 
ar vaistai vartojami po valgio ar nevalgius. Dažnai dėl šių priežasčių atsi-
randa vaistams atsparūs ŽI viruso potipiai, kurie trukdo efektyviai gydyti 
asmenis, gyvenančius su ŽIV.

Daugumai pacientų antiretrovirusinis gydymas nuslopina viruso dau-
ginimąsi, tačiau visiškai jo nesunaikina. Nustojus gerti vaistus, virusas vėl 
pradeda daugintis. Dėl šios priežasties labai brangius ir sunkiai toleruoja-
mus vaistus reikia vartoti visą gyvenimą.

Lietuvoje gydymas taikomas: 
• asmenims, sergantiems AIDS ir infekuotiems ŽIVsimptominėje 

stadijoje;
• moterims, užsikrėtusioms ŽIV nėštumo ir gimdymo metu, jų pa-

gimdytiems vaikams;
• asmenims, turėjusiems kontaktą su užsikrėtusiu asmeniu.

▌
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1.2. ŽIV Ir AIDS VISuomenėS beI ASmenS 
gyVenIme 

gyvenimas su ŽIV
Vis dar klaidingai manoma, kad ŽIV užsikrėtęs žmogus pasmerktas tik 

mirti. Milijonai ŽIV užsikrėtusiųjų visame pasaulyje siekia prailginti savo 
gyvenimą, padaryti jį pilnavertį. teigiamas ŽIV testo rezultatas reiškia, kad 
žmogus užsikrėtęs ŽI virusu, tačiau tai nereiškia, kad jis serga AIDS. 

Vis dėlto sužinojus, kad esi užsikrėtęs ŽIV, gyvenimas keičiasi. Daugu-
ma patiria šoką, sunkiai suvokia, ką visa tai reiškia. Pirma reakcija priklau-
so nuo to, ar žmogus parengtas tokiai žiniai. Smūgis nebus toks stiprus, jei 
jau buvo įtarimų. Jeigu teigiamas tyrimo rezultatas netikėtas – gali ištikti 
šokas. Pirmąsias dienas žmogus jaučiasi išmuštas iš vėžių ir išsigandęs. tai 
normalu. Žmogus gali jausti baimę, liūdesį, pyktį, gėdą, kaltę... Gali jaustis 
niekam nereikalingas, pasinerti į depresiją, išgyventi nerimą. Kad ir koks 
geras būtų gydytojas, kad ir kokius šiuolaikinius vaistus jis išrašytų, svar-
biau yra palaikymas ir supratimas. todėl reikia pasipasakoti artimiesiems 
ir draugams, nelaikyti šito skausmo savyje. Siekiant visaverčio gyvenimo 
gali tekti keisti vertybių skalę, pakeisti svajones apie ateitį, santykius su 
žmonėmis, karjeros galimybes. Nedrįskite užmiršti, kad gyvenimas tęsiasi. 
Šalia gydytojo rekomenduotų vaistų ir psichologinės pagalbos, kiekvienas 
ŽIV užsikrėtęs žmogus gali pats sėkmingai stiprinti imuninę sistemą svei-
kai gyvendamas, tai yra:

laikytis dietos ir reguliariai sportuoti;
nevartoti tabako, alkoholio ir narkotikų;
vengti peršalimo ir kontaktų su sergančiaisiais gripu ir kitomis in-
fekcijomis;
nevaikščioti į baseiną ar pirtį, kur galima užsikrėsti grybelinėmis 
ligomis;
rūpintis ne tik savo, bet ir šeimos narių sveikata, siekiant išvengti 
susirgimų, galinčių pabloginti ŽIV infekcijos eigą, laiku diagnozuo-
ti LPI ir tB;

▌
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bendrauti su kitais užsikrėtusiaisiais ŽIV, gauti jų psichologinę 
paramą, nelikti vienam su savo bėda, dalyvauti savitarpio pagal-
bos grupių veikloje;
reguliariai lankytis pas gydytoją, laikytis jo nurodymų, vaistų var-
tojimo grafiko, nes antiretrovirusinė terapija pastebimai atitolina 
AIDS stadiją.

Bendraujant su ŽIV užsikrėtusiu žmogumi nereikalinga ypatinga ap-
sauga. Visiškai saugu būti šalia užsikrėtusiojo ŽIV, kartu pietauti, paduoti 
ranką, naudotis jo vonia ir tualetu. užsikrėtęs žmogus gali gyventi visaver-
tį gyvenimą, tačiau yra dalykų, kurių ŽIV užsikrėtęs žmogus turi vengti, 
kad nepakenktų sau ir kitiems:

draudžiama būti kraujo donoru;
būtina informuoti lytinius partnerius apie savo sveikatą ir naudo-
ti prezervatyvus;
būtina informuoti gydančius gydytojus apie savo ŽIV statusą;
norint turėti vaikų, būtina pasikonsultuoti su gydytoju;
nesinaudoti su kitais tuo pačiu dantų šepetėliu ir skutimosi prie-
monėmis;
nesinaudoti bendrais švirkštais, neduoti savo švirkšto kitiems;
sunaikinti krauju suterštus daiktus;
atidžiai dezinfekuoti ir aprišti žaizdas.

užsikrėtusiųjų ŽIV ir sergančiųjų AIDS sveikatos 
priežiūra
užsikrėtusiųjų ŽIV ir sergančiųjų AIDS asmenų sveikatos priežiūrą 

Lietuvoje organizuoja ir vykdo Lietuvos AIDS centras bei asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos. Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
teikia šeimos gydytojai. Lietuvos AIDS centro Ambulatorinės priežiūros 
skyriuje teikiamos antrinio lygio specialistų paslaugos (terapeuto, infek-
tologo gastroenterologo, ginekologo ir dermatovenerologo). užsikrėtusieji 

•
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ŽIV yra konsultuojami, sekama jų sveikatos būklė, atliekami laboratoriniai 
tyrimai: pilnas kraujo tyrimas, ląstelinis imunitetas, biocheminis kraujo 
tyrimas, kitų lytiškai plintančių ligų ir oportunistinių infekcijų (citome-
galoviruso, toksoplazmozės, virusinių B ir C hepatitų) tyrimai. teikiama 
psichologinė ir socialinė pagalba. teikiamos konsultacijos ir psichologinė 
pagalba užsikrėtusių asmenų šeimų nariams ir artimiesiems.

Lietuvos teisės aktai numato, kad sergančiųjų AIDS gydymas antire-
trovirusiniais vaistais apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšų. Kada pradėti gydymą pirmiausia remiamasi klinikiniais, 
imunologiniais ir virusologiniais kriterijais. 

Visuomenės požiūris į ŽIV/AIDS
Visuomenės tolerancijos tyrimai, vykdyti Lietuvoje nuo 1990 m., rodo, 

kad ŽIV užsikrėtusiems asmenims visuomenė nėra tolerantiška, tačiau tei-
giami pokyčiai buvo stebimi nuo 1990 m., kai su ŽIV užsikrėtusiaisiais neno-
rėjo gyventi kaimynystėje 77,6 proc. visuomenės narių, 1999 m. jau 55 proc., 
o 2003 m. tik 49 proc. tačiau paskutinis visuomenės nuomonės tyrimas vėl 
parodė tolerancijos mažėjimą, nes nenorinčiųjų gyventi kaimynystėje padi-
dėjo iki 70 proc. Didesnis poreikis išlaikyti distanciją nustatytas dėl laisvės 
atėmimo bausmes atlikusių asmenų ir narkotikus vartojančiųjų: 2003 m. su 
jais kaimynystėje gyventi nenorėjo atitinkamai 57,4 proc. ir 81 proc. Lietuvos 
gyventojų, 2005 m. – atitinkamai 77 proc. ir 96 proc.

Su ŽIV ir AIDS susijusi stigmatizacija atsiranda dėl tokių tarpusavyje susi-
jusių reiškinių kaip gėda ir baimė. Gėda dėl to, kad lytiniai santykiai ar intra-
veninė narkomanija, dėl kurių plinta ŽIV, siejama su tabu ir moraliniu nuos-
prendžiu, o baimė – dėl to, kad AIDS gana nauja ir vis dar neišgydoma liga. 

ŽIV problemos stigmatizavimas ar neigimas kenkia prevencinei vei-
klai. Kai visuomenės atsakas į AIDS tampa kaltinimu ar žmonių su ŽIV 
niekinimu, epidemija paprasčiausiai nustumiama į pogrindį ir taip suku-
riamos puikios sąlygos plisti ŽIV. Vienintelis būdas sėkmingai įveikti epi-
demiją – gėdą pakeisti solidarumu, o baimę – viltimi.

▌
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1.3. PrAKtInėS uŽDuotyS 

Pagrindiniai	faktai	apie	ŽiV/AiDs

AIDS sukelia žmogaus imunodeficito virusas.
Žmogaus imunodeficito virusas pažeidžia imuninę sistemą. užsikrėtus 

ŽIV, iš karto nesusergama AIDS. Pirmieji AIDS požymiai, priklausomai 
nuo įvairių faktorių, pasireiškia po penkerių ar net dešimties metų, kai vi-
rusas smarkiai pažeidžia imuninę sistemą. ŽIV infekcija ir AIDS yra gydo-
mi, bet neišgydomi.

AiDs	susergama	ne	iš	karto	užsikrėtus	ŽiV

AIDS simptomai gali pasireikšti nuo užsikrėtimo praėjus 10 ir daugiau 
metų. ŽIV užsikrėtęs žmogus gali daug metų jaustis sveikas ir nežinoti, kad 
yra užsikrėtęs ir užkrėsti kitus. Šiuolaikiniai gydymo metodai (antiretroviru-
sinis gydymas) pakankamai efektyvūs. Žmogaus, gaunančio antiretrovirusi-
nę terapiją, kraujyje ir kituose biologiniuose skysčiuose ŽIV koncentracija 
sumažėja iki tokio lygio, kad jo biologiniai skysčiai tampa mažiau pavojingi. 
taip ŽIV infekcijos gydymas tampa ir ŽIV infekcijos prevencija.

ŽiV	perduodamas	per	organizmo	skysčius

Didžiausia ŽI viruso koncentracija randama kraujyje, makšties išsky-
rose, spermoje, motinos piene. Seilėse, šlapime, ašarose, prakaite ŽIV kon-
centracija yra nedidelė, todėl nekelia užsikrėtimo pavojaus.

ŽIV užsikrečiama, kai tiesiogiai į kraują, pro gleivines ar sužeistą odą 
patenka ŽIV užkrėsti organizmo skysčiai, kuriuose viruso koncentracija 
didžiausia. 

ŽiV	plinta	 ir	homoseksualių,	 ir	heteroseksualių	 lytiniu	santy-
kių	metu

Dažniausiai pasaulyje ŽIV užsikrečiama lytinių santykių metu, nes di-
delė ŽIV koncentracija randama lytinių organų skysčiuose (makšties iš-
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skyrose ir spermoje). Riziką užsikrėsti didina LPI ir mechaniniai gleivinės 
pažeidimai, jaunas amžius, nes jaunų merginų gleivinė yra plonesnė, todėl 
lengviau pažeidžiama. 

Didesnę	tikimybę	užsikrėsti	ŽiV	turi	sergantys	lytiškai	plintan-
čiomis	infekcijomis

Asmenys, sergantys lytiškai plintančiomis infekcijomis, labiau rizikuoja 
užsikrėsti ŽIV bei perduoti jį kitiems, todėl būtina gydyti lytiškai plintan-
čiomis infekcijomis sergančiuosius, motyvuoti juos gydymo laikotarpiu 
susilaikyti nuo lytinių santykių arba naudoti apsaugos priemones bei in-
formuoti lytinius partnerius. 

ŽiV	 užsikrėtimo	 riziką	 lytinių	 santykių	 metu	 galima	 suma-
žinti

ŽIV užsikrėtimo riziką lytinių santykių metu galima sumažinti susilai-
kant nuo lytinių santykių, turint intymius santykius su ŽIV neinfekuotu 
partneriu, naudojant petingą arba apsaugos priemones. Saugiausias kelias 
išvengti ŽIV – visiškai susilaikyti nuo lytinių santykių. 

Didelę	rizikos	užsikrėsti	ŽiV	grupę	sudaro	intraveninius	nar-
kotikus	vartojantys	asmenys

užsikrėsti ŽIV galima per pažeistą gleivinę arba susižeidus nesterilia 
adata, švirkštu, skutimosi priemone ar kitu daiktu. Intraveninių narkoti-
kų vartotojai ir jų lytiniai partneriai sudaro labai didelės rizikos užsikrėsti 
ŽIV grupę. tuo labiau, kad narkotikai keičia mąstymą ir suvokimą, todėl 
žmogus gali turėti lytinius santykius be apsaugos priemonių. 

Bendravimas	su	AiDs	centro	specialistais	dėl	ŽiV	infekcijos	di-
agnozavimo	ir	gydymo

Kiekvienas, įtariantis kad gali būti užsikrėtęs ŽIV, turėtų kreiptis į spe-
cialistus ar Lietuvos AIDS centrą dėl konsultacijos ir ŽIV testo. 
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ŽiV	neužsikrečiama	buitinių	kontaktų	metu

ŽIV neplinta kosint, čiaudint, bučiuojantis, neužsikrečiama per pra-
kaitą ar ašaras, naudojantis bendru tualetu, vonia, sauna, baseinu, indais, 
suolais, sporto įrankiais, liečiant vienam kitą, žaidžiant, gyvenant šalia in-
fekuoto asmens, lankantis tose pačiose gydymo ar viešose įstaigose, val-
gant asmens, užsikrėtusio ŽIV, paruoštą maistą. Viruso neplatina uodai 
ir erkės, nes patekęs į jų organizmą ŽIV žūva. tuo labiau, kad siurbdamas 
žmogaus kraują uodas įleidžia į žaizdą ne kraujo, o savo seilių, kuriuose 
nėra ŽIV.

Kiekvienas	turi	teisę	į	paramą	ir	palaikymą

Su ŽIV ir AIDS gyvenančiųjų diskriminacija yra žmogaus teisių pažei-
dimas ir kenkia visuomenės gerovei. Kiekvienas gyvenantis su ŽIV/AIDS 
ir jo artimieji nusipelno palaikymo ir paramos (Vaiko teisių konvencijos 
2  str.).

KIeKVIenAS, nePAISAnt AmŽIAuS, LytIeS, rASėS, tAutybėS Ar 
SeKSuALInėS OrIentAcIjOS, gALI uŽSIKrėStI ŽIV

Dažniausiai užduodami klausimai
Siūlome informaciją apie dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus 
į juos. 

Klausimas: Jeigu klasės draugas užsikrėtęs ŽIV, ar galiu aš nuo jo užsi-
krėsti?
Atsakymai:

ŽIV perduodamas lytinių santykių metu, per kraują (vartojant intra-
veninius narkotikus ir dalijantis bendromis adatomis ar švirkštais), 
taip pat iš motinos vaikui gimdymo metu ar maitinant krūtimi.
ŽIV buitiniu būdu ir socialinių kontaktų metu neplinta.

▌

•

•
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ŽIV negalima užsikrėsti kartu lankant mokyklą su ŽIV nešiotoju.

Klausimas: Ar galima ŽIV užsikrėsti per „prancūzišką“ bučinį?
Atsakymai:

Ne. Žinoma, ŽIV gali būti seilėse, tačiau jo koncentracija labai 
maža, todėl neužsikrečiama.
Vis dėlto pavojinga, jeigu burnoje yra žaizdelių, per kurias bučiuo-
jantis su seilėmis, ŽIV gali patekti į kraujotaką, tačiau seilių turi 
būti labai daug (teigiama, kad iki 4 litrų).
Pasaulyje neužregistruotas nė vienas toks ŽIV užsikrėtimo atvejis.

Klausimas: Jeigu aš niekada nevartojau intraveninių narkotikų, tačiau tu-
rėjau lytinių santykių su priešingos lyties atstovu/e, ar galėjau užsikrėsti 
ŽIV?
Atsakymai:

taip. ŽIV galima užsikrėsti heteroseksualių lytinių santykių metu.
ŽIV gali užsikrėsti kiekvienas, nepriklausomai nuo lyties, nors mo-
terys yra labiau pažeidžiamos. 
Jeigu tarp tavo partnerių buvo užsikrėtusiųjų ŽIV, galėjai užsikrėsti 
ir tu. 

Klausimas: Ar galima užsikrėsti ŽIV būnant kraujo donoru?
Atsakymai:

Ne. Duodant kraują, užsikrėsti negalima.
Kraujo centruose kraujas imamams, naudojant vienkartines siste-
mas.

 
Klausimas: Ar galėjau aš užsikrėsti ŽIV, perpilant kraują?
Atsakymai:

Mažai tikėtina, nes nuo 1987 m. visas donorų kraujas Lietuvoje ti-
riamas dėl ŽIV.

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
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Jeigu neramu ir manai, kad galėjai užsikrėsti ŽIV, pasidaryk ŽIV 
testą, kad įsitikintum, ar nesi užsikrėtęs.

Klausimas: Ar galiu užsikrėsti ŽIV nuo buityje naudojamų daiktų?
Atsakymas:

Ne. ŽIV nėra ant daiktų, kuriuos kasdien naudojame (rankšluos-
čių, lėkščių ir kt.), net ir ant tų, ant kurių gali būti organizmo 
išskyrų (jeigu tai ne kraujas).

Klausimas: Ar galiu užsikrėsti ŽIV per uodų ar kitų vabzdžių įkandi-
mus?
Atsakymai:

Ne. Vabzdžiai ŽIV neplatina, nes ŽIV jų organizme nesidaugina.
ŽIV negalima užsikrėsti nuo vabalų, erkių, blusų ir kitų vabzdžių.

Klausimas: Ką daryti, jei manau, kad užsikrėčiau ŽIV?
Atsakymai:

Pirmiausiai apsvarstyk, ar tikrai rizikingai elgeisi ir galėjai užsi-
krėsti ŽIV. 
Jeigu tai tave jaudina, reikia pasikalbėti su tėvais, mediku ar kitu 
specialistu, dirbančiu ŽIV/AIDS srityje ir atlikti ŽIV testą. ŽIV 
testas atsakys į tavo klausimą.
Galima paskambinti į Lietuvos AIDS centro pagalbos liniją  
tel. 8 800 01111. 

Ar viską žinai apie ŽIV ir AIDS?
Pažymėkite teisingą atsakymą.

1.	Kas	yra	ŽiV	infekcijos	šaltinis?
1. Beždžionė.
2. Katė.
3. Žmogus.

•

•

•
•

•

•

•
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2.	Kaip	neužsikrečiama	ŽiV?
1. Per uodų įkandimus.
2. Per lytinius santykius.
3. Per kraują

3.	Kiek	Lietuvoje	užregistruota	ŽiV	infekuotų	asmenų?
1. 1000–1099
2. 1100–1199
3. 1200–1299

4.	Koks	yra	Lietuvos	AiDs	centro	internetinio	puslapio	adresas?
1. www.aids.lt
2. www.aids.ee
3. www.aids.org

5.	iš	kur	atsirado	ŽiV	(realiausia	hipotezė)?
1. Iš kosmoso.
2. Afrikos beždžionių. 
3. Sukurtas laboratorijose.

6.	Kuris	veiksnys	neturi	įtakos	ŽiV	infekcijos	eigai?
1. tautybė.
2. užsikrėtimo būdas.
3. Ligonio amžius.

7.	Kas	apsunkina	vakcinos	nuo	ŽiV	kūrimą?
1. Virusas nuolat mutuoja.
2. tyrimai brangiai kainuoja.
3. Žmonės bijo skiepytis.

8.	Per	kiek	laiko	ŽiV	žūsta	virinamas?
1. Iš karto.
2. Per 1 minutę.
3. Per 20 minučių.
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9.	Koks	vabzdys	gali	platinti	ŽiV?
1. uodas.
2. Dilgėlinukas.
3. Joks.

10.	 Kuriais	 metais	 Lietuvoje	 diagnozuota	 daugiausiai	 ŽiV	 užsi-
krėtusių	asmenų?

1. 2001 m.
2. 2002 m.
3. 2004 m.

11.	Ką	parodo	teigiamas	tyrimo	dėl	ŽiV	rezultatas?
1. Kad asmuo įtariamas užsikrėtęs ŽIV.
2. Kad asmuo užsikrėtęs ŽIV.
3. Kad asmuo serga AIDS.

12.	Kuriuo	paminėtu	būdu	plinta	ŽiV?
1. Buitiniu.
2. Lytiniu.
3. oro lašiniu.

13.	 Kaip	 vadinamas	 teisių	 apribojimas	 ar	 atėmimas	 tam	 tikrai	
žmonių	grupei?

1. Stigma.
2. Diskriminacija.
3. Sindromas.

14.	Kokia	priemonė	yra	svarbiausia	ŽiV	plitimui	sustabdyti?
1. Vakcinacija.
2. Prevencija.
3. Gydymas.

15.	Kaip	vadinama	pirmoji	ŽiV	infekcijos	stadija?
1. AIDS.
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2. Inkubacinis periodas.
3. Besimptomis periodas.

16.	Kuri	ŽiV	infekcijos	stadija	trumpiausia?
1. užsikrėtimo momentas. 
2. ŽIV inkubacinis periodas. 
3. Ūmus ŽIV infekcijos pasireiškimas.

17.	Kam	neatsparus	ŽiV?
1. Rūgštims.
2. Šalčiui.
3. ultravioletiniams spinduliams.

18.	Ko	ieškoma,	atliekant	ŽiV	testą?
1. CD4 ląstelių.
2. ŽIV RNR.
3. Antikūnų.

19.	nuo	ko	priklauso	ŽiV	plitimas?
1. Žmonių elgesio.
2. Mitybos.
3. oro sąlygų.

20.	 Kada	 anksčiausiai	 įprastais	 tyrimo	 metodais	 galima	 nustatyti,	
kad	žmogus	užsikrėtęs	ŽiV?

1. Po 1 savaitės. 
2. Po 3–4 savaičių.
3. Po 6 savaičių.

21.	 Kaip	 vadinama	 mikrobų	 kultūra,	 vartojama	 apsaugai	 nuo	 in-
fekcijų?

1. triterapija.
2. Stigma.
3. Vakcina.
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22.	Kaip	vadinamas	didelis	užkrečiamosios	ligos	išplitimas?
1. Protrūkis.
2. Infekcija.
3. Epidemija.

23.	 Kiek	 metų	 buvo	 jauniausiam	 ŽiV	 infekuotam	 asmeniui	 Lietu-
voje,	nustatant	diagnozę?

1. 14 metų.
2. 15 metų.
3. 16 metų.

24.	Kokiu	būdu	šiuo	metu	Lietuvoje	dažniausiai	užsikrečiama	ŽiV?	
1. Per homoseksualius lytinius santykius.
2. Per heteroseksualius lytinius santykius. 
3. Per intraveninius narkotikus. 

25.	Kaip	vadinami	ŽiV	gydymui	skiriami	vaistai?
1. Antibiotikai.
2. Antiretrovirusiniai.
3. Homeopatiniai.

26.	Kuri	ŽiV	infekcijos	stadija	vadinama	paskutine?
1. Ūmus ŽIV infekcijos pasireiškimas.
2. AIDS.
3. Besimptomis ligos periodas.

27.	Kurios	profesijos	atstovai	išpopuliarino	raudonąjį	kaspiną?
1. Menininkai.
2. Policininkai.
3. Gydytojai.

28.	Kas	yra	AiDs?
1. Akvizitinis imunodeficito nepakantumo sindromas.
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2. Akvizitinis imunodeficito nepakankamumo sindromas.
3. Aktyvus imuniteto nepakantumo sindromas

29.	 Kas	 yra	 tarptautinis	 prevencijos	 ir	 solidarumo	 su	 infekuotais	
ŽiV	ir	sergančiais	AiDs simbolis?

1. Raudonas kaspinas.
2. Rausvas kaspinas.
3. Meškiukas.

30.	Kaip	vadinama	gydymui	taikoma	trijų	vaistų	kombinacija?
1. Monoterapija.
2. Diterapija.
3. triterapija.

Teisingi	atsakymai:

1.	 3.  16.	 1.
2.  2.  17.	 1.
3.	 3. 18.  3. 
4.  1.  19.	 1. 
5.  2.  20.	 2.
6.  1.  21.  3.
7.	 1.  22.	 3.
8. 1.  23.  2.
9.  3.  24.	 3.
10.  2.  25.	 2. 
11.  1. 26.	 2. 
12.  2.  27.	 1.
13.	 2.  28.	 2. 
14.  2.  29.  1.
15.	 2. 30.  3. 
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Asmeninės	rizikos	užsikrėsti	ŽiV	įvertinimas

už atsakymą „taip“– vienas taškas. 

1. Ar turėjote lytinių santykių be apsaugos priemonių (prezervatyvo)?
2. Ar kada nors buvote užsikrėtęs/usi lytiškai plintančia infekcija (pavyz-

džiui, gonorėja, sifiliu ar kita)?
3. Ar kada nors vartojote intraveninius narkotikus?
4. Ar kada nors gydėtės nuo lytiškai plintančios infekcijos, nepasikon-

sultavęs/usi su mediku?
5. Ar jums buvo kada nors perpiltas kraujas?
6. Ar kada nors turėjote du ar daugiau naujus lytinius partnerius per 

mėnesį ir kiekvienu atveju nenaudojote apsaugos priemonės (prezer-
vatyvo)?

7. Ar kada nors santykiavote analiniu būdu be apsaugos priemonės (pre-
zervatyvo)?

8. Ar kada nors naudojote bendrą adatą ausims pradurti ar tatuiruo-
tėms?

9. Ar kada nors turėjote lytinių santykių apsvaigę?
10. Ar kada nors turėjote prievartinių lytinių santykių (prieš savo valią)? 

Suskaičiuokite taškus.
8–10	taškų
Ypač didelis pavojus. Reikėtų apsvarstyti galimybę išsitirti dėl ŽIV.

5–7	taškai
Didelis pavojus. Reikėtų rimtai pagalvoti apie saugesnį elgesį.

0–4	taškai
Rizikuojate mažiau, bet vis dėlto rizikuojate.
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2 Lytiškai plintančios ligos

2.1. KAS yrA LytInIS brenDImAS?

Negalime pamiršti tų nuostabių anatominių, biologinių ir psicholo-
ginių pokyčių, kurie užgriūva paauglystėje. tai pereinamasis laikotarpis, 
kai jaunuoliai įgyja suaugusiųjų gyvenimui reikalingų žinių ir įgūdžių. 
Būtent šiuo laikotarpiu jie pirmą kartą susiduria su būtinybe rinktis ir 
rizika, o pasirinkę neteisingai visiškai sujaukia savo gyvenimus. Daugu-
mai jaunuolių šis amžius reiškia: 

didžiulius	 pokyčius. Lytinis brendimas, arba branda, yra sprogi-
mą primenantis fizinis procesas, turintis poveikio beveik visiems 
kūno audiniams, esminės įtakos intelektui, psichologijai ir emo-
cijoms. Ypač jauni paaugliai jaučiasi verčiami peržengti leistinas 
ribas ir rizikuoti nesuvokdami galimų pasekmių. 
didžiausią	 pažeidžiamumą. Rizika, su kuria susiduria jaunuoliai, 
skiriasi priklausomai nuo gyvenimo aplinkybių. Net ir ypač anks-
tyvoje paauglystėje berniukai ir mergaitės gali patekti į alkoholio, 
tabako, narkotikų, smurto, per ankstyvų lytinių santykių pinkles 
ar nelaimingą atsitikimą, kurio pasekmės yra tragiškos ar junta-
mos visą likusį gyvenimą. 

Ankstyvojoje paauglystėje prasideda augimo spurtas ir seksualinė raida, 
emocijų ir suvokimo pokyčiai. Jau 8 metų mergaitės ir 9 metų berniukai 
gali pradėti lytiškai bręsti. Daugelio jaunuolių organizme didžiausi fiziniai 
ir psichologiniai pokyčiai vyksta 10–14 gyvenimo metais. Per pastaruosius 
200 metų lytinė branda pamažu paankstėjo trimis metais. Paauglystė virto 

•

•



beveik dešimtmetį trunkančiu fizinių ir psichologinių bei socialinių poky-
čių procesu.

Lytinės brandos metu jaunuolių kūne vyksta staigūs pokyčiai, ver-
čiantys juos elgtis ir jaustis kitaip negu iki šiol (4 pav.). tai ir biologiniai, 
ir visuomenės paskatinti pokyčiai. 

4 pav. Išoriniai brendimo pokyčiai

Paauglystės laikotarpį galima suskirstyti į: 
ankstyvąją paauglystę (10–12/13 m.), kuriai būdingas augimo spur-
tas ir lytinės brandos pradžia. Šiuo laikotarpiu jaunuoliai pradeda 
mąstyti abstrakčiai. 
viduriniuosius paauglystės metus (13/14–15 m.), kai užsibaigia 
visi fiziniai pokyčiai, išsivysto stipresnis tapatybės jausmas ir 
sustiprėja sąsajos su bendraamžiais. Vis dažniau pasineriama į 
apmąstymus. 
vėlyvąją paauglystę (16–19 m.), kai kūno formos baigia formuo-
tis ir įgyja suaugusiesiems būdingą išvaizdą. Subręsta asmenybė, 
pasižyminti išskirtinėmis ypatybėmis, susiformuoja idėjos ir nuo-
monės. 

•

•

•
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Mergaitės subręsta anksčiau negu berniukai. Dauguma visuomenių 
iš mergaičių tikisi seksualinių jausmų ir veiksmų kontrolės. Berniukams 
sunku kontroliuoti seksualinius jausmus. Jie dažnai girdi prieštaringą in-
formaciją apie lytinius santykius.

Šiek tiek vyresni (12–14 m.) paaugliai silpniau kontroliuoja seksuali-
nius jausmus. Šio amžiaus jaunuoliai pradeda justi stiprų žiniasklaidos, 
vyresnių paauglių ar kultūrinių įsitikinimų ir mitų suformuotą spaudimą 
ir įtikinėjimą, kad berniukai turi inicijuoti lytinius santykius, jog mergaitės 
yra prieinamos ar, kad susilaikymas nuo lytinių santykių, gali būti fiziškai 
kenksmingas. Berniukai trokšta pojūčių. Visai netinkamu metu jie patiria 
erekciją. Priklausomai nuo kultūrinės aplinkos, dauguma berniukų mas-
turbuojasi, nors jiems gali būti aiškinama, kad tai negerai ir jie gali jaustis 
esą nedorėliai. Daugelyje kultūrų mergaitės skatinamos slopinti seksuali-
nį susijaudinimą ir atkalbinėjamos nuo bet kokių seksualinių tyrinėjimų. 
Mergaitės pradeda suvokti, kad joms lytiniai santykiai yra pavojingesni. 
Mergaitėms gali būti sunkiau kalbėti apie seksualinius jausmus, tačiau daž-
niausiai jos labiau negu berniukai yra linkusios kalbėti. Seksualinio elgesio 
srityje šis lytinės brandos poveikis yra dar stipresnis. Kūne vykstantys po-
kyčiai skatina ypač jaunus paauglius eksperimentuoti ir elgtis „taip, kaip 
tai daro suaugusieji“. tačiau jaunuoliai mažai nutuokia apie riziką, kas jų 
tyko pradėjus „žaisti“ suaugusiųjų žaidimus. Ir berniukams, ir mergaitėms 
lytiniai santykiai ir gėda yra neatsiejami dalykai. Pradėję lytinį gyvenimą, 
jaunuoliai susiduria su papildoma rizika. Ypač rizikuoja tos mergaitės, ku-
rios lytiškai santykiauja su vyresniais vyrais. Jaunuoliai turėtų kiek galima 
atitolinti pirmuosius lytinius santykius. Jei jaunuoliai skatinami sulaukti 
lytiniams santykiams tinkamo laiko ir tinkamo žmogaus, tai reiškia, kad 
jie neskatinami anksti pradėti lytinius santykius. Šis teiginys tik pabrė-
žia, kad apsisprendimas lytiškai santykiauti yra labai svarbus ir kad toks 
sprendimas turi būti priimtas tinkamu tarpusavio santykių raidos etapu. 
Minėtasis teiginys gali būti priimtinas įvairią kultūrą propaguojančioms 
visuomenėms ir įvairius jausmus puoselėjantiems jaunuoliams. Jis tinka-
mas ir kalbant apie tai, kaip apsisaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo, 
lytiškai plintančių infekcijų ir ŽIV (AIDS). Jei pavyksta pasiekti, kad ypač 



jauni paaugliai lytiškai santykiauti pradėtų bent dviem metais vėliau, nes 
tai turi labai teigiamos įtakos jaunuolio fizinei ir psichologinei sveikatai. 

Vien pamokslauti apie susilaikymą nepakanka. Jaunuolių skatinimas 
susilaikyti ir atidėti pirmuosius lytinius santykius yra viena kitą papil-
dančios politikos kryptys, padedančios ypač jaunus paauglius supažin-
dinti su slypinčiais pavojais ir išmokyti juos reikiamų įgūdžių. 

Seksualiai aktyviems jaunuoliams gyvybiškai būtina žinoti apie ap-
sisaugojimo priemones. Net jei paaugliai vis dar susilaiko nuo lytinių 
santykių, ateis diena, kai ir jie taps lytiškai aktyvūs. 

Gana dažnai pasitaiko, kad paaugliai pradeda anksti lytiškai santykiauti 
prieš savo valią. Kuo jaunesni paaugliai pradėjo lytiškai santykiauti, tuo 
didesnė tikimybė, kad jie buvo spaudžiami ar verčiami tai daryti. Jaunes-
ni kaip penkiolikos metų asmenys sudaro nuo trečdalio iki dviejų trečda-
lių visų lytinio smurto aukų pasaulyje, o vaikų seksualinio išnaudojimo 
aukomis dažniausiai tampa vos lytinės brandos sulaukę paaugliai. Beveik 
ketvirtis mergaičių ir kas dvyliktas berniukas patiria seksualinę prievartą. 
Dažniausiai prievartautojai būna vyrai, linkę į alkoholizmą ar vartojantys 
narkotikus bei patyrę panašią prievartą patys būdami vaikai. Pavyzdžiui, 
JAV kiekvienais metais į sekso verslą prievarta įtraukiamas milijonas jau-
nuolių. 

Kas yra gyvenimo įgūdžiai ir kur jų įgyti?
Pasaulio sveikatos organizacija gyvenimo įgūdžius apibrėžia kaip „ge-

bėjimus, reikalingus prisitaikyti prie situacijos ir tinkamai elgtis, įgalinan-
čius veiksmingai susidoroti su kasdienio gyvenimo keliamais reikalavimais 
ir sunkumais“.

Gyvenimo įgūdžiai yra tai, ko reikia jaunuoliams, kad jie pasirinktų 
jiems priimtiną kelią sparčiai kintančiame pasaulyje. tai įgūdžiai, kuriuos 
jaunuoliai pasitelkia spręsdami, kas yra saugu, o kas ne, kas gerai, o kas 
blogai ir kaip sutarti su juos supančiais žmonėmis. Gyvenimo įgūdžiai ap-
ima ir įgūdžius, reikalingus sprendžiant problemas ir priimant tinkamus 

▌
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sprendimus. tokie įgūdžiai padeda jaunuoliams užsibrėžti tikslus, išsiaiš-
kinti savo privalumus ir trūkumus, kritiškai mąstyti, kai prireikia rinktis 
ar veikti. 

tai įgūdžiai, padedantys ypač jauniems paaugliams įgyvendinti priim-
tus sprendimus ir siekti užsibrėžtų tikslų. tai bendravimo įgūdžiai, atka-
klumas ir gebėjimas susidoroti su stresu, patiriamu susidūrus su sunku-
mais. 

Gyvenimo įgūdžiai padeda jaunuoliams apsispręsti, su kuo draugauti, 
kada susidarius galimai pavojingai situacijai atsitraukti, o kada pasilikti. Jie 
suteikia jaunuoliams galimybę apsispręsti, ką manyti apie lytinius santy-
kius, rūkymą, gėrimą, klijų uostymą ar narkotikų vartojimą, ir atitinkamai 
elgtis. Gyvenimo įgūdžiai – tai plaukimo pasroviui ir nesąmoningo vei-
kimo, dar nepriėmus jokio sprendimo, alternatyva. Jų turintys jaunuoliai 
žino, kada ir kur kreiptis pagalbos, jei nutinka kas nors blogo.

Gyvenimo įgūdžius demonstruoja suaugusieji, o jų mokomasi per in-
teraktyvius užsiėmimus mokykloje bei įgyvendinant naujas programas 
bendruomenėje. Galiausiai visiems jaunuoliams reikia išmokti, kaip šiuos 
įgūdžius taikyti ten, kur jie labiausiai reikalingi, tai yra realiame gyveni-
me, kad, sulaukę vėlyvesnės paauglystės, jie sėkmingai taptų suaugusiai-
siais. Visiems paaugliams reikia informacijos, galimybės įgyti įgūdžių ir 
apsaugos nuo prievartos, smurto, ŽIV (AIDS), lytiškai plintančių infek-
cijų. Visiems lytiškai aktyviems šios amžiaus grupės asmenims turi būti 
prieinami prezervatyvai ir kitos reikiamos paslaugos ir priemonės. Be to, 
jiems turi būti prieinamos ir sveikatos priežiūros paslaugos bei galimybė 
pasitikrinti dėl lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV. Jiems turi būti sudary-
tos sąlygos jiems priimtinose vietose gydytis nuo lytiškai plintančių ligų, 
narkotikų, depresijos ir kitų jų gyvenimą galinčių sugriauti veiksnių.

brendimas ir vaisingumas. 
Kokiame amžiuje paaugliai tampa vaisingi?

▌
▌



Ejakuliacija – tai signalas, kad vaikino vidiniai reprodukciniai organai 
pasiekė brandą. Spermos gali būti jau ir per pirmą ejakuliaciją. Mergaitės 
vaisingomis tampa ne iš karto, nes tai lemia ne mėnesinių atsiradimas, o 
tai, ar kiaušidėse subręsta kiaušinėliai, ar įvyksta ovuliacija (5 pav.). 

Efektyviausias būdas išvengti nėštumo – toks seksualinio aktyvumo 
būdas, kai sėkla nepatenka į makštį arba makšties prieangį. Jeigu jūs pasi-
ryžote lytiniam aktui, bet nenorite pastoti – būtina saugotis. Jei esate tam 
nepasirengę ir nenorite imtis atsakomybės, tai geriau nesimylėkite. Gyven-
dami aktyvų lytinį gyvenimą, turite saugotis lytiškai plintančių infekcijų.

 
 

Apvaisinimas (viršuje): 1 – kiaušintakio piltuvėlis; 2 – gimda; 3 – kiaušidė; 4 –
kiaušintakis; 5 – sperma; 6 – kiaušintakio ampulė; 7 – spermatozoidas, apvaisinan-
tis kiaušinėlį; 8 – ovuliacijos metu iš kiaušidės išeinantis kiaušinėlis; 9 – folikulas; 
10 – gimdos gleivinė; 11 – kaklelio anga; 12 – makštis. 
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Pirma savaitė po apvaisinimo (apačioje): 13 – kito kiaušintakio anga; 14 – mo-
rulė, 3-oji diena; 15 – 2-oji diena; 16 – zigota, 1–oji diena; 17 – geltonkūnis; 18 – 
implantacija (įsiskverbimas), 6–7-oji diena; 19 – blastulė, arba užuomazginė pūs-
lelė, 4–5-oji diena. 

5 pav. Reprodukcija

Po apvaisinimo kiaušintakio spurgų susitraukimai ir virpesiai padeda 
zigotai nukeliauti i gimdą. 

Kaip	planuoti	šeimą?

Sveiko vaiko atsiradimas turi būti planuojamas iki apvaisinimo. Kai 
tik nuspręsite turėti vaikų, pasitikrinkite sveikatą ir reprodukcijos organų 
būklę, nevartokite alkoholio, narkotinių medžiagų, nerūkykite bent vieną 
mėnesį iki planuojamo pastojimo. Moteriai rekomenduojama vartoti foli-
nę rūgštį, mažinančią galimus apsigimimus. Norėdama nustatyti geriausią 
laiką apvaisinimui, moteris turi stebėti mėnesinių ciklą, bazinę tempera-
tūrą, gleives. Porai reikia aptarti kontracepcijos būdus, ypač jei moteris 
vartoja hormonines preparatus. 

Jeigu jūs ir jūsų partneris sveiki, nevenkite pastoti ir suteikite vienas 
kitam malonumą. Jei norite kūdikio, pradėkite mylėtis tuoj po ovuliacijos 



ir tęskite tai ir kitomis vaisingomis dienomis. Sueities dienas pasižymėkite 
kalendoriuje. 

užsilaikius mėnesinėms, moteriai patartina pasimatuoti bazinę tempe-
ratūrą (temperatūra matuojama tiesiojoje žarnoje 7–8 min. ryte, neatsikė-
lus iš lovos). Jei bazinė temperatūra pakilusi (aukštesnė kaip 37 ºC), eikite 
pas ginekologą ir paprašykite, kad jus apžiūrėtų. Jei nemokate naudotis 
temperatūros metodu, ginekologas, pagal jūsų užrašus, nurodys tinka-
miausią laiką pastoti. Stebėkite visus požymius, nes nėštumą galima nu-
statyti net prieš mėnesinių užsilaikymą. Nesijaudinkite, jei nepastojote iš 
karto. 5000 porų apklausos rezultatai parodė, kad 50 proc. moterų pastojo 
per pirmuosius 3 mėnesius, 15 proc. – per 4–6 mėnesius, 13 proc. nuo 7 
mėnesių iki metų, 8 proc. po vienerių–dvejų metų, 0–6 proc. daugiau kaip 
po dvejų metų, bet nebuvo nė vienos nevaisingos poros. Per kiekvieną ciklą 
yra apie 20 proc. galimybių pastoti. Bibliotekose ir knygynuose yra daug 
puikių knygų apie nėštumą ir vaiko gimimą. Jos padės atsakyti į daugelį 
jums kylančių klausimų.

Kaip	vyksta	ginekologinis	patikrinimas	ir	atliekami	tyrimai?

Ginekologinę apžiūrą sudaro krūtų, išorinių ir vidinių lytinių organų, 
makšties patikrinimas, taip pat įvairūs tyrimai. Pasirinkite lengvai įsime-
namą datą ir užsirašykite pas savo gydytoją. tai darykite kasmet. 

Labai svarbus patarimas: neplaukite makšties su švirkštykle prieš ei-
dama pas gydytoją, nes tai gali turėti įtakos tyrimų rezultatams ir užmas-
kuoti ligos požymius. Pasiimkite reprodukcinio ciklo užrašus. Apsilan-
kyti pas gydytoją geriausia iš karto po mėnesinių. 

Visos moterys nuo 18 metų, nepriklausomai nuo lytinio aktyvumo, 
kasmet turi pasitikrinti pas ginekologą ar šeimos gydytoją. taip turi elg-
tis ir tos, kurioms atėjo menopauzė. Išsitirti ginekologiškai turi ir lytinį 
gyvenimą gyvenančios jaunesnės kaip 18 metų merginos bei turinčios 
kokių nors nusiskundimų. Seksualiai aktyvios moterys būtinai privalo 
tikrintis, ar nėra užsikrėtusios lytiniu keliu plintančiomis infekcijomis. 
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Daugelis jų gali neturėti jokių simptomų. Infekcijos organizme gali su-
kelti mažojo dubens organų uždegimus, nevaisingumą (6 pav.).

6 pav. Moters ir vyro organizmo vietos,  
kurias pažeidžia lytiškai plintančios infekcijos

Apklausos duomenimis, 85 proc. moterų (18–-50 metų) labai nejaukiai 
jaučiasi, varžosi, bijo eiti pas ginekologą – esą skaudės ir bus nemalonu. 
Štai trys patarimai, kad jūsų pirmasis apsilankymas būtų sėkmingas: 

pasirinkite gerą ginekologą ar šeimos gydytoją (paprašykite drau-
gių ar giminaičių parekomenduoti jums gydytoją, kuriuo jos pa-
čios pasitiki); 
nusiteikite, kad tikrintis būtina dėl savęs;
pasakykite gydytojui savo rūpesčius (klausimus gydytojui galite už-
sirašyti iš anksto ant lapelio). 

Kai kurie gydytojai dirba kartu su akušere ar slaugytoja, dalyvaujančia 
apžiūroje. Nuėjusi pas gydytoją, pasakykite, kad tai jūsų pirmoji apžiūra. 
tuomet jums smulkiai paaiškins, ką jums darys. Pirmiausia nusiųs į tuale-
tą – kai šlapimo pūslė bus tuščia, apžiūrima geriau jausitės. Po to paprašys 
nusiauti batus, nusimauti kojines ir kelnaites, paprašys atsisėsti į ginekolo-
ginę kėdę. Paprastai iš pradžių apžiūrimos krūtys, bet dauguma gydytojų 
domisi ir bendra pacientės sveikatos būkle. Gydytojas jus apžiūrės pirma 
paprašęs atsigulti ant nugaros ir sulenkti kojas (jas prilaikys metalinės atra-

•

•
•



mos). Beveik visos moterys tada jaučiasi labai nejaukiai, bet tokia pozicija 
tinkamiausia apžiūrai. Gydytojas turi jums tai paaiškinti, o paskui komen-
tuoti kiekvieną apžiūros etapą, pasakyti išvadas. Jei nesako, klauskite pati. 
Daugeliui moterų labiau patinka kalbėti su gydytoju po apžiūros. 

Iš pradžių apžiūrimos išorinės genitalijos. tamponėliu paimamos iš-
skyros iš šlapimo kanalo, paskui į vidų įkišamas veidrodėlis (instrumentas 
makšties ir gimdos kakleliui apžiūrėti). Veidrodėlių būna įvairių dydžių. 
Jei naudojamas mažas – mažiau nemalonių pojūčių. Jis lengvu sukamuoju 
judesiu, prieš tai sutepus lubrikantu, ar sudrėkinus šiltu vandeniu, palen-
gva įstumiamas į makšties vidų. Jei jums vis tiek nemalonu, – gydytojas gali 
veidrodėlį pakeisti mažesniu. tada tyrimams imama šiek tiek ir makšties 
išskyrų. Nuvalius vatos tamponėliu gimdos kaklelį, imamos išskyros iš gim-
dos kaklelio. Ši procedūra paprastai neskausminga, bet gali sukelti keistą 
jausmą. Paskui gydytojas veidrodį palengva ištraukia ir įkiša į makštį vieną 
arba du pirštus, o kita ranka tuo metu spaudžia pilvo ertmę, norėdamas 
apčiuopti gimdą ir kiaušides. tai kartais truputį nemalonu, bet tokiu būdu 
nustatoma, ar nepadidėję vidiniai lytiniai organai, ar nėra cistų ir pan. Jei 
atpalaiduosite raumenis, geriau jausitės, lengviau bus ir įstumti veidrodį, 
ir apžiūrėti. Moterys, jaučiančios baimę, su dideliu vargu kontroliuoja savo 
raumenis. Kartais makšties raumenys nevalingai susitraukia, dėl to apžiū-
rėti neįmanoma. Šis reiškinys vadinamas vaginizmu. Pajutusios skausmą ar 
nepatogumą, pasakykite gydytojui. Jei jis nereaguoja, paprašykite nutraukti 
apžiūrą, atsistokite, apsirenkite ir kreipkitės į kitą, atidesnį gydytoją. Žino-
kite, kad turite paisyti savo interesų. 

Po apžiūros jūsų paprašys apsirengti. Paskui gydytojas su jumis aptars 
apžiūros rezultatus ir atsakys į visus klausimus. Žinokite, kad visa infor-
macija apie jūsų sveikatą laikoma paslaptyje. Jūs turite teisę būti medi-
ciniškai apžiūrėta, nevertinant jūsų veiksmų, jūsų pasirinkto gyvenimo 
būdo. Pavyzdžiui, jei sakote, kad esate seksualiai aktyvi, tai gali būti pre-
tekstas pakalbėti apie kontraceptikus, lytiškai plintančias infekcijas, bet 
ne daugiau. 

Susirašykite, ko norėtumėte gydytojo paklausti ir rašykitės atsakymus, 
nes susijaudinusi galite neįsiminti visos informacijos. Reikalaukite tikslių 
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atsakymų į savo klausimus. Galiausiai paklauskite, kada ir kaip galėsite suži-
noti tyrimų rezultatus, paklauskite, kada jums apsilankyti pakartotinai. 

Kaip	vyksta	vyrų	patikra	dėl	lytiškai	plintančių	infekcijų?

Lytinį gyvenimą pradėję gyventi ar turintys kitų reprodukcinės sistemos 
sutrikimų jaunuoliai turėtų pasitikrinti pas dermatovenerologą, urologą ar 
šeimos gydytoją. Apžiūrai atvykti turėtumėte bent 3–4 val. nesišlapinę. Gy-
dytojas jus apžiūrės, paims mėginius iš šlapimo kanalo tyrimams, jei reikės, 
ištirs per tiesiąją žarną, atsakys į visus jums rūpimus klausimus.

Svarbiausieji faktai apie lytiškai plintančias infekcijas

Dauguma lytiškai plintančiomis infekcijomis užsikrėtusių žmonių 
nejaučia jokių požymių. Ypač tai pasakytina apie moteris, nes joms už-
degimo procesas vystosi dubens srityje ir kartais sukelia nevaisingumą. 

Net jei liga nepasireiškia jokiais požymiais, seksualiai aktyvūs vyrai 
ir moterys per kasmetinius pasitikrinimus turi išsitirti, ar nėra užsikrė-
tę labiausiai paplitusiomis lytiškai plintančiomis infekcijomis. tai ypač 
svarbu tiems, kurie neturi pastovaus lytinio partnerio (partnerės) arba 
kurie po paskutinio tikrinimosi jį pakeitė. 

Moterys, turinčios lytinių santykių, labiau rizikuoja užsikrėsti nei vy-
rai. taip yra todėl, kad moterys dažniau „gauna“, o vyrai „nešioja“ infek-
cijas, tai yra vyrai dažniau užkrečia moteris. Kai kurie labiau rizikuoja 
tik todėl, kad partneris neapsiriboja vienu lytiniu partneriu. 

Makšties plovimas švirkštyne nėra veiksminga priemonė apsisaugoti 
nuo infekcijos. Atvirkščiai, sudaro palankias sąlygas mikroorganizmams 
patekti iš makšties į mažojo dubens organus.

Visas lytiškai plintančias infekcijas galima gydyti, bet visiškai išgydyti 
galima ne visas, pavyzdžiui, herpesą, ŽIV ir kt. Gydyti yra lengviau, jei liga 
pastebima ankstyvose stadijose. 

▌



Įtariant ligą ir negalint kreiptis į polikliniką pagal gyvenamąją vietą, 
eikite į medicinos įstaigą, kur tyrimas daromas anonimiškai. 

Nustačius ligą, partneriams būtina gydytis vienu metu, kad infekcija 
nebūtų perduota iš naujo. 

Po gydymo atlikite keletą testų, kad įsitikintumėte, jog infekcijos ne-
bėra. Nėščios moterys, spėjančios, kad yra užsikrėtusios lytiškai plintan-
čiomis infekcijomis, turi apie tai pasakyti gydytojui. Kuo greičiau prasi-
dės gydymas, tuo didesnė tikimybė susilaukti sveiko kūdikio. 

Kaip	sumažinti	riziką?

Sąvokos „saugus seksas“ ir „saugesnis lytinis elgesys“ imtos vartoti 
prasidėjus ŽIV ir AIDS epidemijai, tačiau analogiškų priemonių reikia 
imtis ir saugantis kitų lytiškai plintančių infekcijų.

terminą „saugus seksas“ reikėtų keisti į „saugesnis seksas“, nes nė viena 
apsisaugojimo priemonė nėra visiškai saugi. Vis dėlto pavojus užsikrėsti 
gerokai sumažėjs, jei laikysimės tam tikrų taisyklių. 

Kokios	yra	„saugesnio	elgesio“	taisyklės?

1.  Kuo ilgiau nepradėkite intymių santykių. Visiškai saugu tik tada, 
kai susilaikoma.

2.  Apribokite lytinių partnerių skaičių. Kuo jų mažiau, tuo mažiau 
rizikuojate užsikrėsti. 

3.  Jūs ir jūsų partneris beveik nerizikuojate, jei lytinius santykius tu-
rite tik tarpusavyje. Nes jei abu nesate užsikrėtę lytiškai plintančio-
mis infekcijomis, kokį lytinio aktyvumo būdą bepasirinktumėte, 
susirgti negalite. 

4.  Kuo daugiau sužinokite apie savo partnerį, bet neužduokite tie-
sioginių klausimų. Deja, tyrimai rodo, kad žmonės linkę slėpti 
lytinių partnerių skaičių. Vieno tyrimo rezultatai parodė, kad 47 
proc. vyrų ir 42 proc. moterų pasako mažiau lytinių partnerių, 
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negu turi iš tikrųjų. Spėjama, kad daugiausia stengiamasi neigti 
homoseksualumą, ryšius su prostitutėmis ir narkotikus vartojan-
čiais asmenimis.

5.  Nemanykite, kad apie savo seksualinę orientaciją (heteroseksualus 
ar homoseksualus) žmogus sako visą tiesą. Stebėjimų duomenimis, 
daugiau kaip 30 proc. vyrų yra turėję mažiausiai po vieną homo-
seksualų lytinį aktą. trys homoseksualių vyrų apklausos parodė, 
kad 79 proc. iš jų turėjo heteroseksualių lytinių santykių. Kitų ke-
turių apklausų duomenimis, 15–26 proc. homoseksualų yra vedę. 
A. Kinsio instituto atliktas tyrimas parodė, kad 74 proc. lesbiečių 
nuo 18 metų turėjo bent vieną heteroseksualinę sueitį, todėl nega-
lima moters automatiškai priskirti mažos rizikos grupei ar manyti, 
kad vyras niekada nėra turėjęs lytinių santykių su vyrais. 

6.  Venkite rizikingo lytinio elgesio tol, kol įsitikinsite, jog partneris 
neužsikrėtęs lytiškai plintančia infekcija. Ypač lengvabūdiška turė-
ti lytinius santykius be apsisaugojimo priemonių (kontraceptikų, 
prezervatyvo ir nonoksinolo-9). Reikia vengti ir oralinio-genitali-
nio kontakto, fistingo. Kitais žodžiais tariant, reikia susilaikyti nuo 
visokių seksualinio aktyvumo būdų, kai tiesiogiai kontaktuojama 
su krauju, sperma, kitomis išskyromis. ŽIV ir kitos lytiškai plin-
tančios infekcijos gali patekti per burnos, makšties arba tiesiosios 
žarnos gleivinę, per mikroskopines angeles odoje. 

7.  Pasirinkę analinius lytinius santykius, naudokite tam pritaiky-
tą prezervatyvą drauge su spermicidais, kurių sudėtinė dalis yra 
nonoksinolas-9 arba oktoksinolas, nes jie geriausiai apsaugo nuo 
daugelio infekcijų. Kadangi tiesioji žarna neišskiria jokių išskyrų 
sutepimui, tai lytinių santykių metu gali atsirasti odos įtrūkimų, o 
tada užsikrėtimo pavojus padidėja. Naudokitės lubrikantu, vande-
niniu lubrikantu pagrindu. 

8.  Vaginalinių lytinių santykių metu taip pat reikia naudoti prezerva-
tyvą ir spermicidus su nonoksinolu-9 arba oktoksinolu. Prezerva-
tyvas nepadės, jei užkrėstos sritys neuždengtos (pavyzdžiui, kapše-
lis, sergant kapšelio herpesu). 



9.  Jei praktikuojate felaciją, tai prezervatyvas padės apsisaugoti net ir 
tada, jei partneris užsikrėtęs, tik prezervatyvas turi būti užmautas 
prieš liečiant varpą liežuviu arba lūpomis. 

10.  Jei norite išbandyti kunilingą (partnerės išorinių lytinių organų, 
ypač varputės, dirginimas liežuviu), tai apsisaugojimui reikia plo-
nos guminės plėvelės. Paprastai ją naudoja stomatologai, saugoda-
mi nesveiką dantį nuo seilių. 

11. Vienas iš stimuliavimo būdų yra vibratorių ir kitų „seksualinių 
žaisliukų“ naudojimas. tai gali būti saugi alternatyva kai kurioms 
lytinio aktyvumo rūšims ir suteikti malonumo. Bet juos panaudo-
jus būtina nuplauti vandeniu su muilu. Kad neerzintų, patepkite. 

12. Kūnų kontaktas be lytinio kontakto irgi yra erotiškas, be to, sperma 
ir kitos išskyros nepateks ant gleivinės arba pažeistos odos. 

13. Partnerių masturbacija gali būti abiem maloni ir saugesnė lytinio 
aktyvumo forma, bet reikia žinoti, kad mikroorganizmai papras-
ta akimi nematomi, todėl lengvai gali patekti ant genitalijų nuo 
odos. 

14. Maudymasis kartu po dušu ar vonioje, jei nė vienas neserga odos 
ligomis, gali būti labai erotiškas ir saugesnis elgesys. 

15. Nepavojingas seksualinio aktyvumo pasireiškimas yra apsikabini-
mas ir lietimas. 

16. Labai erotiški abiems partneriams ir visiškai nepavojingi yra pokal-
biai intymiomis temomis. 

Kol santykiai su partneriu nėra grindžiami pasitikėjimu ir nėra vie-
ninteliai, jūs turite imtis atsakomybės už savo ir jo sveikatą. Kai tik su-
sirasite naują draugą arba draugę, kurie ateityje galėtų tapti jūsų lytiniu 
partneriu, pradėkite nuo apatinės „saugesnio sekso“ sąrašo eilutės ir lėtai 
kilkite aukštyn. Pavyzdžiui, galima pradėti nuo bendrų fantazijų, atviro 
bendravimo ir prisilietimų arba masažo. Visa tai partneriams suteikia 
didelį pasitenkinimą. 

Daugelio nuostabai, lėtas seksualinių santykių rutuliojimasis turi dau-
gybę pranašumų, o jeigu abiem tie santykiai yra vieninteliai, tai kontaktai 
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dažnėja. Be to, jei nepagailėsite laiko išsiaiškinti, kas partneriui svarbiau-
sia, tai tikrai patirsite malonumą. 

2.2. LytIšKAI PLIntAnčIų InfeKcIJų 
APIbūDInImAS

Lytiškai plintančiomis infekcijomis, anksčiau vadintomis venerinė-
mis ligomis (pagal grožio ir meilės deivės Veneros vardą,) dažniausiai 
užsikrečiama lytinių santykių metu. Buityje, laikantis higieninių reikala-
vimų, lytiškai plintančiomis infekcijomis neužsikrečiama (7 pav.).	

7 pav. Lytiškai plintančių infekcijų plitimas ir sukeliami uždegimai

Dauguma lytiškai plintančių infekcijų (sifilis, gonorėja, chlamidiozė, 
kt.), kurias sukelia bakterijos, yra pagydomos, o sukeliamos virusų (ŽIV 
infekcija, herpesas, žmogaus papilomos virusas ir kt.) – yra lėtinės ir neiš-
gydomos. 



Pačios svarbiausios lytiškai plintančios infekcijos yra ŽIV infekcija, 
herpesas, žmogaus papilomos virusas, hepatitas B, sifilis, chlamidiozė ir 
gonorėja. Kitos infekcijos, tokios kaip trichomonozė ar niežai, sveikatai 
mažiau pavojingos. 

užsikrėtus lytiškai plintančiomis infekcijomis, ligos požymiai ne visada 
pasireiškia iš karto. Kartais jie pasirodo po savaitės, mėnesio ar ilgesnio 
laiko. o kai kada tų požymių visai nebūna. 

Pagrindiniai lytiškai plintančių infekcijų simptomai yra:

išskyros iš šlapimo-lyties organų (moterims jų pagausėja), jų spalva 
įvairi – nuo geltonai žalsvos iki permatomos;
skausmingas, dažnas šlapinimasis;
baltos apnašos varpoje, vaginoje ar burnoje;
bėrimai lyties organų srityje;
padidėję kirkšnių limfmazgiai;
skausmas kapšelyje, pilvo apačioje;
kraujavimas po lytinių santykių, menstruacinio ciklo viduryje. 

Kiekviena lytiškai plintanti infekcija gydoma skirtingai: tabletėmis, in-
jekcijomis arba tepalais. Gydymo kursą visada reikia baigti, nors simpto-
mai ir išnyko. Gydymo metu reikėtų vengti lytinių santykių. Po gydymo 
visada reikia atvykti pasitikrinti. tai gydymo dalis.

Asmuo, užsikrėtęs lytiškai plintančia infekcija, kitus asmenis gali už-
krėsti nuo užsikrėtimo momento iki gydymo pradžios. užkrėsti kitus gali-
ma net ir tada, jeigu nėra jokių susirgimo požymių, todėl būtina informuoti 
visus lytinius partnerius. Jie gali būti užsikrėtę, nors ir nepastebi jokių kli-
nikinių požymių. Lytiškai plintančių infekcijų gydymas gali būti sėkmingas 
tik kartu gydant lytinius partnerius. Antraip, infekcija pasikartos. 

Pagrindinės lytiškai plintančios infekcijos
1. Žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV).
2. Herpesas.

•

•
•
•
•
•
•

▌
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  3. Genitalijų karpos.
  4. Hepatitas B.
  5. Sifilis.
  6. Chlamidiozė.
  7. Gonorėja.
  8. trichomonozė.
  9. Kandidamikozė.
10. Niežai.

bakterinės kilmės

siFiLis
Sifilį sukelia blyškioji treponema. tai bakterija, kuri prasiskverbia pro 

mažiausius odos pažeidimus. 1905 m. ją atrado lietuvių kilmės parazitolo-
gai iš Vokietijos F. Schaudinis ir E. Hoffmannas. Ligos požymiai būna įvai-
rūs. Negydoma liga savaime nepraeina. Ji gali pasislėpusi tūnoti organizme 
dešimtmečius ir galiausiai žmogus gali mirti. 

Sifilis žinomas nuo neatmenamų laikų – juo sirgo ir karaliai, ir kuni-
gaikščiai, ir poetai, ir dailininkai, ir visai paprasti žmonės. Jo požymiai ap-
rašyti dar Biblijoje. Liga pavadinta 1530 m. pasirodžiusios Dž. Frakastoro 
poemos veikėjo, sergančio kiauliaganio, Sifilio (Syphilus) vardu. 

Iki šiol tebesitęsia moksliniai ginčai, iš kur atsirado sifilis, nusiaubęs 
Senąjį Pasaulį. Daugelis mano, kad ligą K. Kolumbo jūreiviai atvežė iš 
Naujojo Pasaulio. Nors tarp vietinių gyventojų sifilis nebuvo paplitęs, 
bet kai kurie mikroorganizmai dėl mutacijos galėjo pakisti į sifilio bak-
terijas. Labiau pagrįstos priežastys – nuolatiniai karai ir labai didelis 
kareivių skaičius, kas sudarė palankias sąlygas plisti ligoms, kuriomis 
užsikrečiama lytiniu būdu (panašūs dalykai dėjosi Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų metais). Sifilis vadintas įvairiai – neapolietiška, prancūziš-
ka, itališka, ispaniška, Kastilijos, portugališka ar lenkiška liga.

Sifiliu dažniausiai užsikrečiama per lytinius kontaktus. tikimybė užsi-
krėsti, pabendravus su infekuotu partneriu, yra 1:3. Liga vystosi lėtai, ne 

▌



taip, kaip gonorėja. Negydomas sifilis turi 3 stadijas. Praėjus kelioms savai-
tėms po užsikrėtimo, toje vietoje, per kurią pateko ligos sukėlėjas (dažniau-
siai lyties organuose, tačiau gali būti ir kitur), atsiranda neskausminga, apie 
1 cm skersmens kieta opa. Paprastai tos žaizdelės neskausmingos, pabrin-
kusios, rausvos spalvos, apsitraukusios baltu apnašu ir dirglios. Padidėja 
arčiausiai esantys limfmazgiai. Net ir negydomos po kelių savaičių žaiz-
delės išnyksta. Antroji stadija prasideda po kelių savaičių ar mėnesių nuo 
pirminio užsikrėtimo. Pasireiškia tokie simptomai: bendras negalavimas, 
galvos skausmas, padidėja limfmazgiai, krinta svoris, slenka arba suplonėja 
plaukai. Gali išberti delnus, padus, burną, genitalijas. Negydant šie simpto-
mai gali išnykti. užsikrėtęs asmuo gali nejausti jokių ligos požymių, tačiau 
šią ligą platinti toliau. Inkubaciniu laikotarpiu liga vystosi be jokių matomų 
apraiškų. Paskutinei stadijai būdingi dideli negalavimai, sukeliantys para-
lyžių, smegenų ligą ir mirtį. tačiau užsikrėsti nuo ligonių šioje stadijoje 
mažesnė rizika negu ankstesnėse. 

Kraujo tyrimas dėl sifilio teigiamas būna po užsikrėtimo praėjus ke-
lioms savaitėms. Lietuvoje privalomai dėl sifilio tikrinami kraujo dono-
rai, nėščios moterys. Pastarosios šią infekciją gali perduoti naujagimiui. 
Laiku diagnozavus, ligą galima išgydyti ir naujagimis gims sveikas.

Sifilis – pagydoma liga, gydymą pradėjus pirmosiose stadijose. Jis gy-
domas injekcijomis arba tabletėmis. Gydymo trukmė – kelios savaitės. 
Po gydymo kurso patariama kelis kartus atvykti pasitikrinti.

Jei laikysimės „saugaus sekso“ taisyklių, galimybių užsikrėsti bus 
mažiau. 

GOnOrėjA
Gonokokai – mikroorganizmai, sukeliantys gonorėjos ligą. tai viena iš 

pačių seniausių lytiškai plintančių infekcijų. Sergantiems gonorėja dažnai 
būna išskyrų ir jos klaidingai palaikomos sperma, o ne infekcijos požy-
miu. Vyrams pasireiškiantys gonorėjos požymiai buvo aprašyti dar seno-
vės Graikijoje, Romoje, Egipte ir Kinijoje. Apie gonorėją užsimenama net 
Biblijoje. Dar iki 400-ųjų m. pr. Kr. graikų gydytojas Hipokratas jau žinojo, 
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kas yra gonorėja ir kad ja užsikrečiama lytiniu būdu (jo žodžiais tariant, 
per „Veneros malonumus“). Daugelyje šalių nėra tikslios statistikos, kiek 
žmonių kasmet suserga šia liga (kaip ir kitomis venerinėmis ligomis). Pa-
saulyje, tyrimų duomenimis, susirgimų gonorėja ėmė mažėti po jos pro-
trūkio 1975 metais. Nuo tada pagerėjo jos diagnozavimas, tapo prieina-
mesnis gydymas, pagerėjo lytiškai plintančių infekcijų prevencija, dažniau 
pradėti naudoti prezervatyvai. 

Gonorėja užsikrečiama tik per lytinį aktą bei serganti motina gimdy-
dama gali užkrėsti naujagimį. Kol kas nenustatyta ar užsikrečiama kitais 
būdais (naudojantis bendru tualetu, svetimais higienos reikmenimis). Jei 
vyras turėjo vieną lytinį aktą su užsikrėtusia moterimi, tai tikimybė, kad 
jis užsikrės, yra 20 proc., tai yra užsikrečia kas penktas vyras. Jei jis su ta 
pačia moterimi santykiauja iki 4 kartų, tai rizika užsikrėsti padidėja iki 
60–80 proc. Mokslininkai mano, kad moterys labiau rizikuoja užsikrėsti, 
matyt todėl, kad užkrėsta sperma patenka į makštį. Paprastai užkrečiama 
šlapimo sistema arba genitalijos. tiesiojoje žarnoje, ryklėje infekcija pasi-
taiko rečiau. 

Šlapimo kanalo uždegimą gonokokai dažniau sukelia vyrams. Ligos 
požymiai gali pasireikšti po užsikrėtimo praėjus 3–5 dienoms, bet gali 
pasireikšti ir po ilgesnio laiko. Bendri simptomai yra skausmingas arba 
sunkus šlapinimasis. Vėliau pasirodo ir išskyros iš šlaplės. Negydant šie 
požymiai po kelių savaičių praeina (95 proc. ligonių – per 6 mėnesius), 
tačiau liga tampa lėtine. Antroji, daug sunkesnė, ligos stadija prasideda 
tada, kai bakterijos patenka į vidinius lytinius organus ir sukelia sėkli-
džių, sėklidžių prielipo, prostatos arba sėklinių pūslelių uždegimus. 

Moterims gonokokas dažniausiai pažeidžia gimdos kaklelį, šlapimo 
takus. Dažnai infekcija sukelia makšties prieangyje esančios Bartolinio 
liaukos uždegimą. Daugumai moterų ligos požymiai būna neryškūs arba 
jų visai nėra. Moterims gali padaugėti išskyrų iš makšties, kartais šla-
pinimasis pasidaro skausmingas ir sunkus, tarp mėnesinių iš makšties 
pasirodo kraujo, pagausėja mėnesinės. Nėščioms moterims lytinių or-
ganų gonorėja gali sukelti persileidimą, priešlaikinį gimdymą arba už-
krėsti kūdikį. Negydant infekcija kyla aukštyn, pažeisdama gimdą ir jos 



priedus, sukelia mažojo dubens uždegimą. taip atsitinka l0–20 proc. už-
sikrėtusių moterų. tuomet pakyla temperatūra, skauda pilvo apačią ir 
aukščiau. tolimesnės pasekmės esti įvairios – nuo kiaušintakių pažeidi-
mo iki nevaisingumo arba gyvybei gresiančio negimdinio nėštumo. Be 
gimdos kaklelio, nuo 35 iki 50 proc. moterų pažeidžiama išangė arba 
tiesioji žarna. 

Maždaug 40 proc. homoseksualių vyrų gonorėjos židinys būna tiesio-
joje žarnoje – užsikrečiama per analinį lytinį aktą. Dažniausi požymiai: 
skausmas, sudirgimas arba nemalonus jausmas, kraujas išmatose. Retkar-
čiais gonokokai patenka į kraują ir sukelia kraujagyslių ligas, ūmų sąnario 
uždegimą. turėjusiems oralinių lytinių santykių (varpa burnoje), gali atsi-
rasti pakitimų burnoje.

Diagnozė nustatoma, paėmus tepinėlį iš lyties organų arba rytinę šlapi-
mo porciją. Ligos sukėlėjui nustatyti pakanka vieno ar kelių tyrimų. Gono-
rėja dažniausiai gydoma vienkartine vaistų doze arba trunka kelias dienas, 
nors kartais prireikia leidžiamų vaistų. Dažniausiai gydymas skiriamas ir 
prieš chlamidijas, nes šios infekcijos dažnai būna kartu. Geriausias būdas 
išvengti gonorėjos – laikytis „saugesnio lytinio elgesio“ taisyklių. 

ChLAmiDiOzė
Chlamidija – tai bakterija. Išgyventi ji gali tik kitų organizmų ląstelėse, 

šiuo atveju žmogaus. Infekcija patenka į vyrų ir moterų šlaplę, vyro sėkli-
dės prielipą, moters gimdos kaklelį ir kiaušintakius. Dažnai moterys, už-
sikrėtusios chlamidijomis, neturi jokių nusiskundimų. Galimi simptomai: 
skausmingas šlapinimasis, kraujas po lytinių santykių, skausmai apatinėje 
pilvo dalyje ar lytinių santykių metu. Chlamidinė infekcija iš gimdos ka-
klelio gali prasiskverbti giliau į šlapimo–lyties organus ir sukelti vadina-
mąją mažo dubens uždegiminę ligą. tuomet pakyla temperatūra, skauda 
pilvo apačią. tinkamas gydymas padeda labai greitai pasveikti. Jei negy-
doma arba gydymas pavėluotas, galimas nevaisingumas arba nėštumas ne 
gimdoje. Nėščia moteris, užsikrėtusi chlamidine infekcija, gali perduoti in-
fekciją naujagimiui, kūdikis gali susirgti plaučių arba akių uždegimais. 

Ly t i škai 	p l intanč ios 	 l i gos 	 51



52	 Jaunuo l io  sve ikatos  pr iež iūra

Chlamidijomis užsikrėtusiems vyrams po kelių savaičių atsiranda ne-
daug permatomų išskyrų iš šlapimkanalio. Chlamidijos gali patekti į gi-
lesnius vyro šlapimo ir lyties organus ir sukelti sėklidės ir sėklidės prie-
lipo uždegimą. tai pasireiškia skausmu kapšelyje, jo padidėjimu. Kartais 
tai gali sukelti ir nevaisingumą. Priešinės liaukos (prostatos) uždegimas 
pasireiškia pakilusia temperatūra, skausmu lyties organuose, skausmingu 
šlapinimusi. Visais šiais atvejais būtina kreiptis į gydytoją, kuris paskirs 
reikiamą gydymą. 

Chlamidija gali metų metus tūnoti organizme niekaip nepasireikšdama 
ir pažeisti žmogaus reprodukcinę funkciją. Pavyzdžiui, dažnai kiaušintakių 
infekcija nepasireiškia jokiais simptomais, kol pažeidžia organus. Chlami-
dija taip pat gali patekti per rankas į akis nuo lytinių organų.

Chlamidiozės diagnozavimui imamas mėginys iš lyties organų arba ry-
tinė šlapimo porcija.

Chlamidinė infekcija yra pagydoma. Būtina suvartoti visą gydytojo 
skirtą medikamentų kursą. Lytiniai partneriai turi būti gydomi kartu. 
Profilaktika – „saugesnis lytinis elgesys“.

mAKšTinė	TriChOmOnA
Makštinė trichomona – tai vienaląstis pirmuonis, surastas 1836 m. 

prancūzų gydytojo Alfredo Dono. trichomonų turi 30–40 proc. užsi-
krėtusių moterų partnerių, tačiau daugumai vyrų jokių ligos požymių 
nebūna, ji išnyksta negydoma. 50 proc. moterų nejaučia jokių ligos požy-
mių, kitoms būna gelsvų arba pilkų makšties išskyrų, kartais nemalonaus 
kvapo, kamuoja dirginimas, niežulys, skausmas sueities metu, deginimas 
ir skausmas šlapinantis. Kai kurioms taip būna tik per mėnesines arba 
po jų. 

trichomonos vyrams sukelia nespecifinį šlaplės uždegimą (požymiai – 
dirginimas ir skausmas šlapinantis), mažus pakitimus apyvarpės odoje ir/
arba šlapimkanalio viršūnėlėje. 

Diagnozė nustatoma, paėmus tepinėlį. Liga gydoma tabletėmis. Sie-
kiant gydymo veiksmingumo, patartina visą gydymo laikotarpį nevartoti 



alkoholio. Lytiniai partneriai turi būti gydomi kartu, nors ir nejaučia jokių 
negalavimų.

Negydoma trichomonozė gali pažeisti šlaplę, šlapimo pūslę, vyrams – 
priešinę liauką. Ilgalaikis trichomonų buvimas moters organizme, gali tu-
rėti įtakos gimdos kaklelio vėžiui atsirasti.

KAnDiDAmiKOzė
Candida – genties grybelis, sukeliantis kandidamikozę (pienligę), yra 

labai paplitęs. Mokslininkai įrodė, kad serganti makšties grybeliu mote-
ris juo gali užkrėsti savo lytinį partnerį, o įrodymų, kad vyras užkrečia 
moterį – pakankamai nėra. Grybeliu yra užsikrėtę apie 98 proc. gyven-
tojų. tačiau jis pasireiškia nusilpus imunitetui, pavartojus antibiotikus, 
sergant cukriniu diabetu, nešiojant aptemtus, sintetinius drabužius, kas-
dieninius įklotus, vartojant hormoninius kontraceptinius preparatus; 
moterims dažniau pasireiškia prieš ar po mėnesinių, po intensyvių ly-
tinių santykių, ypač jei jie būna sausi. Infekcija gali pažeisti genitalijas, 
burną, išeinamą angą.

Simptomai: atsiranda baltų, varškę primenančių išskyrų, moterims pa-
rausta įeiga į makštį, gali atsirasti smulkių bėrimų, niežulys, perštėjimas. 
Gali padažnėti šlapinimasis. Vyrams dažniausiai pažeidžiama varpos gal-
vutė ir apyvarpė, gali išberti varpos galvutę, niežtėti. Atsmaukus apyvarpę, 
stebimos varškę primenančios išskyros.

Kandidamikozė gydoma nesunkiai, tačiau gali dažnai pasikartoti. Gy-
doma įvairiais tepalais, žvakutėmis, tabletėmis. Gydomi ir lytiniai par-
tneriai.

Profilaktika – stiprinti imunitetą, vengti aptemptų drabužių, įklotų, gy-
dyti cukraligę, vartojant antibiotikus kartu vartoti priešgrybelinius vaistus.

BAKTerinė	VAGinOzė
Moters makštis nėra sterili. 1ml makšties išskyrų yra apie 10 mln. įvairių 

mikrobų, tačiau makštyje vyrauja pieno rūgšties bakterijos (laktobacilos).
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Gardnerella vaginalis – tai mikroorganizmas, dažniausiai sukeliantis 
makšties uždegimą. Ligos vadinamos nespecifiniais vaginitais, bakteri-
ne vaginoze. Mokslininkų nuomone, Gardnerella vaginalis sudaro apie 
30 proc. visų makšties terpės mikroorganizmų. tai nekelia problemų, kol 
bakterijos nepradeda nekontroliuojamai daugintis. o dauginasi jos tuo-
met, kai makštyje sumažėja laktobacilų, tai yra makšties terpė iš rūgščios 
pasikeičia į šarminę. Vyrams ši liga paprastai nepasireiškia jokiais simpto-
mais. Moterims iš makšties sklinda nemalonus kvapas, primenantis senos 
žuvies kvapą, padaugėja išskyrų, gali niežėti, perštėti.

Susirgimas išgydomas, tačiau gali pasikartoti, todėl labai svarbu po gy-
dymo atstatyti normalią makšties mikroflorą. 

Be gydytojo leidimo makšties negalima plauti jokiais tirpalais. Ligos 
pasikartojimą didina seksualinis aktyvumas ir dažnas partnerių keitimas, 
gimdos ertmės kontracepcinių priemonių naudojimas, hormoniniai kon-
traceptikai, gimdymas ir įvairios gimdos kaklelio infekcijos. 

Virusinės kilmės

herPesAs	ArBA	PŪsLeLinė
Ją sukelia herpes virusas. Herpesas buvo aprašytas dar senovės Graiki-

jos gydytojų. XI amžiaus pradžioje romietis poetas Juvenalis minėjo lytinių 
organų ligą, panašią į herpesą, arba pūslelinę. Maždaug tuo pat metu He-
rodotas aprašė paprastąjį herpesą. 1736 m. Prancūzijos karaliaus Liudviko 
XV gydytojo padarytas lytinių organų herpeso aprašas panašus į dabartinį. 
1814 m. anglų gydytojas aprašė herpeso priepuolį, o 1887 m. gydytojai nu-
statė, kad herpesas linkęs kartotis. Nors buvo žinoma virusinė ligos kilmė, 
bet tik 7-ame mūsų amžiaus dešimtmetyje JAV ir Vokietijos mokslininkai 
nustatė dvi herpes viruso rūšis. Pirmojo tipo virusas dažniausiai pasireiš-
kia bėrimu apie burną. Antrojo tipo virusas pažeidžia genitalijas (varpą, 
makštį, gimdos kaklelį), odą apie išeinamąją angą. oralinių lytinių santy-

▌



kių metu (burna liečiamos genitalijos) pirmojo tipo virusas gali pažeisti 
genitalijas, o antrojo – burną.

Genitalijų oda ar gleivinės parausta, atsiranda smulkių blizgančių pūs-
lelių, kurios vėliau trūksta, susilieja, niežti, būna labai skausmingos. Gali 
būti skausmingas šlapinimasis. Padidėja limfmazgiai. užsikrėtus herpes vi-
rusu, jis išlieka visą gyvenimą, tačiau ligos simptomai nuolat nejaučiami. 
Dauguma asmenų tik nešioja šį virusą. Iš pradžių infekcija dėl savo požy-
mių pastebima, vėliau – po 2 ar 3 savaičių – požymiai išnyksta. Virusas 
toliau gyvena nervų ląstelėse, kitur gali būti neaptinkamas. Kliniškai gali 
pasireikšti menstruacijų metu, susirgus kokia nors kita infekcija, streso 
metu, nusilpus imuninei sistemai. Simptomai dažniausiai pasireiškia tose 
pačiose vietose, tik jie mažiau ryškūs. Kai kuriems žmonėms jie kartojasi 
kelis kartus per metus, kitiems – kartą ar dar rečiau.

Herpeso infekcija dažniausiai išnyksta savaime. Nėra tokio gydymo, 
kuris visai sunaikintų virusą ir būtų galima išvengti ligos pasikartoji-
mo. Yra medikamentų – tablečių, tepalų, kurie sutrumpina klinikinių 
požymių trukmę, jų gausumą. Ilgas lėtinės infekcijos gydymas sumažina 
galimybę ligai atsinaujinti.

Infekciją galima nustatyti atlikus pasėlį iš opelių arba atlikus serolo-
ginius kraujo tyrimus.

ŽmOGAus	 PAPiLOmOs	 VirusAs	 ArBA	 GeniTALinės	
KArPOs
Žmogaus papilomos virusas perduodamas lytinių santykių metu. Dėl to 

gali atsirasti genitalijų karpų, kurių dažnai priauga gausiai ir sukelia daug 
nepatogumų. Penkiolika jo tipų yra onkogeniniai, tai yra tipai, galintys su-
kelti gimdos kaklelio vėžį. užsikrėtus šiuo virusu, jei organizmas stiprus, 
jis pats išsivalo virusą per vienerius ar dvejus metus, tačiau, jei virusas iš-
lieka, jis gali sukelti gimdos kaklelio vėžį. Karpas dažniausiai sukelia mažai 
onkogeniško viruso 6 ir 11 tipai.

Genitalijų karpos atsiranda praėjus kelioms savaitėms po užsikrėtimo ir 
tai tik 2–5 proc. asmenų. Moterims jos išauga prie įėjimo į makštį, pačioje 
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makštyje ir/arba ant gimdos kaklelio, vyrams ant varpos. tiek vyrams, tiek 
moterims jos gali atsirasti apie išeinamąją angą. Iš pradžių išauga kelios 
mažos karpos, kurios ilgainiui didėja ir plečiasi. Karpos neskausmingos, 
primena žiedinį kopūstą.

Gydymui vartojami tirpalai, kartais jos nudeginamos šalčiu, aukšta 
temperatūra ar pašalinamos chirurginiu būdu, lazeriu. Karpos gali at-
augti, todėl būtina kuo anksčiau pradėti jas gydyti. Nėščia moteris infek-
ciją gali perduoti vaisiui. Po nėštumo karpos dažniausia išnyksta.

Virusą galima nustatyti, ištyrus molekuliniu metodu mėginius iš gim-
dos kaklelio ar šlapimo kanalo.

Merginos, anksti pradėjusios lytinį gyvenimą ir dažnai keičiančios ly-
tinius partnerius, turi atlikti gimdos kaklelio onkocitologinį tyrimą (PAP 
tepinėlį). Šiandien yra sukurta vakcina, kuria pasiskiepijus, galima 60–
70 proc. išvengti gimdos kaklelio vėžio bei genitalinių karpų.

Virusinis	hePATiTAs	B	
Hepatito B virusas sukelia kepenų uždegimą. užsikrėtus hepatito B vi-

rusu klinikiniai požymiai gali atsirasti po 2–6 mėnesių. Galimi simptomai: 
ypatingas nuovargis, energijos stoka, vėmimas, pilvo, sąnarių skausmas, 
aukšta temperatūra, vėliau pagelsta akys, oda. Šlapimas esti rusvos spalvos, 
išmatos pašviesėja. Šie simptomai gali tęstis nuo kelių savaičių iki kelių 
mėnesių. Nuovargis išlieka ir išnykus klinikiniams požymiams. Dauguma 
sergančiųjų virusiniu B hepatitu pasveiksta. 5–10 proc. pacientų šis virusas 
išlieka visą gyvenimą ir jie vadinami virusinio B hepatito nešiotojais. Kai 
kuriems virusinio B hepatito nešiotojams klinikiniai požymiai gali visai 
nepasireikšti. tiek nešiotojai, tiek užsikrėtę asmenys, neturintys klinikinių 
požymių, gali užkrėsti kitus asmenis lytinių santykių metu. 

Virusas randamas nešiotojų ir užsikrėtusių asmenų seilėse, spermoje, 
vaginos išskyrose. Labiausiai užkrečiamas organizmo skystis yra kraujas. 
Dažniausiai užsikrečiama:

Lytinio kontakto metu. Lytinių santykių metu gleivinė pažeidžiama (ne 
visada matomai), taip sudaromos sąlygos patneriui(-ei) užsikrėsti virusu. 



Analiniai lytiniai santykiai (varpa išeinamojoje angoje) sudaro didelę gali-
mybę užsikrėsti, nes jų metu dažnai pažeidžiama išeinamosios angos glei-
vinė. Vaginalinių lytinių santykių metu (varpa makštyje) rizika užsikrėsti 
didesnė, jei santykiaujama menstruacijų metu.

Kraujui kontaktuojant su krauju. užsikrėsti galima naudojant užsikrė-
tusiųjų hepatito B virusu švirkštus, adatas, medicininius instrumentus.

Gimdymo metu. Nėščia moteris, užsikrėtusi hepatito B virusu, gimdy-
mo metu ar tuoj po jo gali užkrėsti naujagimį.

Nuo hepatito B yra vakcina. Pastaraisiais metais (nuo 1998 m.) vaikų 
planingi skiepijimai hepatito B vakcina pradedami akušeriniuose sta-
cionaruose. Lietuvoje, asmenys rizikuojantys užsikrėsti darbe virusiniu 
B hepatitu yra skiepijami darbdavio lėšomis. Rizikos grupių asmenims 
taip pat rekomenduojama skiepytis nuo virusinio B hepatito.

Išoriniai parazitai

nieŽAi
Niežai buvo aprašyti dar 1687 metais. Juos sukelia niežinė erkė. Bet iki 

XVIII a. šis faktas neminimas medicinos leidiniuose. Niežinė erkė turi 4 
poras kojų ir greit juda kūno paviršiumi, kol randa vietą, kur galima įsi- 
siurbti į odą. tada ji sudeda kiaušinėlius, kurie subręsta per 10 dienų. Iš jų 
po kelių dienų išsiritusios lervos prasigraužia į odos paviršių ir po 14–17 
dienų subręsta. užsikrečiama artimo, intymaus kontakto ar lytinių san-
tykių metu, per daiktus, drabužius, miegant vienoje lovoje. Prezervatyvas 
nuo užsikrėtimo neapsaugo.

Niežėti pradeda, kai po užsikrėtimo praeina maždaug 3 savaitės. Ypač 
stipriai niežti naktį. Išberia (atsiranda pūslelių) plaštakas, riešus, rankų 
tarpupirščius, apie bambą, lytinius organus, šlaunų vidinį paviršių, sėdme-
nis ir kt. Niežėjimas po gydymo išnyksta pamažu.

▌
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Liga nustatoma apžiūros metu. Jeigu užsikrėsta lytinio kontakto metu, 
tikslinga pasitikrinti ir dėl kitų lytiškai plintančių ligų. Gydymą, kurio reži-
mo reikia griežtai laikytis, skiria gydytojas. Būtina gydyti visus partnerius, 
tiek buitinius, tiek ir lytinius. Kartais po gydymo dar niežti kelias savaites. 
Visus drabužius, patalynę būtina gerai išlyginti karštu lygintuvu.

KirKšninė	uTėLė
Kirkšninėmis utėlėmis dažniausiai užsikrečiama lytinio kontakto metu. 

tai smulkus žmogaus parazitas, gyvenantis visose plaukuotose kūno vieto-
se, arti prakaito liaukų (gaktos srityje, apie genitalijas, šlaunų odoje, pažas-
tyse, rečiau antakiuose, blakstienose ir barzdoje), išskyrus galvą. Ji panaši 
į mažutę erkę arba krabą. Bet šie „krabai“ mėgsta ne jūros pakraščius, o 
plaukuotą gaktos dalį ir siurbia žmogaus kraują. Praėjus 5 dienoms po už-
sikrėtimo, prasideda alerginė reakcija: parausta oda, ima smarkiai niežėti, 
dirgina, prasideda uždegimas. odoje, utėlės įkandimo vietoje, gali atsirasti 
mažų melsvų dėmelių, kurios išnyksta po keleto dienų. Pasikasius niežti 
dar stipriau. Kirkšninė utėlė sunkiai matoma, geriau matosi ant plaukų pa-
dėti jos kiaušinėliai (glindos). Kirkšninė utėlė – vienintelė liga, kurią žmo-
nės gali gydytis patys. 

Gydymas yra paprastas. Vaistinėje reikia nusipirkti vaistų nuo utėlių 
(skysčio arba tepalo) ir vartoti pagal instrukciją. Patartina visas plau-
kuotas vietas, pažeistas utėlių, nuskusti. Gydymą po savaitės patartina 
pakartoti. Svarbu, kad ir lytiniai partneriai pasielgtų taip pat. Reikia iš-
plauti ir lygintuvu išlyginti visus vilkėtus drabužius ir lovos baltinius, 
vonios rankšluosčius. Jeigu buvo užsikrėsta lytinio kontakto metu, tiks-
linga pasitikrinti ir dėl kitų lytiškai plintančių infekcijų.



2.3. PrAKtInėS uŽDuotyS 

Pagrindiniai	faktai	apie	lytiškai	plintančias	infekcijas

Ar galima užsikrėsti lytiškai plintančiomis infekcijomis buitinių kon-
taktų metu ir kada?

Lytiniu keliu plintančiomis infekcijomis, kaip sako ir pats pavadi-
nimas, dažniausiai užsikrečiama lytinių santykių metu. Nesilaikant ele-
mentarių higienos reikalavimų, šiomis infekcijomis galima užsikrėsti ir 
buitinių kontaktų metu. tikimybė yra, tačiau labai maža.

Ar bendri kraujo tyrimo rezultatai gali parodyti, kad esi užsikrėtęs lytiš-
kai plintančiomis infekcijomis?
Ne.

Po kiek laiko atsiranda pirmieji lytiškai plintančių infekcijų simptomai?
Įvairios lytiškai plintančios infekcijos pasireiškia skirtingai. Gonorėja po 
kelių dienų, ŽIV ir sifilį galima nustatyti po trijų savaičių. Hepatitai B 
ir C nustatomi vėliau. Kai kurios lytiškai plintančios infekcijos gali būti 
besimptomės, todėl tiksliai diagnozuojamos tik specialiais tyrimais.

Ar galima iš žmogaus išvaizdos nustatyti, ar jis serga kokia nors lytiškai 
plintančia infekcija?
Dažniausiai ne.

Ar galima užsikrėsti lytiškai plintančia infekcija oralinio sekso metu?
taip, įmanoma.

Ar galima užsikrėsti lytiškai plintančiomis infekcijomis bučiuojantis?
tikimybė yra, bet labai maža.

Ar prezervatyvai šimtu procentų apsaugo nuo lytiškai plintančių infekcijų?
Sakoma, kad prezervatyvai neapsaugo 100 procentų nuo lytiškai plin-
tančių infekcijų, tačiau labai sumažina galimybę užsikrėsti. 
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Ar galima užsikrėsti, jei mylintis neįvyko ejakuliacija?
Galima.

Ar galima užsikrėsti lytiškai plintančiomis infekcijomis masturbuojantis?
Galima užsikrėsti tik žmogaus papilomos virusu, kuris būna ant odos ir 
nuo rankų gali patekti ant lytinių organų. 

Kokie	 žmonės	 labiausiai	 rizikuoja	 ir	 turi	 daugiausiai	 galimybių	 užsi-
krėsti	lytiškai	plintančiomis	infekcijomis?
Kurie turi nesaugių lytinių santykių, daug partnerių, vartoja intraveni-
nius narkotikus.

Ar, vartojant alkoholį ir narkotikus, yra didesnė rizika užsikrėsti lytiškai 
plintančiomis infekcijomis ir kodėl?
taip, didesnė, nes atbunka budrumas, nesisaugojama, vartojant narkotikus 
keičiamasi adatomis ir t. t.

Kokie pagrindiniai lytiškai plintančių infekcijų simptomai? 
Pagrindiniai lytiškai plintančių infekcijų simptomai yra: išskyros iš šla-
pimo-lyties organų, skausmingas šlapinimasis, baltos apnašos varpoje, 
vaginoje ar burnoje, bėrimai lyties organų srityje, padidėję kirkšnių limf-
mazgiai, skausmingumas kapšelyje, pilvo apačioje, kraujo pasirodymas 
po lytinių santykių.

Ar galima nuo lytiškai plintančių infekcijų gydytis pačiam?
Ne. Gydymą, atlikus specialius tyrimus, skiria gydytojas. Gydymo kursą 
visada reikia visiškai užbaigti, nors simptomai ir išnyko.



3 rizikingas lytinis elgesys 

Lytiškumas – tai neatskiriama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. 
tai tarsi audinys iš daugybės siūlų. Ištraukus nors vieną siūlą, audinio 
sandara pasikeičia. 

Lytiškumą sudaro žmogaus vertybės, įsitikinimai, požiūris į save kaip 
į vyrą ar moterį, į santykius su žmonėmis (per draugystę, prieraišumą, 
meilę, seksą); nuomonė apie save ir savo kūną; lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą (mes atskiriame jas, nes žmogus lieka lytine būtybe ir tuomet, 
kai nenori ir negali turėti palikuonių) ir t. t. Žmogaus lytiškumo dalis 
yra jo elgsena – kaip jis elgiasi, kokius sprendimus priima lytiniame gy-
venime.

Lytinio gyvenimo pradžia – labai svarbus kiekvieno jauno žmogaus 
žingsnis. Yra sunku išsiskirti iš draugų, arba kitaip pasirinkti. Bet tai, ką 
renkasi draugai, ne visada yra tai, ko tu nori.

Dažnai jauni žmonės patiria spaudimą, kad būtų vertinami arba pri-
imti bendraamžių. Ar kada nors tau teko išgirsti: 

„Visi tai daro.“
„Tu sakai ne, bet iš tikrųjų pats(-i) to nori.“
„Tu tikrai nesi gėjus. Tu tiesiog nesutikai patinkamos merginos.“
„Tu sakai, kad dar esi nekalta?“
„Kas tau atsitiko? Gal tu lesbietė?“
„Ką reiškia „Ne“?! Mes gi mylėjomės aną kartą.“
„Jeigu mylėtum mane, tu tikrai tai padarytum.“

Būk	savimi!	Prieš	priimdamas	(-a)	sprendimą		
turėtum	žinoti	ar	rizikuoji.
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rizikingas	elgesys – tai elgesys, keliantis pavojų individo fizinei, psi-
chologinei-emocinei ar socialinei sveikatai ir gyvybei, didinantis sergamu-
mą ir mirštamumą.

Dažniausiai išskiriamos dvi pagrindinės rizikingos elgsenos kategorijos:
psichiką veikiančių medžiagų (nikotino, alkoholio, narkotikų, me-
dikamentų) vartojimas;
lytiniai santykiai. 

rizikingas	lytinis	elgesys apima tokias lytinio elgesio apraiškas:
lytinį aktą, nenaudojant vyriško arba moteriško prezervatyvo, išsky-
rus abipusius ir ilgai trunkančius santykius su vienu partneriu;
nesaugius oralinius lytinius santykius, išskyrus abipusius ir ilgai 
trunkančius santykius su vienu partneriu;.
ankstyvus lytinius santykius, ypač iki 18 metų;
atsitiktinius lytinius santykius ir daug lytinių partnerių;
lytinius santykius su didelės rizikos partneriu (kuris turėjo daug ly-
tinių partnerių arba kitų rizikos veiksnių);
analiniai lytiniai santykiai arba lytiniai santykiai su partneriu, kuris, 
juos turėjo;
lytinis aktas su partneriu, kuris vartoja arba vartojo švirkščiamuo-
sius narkotikus;
komerciniai lytiniai santykiai (už pinigus arba narkotikus) arba ly-
tiniai santykiai su tokiu partneriu.

rizikingo	elgesio	pasekmės gali būti:
lytiškai plintančios infekcijos;
nevaisingumas/impotencija;
nepageidaujamas nėštumas.

Lytinių	santykių	atsisakyti	galima	tokiais	teiginiais:

Aš tam dar nepasirengęs(-usi).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

▶



Aš suprantu, kad tau atrodo, jog galėtume dabar TAI padaryti ir 
aš tau neabejingas/a, tačiau aš TO nedarysiu, kol nebūsiu įsitikinęs(-usi), 
kad man TO reikia.

Tu man esi svarbus/i, tačiau aš nenoriu būti atsakingas/a už tai, 
kas gali atsitikti.

Manau, kad lytiniai santykiai iki vedybų nėra gerai.

Aš nusprendžiau, kad lytinių santykių neturėsiu iki vedybų ir labai 
gerai dėl to jaučiuosi.

Jeigu aš tau svarbus(-i), gerbk mano norus.

Nenusimink, jei tavo draugas(-ė) reaguos į tavo žodžius neigiamai. Pa-
galvok, ką tokia reakcija galėtų reikšti...

nusprendei turėti lytinius santykius?
tau reikia žinoti!

Smurtas, alkoholio ir narkotikų vartojimas lemia rizikingą lytinį 
elgesį;
jeigu nesi įsitikinęs(-usi), kad lytinis partneris tau ištikimas, visada 
naudokis prezervatyvu.

Tavo	nuomonės	apie	apsaugos	priemones	išsakymas	–	labai	svarbus!
Naudojantis prezervatyvais lytiniai santykiai saugesni. Moteris išvengia 

nepageidaujamo nėštumo, abu partneriai – lytiškai plintančių infekcijų, taigi 
ir ŽIV. Jei siekiama intymių santykių, partneriui dera išdėstyti savo nuomonę 
apie apsaugos priemones. Nuspręskite, kaip pradėti pokalbį. Galite pasakyti: 
,,Norėčiau pasikalbėti su tavimi apie vieną mums svarbų dalyką“ arba ,,Pas-
taruoju metu nemažai teko girdėti apie saugesnį seksą. Kokiais tau teko nau-
dotis „sargiais“?“. Sunkiausia – pradėti pokalbį. Nenustebkite, jei partneris 
atsakys: ,,Džiaugiuosi, kad pagaliau apie tai prabilai. Man irgi tai rūpi“ arba 
,,Noriu dalytis atsakomybe. Vertinu žmogų, kuris leidžia man tai daryti.“ 

▶

▶

▶

▶

▶
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Ką reikia daryti, kad prezervatyvo naudojimas būtų kiek
įmanoma efektyvesnis:

patikrinti galiojimo laiką arba pagaminimo datą, kad įsitikintumėte, 
jog prezervatyvų galiojimas nepasibaigęs (latekso prezervatyvai senes-
ni nei 5 metų neturėtų būti naudojami). Nenaudoti prezervatyvo, jei jis 
trapus (netvirtas), sausas ar pakeitęs spalvą (patamsėjęs);
atsargiai pirštais atplėšti pakuotę, kad nepraplyštų prezervatyvas. 
Neatidarinėti pakuotės aštriais daiktais, žirklėmis, peiliais ar dan-
timis; 
kad nepakliūtų spermos ar mikroorganizmų lytiniam partneriui, 
prieš užsimaunant prezervatyvą, neturi būti jokio lytinio kontakto; 
prezervatyvą reikia mauti tiesiai ant sustandėjusios varpos. Įsiti-
kinti, kad prezervatyvas užmautas iki pat varpos pagrindo; 
dauguma prezervatyvų viršuje turi „rezervuarą“ spermai. Jeigu pre-
zervatyvas „rezervuaro“ neturi, patartina, maunant prezervatyvą, jo 
viršūnėlę prilaikyti, kad liktų vietos spermai;
pradėjus prezervatyvą mauti ne ta puse, o tada jį apvertus gerąja, 
galima užteršti (ištepti) išorinę pusę išskyromis, turinčiomis LPI 
mikroorganizmų. Jei taip nutiko ir įtariama, kad prezervatyvas už-
siteršė, jis turėtų būti išmestas ir pakeistas nauju; 
po ejakuliacijos reikia ištraukti varpą kol ji dar standi;
traukiant varpą iš makšties, reikėtų prilaikyti prezervatyvo pagrin-
dą, kad prezervatyvas nenusmuktų ir sperma nepatektų į makštį; 
nusimovus prezervatyvą, reikėtų vengti genitalijų kontakto, nes 
galima užsikrėsti ant varpos galvutės ar šlaplės likusioje spermoje 
esančiais LPI sukėlėjais; 
panaudotą prezervatyvą reikia užrišti ir išmesti į šiukšlių dėžę, 
negalima mesti prezervatyvų į klozetą;
kiekvienai naujai lytinei sueičiai naudokite naują prezervatyvą. Pre-
zervatyvo negalima išplauti ir naudoti pakartotinai, nes smarkiai 
susilpnėtų lateksas.

▌
▌
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Prezervatyvų patikimumą padidina lubrikantai (specialūs tepalai, ge-
liai, kremai).	Įrodyta, kad lubrikantu sutepti prezervatyvai padidina santy-
kių komfortą, pagerindami slydimą bei rečiau plyšta. Nėra duomenų, kad 
spermicidiniais tepalais sutepti prezervatyvai sumažina riziką užsikrėsti 
LPI. Dažnai spermicidiniai tepalai skatina latekso (medžiaga iš kurios pa-
gamintas prezervatyvas) alergenų išsiskyrimą bei padidina alergijos rizi-
ką. Geriausiai tinka vandeniniai lubrikantai. Nepatartina patiems sutepti 
prezervatyvo aliejiniais tepalais (vazelinu, rankų losjonu, mineraliniu ar 
augaliniu aliejumi), nes jie susilpnina lateksą, todėl prezervatyvas gali grei-
čiau įplyšti. 

Mitai ir faktai apie prezervatyvus

mitas Faktas

Prezervatyvai visada plyšta
Prezervatyvai saugo nuo LPI ir 
ŽIV

Prezervatyvai dirgina odą ir suke-
lia skausmą

Prezervatyvai saugo nuo nepagei-
daujamo nėštumo

Prezervatyvai praleidžia ŽIV Prezervatyvus naudoti paprasta

Prezervatyvai trukdo cirkuliuoti 
kraujui ir gali nuspausti varpą

Prezervatyvą galima pripūsti fut-
bolo kamuolio dydžio

Į Lietuvą tiekiami tik blogos ko-
kybės prezervatyvai

Vieno dydžio prezervatyvai tinka 
visiems

Prezervatyvą galima sutepti va-
zelinu arba kosmetiniu aliejumi, 
kad jis nesuplyštų

Prezervatyvai pagaminti iš latekso 
gumos

Apie	 saugesnį	 seksualinį	 elgesį sukurta	 daugybė mitų. Pateikiame 
keletą iš jų: 

„Gerai atrodantis ir turintis šeimą žmogus nėra užsikrėtęs LPI arba ŽIV“
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Žmogaus išvaizda ir jo gyvenimo būdas neparodo, ar asmuo yra užsi-
krėtęs kokia nors LPI ar ne, ypač ŽIV ar hepatitu B. Dauguma užsikrė-
tusiųjų ŽIV neatrodo ligoti (jie tokie ir nėra), bet gali perduoti virusą 
kitiems, patys nežinodami apie ŽIV statusą. Nesvarbu, kad žmogus 
yra vedęs ar turi nuolatinį partnerį, nes tai negarantuoja, kad jis „ne-
turi ir kitų lytinių partnerių“ – jis galėjo būti užsikrėtęs seniai arba 
galėjo užsikrėsti, pvz., vartodamas narkotikus.

„Žmogaus lytinė orientacija yra svarbus rizikingo lytinio elgesio rodiklis“
Pavadinimai – „gėjus“, „lesbietė“, „heteroseksualas“ ir „biseksua-
las“ – nėra ryškūs lytinio elgesio rodikliai. Kai kurie vyrai homosek-
sualai ir moterys lesbietės užsiima seksu su priešingos lyties atsto-
vais. tai, kaip žmogus identifikuoja save, dar nereiškia, kad jis visą 
gyvenimą laikėsi šios orientacijos.

„Gydant vaistais visos LPI, išskyrus ŽIV gali būti išgydomos“
Herpesas ir žmogaus papilomos virusas (genitalijų karpos) yra viru-
sinės kilmės LPI. Šios infekcijos kol kas neišgydomos.

„Prezervatyvai yra efektyviausia priemonė apsauganti nuo LPI“
Susilaikymas nuo lytinių santykių yra geriausias būdas apsisaugoti nuo 
LPI. Prezervatyvai yra antra geriausia priemonė, tačiau tik susilaiky-
mas yra 100 % veiksmingas. Atminkite, kad kai kuriomis LPI gali būti 
užsikrečiama ne lytinių santykių metu, o tik liečiant užkrėstą vietą. Pa-
vyzdžiui, jei genitalijų karpomis yra užkrėstos kirkšnys, partneris gali 
užsikrėsti šia infekcija liesdamasis savo kirkšnimis prie užkrėstųjų. Jei 
žmogus turi herpeso viruso sukeltų žaizdelių, o jo partneris paliečia 
šias žaizdeles ranka, o paskui ta ranka paliečia savo burną, akis, kirkš-
nis ar išeinamąją angą, jis gali užsikrėsti herpesu.

„Oraliniai lytiniai santykiai yra saugūs, jų metu neužsikrečiama lytiškai 
plintančiomis infekcijomis“

oralinių santykių metu galima užsikrėsti ŽIV, gonorėja, sifiliu ir her-
pesu.

•
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„Lytinių organų apsiplovimas tuoj pat po lytinių santykių gali padėti ap-
sisaugoti nuo lytiškai plintančių infekcijų“

Vien tik asmeninė higiena neapsaugo nuo lytiškai plintančių infekcijų, 
tačiau tuoj pat po lytinių santykių apsiplauti partnerio organizmo iš-
skiriamus skysčius yra gerai. Apsiplovimas neapsaugo nuo nėštumo ir 
nesustabdo ŽIV įsiskverbimo į organizmą per burnos, išangės, varpos 
ar makšties gleivinę.

„Žmonės dažniausiai sužino, kad yra užsikrėtę LPI, praėjus 2–5 dienoms 
nuo užsikrėtimo“

Daugumai užsikrėtusių žmonių nepasireiškia jokie simptomai, kiti 
nepastebi jokių požymių savaites ar net metus po užsikrėtimo. ŽIV 
infekcija gali niekaip nepasireikšti metų metus, tačiau asmuo tuo 
metu gali užkrėsti kitus.

„Vyrai ir moterys vienodai rizikuoja užsikrėsti LPI lytinių santykių metu“
Moterys labiau pažeidžiamos LPI atžvilgiu nei vyrai, nes jų gleivinė 
yra didesnė ir jautresnė. Moters lytiniuose organuose dažniau pasi-
taiko žaizdelių.

„Prezervatyvai apsaugo nuo žmogaus papilomos viruso“
Sueitis nebūtina. Žmogaus papilomos virusas gali būti perduodamas ir 
liečiant, ir susilietus (pavyzdžiui, rankomis liečiant lytinius organus ar 
susilietus pažeistiems lytiniams organams).

rizikos laipsnis užsikrėsti ŽIV ir LPI,  
santykiaujant įvairiais būdais

Didelė	rizika
Bet kuris seksualinis aktas, galintis sukelti kraujavimą tiek atsitiktinai, 
tiek tyčia.

•

•

•

•

•
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Analiniai lytiniai santykiai be prezervatyvo.•

Vaginaliniai lytiniai santykiai moters menstruacijų metu be prezer-
vatyvo.

•

Vaginaliniai lytiniai santykiai be prezervatyvo.•

oraliniai lytiniai santykiai moters menstruacijų metu, nenaudojant 
latekso servetėlės.

•

Bendras įvairių į vidų įvedamų masturbacijos priemonių naudoji-
mas.

•

Vidutinė	rizika
oraliniai lytiniai santykiai su vyru be prezervatyvo (su ejakuliacija).•

oralinis ar analinis kontaktas, nenaudojant latekso servetėlės.•

Vaginalinis, burnos ar analinės angos kontaktas su šlapimu, išmato-
mis (jose gali būti kraujo dalelių).

•

Kumščio ar rankos įsiskverbimas į makštį ar analinę angą arba piršto 
įsiskverbimas (nenaudojant latekso servetėlės).

•

oralinis seksas su vyru be prezervatyvo (be ejakuliacijos).•

oralinis seksas su moterimi ne menstruacijų metu (be latekso serve-
tėlės).

•

Abipusis „seksualinių žaislų“ naudojimas.•

maža	rizika
Analinis seksas naudojant prezervatyvą.•

Vaginalinis seksas, naudojant prezervatyvą.•

oralinis seksas su vyru, naudojant prezervatyvą.•

oralinis seksas su moterimi, naudojant latekso servetėlę.•

oralinis ar analinis kontaktas, naudojant latekso servetėlę.•

Rankos ar piršto įsiskverbimas į makštį ar analinę angą su latekso 
pirštine.

•

Manualinis-lytinis kontaktas (išorinis).•

Gilus (prancūziškas) bučinys.•



saugios	seksualinės	praktikos
Masturbacija (su/be partnerio).•

Apsikabinimai, prisilietimai, glamonėjimai.•

Masažas.•

Maudymasis kartu vonioje.•

Seksualiniai pokalbiai, seksas telefonu ar per internetą, seksualinės 
fantazijos.

•

Seksualiniai filmai ir vaizdo žaidimai.•
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4 Priklausomybės ligos 

4.1. ALKohoLIzmAS 

Alkoholis yra labiausiai paplitusi veikianti psichiką ir sukelianti pri-
klausomybę medžiaga. Jos vartojimas yra legalus, turintis senas tradicijas. 
Alkoholis yra visiems gerai žinomas, net vaikai labai anksti nukenčia nuo 
jo vartojimo buityje. 

Alkoholiniai gėrimai gali būti stiprūs ir silpni. Jų stiprumas priklauso nuo 
grynojo alkoholio kiekio juose ir priemaišų bei skirtingos gaminimo techno-
logijos. Asmenims iki 18 metų draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus.

Alkoholis yra bespalvis, lakus, specifinio kvapo skystis, gaminamas iš 
angliavandenių. Degus. Jis plačiai vartojamas buityje, pramonėje, medici-
noje. Jo koncentruotas tirpalas – spiritas – plačiai vartojamas medicinoje 
odai dezinfekuoti, kompresams, vaistams gaminti. 

Geriant alkoholinius gėrimus, alkoholis, kurio pasisavinimas prasi-
deda burnoje, per skrandį ir žarnyną skverbiasi į visus organus ir ląs-
teles. organizmo fermentai suskaldo alkoholį, tačiau didesnis jo kiekis 
apnuodija organizmą. Apsauginė reakcija – vėmimas. Ypač pavojingas 
alkoholis vaikų organizmui. Prasiskverbęs į ląsteles, alkoholis atima iš 
jų vandenį, koaguliuoja baltymus, tirpdo riebalus. Kadangi smegenų ląs-
telėse yra daug riebalinių medžiagų, alkoholis veikia smegenų ląsteles, 
todėl apsvaigstama. Dalis smegenų ląstelių žūva. 

Didžiausia alkoholio koncentracija susidaro požieviniuose smegenų 
centruose, smegenėlėse, smegenų žievėje. Alkoholis pagal poveikį psichi-



kai priskiriamas prie slopinančių medžiagų. Mažos jo dozės slopina galvos 
smegenų žievės centrus, todėl iš pradžių išgėręs žmogus daug kalba, nori 
judėti, nors dėl poveikio smegenėlėms iškart sutrinka jo koordinacija. Al-
koholis labai keičia žmogus elgseną, net mažai išgėręs žmogus gali imtis 
tokių veiksmų, kurių niekad nesiimtų būdamas visiškai blaivus. Alkoholis 
klastingai veikia nevalgiusius, pervargusius. Pavojinga vartoti nežinomą 
alkoholinį gėrimą. Pvz., nuo metilo alkoholio – medžio ar techninio spi-
rito galima staiga apsinuodyti ir apakti, nes jis pažeidžia regos nervą. Į al-
koholį gali būti įpilta kokių nors medžiagų, pvz., klofelino. toks gėrimas 
staigiau sumažina kraujospūdį ir žmogus gali prarasti sąmonę. Pavojinga 
gerti su nepažįstamais, nes apgirtus dėl savo lengvabūdiškumo ar kitų as-
menų prievartos galima užsikrėsti lytiškai plintančia liga, ŽIV. Labai pa-
vojinga kai su alkoholiu vartojamos kitos psichiką veikiančios medžiagos, 
pvz., kanapės. tuomet galima net ūmi psichozė. 

Didesnės alkoholio dozės paralyžiuoja mąstymą, sutrikdo judesių ko-
ordinaciją, gebėjimą orientuotis laike ir vietoje. Žmogus nebesugeba judė-
ti, galima net komos būsena arba mirtis dėl kvėpavimo centro slopinimo. 
Kepenyse suskaldytas alkoholis pasišalina iš organizmo su oru, prakaitu 
ir šlapimu, todėl ilgą laiką alkoholio galima rasti iškvėptame ore, šlapime, 
kraujyje – priklausomai nuo to, kada ir kiek išgerta. Per valandą organiz-
me suskyla 7–10 ml alkoholio. Jei išgerta 100 gramų degtinės, kurioje buvo 
40 gramų gryno alkoholio, jis iš organizmo pasišalina per 4–5 valandas. 
Jei gėrimas silpnesnis, tačiau jo išgeriama daugiau, alkoholio skilimas ir 
išsiskyrimas trunka ilgiau. 

Euforinės būsenos – atsipalaidavimo, nusiraminimo – poreikis skatina 
žmones vartoti alkoholinius gėrimus. Potraukis perauga į priklausomybę.

Alkoholizmo priežastys, jo eiga ir simptomai
Daugelis žmonių mūsų visuomenėje vartoja alkoholį ir juo mėgaujasi. 

tačiau alkoholio vartojimas gali ir sugriauti žmogaus gyvenimą, nes yra 
susijęs su tam tikrais pavojais ir rizika. Vienas didžiausių pavojų yra alko-

▌
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holizmas. Alkoholizmas – arba priklausomybė nuo alkoholio – yra liga. Ši 
liga yra įtraukta į tarptautinę ligų klasifikaciją kaip priklausomybės sin-
dromas prie psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant alkoholį. Pagrindiniai 
šios ligos simptomai yra:

stiprus potraukis vartoti alkoholį;
kontrolės praradimas – nesugebėjimas sustoti, kai gėrimas jau 
prasidėjo;
fizinė priklausomybė – abstinencijos sindromas, pykinimas, pra-
kaitavimas, drebulys, nerimas tada, kai žmogus nustoja gerti;
tolerancija – poreikis išgerti vis didesnį kiekį alkoholio tam, kad 
pasiektų tą patį efektą.

Žmonėms, kurie nėra priklausomi nuo alkoholio, kartais sunku su-
prasti, kodėl priklausomam nuo alkoholio asmeniui yra sunku nustoti 
gerti savo valios pastangomis. tačiau alkoholizmas yra mažai susijęs su 
valios jėga, nes žmones valdo sunkiai nugalimas potraukis alkoholiui. 
Šį potraukį galima vadinti net alkoholio badu, kadangi jis gali būti tiek 
pat stiprus kiek maisto ar vandens poreikiai. Šis potraukis nėra valin-
gai kontroliuojamas ir įveikia bet kokius bandymus jam atsispirti. todėl 
priklausomas žmogus gali gerti toliau, nepaisydamas to, kad gėrimas jam 
sukelia rimtų sveikatos, šeimos ar teisinių problemų. 

Kodėl vieni žmonės tampa priklausomi nuo alkoholio, o kiti ne – vi-
siškai tiksliai nėra žinoma. Manoma, kad tam turi įtakos įvairios priežas-
tys – genetinės, šeiminės, alkoholio vartojimo įpročiai ir pan.

Alkoholizmo priežastimi gali būti genai – tai yra tai, ką mes pavel-
dime iš savo biologinių tėvų ar giminaičių. Mokslininkai nustatė, kad 
alkoholizmu susirgti labiau rizikuoja tie alkoholį vartojantys žmonės, 
kurie turėjo biologinių giminaičių, sirgusių alkoholizmu. 

Žinoma, genai ir prigimtis nėra vienintelė priežastis, kuri nulemia 
priklausomybę nuo alkoholizmo. Pavojus susirgti alkoholizmu gali pa-
didėti, jei žmogus auga tokioje aplinkoje, kurioje skatinamas alkoholio 
vartojimas. tai yra, jei žmogaus pažįstami, draugai teigiamai žiūri į daž-
ną alkoholio vartojimą bei skatina kitus taip daryti, tokiu atveju didėja 

•
•

•

•



tikimybė, kad žmogus gali susirgti alkoholizmu. Riziką padidina net tai, 
kaip lengvai gali būti gaunamas alkoholis.

Alkoholizmui ar žalingam alkoholio vartojimui įtakos taip pat turi ir 
geriančiojo amžius. Didžiausių bėdų dėl alkoholio vartojimo turi jauni 
žmonės nuo 18 iki 29 metų amžiaus. Labai daug bėdų turi ir tie, kurie 
pradeda gerti labai anksti – pavyzdžiui, pradėjus gerti nuo 14 metų yra 
daug didesnė rizika susirgti alkoholizmu, tiems žmonėms, kurie pradėjo 
vartoti alkoholį nuo 21 metų. 

Alkoholio vartojimas kenkia ar sukelia didesnį pavojų ir tam tikroms 
žmonių grupėms. Asmenys, kurie turėtų visiškai nevartoti alkoholio:

nėščios moterys arba planuojančios nėštumą;
vairuojantys automobilį ar užsiimantys kita veikla, reikalaujančia 
budrumo ir įgūdžių;
vartojantys tam tikrus vaistus, kurių negalima vartoti su alkoholiu;
sergantieji ligomis, kurių eigą apsunkintų alkoholio vartojimas;
blaivėjantys nuo alkoholio priklausomi asmenys;
jaunesni nei 21 metų žmonės.

Alkoholizmui įtakos taip pat turi ir žmogaus alkoholio vartojimo įpro-
čiai. Daugelis žmonių alkoholį vartoja saikingai, tačiau dalis geria per daug 
ir per dažnai. Manoma, kad saikingu alkoholio vartojimą galima laikyti 
tada, kai suaugęs sveikas žmogus per dieną išgeria ne daugiau kaip du bo-
kalus alaus arba dvi taures vyno, arba 50 gramų stipriųjų gėrimų. tačiau 
alkoholis neturi būti vartojamas kiekvieną dieną. tokiu atveju tikimybė 
atsirasti alkoholio sukeliamoms problemoms yra mažiausia. Jei žmogus iš-
geria daugiau – tikimybė patirti su alkoholiu susijusias problemas stipriai 
išauga. Besaikiu alkoholio vartojimu vadinamas toks vartojimas, kada 
žmogus per vieną kartą išgeria penkis (ir daugiau) bokalus alaus, penkias 
taures vyno arba pusę butelio stipriųjų gėrimų. taip pat pavojingas yra ir 
dažnas vartojimas – pavyzdžiui, jei žmogus išgeria daugiau nei vienuolika 
bokalų alaus per savaitę (arba vienuolika taurių vyno, arba daugiau nei 
700 g stipriųjų gėrimų), tokiu atveju labai tikėtina, kad jis patirs bėdų dėl 
alkoholio vartojimo.

•
•

•
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toks alkoholio vartojimas vadinamas piktnaudžiavimu alkoholiu 
(arba kitaip – žalingu alkoholio vartojimu). Nors piktnaudžiaujantis al-
koholiu žmogus dar nebūtinai patiria tokius alkoholizmo simptomus, 
kaip stiprus potraukis vartoti alkoholį ar kontrolės praradimą, tačiau jis 
geria tiek, kad alkoholis sukelia rimtų pasekmių jo sveikatai. Žala svei-
katai gali būti tiek fizinė (hepatitas, cirozė), tiek psichinė (depresijos 
epizodai, atsirandantys dėl dažno ir stipraus alkoholio vartojimo). Pik-
tnaudžiavimą alkoholiu galima atpažinti iš to, kad žmogus dėl alkoholio 
vartojimo paprastai neatlieka pagrindinių pareigų darbe, mokykloje ar 
namie; geria net tokiose situacijose, kurios yra pavojingos sveikatai ir gy-
vybei – pavyzdžiui, vairuodamas automobilį ar valdydamas sudėtingus 
mechanizmus. Piktnaudžiauti alkoholiu žmogus gali ir toliau, nepaisy-
damas to, kad jau turi įvairių teisinių problemų dėl alkoholio vartojimo, 
pavyzdžiui, buvo sulaikytas, kai neblaivus vairavo arba fiziškai sužalojo 
kitą žmogų. Be to, piktnaudžiavimas alkoholiu gali tęstis, nepaisant nesi-
baigiančių problemų, kurios atsirado dėl gėrimo.

Dėl nesaikingo gėrimo atsiranda rimtų problemų, daugelis iš jų gali 
sukelti pavojų gyvybei. tokios problemos gali būti:

sveikatos sutrikimai: besaikis gėrimas sukelia kepenų ligas – ke-
penų cirozę, kepenų uždegimą. taip pat dažno alkoholio vartoji-
mo pasekmė gali būti kasos uždegimas, širdies sutrikimai, aukštas 
kraujo spaudimas, imuninės sistemos sutrikimai, hepatitas, sme-
genų pažeidimai. Be to, besaikis gėrimas didina vėžio riziką, ypač 
kepenų, burnos, stemplės, gerklės ir gerklų. Alkoholio vartojimas 
kenkia ir vaisiui nėštumo metu;
nelaimingi atsitikimai: alkoholio vartojimas didina riziką žūti au-
tomobilio avarijoje, taip pat padidina kitų nelaimingų atsitikimų 
riziką. Daugelis žmogžudysčių ir savižudybių įvykdomos žmonių, 
kurie yra apsvaigę nuo alkoholio;
socialinės problemos: tai ginčai ir konfliktai su artimaisiais, įtempti 
santykiai su bendradarbiais, vis dažnesnis vėlavimas ar neatėjimas į 
darbą, darbo praradimas, agresija ir smurtas.

•

•

•



Kada diagnozuojamas alkoholizmas?
Požymiai, kurie rodo, kad alkoholio vartojimo įpročiai jau kelia rimtas 

problemas, yra:
kai geriama tam, kad nuramintų nervus, pabėgtų nuo slogių jaus-
mų, užsimirštų;
kai geriama godžiai ryjant;
kai meluojama arba bandoma nuslėpti gėrimo įpročius;
kai reikia vis daugiau alkoholio, kad apsvaigtų;
kai neišgėrus lengvai susierzinama arba supykstama;
kai gėrimas sukelia sveikatos, socialinių ar finansinių problemų.

Ar alkoholio vartojimas yra pasiekęs pavojingą ribą, 
galima nustatyti, uždavus sau keturis klausimus:

Ar kada nors galvojai, kad reikėtų apriboti gėrimą?
Ar kada nors tave yra suerzinę žmonės, kurie kritikavo tave dėl 
gėrimo?
Ar kada nors jauteisi blogai arba jutai kaltę dėl to, kad geri?
Ar kada nors teko ryte pirmiausia išgerti, kad nuramintum ner-
vus arba palengvintum pagirias?

Jei atsakai „taip“ bent į vieną klausimą, galima įtarti, kad alkoholio 
vartojimas tau sukelia problemų. Jei atsakai teigiamai daugiau nei į vieną 
klausimą – labai tikėtina, kad tokia problema tikrai yra. Bet kuriuo atveju 
svarbu susitikti su gydytoju ar kitu specialistu ir aptarti savo problemas, 
susijusias su alkoholio vartojimu. Specialistas gali padėti nustatyti, ar gė-
rimo problema tikrai egzistuoja ir parinkti tinkamiausią veiksmų planą. 
Kita vertus, net jei ir į visus klausimus atsakymas yra neigiamas, tačiau 
jauti, kad alkoholio vartojimas sukelia problemų darbe, kenkia santykiams 
ar sveikatai, vis viena rekomenduojama kreiptis profesionalios pagalbos, 
kadangi piktnaudžiavimas alkoholiu gali turėti labai rimtų pasekmių tiek 
tau, tiek, tave supantiems žmonėms.

▌

•

•
•
•
•
•

▌

•
•

•
•
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4.2. PrAKtInėS uŽDuotyS 

Dažniausiai pasitaikantys klausimai 

Kas	yra	alkoholis?
Alkoholis – etilo alkoholis – tai cheminė medžiaga, cukraus ir kra-

kmolo turinčių augalų rūgimo produktas. tai lakus, bespalvis, degus 
skystis. Alkoholio stiprumas – tai alkoholio koncentracija gėrime. Kuo 
stipresnis alkoholinis gėrimas, tuo labiau jis veikia organizmą. Alkoholis 
labai stiprus ir šiandien dažniausiai vartojamas narkotikas, prie kurio 
greitai priprantama.

Kas	yra	alkoholizmas?
Alkoholizmas arba priklausomybė nuo alkoholio – tai lėtinė, pro-

gresuojanti liga. Šią ligą lydi tokie simptomai: stiprus potraukis išgerti 
nepaisant neigiamų pasekmių, rimtos sveikatos problemos. taip pat pa-
tiriama problemų moksle, darbe ir santykiuose su kitais žmonėmis.

skiriamos	trys	alkoholizmo	stadijos.	
Pirmoji	stadija: padidėja poreikis dažnai gerti alkoholinius gėrimus. 

Žmogus prie alkoholio pripranta ir, kad apgirstų reikia vis didesnių do-
zių, girtumas nebesukelia vėmimo. Žmogus nebesugeba kontroliuoti gė-
rimo kiekio, neatsimena kai kurių girtavimo epizodų.

Antroji	stadija: dėl didelio pripratimo prie alkoholio atsiranda alko-
holinės abstinencijos sindromas – neišgėrus pykina, prakaituojama, dre-
ba rankos, kankina prislėgta nuotaika, baimė. Žmogus ima vis dažniau 
gerti su atsitiktiniais pažįstamais arba vienas, pasidaro irzlus, priekabus, 
prastėja atmintis. 

Trečioji	stadija: apgirstama jau nuo nedidelių alkoholio dozių. Žmo-
gus beveik nuolat būna apgirtęs. Labai pablogėja sveikata, asmenybė pra-
deda degraduoti. 

▌



Ar	alkoholizmas	paveldimas?
Jeigu jūsų šeimoje buvo alkoholikų, reikia susirūpinti, ar verta gerti. 

Jeigu alkoholizmas paveldimas, tai žmogus pradėjęs gerti, nors ir mažais 
kiekiais, būtinai taps priklausomu nuo alkoholio.

Ar	alkoholizmas	išgydomas?
taip, bet su sąlyga – žmogus turi pats norėti pasveikti. Gydymas 

trunka ilgai, ne vienerius metus ir yra labai sudėtingas. Jeigu žmogus 
į medikų rankas patenka priklausomybės paūmėjimo metu, kai negali 
nustoti gerti, jis guldomas į ligoninę. Detoksikacijos programa padeda 
įveikti abstinencijos sindromą. Vėliau taikoma psichoterapija – indivi-
duali arba grupinė. taikoma taip pat ir psichoterapija anoniminių alko-
holikų grupėse.

Ar	 yra	 koks	 nors	 greito	 išgijimo	 būdas,	 pvz.,	 ampulės	 arba	
kodavimas?
Yra daug būdų, bet jie visi laikini. Yra pagamintos tabletės, kurių iš-

gėręs žmogus negali gerti alkoholio. Jo organizmas iš karto atmeta alko-
holį – žmogų pykina, jis vemia.

Yra ir daugiau panašaus poveikio medikamentų, tačiau jie neišgydo 
alkoholizmo.

Ar	alkoholis	skirtingai	veikia	vyrus	ir	moteris?
taip. Dėl to, kad moterų organizme trūksta tam tikrų fermentų, alko-

holis jų organizme suskaldomas ne visai taip, kaip vyrų.
Šis biologinis veiksnys lemia tai, kad moterys greičiau tampa priklau-

somos nuo alkoholio.

Ar	yra	„saugi“	alkoholio	dozė?
Kokia dozė yra „saugi“, realiai gali nustatyti tik profesionalus gydy-

tojas. Dažniausiai jos būna tokios mažos, kad žmogus net neapsvaigsta. 
Žmonėms, sergantiems alkoholizmu ar narkomanija, jų blaivybės periodu 
vadinamųjų „saugių“ dozių nebūna. Net mažiausios alkoholio dozės vėl 
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skatina girtavimo protrūkius ar nuolatinį narkotikų vartojimą. Bet kuriuo 
atveju reguliariai vartoti net „saugias“ dozes yra kenksminga ir pasekmės 
gali būti visai netikėtos – priklausomybė nuo visai „nebesaugių“ alkoholio 
dozių.

Ar	alkoholis	kenkia	visiems?
taip, alkoholis yra kenksmingas visiems. tačiau gali būti, kad vie-

niems jis kenkia daugiau, o kiti gali būti atsparūs jo žalingam poveikiui. 
Pavyzdžiui, vaikams ar paaugliams, kurių organizmas ir asmenybė dar 
nėra iki galo susiformavę, alkoholis gali būti ypač žalingas.

tačiau yra nemažai tokių žmonių, kurie mano: „Jeigu alkoholis man 
ir kenkia, tai tikrai mažiau nei kitiems, o tikriausiai ir visai nekenkia...“ 
arba „Alaus bokalas – o kas čia tokio?“ Gali nutikti, kad žmogus išties gers 
nedideles dozes ir nedažnai, tad nepatirs didesnių problemų. tačiau gali 
būti taip, kad toks lengvabūdiškas girtavimas gali ilgainiui pavirsti alko-
holizmu. taip nutinka tiems, kurie pateisina alkoholio vartojimą, būdami 
tikri, kad nepatirs dėl to problemų ar nepaisydami iškylančių neigiamų 
pasekmių.

Ar	kenkia	reguliarus	alkoholio	vartojimas?
Reguliariai vartojant alkoholį (net negausiai) labai smarkiai padidėja 

tikimybė tapti nuo jo priklausomam – tai bene blogiausia, kas gali atsi-
tikti. Be to blogiausio varianto, dar laukia nemažai kitokių blogybių... 
taigi kasdienis krūvis kepenims, širdelei, kraujagyslėms, smegenims. 
tai tikrai nepagerins savijautos, pinigai, išleidžiami alkoholiniams gėri-
mams, tikrai nepagerins finansinės padėties, pasikartojantys konfliktai 
šeimoje bei su artimais žmonėmis tikrai nepagerins gyvenimo...

Šitaip alkoholis kenkia suaugusiems žmonėms. tačiau daug daugiau 
žalos reguliarus alkoholio vartojimas gali padaryti jaunam, augančiam, 
bręstančiam organizmui. Ne veltui Lietuvos Respublikoje draudžiama 
parduoti alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 18 metų. tai 
nėra vien tik teisininkų sugalvota amžiaus riba. Jaunas žmogus, kasdien 
gerdamas alkoholį, ypač stipriai žaloja organizmą.



Be to, alkoholio vartojimas sukelia ir mokymosi, elgesio, bendravimo 
problemų. Darosi sunkiau susikaupti, blogėja protinė veikla, atmintis ir 
tai turi įtakos mokymosi rezultatams. tikėtina, kad daugėja problemų 
ir konfliktų ne tik mokykloje, bet ir bendraujant su artimaisiais. Sunku 
patikėti, kad jie džiaugsis dažnai matydami jaunuolius apsvaigusius. o 
tai turbūt sukels konfliktus, nepasitikėjimą ir pyktį. 

Gali atrodyti, kad gerėja reikalai bendraujant su bendraamžiais, nes 
išgėrus yra atsipalaiduojama, darosi lengviau kalbėtis, jaučiamasi lais-
viau, drąsiau. tačiau tai gana apgaulinga. Iš tikrųjų alkoholis gali pražu-
dyti kitas svarbias savybes, kaip antai atsakomybė, pasitikėjimas; gali iš-
ryškėti agresyvumas ir arogancija, dėl ko vėliau gailimasi. Iš tiesų darosi 
tik sunkiau išlaikyti santykius su artimais žmonėmis.

Kadangi jaunas žmogus susiduria su daugybe naujų dalykų gyveni-
me, patiria daug sunkumų ir problemų, kurių niekada iki tol nėra paty-
ręs, sakoma, kad jis bręsta ir vystosi kaip asmenybė. Ir jeigu visa tai bus 
daroma apsvaigus nuo alkoholio, žmogus tiesiog gali vėliau nebemokėti 
to daryti neišgėręs, nes alkoholis nuramina, atpalaiduoja. Gali nutikti 
taip, kad ir kitą kartą, esant panašiai gyvenimo situacijai, jis griebsis al-
koholio, o situacijų vis daugės...

Ar	žmogaus	mirtis	priklauso	nuo	alkoholio	rūšies?
Mirtį gali sukelti bet koks alkoholis, nepriklausomai nuo jo rūšies. 

Net ir geras alkoholis iš tikrųjų yra nuodas, jei jo per trumpą laiką išge-
riama daug, žmogų gali ištikti mirtis. Juo labiau nuo naminės degtinės. 
Jos rūšių yra labai daug, tačiau visose yra tam tikrų medžiagų – aldehidų 
glikolių, metilo spirito. Šios medžiagos yra toksiškos ir gali sukelti mirtį.

Pražudyti gali ir įvairūs nelaimingi atsitikimai, susiję su girtavimu.

Ar	galima	blogą	nuotaiką	gerinti	alkoholiu?
toks bandymas išsigydyti depresiją yra gana dažnas. Paprastai depre-

sija sergantys žmonės yra linkę išgerti, kad tai, kas sukelia depresiją, lyg 
ir nueitų į antrą planą, t. y. nori „užsimiršti“. Išties, alkoholinis apsvai-
gimas padeda tą momentą pamiršti. tai padeda pamiršti ne tik sunkias 
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problemas, bet kartu ir savo vardą, savo namų adresą ar net savo plaukų 
spalvą. tačiau toks „gydymasis“ sukelia mažiausiai du pavojus. Pirmiau-
sia – depresiją. tai yra progresuojanti liga. Alkoholiu pagerinta, trumpa-
laikė būsena virsta dar gilesne depresija. taigi poveikis būna atvirkštinis. 
Antrasis pavojus susijęs su pirmuoju – gilėja depresija, didėja alkoholio 
dozės. Depresija kartu su alkoholizmu gali privesti prie savižudybės.

Ar	kenkia	alus?
taip, kenkia. Ar alus skiriasi nuo degtinės? Paskaičiuokime: aluje al-

koholio koncentracija dažniausiai būna 5 proc., degtinėje – 40 proc.  
1 butelis alaus, pagal alkoholio koncentraciją, yra lygus 63 gramams deg-
tinės. taigi 3 buteliai alaus yra daugiau nei trečdalis butelio degtinės (tiks-
liau, 188 gramai degtinės). Be to, aluje yra stebuklingų burbuliukų ar an-
gliarūgštės (Co2), kuri padeda alkoholiui patekti į kraują, t. y., geriant alų, 
į mūsų organizmą patenka daugiau alkoholio, nei geriant atitinkamas do-
zes degtinės. Daugybė žmonių, reguliariai geriančių alų, laiko save mažiau 
priklausomais nuo alkoholio, nei tie, kurie geria degtinę. Negalima atskirti 
šių priklausomybės rūšių.

Ar	 kenkia	 „Bobelinė“?	 Ar	 kenkia	 „Trejos	 devynerios“?		
Ar	kenkia	šampanas?
Deja, tai alkoholiniai gėrimai, kurių vartojimas nėra nekenksmingas.
„Bobelinė“ – tai iš tikrųjų ta pati degtinė, tik pagardinta spanguolių siru-

pu. Spanguoles valgyti sveika, nes jose daug vitamino C. tačiau „Bobelinėje“ 
veikiau aptiksi ne vitaminą C, o didelę etilo alkoholio koncentraciją, kuri 
tikrai nėra pati reikalingiausia ir naudingiausia medžiaga organizmui.

„trejos devynerios“ dažnai vadinamos vaistu vos ne nuo visų ligų. Iš 
tikrųjų šiame gėrime jaučiasi įvairių žolelių skonis. Beje, jeigu tos žolelės iš 
tiesų ir turi kokį nors gydomąjį poveikį, tai jį tikrai sunaikina etilo alkoho-
lis, kurio šiame gėrime daug. Be to, niekada nesame girdėję, kad gydytojas 
poliklinikoje būtų išrašęs receptą „trejoms devynerioms“. Veikiau šio gė-
rimo, lyg ir gydančio ligas, vartojimas gali būti kaip pasiteisinimas sau, o iš 
tiesų – tai tiesiog patenkinti savo poreikį išgerti ir apsvaigti.



Šampanas – tai vynas, tik prisotintas angliarūgštės – oro burbuliukų. 
Angliarūgštė tik pagreitina etilo alkoholio poveikį, todėl nuo šampano 
galima labai greitai ir netikėtai apsvaigti.

taigi tuos, kurie kažko tikisi, turime nuliūdinti: nėra nekenksmingo 
alkoholinio gėrimo, nekenksmingos cigaretės ar nekenksmingo narkoti-
ko... nes, bet kurį iš jų vartojant, gali išsivystyti priklausomybė su visomis 
pasekmėmis.

Kas	vyksta	geriant	ir	rūkant	vienu	metu?
Maišant alkoholį ir tabaką, būna dvigubas poveikis: rūkydamas ir 

vartodamas alkoholį žmogus jaučia, kad dar labiau nusiramina, atsipa-
laiduoja, atsikrato įtampos, tuomet dar mažiau save kontroliuoja, o tai 
skatina išgerti per daug. Rūkant gali būti išgeriama daugiau, o geriant 
norima daugiau ir dažniau rūkyti. Viena medžiaga atpalaiduoja, tad 
mažiau kontroliuojamas ir kitos vartojimas. Susidaro „užburtas ratas“, 
kurio pasekmė yra kepenų, virškinimo sistemos, plaučių veiklos apsun-
kinimas. taigi po tokių „procedūrų“ organizmui reikia daugiau laiko 
atsigauti, jaučiamos sunkesnės pagirios.

Kas	yra	pagirios	ir	kodėl	jos	būna?
Pagirios žmonėms būna kitą dieną po gausaus alkoholinių gėrimų 

vartojimo. Pvz., atsitiktinai patekus į „gerą“ kompaniją, galima taip pri-
siragauti alkoholio, kad kitą rytą bus silpna, pykins, pils prakaitas, skau-
dės galvą. tai rodo, kad organizmas apnuodytas. Po išgertuvių kraujyje 
cirkuliuoja tam tikros medžiagos, susidariusios skylant alkoholiui. Šios 
medžiagos dar toksiškesnės už etilo alkoholį. Būtent tai ir sukelia blogą 
savijautą.

Vieni žmonės jaučia pagirias, o kiti – ne, arba jaučia kur kas silpniau. 
tai priklauso nuo alkoholio skaidymo organizme ypatybių, nes vienų 
žmonių organizmas alkoholį skaido greitai ir pašalina iš organizmo, o 
kitų skaido lėtai, todėl jis ilgiau išlieka organizme.

Žmonėms, priklausomiems nuo alkoholio, kitą dieną po vartojimo 
ima stipriau plakti širdis, gali atsirasti skausmai širdies plote, pykinti, 
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nenorėti valgyti. Padidėja įtampa, atsiranda baimė, vidinis drebulys, ne-
miga, virpa pirštai. Atrodo, kad kiekviena organizmo ląstelė tarsi prašo 
išgerti. Nors truputėlį... ir tuomet kūną apims maloni šiluma, pasidarys 
saugu, išnyks įtampa ir nerimas. Liaudis tai vadinama pagiriomis, o me-
diciniškai – abstinencija. Vienas iš alkoholizmo požymių – kai pagirias 
norima „gydyti“ alkoholiu.

Kas	vyksta	vartojant	alkoholį	ir	vaistus?
Vartoti alkoholį ir vaistus yra pavojinga. tik vienąkart išgėrus alko-

holio, sulėtėja daugumos vaistų skaidymas kepenyse, todėl sumažina jų 
poveikį. Kita vertus, alkoholis padidina poveikį tų vaistų, kurie veikia 
nervų sistemą (pvz., raminamųjų, migdomųjų), o tai gali baigtis itin liūd- 
nai, nes nervų sistemą slopina kelios cheminės medžiagos.

Ilgai vartojant alkoholį, sumažėja kepenų fermentų, dalyvaujančių 
vaistų apykaitoje, aktyvumas. Vaistai organizme yra nepakankamai su-
skaidomi, todėl reikia gerokai didesnės vaisto dozės, kad būtų reikiamas 
poveikis.

Kas	vyksta	vartojant	alkoholį	ir	narkotikus?
Narkotikus maišyti su alkoholiu yra labai pavojinga. Pavojus labai susti-

prėja, jeigu organizmą veikia iki tol pavartoti narkotikai. Kyla perdozavi-
mo grėsmė. Vienos cheminės medžiagos stimuliuoja, o kitos stabdo širdies 
veiklą, todėl ji gali tiesiog ... sustoti.

Kokį	poveikį	alkoholis	turi	lytiniams	santykiams?
Alkoholis, kaip slopinantis narkotikas, atpalaiduoja. Išgėrus, o ypač 

padauginus, išauga pasitikėjimas savimi, tačiau išoriškai tai gali atrody-
ti juokingai. Alkoholio slopinantis poveikis taip pat gali pasireikšti nu-
slopusiomis reakcijomis lytinių santykių metu, tada tikrai nepadidėja 
abiejų partnerių pasitenkinimas, nes alkoholis silpnina vyro potenciją, 
o moteris dažnai sunkiau patiria orgazmą. taip pat su alkoholiu gali 
būti susijusi tikimybė leistis į nesaugius lytinius santykius. o čia tyko ir 
lytiškai plintančios infekcijos bei AIDS.



Kaip	elgtis	vaikui,	jeigu	jis	žino,	kad	vienas	iš	tėvų	geria?
Nemažai suaugusių žmonių geria alkoholinius gėrimus. Vieni tai daro 

tik per dideles šventes, kiti – per mažesnes šventes ir gimtadienius. Dar ki-
tai grupei žmonių – visas gyvenimas yra nesiliaujani šventė. Jei tavo tėvai 
priklauso pirmoms dviems grupėms, tau, ko gero, iš viso nekyla rūpesčių 
dėl tėvų girtavimo. tačiau jei tėvai geria dažnai, o galbūt ir kasdien, tai 
tikrai gali būti problema.

Pirmiausia, ką galėtum padaryti, tai tiesiog pakalbėti su vienu iš tėvų, 
kuris vartoja alkoholį. Papasakoti, kaip tu jautiesi, ką tu išgyveni, kai tavo 
tėvas ar mama pareina išgėręs(-usi) arba geria namuose. Jokiu būdu nedaryk 
to tuomet, kai tėvas ar mama yra neblaivus(-i): visų pirma jis/ji veikiausiai 
nesupras, ko tu iš tikrųjų nori; antra, jis/ji pamirš, ką tu sakei, kai išsiblai-
vys. taip pat neverta tikėtis, kad tavo žodžiai realiai iš karto paveiks artimųjų 
elgesį, nes alkoholizmas yra rimta liga ir alkoholį vartoti atsisakoma per vie-
ną dieną. tai ilgas procesas ir, deja, dažnai nesėkmingas.

Svarbu nenešioti šios sunkios problemos savyje. Jeigu tu nori pasikal-
bėti su kuo nors apie savo problemas, susijusias su tėvų alkoholio vartoji-
mu, siūlome dalyvauti Al	Ateen programoje. Čia renkasi tokių pačių pro-
blemų turintys vaikai ir paaugliai. Jie stengiasi padėti vienas kitam, kalba 
apie jausmus, savo išgyvenimus, apie galimus jų sprendimo būdus.

Nepamiršk, kad turi dar ir savo gyvenimą, draugus, mokslus, tad šiose 
srityse tu pajėgus kurti tokį gyvenimą, koks tau atrodo tinkamas. tu 
nesi atsakingas už savo tėvų girtavimą, nors dažnai vaikai dėl to patiria 
kaltės, bejėgiškumo, gėdos jausmą. 

Kaip	elgtis,	jei	negali	pamiršti,	kaip	šeimos	narys	elgėsi	su	Ta-
vimi	iki	gydymosi?
Visiškai suprantama, kad sunku atleisti žmogui, kuris būdamas ne-

blaivus elgėsi su tavimi mažų mažiausiai negražiai, o kartais, matyt, ir 
žiauriai. tai labai sunku ir reikalauja iš tavęs nemažai stiprybės ir atlai-
dumo. Be to, nepamiršk, kad alkoholizmas ir narkomanija yra ligos, ku-
rios nėra valios silpnumas ar palaidas gyvenimas. Paprasčiau bus atleisti, 
jei suvoksi, kad šis žmogus tikrai serga. Juk gali atleisti žmogui, sergan-
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čiam vėžiu ar plaučių uždegimu, ar tam, kuris tiesiog susilaužė koją ir dėl 
to pavėlavo į pasimatymą.

Juo labiau žmogus, grįžęs po gydymo, dažnai kitaip vertina ir savo 
gyvenimą, ir elgesį. Stenkis galvoti apie tai, kas bus, bet ne apie tai, kas 
jau atsitiko ir ko nepakeisi. Mąstant „į priekį“ galėsi lengviau priimti tau 
artimą žmogų tokį, koks jis yra po to, kai nusprendė pradėti gydytis.

Kaip	elgtis	su	šeimos	nariu,	kuris	grįžo	iš	gydymosi	įstaigos?
Iš tiesų daug pokyčių šeimoje įvyksta, kai vienas jos narių nusprendė 

gydytis ir grįžta namo po vienos ar kitos gydymo programos blaivus. 
Kiti šeimos nariai gali pasijusti nesaugiai, neramiai, nes yra pripratę prie 
kitokio bendravimo, gali pajusti, kad nemoka su šiuo žmogumi elgtis, 
o juolab elgtis taip, kad jis vėl nepradėtų gerti ar vartoti narkotikų, nes 
kaip žinia, priklausomybė nuo narkotinės medžiagos išlieka ir po gydy-
mo bei pasireiškia potraukiu narkotikui. 

Jeigu galvosite, kad turite elgtis pataikaudami, nutylėdami, suteikda-
mi absoliučią ramybę savo šeimos nariui ir tokiu būdu apsaugoti jį nuo 
galimo svaigalų pavartojimo – klystate. Iš tiesų su grįžusiu po gydymo 
žmogumi reikia elgtis normaliai ir natūraliai – kaip ir su kitais žmonė-
mis. tuomet jis turėtų pasijusti laisviau.

Kadangi girtavęs ar narkotikus vartojęs asmuo neblaivumo laikotar-
piu vargu ar buvo prisiėmęs atsakomybę bei pareigas šeimoje, svarbu, 
kad dabar pareigų šeimoje po truputį atsirastų, nors ir nereikšmingų, 
pavyzdžiui, išnešti šiukšles, nupirkti produktų, nuvesti jauniausius vai-
kus į mokyklą ar darželį ir pan. tai pgelbėtų blaivėjančiam šeimos na-
riui pasijusti reikalingam bei reikštų taip jam būtiną pasitikėjimo juo 
pradžią.

taigi matote – nieko ypatingo neturite daryti. tiesiog gyvenkite drau-
ge. tiesa, šiuo periodu gali atrodyti, kad viskas dabar jau puiku, nuostabu 
ir visada taip bus. Niekada nebūkite tuo tikri, nes blaivėjantis žmogus daž-
nai atkrenta ir vėl pradeda vartoti svaigalus, o kita vertus, jeigu jis lieka 
blaivus, šeimoje kyla naujos, galbūt niekada dar nepatirtų problemos. Visi 
drauge mokykitės jas spręsti.



4.3. nArKomAnIJA 

narkotinės ir psichotropinės medžiagos

Nors priklausomybę sukeliančių medžiagų yra labai daug ir gali skirtis 
įvairiomis savybėmis, tačiau tarpusavyje jos turi ir daug panašumų. 

Visų pirma priklausomybę sukeliančios medžiagos gali būti varto-
jamos labai įvairiais būdais, tačiau pagrindinis jų poveikis yra smegenų 
ląstelių veiklos pakeitimas. Šios medžiagos gali būti praryjamos (pa-
vyzdžiui, alkoholis), įkvepiamos (arba rūkomos – klijai, kanapės) arba 
vartojamos intraveniniu būdu (amfetaminas, heroinas). tačiau nepri-
klausomai nuo vartojimo būdo, visos šios medžiagos patenka į kraują 
(prarijus – per skrandį ir žarnyną, įkvėpus – per plaučių kraujagysles, 
intraveniniu būdu – tiesiogiai į kraują). Su krauju jos patenka į smegenis 
ir tenai paveikia nervų ląsteles – todėl žmogus pradeda jausti jų poveikį, 
dėl kurio paprastai ir vartojama. Galima skirti tokių medžiagų sukeliamą 
pagrindinį trumpalaikį poveikį, kuris dažniausiai (nors ne visada) būna 
malonus ir kurio dažniausiai nori bei siekia šias medžiagas vartojantis 
žmogus. Šalia jo gali būti kiti šalutiniai poveikiai, kurie gali būti ne to-
kie malonūs, dažnai žalojantys ir kartais mirtinai pavojingi (pavyzdžiui, 
nuo vėmimo, išgėrus daugiau alkoholio, iki mirties perdozavus heroi-
no). Be to, narkotinių medžiagų vartojimas sukelia daugybę ilgalaikių 
neigiamų pokyčių žmogaus gyvenime, kurie apima poveikį jo sveika-
tai, darbui, mokymuisi, santykiams su kitais žmonėmis, problemoms su 
teisėsauga bei kasdieniniam gyvenimui. Vartojantys narkotikus žmonės 
dažnai atsižvelgia tik į trumpalaikį narkotinės medžiagos poveikį ir retai 
susimąsto apie galimas neigiamas ilgalaikes vartojimo pasekmes, todėl 
narkotikų vartojimas jiems atrodo patrauklus.

Kita ir esminė tokių medžiagų savybė yra ta, jog jos gali sukelti pri-
klausomybę – tai yra, jas vartojančiam žmogui atsiranda stiprus potrau-
kis vartoti šias medžiagas, nepaisant visų problemų, kurias narkotinių 
medžiagų vartojimas gali jam sukelti. 

▌
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Dar viena svarbi savybė, bendra daugeliui šių medžiagų, yra toleranci-
jos efektas. tolerancija – tai galėjimas pakelti svaigalus ar narkotikus, t. y. 
kai po kelių bandymų vartoti priklausomybę sukeliančią medžiagą kūnas 
prisitaiko prie šių medžiagų poveikio, todėl žmogus patiria vis silpnesnį 
jų poveikį. todėl daugelis žmonių, vartojančių tokias medžiagas, norėda-
mi pasiekti tą patį poveikį paprastai turi padidinti vartojamos medžiagos 
dozę arba pradėti ją vartoti dažniau. tolerancija gali būti tokia didelė, kad 
nuolatinis vartotojas gali suvartoti tokias dozes, kurios yra mirtinos tokių 
narkotikų niekada nevartojusiam žmogui. 

Kitas efektas, būdingas daugeliui šių medžiagų, yra abstinencijos sin-
dromas.

Jis atsiranda tada, kai nutraukiamas nuolatinis narkotinių medžiagų 
vartojimas. tokiu atveju paprastai narkotikus vartojusio žmogaus organiz-
mas yra pripratęs prie nuolatinio narkotinių medžiagų buvimo jame, kad 
eilinei dozei nebepatekus į organizmą, žmogus pradeda jaustis labai blo-
gai. tuo metu jam paprastai labai stipriai norisi narkotinės medžiagos – jis 
patiria begalinį potraukį narkotikui, kurį galima vadinti narkotikų badu. 
Dažnai šiam poreikiui yra labai sunku atsispirti, tuo labiau, kad abstinen-
cijos sindromo metu žmogaus savijauta yra bloga. Eilinė narkotikų dozė 
lengvai pašalina abstinencijos sindromo simptomus, todėl žmogus papras-
tai ir nepajėgia atsispirti traukai pavartoti narkotikų, nors prieš tai dėl ky-
lančių daugelio problemų jis ir galėjo būti pasiryžęs nutraukti narkotikų 
vartojimą. taigi tolerancijos efektas susilpnina narkotikų teikiamus malo-
numus, todėl, nuolat juos vartojant, dauguma žmonių vartoja narkotikus 
ne tiek tam, kad pajustų malonumą, kiek tam, kad išvengtų abstinencijos 
sindromo.

Abstinencijos sindromo atsiradimas laikomas fizinės priklausomybės 
nuo narkotinės medžiagos požymiu. o tuo tarpu jaučiamas potraukis 
vartoti narkotinę medžiagą laikomas psichologine priklausomybe. Abs-
tinencijos sindromą galima išgydyti palengvinant patiriamus skausmus 
įvairiais vaistais, tačiau potraukis vartoti nėra taip lengvai išgydomas. Jis 
gali kamuoti priklausomybę turintį žmogų net tada, kai jis yra jau ilgą 
laiką nustojęs vartoti narkotikus. Potraukis narkotikams gali atsinau-



jinti dar ilgus metus po narkotinių medžiagų vartojimo ir kartais tęstis 
net visą gyvenimą. todėl manoma, kad visiškai išgydyti priklausomybę 
nuo narkotinių medžiagų neįmanoma, nors galima pasiekti, kad žmogus 
bent nevartotų narkotinių medžiagų. Šis procesas yra labai sunkus ir 
sudėtingas, todėl narkotinių medžiagų vartojimas yra pavojingas, suke-
liantis sunkiai atitaisomas pasekmes. 

Priklausomybę sukeliančios medžiagos gali skirtis savo poveikiu žmo-
gaus kūnui ir psichikai, taip pat ir kitomis savybėmis. Priklausomybę suke-
liančias medžiagas taip pat galima skirstyti ir teisiniu požiūriu. Pavyzdžiui, 
tokios medžiagos, kaip alkoholis ir tabakas gali sukelti priklausomybę, ta-
čiau jos nėra laikomos nelegaliais narkotikais ir jų galima nusipirkti par-
duotuvėje (nors prekybai šiomis medžiagomis dėl jų kenksmingo poveikio 
yra taikomi įvairūs apribojimai). teisiniu požiūriu nelegaliais narkotikais 
nelaikomos ir lakiosios medžiagos (pavyzdžiui, klijai arba benzinas), nors 
ir jomis galima piktnaudžiauti. tačiau kitos priklausomybę sukeliančios 
medžiagos yra kontroliuojamos daug griežčiau. Įstatymais yra skiriamos 
tokios priklausomybę sukeliančios medžiagos, kurios yra įtrauktos į speci-
alius narkotinių ir psichotropinių (tai yra, veikiančių psichiką) medžiagų 
sąrašus, kurie yra patvirtinti Jungtinių tautų organizacijos konvencijomis. 
Lietuvoje šie sąrašai yra patvirtinti „Narkotinių ir psichotropinių medžia-
gų kontrolės įstatymu“. Šie įstatymai draudžia narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų apyvartą arba ją griežtai reglamentuoja, kai be jų neįmanoma 
išsiversti (pavyzdžiui, morfijaus vartojimas medicinoje). Į šiuos sąrašus yra 
įtraukta keli šimtai įvairių medžiagų, be to, sąrašas yra nuolat atnaujina-
mas. Čia pateikiama tik tų narkotikų aprašymas, kuriais piktnaudžiaujama 
dažniausiai. 

Žinoma, kyla klausimas, kodėl ne visos priklausomybę sukeliančios 
medžiagos įtraukiamos į tokius sąrašus. tai daugiau priklauso nuo kultū-
rinių tradicijų. Verta pastebėti, kad „legalios“, tai yra nedraudžiamos įsta-
tymu medžiagos, dėl šios priežasties yra dažniau paplitusios visuomenėje 
ir todėl atitinkamai sukelia problemų didesniam žmonių skaičiui. Daugiau 
žmonių serga alkoholizmu būtent dėl to, kad alkoholio galima lengviau 
įsigyti ir jį vartoja gerokai didesnis žmonių skaičius. tuo tarpu narkoti-
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kų negalima įsigyti legaliai, nėra plačiai paplitusios visuomenėje tradicijos 
juos vartoti, todėl juos vartoja daug mažiau žmonių.

narkotinės medžiagos, apsvaigimo požymiai ir pasekmės

nArKOTiKAi	iš	KAnAPių
Narkotikai iš kanapių – marihuana, hašišas – dažniausiai vadinami 

„žole“ yra vieni iš labiausiai paplitusių. Dažniausiai kanapės yra rūkomos. 
Marihuanos dūmas turi išskirtinį saldžiarūgštį kvapą. Pagrindinė kanapių 
sudedamoji dalis, sukelianti apsvaigimą, yra vadinama tetrahidrakanabi-
nolis (tHC). Kai rūkomos kanapės, tetrahidrakanabinolis iš plaučių grei-
tai patenka į kraują, su kuriuo kartu nukeliauja į smegenis. Smegenyse ši 
medžiaga veikia nervų ląsteles, atsakingas už malonumo, atminties, dėme-
sio koncentracijos, pojūčių ir laiko suvokimo, koordinuotų veiksmų sritis. 
Norimas efektas yra malonumas. Kartu patiriami ir suvokimo iškraipymai, 
vartotojui sunku sukaupti dėmesį ir mąstyti bei koordinuotai judėti.

Įprastinis efektas yra malonumas ir suvokimo iškraipymai, kada var-
totojui daiktai atrodo kiek kitokie, nei jie yra. Didesnės kanapių dozės 
gali sukelti ir haliucinacijas. 

Rūkant kanapes, padažnėja širdies ritmas, padidėja kraujo spaudimas 
bei sumažėja deguonies kraujyje, todėl tuo pačiu metu padidėja ir širdies 
priepuolio tikimybė. Kadangi kanapės rūkomos, jų vartotojai dažniau 
serga kvėpavimo sistemos ligomis, kuriomis serga ir rūkantieji tabaką. 
Dar prisideda burnos ir gerklės skausmai, kuriuos lydi stiprus kosulys, 
skausmai krūtinėje, plaučių ligos, užteršti kvėpavimo takai. Manoma, 
kad kanapių rūkymas padidina plaučių, galvos bei kaklo vėžio tikimybę, 
nes kanapės turi daugiau kancerogeninių (sukeliančių vėžį) medžiagų 
nei tabakas. Be to, kanapių rūkytojai paprastai dūmą įkvepia giliau ir 
sulaiko jį ilgiau, nei rūkantys tabaką, o dėl to sustiprėja kancerogeninių 
medžiagų poveikis plaučiams. tetrahidrakanabinolis taip pat susilpnina 
imuninę sistemą, todėl sumažėja žmogaus atsparumas kitoms ligoms.

▌



Be tiesioginių pasekmių sveikatai, kanapių rūkymas gali sukelti pro-
blemų ir kasdieniniame gyvenime. Kartu su nuolatiniu rūkymu atsiranda 
depresija, nerimas ir asmenybės sutrikimai. Kanapės paveikia sugebėjimą 
mokytis ir įsiminti informaciją, todėl nukenčia žmogaus intelektualiniai, 
profesiniai ir socialiniai įgūdžiai. Nustatyta, kad nuolatiniams kanapių 
vartotojams sunku sutelkti dėmesį, įsiminti, ar ką nors išmokti net tada, jei 
jie nerūkė kelias dienas. todėl paprastai chroniškiems „žolės“ rūkytojams 
nesiseka mokykloje ir darbe. 

Dažnai kanapės laikomos „lengvu“ narkotiku. taip yra dėl kelių prie-
žasčių. Visų pirma kanapės negali būti vartojamos intraveniniu būdu, nes 
jų veiklioji medžiaga – tetrahidrakanabinolis – blogai tirpsta ir todėl yra 
sunku paruošti tirpalą, tinkamą injekcijoms. Kanapes galima tik rūkyti, to-
dėl jų sukeliamas pavojus atrodo mažesnis. Juk jei žmogui, pirmą kartą su-
siduriančiam su narkotinėmis medžiagomis, kompanijoje pasiūlytų rink-
tis – narkotinę medžiagą tiesiog parūkyti ar susileisti injekciją, jam mažiau 
pavojingas atrodo būtent narkotinės medžiagos rūkymas. Kita priežastis, 
kodėl kanapės laikomos „lengvu“ narkotiku, yra ta, kad jų rūkymas nesu-
kelia stiprios fizinės priklausomybės, arba abstinencijos sindromo, tokio, 
kokį jį patiria heroino vartotojai. todėl paprastai kanapių vartotojams at-
rodo, kad jie negali tapti priklausomi. Nepaisant to, priklausomybė nuo 
kanapių atsiranda. Atsiranda ir abstinencijos sindromas, tik jis nėra toks 
stiprus kaip heroino atveju. Žmogus paprastai tada jaučiasi sudirgęs, ne-
ramus, suirzęs, negali užmigti, nors skausmo ir nepatiria. Nuolatiniai ka-
napių vartotojai patys pastebi, kad jiems sunku atsispirti poreikiui vartoti 
kanapes ir jie negali sustoti net tada, kai patys to nori. Kita vertus, priklau-
somybė nuo kanapių pastebima rečiau, nei priklausomybė nuo tokių nar-
kotikų kaip heroinas. taip yra dėl to, kad kanapės dažniausiai būna vienas 
pirmųjų narkotikų žmogaus gyvenime ir žmonės apsirinka, manydami, 
kad jie gali vartoti „lengvus“ narkotikus ir nejausti pasekmių. Rūkydami 
kanapes ir nepatirdami tiesioginių neigiamų pasekmių, jie pradeda many-
ti, kad gali išbandyti ir kitus narkotikus. todėl dažnai nuo kanapių rūkymo 
pereinama prie tokių narkotikų kaip amfetaminas, o dar vėliau – ir heroi-
nas. todėl priklausomybę nuo kanapių gali pakeisti priklausomybė nuo 
amfetamino arba heroino.
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LAKiOsiOs	meDŽiAGOs
Lakiosios medžiagos – tai cheminės medžiagos, kurios lengvai garuo-

ja ir todėl gali būti lengvai įkvepiamos. Drauge jos turi psichoaktyvų po-
veikį – tai yra, jos sugeba pakeisti žmogaus patiriamą būseną ir pojūčius. 
Daugelis žmonių net neįtaria, kad tokių savybių turi plačiai buityje ir 
gyvenime naudojami klijai, benzinas ar aerozoliniai dažai. tokios me-
džiagos nebuvo sukurtos tam, kad jomis būtų piktnaudžiaujama, tačiau 
vaikai ir paaugliai svaiginimuisi kartais pasirenka būtent jas. taip yra 
todėl, kad jų galima lengviau įsigyti nei kitų psichoaktyvių medžiagų ar 
alkoholio. 

Nors svaiginimuisi gali būti vartojamos labai įvairios medžiagos, tačiau 
visos jos sukelia panašų poveikį. Dažniausiai jos veikia kaip nuskausmi-
nantys vaistai, slopindamos kūno veiklą. Apsvaigimas paprastai tęsiasi ke-
lias minutes, todėl kai kurie vartotojai kvėpuoja daug kartų pakartotinai. 
toks būdas leidžia vartotojams stipriai apsvaigti, jie praranda savikontrolę 
ir gali prarasti sąmonę.

Kvėpavimas koncentruotais chemikalais per kelias minutes gali tie-
siogiai sukelti širdies priepuolį ir staigią mirtį. Mirtis taip pat gali ištik-
ti dėl uždusimo, kai iš plaučių išstumiamas deguonis, o nervų sistema 
paveikiama taip, kad nustojama kvėpuoti. Padidėja pavojus uždusti, jei 
įkvepiama iš maišelio arba tai daroma uždaroje patalpoje. Net jei lakio-
sios medžiagos naudojamos pagal jų paskirtį, o ne apsisvaiginti, geriau 
tai daryti gerai vėdinamoje patalpoje.

Nuolatinis lakiųjų medžiagų vartojimas gali padaryti didelę žalą sme-
genims, kepenims ir inkstams. taip pat tam tikri chemikalai gali pažeisti 
centrinę nervų sistemą, kaulų čiulpus, klausą, sukelti galūnių spazmus, 
sunaikinti deguonies atsargas kraujyje.

Kadangi lakiosios medžiagos pradedamos vartoti anksti paauglystėje, 
tokių medžiagų sukelti sužalojimai būna rimti, o gydyti vartojančiuosius 
dažniausiai būna labai sunku. Daugeliui jų sutrinka mąstymas ir suvoki-
mas, sulėtėja jų vystymasis, todėl jiems yra sunku susivokti bei suprasti, 
kodėl lakiųjų medžiagų vartojimas yra žalingas.



LsD
LSD – arba lizergino rūgšties dietilamidas yra vienas labiausiai pa-

plitusių haliucinogeninių narkotikų. Haliucinogeniniai narkotikai taip 
vadinami todėl, kad jie sukelia haliucinacijas – tai yra, stiprius žmogaus 
tikrovės suvokimo iškraipymus. Haliucinacijų metu žmonės gali matyti 
vaizdus, girdėti garsus ar turėti kitų pojūčių, kurie atrodo tikroviški, bet 
kurie realybėje neegzistuoja. toks efektas atsiranda dėl to, kad haliuci-
nogeniniai narkotikai suardo nervinių ląstelių sąveiką. LSD efektas yra 
sunkiai prognozuojamas. tai priklauso nuo suvartotos medžiagos kiekio, 
vartojančiojo asmenybės, nuotaikos ir lūkesčių bei nuo aplinkos, kurioje 
vartojama. Paprastai juntamas poveikis atsiranda apie 30–90 minučių po 
to, kai buvo suvartota dozė. Fizinis poveikis yra išsiplėtę vyzdžiai, pa-
kilusi kūno temperatūra, pagreitėjęs širdies ritmas bei padidėjęs kraujo 
spaudimas, prakaitavimas, sumažėjęs apetitas, nemiga, išdžiūvusi burna 
ir drebulys.

Pojūčių ir jausmų kaita yra labai didelė. Vartotojas gali jausti kelias skir-
tingas emocijas vienu metu arba labai greitai pereiti nuo vieno jutimo prie 
kito. Jei dozė yra didesnė, tada vartotojas kliedi ir mato regimąsias haliu-
cinacijas. Pasikeičia laiko pojūtis ir savęs suvokimas. Pojūčiai gali susilieti 
ir vartotojui gali atrodyti, kad jis girdi spalvas ir mato garsus. Kai kurie su-
vokimai gali gąsdinti ir sukelti panikos priepuolį. tokie patyrimai yra ilgi, 
paprastai jie išnyksta po 12 valandų. Kai kurie LSD vartotojai gali patirti 
stiprius baisius jausmus ir mintis, baimę prarasti kontrolę, baimę išprotėti 
ar mirties baimę. Kai kada tokie išgyvenimai baigiasi tuo, kad apsvaigęs 
žmogus griebiasi veiksmų, kurie sužaloja jį patį. LSD vartojimas gali su-
kelti ir reiškinį, kada žmogus net nepavartojęs LSD vėl patiria ankstesnio 
apsvaigimo metu jaustą pojūtį. tai atsikartoti gali staiga, praėjus kelioms 
dienoms ar net mėnesiams nuo LSD vartojimo. Paprastai tokie dalykai 
nutinka tiems, kurie vartojo LSD nuolat arba tiems žmonėms, kurie turi 
polinkį į psichikos sutrikimus, tačiau taip gali nutikti ir tiems žmonėms, 
kurie vartojo LSD vos kelis kartus. taip pat LSD vartojimas gali išprovo-
kuoti ilgai besitęsiančius psichikos sutrikimus, tokius kaip šizofrenija ar 
gili depresija.
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Paprastai daugelis LSD vartotojų patys nustoja vartoti šią medžiagą, daž-
niausiai dėl nenuspėjamo jos poveikio. tolerancija LSD vystosi, todėl kai ku-
rie vartotojai suvartoja vis didesnes dozes, kad pasiektų tą patį apsvaigimo 
lygį, tačiau tai labai pavojinga dėl nenuspėjamo šio narkotiko poveikio.

AmFeTAminAs
Amfetaminas yra stimuliuojantis sintetinis narkotikas. Amfetaminas 

gali būti vartojamas ryjant tabletes, įkvepiant jį miltelių pavidalu, rūkant 
arba intraveniniu būdu. Vartojant amfetaminą, vystosi tolerancija, todėl 
vartotojai siekdami to paties efekto pradeda vartoti jį dažniau ir vis dides-
nėmis dozėmis. Amfetaminas smegenyse skatina tam tikros medžiagos – 
dopamino išsiskyrimą, kas stimuliuoja centrinę nervų sistemą, o žmogus 
patiria energijos antplūdį, jis darosi energingas ir jam norisi judėti. tuo 
pačiu metu sumažėja apetitas, dingsta noras miegoti. Kai amfetamino tei-
giamas poveikis baigiasi, prasideda nemalonus patyrimas (vartotojų vadi-
namas žargonybe „otchodas“), kuris pasireiškia nuovargiu, slogia nuotai-
ka, susierzinimu, nerimu ir nemiga.

Amfetaminas veikia kūną taip, kad padažnėja bei darosi nereguliarus 
širdies ritmas, padidėja kraujo spaudimas ir pakyla temperatūra. Kartu 
gali prasidėti drebulys, konvulsijos, širdies kraujagyslių sutrikimai ir pa-
didėja mirties grėsmė. 

Ilgalaikis amfetamino vartojimas sutrikdo žmogaus dopamino sistemą, 
todėl žmogus be amfetamino jaučia depresiją, blogą nuotaiką, be to, pablo-
gėja jo sugebėjimas mokytis ir sukaupti dėmesį. taip pat gali atsirasti pa-
ranoja, agresyvumas, regimosios ir girdimosios haliucinacijos, kliedesiai, 
dantų ligos, kristi svoris. Amfetamino vartojimas taip pat didina ŽIV ir 
AIDS bei hepatito tikimybę, ypač tada, kai amfetaminas vartojamas intra-
veniniu būdu, keliems žmonėms naudojant tą patį švirkštą. Be to, amfeta-
minas sutrikdo savikontrolę ir mąstymą, todėl žmogus gali turėti nesaugių 
lytinių santykių.

eKsTAzi
Ekstazi – sintetinis narkotikas, kurio cheminis pavadinimas yra meti-

lendioksimetamfetaminas (arba MDMA). Ekstazi dažniau vartojamas nak-



tiniuose klubuose ar šokių vakarėliuose. Jį vartojant, paprastai siekiama su-
stiprinti pojūčius, patiriamus tomis naktimis, kada daug ir ilgai šokama. taip 
yra dėl ekstazi savybių, nes jis drauge yra ir stimuliuojantis narkotikas, pana-
šus į amfetaminą, ir turi haliucinogeninių savybių. Stimuliuojančios savybės 
veikia taip, kad žmogus jaučiasi energingas, tuo pačiu metu jo suvokimas ir 
laiko pojūtis yra iškraipomas, be to, jaučiamas malonumas nuo prisilietimų.

Ekstazi stipriai paveikia nervų ląsteles, atsakingas už žmogaus energeti-
nę savireguliaciją, nuotaiką, agresiją, seksualinę veiklą, miegą ir jautrumą 
skausmui. Pavartojus tik kelias dienas, šis narkotikas gali palikti smegeny-
se tokias žymes, kurios bus jaučiamos ilgus metus.

Vartojamas didelėmis dozėmis ekstazi sutrikdo kūno sugebėjimą re-
guliuoti savo temperatūrą. todėl kai kada vartojimas gali sukelti sunkiai 
numatomą staigų kūno temperatūros šuolį, kas savo ruožtu sukelia kepe-
nų, inkstų ir širdies kraujagyslių sutrikimus ir mirtį. taip gali nutikti, kai 
narkotikas vartojamas pakartotinai, tarp dozių darant trumpą pauzę. 

Daugelis kitų su ekstazi vartojimu susijusių pavojų yra panašūs į am-
fetaminų ir kokaino sukeliamus sutrikimus – tai yra padažnėjęs širdies 
ritmas ir padidėjęs kraujo spaudimas (ypač rizikuoja žmonės, turintys 
kraujo apytakos sistemos ir širdies sutrikimų), raumenų įtampa, nevalin-
gas griežimas dantimis, pykinimas, sutrikęs regėjimas, drebulys ir prakai-
tavimas. Ekstazi taip pat gali sukelti depresiją, miego sutrikimus ir stiprų 
nerimą. Nuolatinis ekstazi vartojimas veikia vartotojų sugebėjimą mokytis 
ir įsiminti. Abstinencijos sindromas pasireiškia nuovargiu, apetito prara-
dimu, depresija ir sutrikusiu sugebėjimu susikaupti.

KOKAinAs
Kokainas yra stimuliuojantis narkotikas, galintis sukelti stiprią priklau-

somybę. Kokainas gali būti vartojamas įkvepiant jį pro nosį arba gali būti 
ištirpinamas vandenyje ir tada leidžiamas į veną.

Žmogus, vartojantis kokainą, rizikuoja patirti tokius širdies ir smegenų 
kraujagyslių sutrikimus kaip infarktas ar insultas, kas gali baigtis staigia 
mirtimi. Vartojant kokainą, mirtis dažniausiai ištinka dėl to, kad sustoja 
širdis arba nustojama kvėpuoti.
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Kokainas stipriai stimuliuoja centrinę nervų sistemą. Jis veikia sme-
genyse esančios medžiagos dopamino išsiskyrimą. Dopaminas yra che-
minė medžiaga, susijusi su malonumu ir judėjimu. Kai jo išsiskiria daug, 
žmogus patiria malonumą, tuo pačiu metu jam norisi judėti. Kokainas 
neleidžia sumažėti dopamino kiekiui, todėl žmogus patiria didesnį sti-
muliavimą.

Kokaino poveikis kūnui yra toks: susiaurėja kraujagyslės, išsiplečia 
vyzdžiai, pakyla temperatūra, pagreitėja širdies ritmas ir padidėja kraujo 
spaudimas.

Kokaino sukeliami malonūs efektai – stimuliacija, išnykęs nuovargis 
ir budrumas – priklauso nuo vartojimo būdo. Kuo greičiau kokainas pa-
tenka į kraują, tuo stipresnis poveikis, tačiau jis būna trumpesnis. Daž-
nas vartojimas trumpina malonių išgyvenimų laiką ir didina priklauso-
mybės atsiradimo riziką.

Kai kurie žmonės, pavartoję kokaino, patiria nerimą, negali nurimti, 
darosi irzlūs. taip pat išsivysto tolerancija patiriamiems maloniems po-
jūčiams – daugeliui kokaino vartotojų nepavyksta pasiekti tiek malonu-
mo, kiek jie patiria pirmaisiais kartais. todėl kai kurie vartotojai prade-
da didinti dozę, kad sustiprintų ir pratęstų malonų poveikį. Kita galima 
dažno vartojimo pasekmė yra ta, kad padidėja jautrumas nuskausmi-
nančiam ir konvulsijas sukeliančiam kokaino poveikiui. tai vyksta net 
tada, kada dozė nedidėja. tokiais atvejais galima mirti net ir nuo palygi-
nus mažų kokaino dozių.

Jei kokainas vartojamas be paliovos, kelias dienas iš eilės, vis didinant 
dozes, tai gali baigtis tokia būsena, kada žmogus negali nusiraminti, pa-
ilsėti, jaučia vis didėjantį susierzinimą ir įtarumą, o galiausiai gali ištikti 
ir paranojos priepuolis, kai žmogus nebesiorientuoja realybėje ir patiria 
haliucinacijas.

Kiti medicininiai sutrikimai, susiję su kokaino vartojimu yra širdies rit- 
mo sutrikimai, skausmas krūtinėje, kvėpavimo sutrikimai, galvos skaus-
mai, skrandžio ir žarnyno sutrikimai, pilvo skausmai ir pykinimas. Ka-
dangi kokainas paprastai sumažina apetitą, daugelis nuolatinių vartotojų 
nusilpsta dėl prastos mitybos.



Jei kokainas vartojamas įkvepiant, žmogus dėl to praranda uoslę, 
prasideda kraujavimas iš nosies, jam sunku praryti maistą, užkimsta 
bei nuolat sloguoja. Intraveninis kokaino vartojimas gali sukelti stiprias 
alergines reakcijas, taipgi, kaip ir vartojant visus kitus švirkščiamuosius 
narkotikus, padidina ŽIV bei kitų per kraują plintančių ligų riziką.

herOinAs
Heroinas yra stiprią priklausomybę sukeliantis narkotikas. Heroino 

vartojimas atneša daugiausiai problemų tiek jį vartojantiems žmonėms, 
tiek visuomenei. Heroinas gaminamas iš morfino, medžiagos, kuri gauna-
ma iš opijinių aguonų. Lietuvoje šalia heroino vartojamas aguonų nuovi-
ras, kurio pagrindinės savybės yra labai panašios į heroiną.

Heroino vartojimas sukelia rimtų sveikatos problemų, iš kurių pir-
miausia paminėtinos: mirtinas perdozavimas, spontaniški abortai, suža-
lotos venos ir, ypač vartojantiems heroiną intraveniniu būdu, infekcinės 
ligos, kaip antai ŽIV ir AIDS bei hepatitas.

Malonus heroino poveikis trunka kelias valandas. Po heroino injek-
cijos jaučiamas malonumo antplūdis (vartotojų vadinamas žargonybe 
„prichodas“), kuris pasireiškia šilumos pojūčiu, burnos džiūvimu, ap-
sunkusiomis galūnėmis, niežuliu, vėmimu. Po pradinės malonumo ban-
gos apima malonus snūduriavimas. Protinė veikla aprimsta, kadangi 
centrinė nervų sistema yra slopinama.

Po kurio laiko, vartojant heroiną, pasirodo ilgalaikės vartojimo pase-
kmės. Nuolatinių vartotojų venos sužalotos, pažeisti širdies vožtuvai, be 
to, jie turi pūlinių ir serga kepenų ligomis. Heroinas slopina kvėpavimą, 
todėl gali kilti plaučių uždegimo pavojus, kurio riziką didina ir tai, kad 
narkotikus vartojantys žmonės paprastai visai nesirūpina savo sveikata.

Heroino vartojimas nėštumo metu paprastai turi neigiamų pasekmių 
kūdikio svoriui bei didina riziką, kad bus vystymosi sutrikimų. taip pat 
kūdikis gali turėti jau įgimtą narkotikų poreikį, todėl, vos tik gimęs, jis 
patiria abstinencijos sindromą ir turi būti gydomas.

Be to, heroinas retai yra parduodamas grynas, o jo priemaišos, ku-
rios blogai tirpsta, gali užteršti plaučių, kepenų ir inkstų kraujagysles ar 
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smegenis. taip infekcija gali pakliūti į šiuos organus, o dalis šių organų 
ląstelių gali nuo to žūti.

Nuolat vartojant heroiną, ima rastis tolerancija. tai reiškia, kad heroi-
no vartotojas turi vartoti vis didesnes dozes, jog pajustų tą patį poveikį. 
Reguliariai vartojant heroiną, susiformuoja fizinė priklausomybė, kuri 
pasireiškia abstinencijos sindromu. tiek tolerancija, tiek fizinė priklau-
somybė atsiranda dėl to, kad kūnas prisitaiko prie nuolatinio narkotiko 
buvimo jame – tai yra, kūnas pripranta prie narkotiko sukeliamo povei-
kio, ir tai, kas anksčiau buvo neįprastas pojūtis, dabar tampa kasdienybe. 
todėl, norint vėl pajusti stipresnį pojūtį, reikia ir didesnės dozės. Kita 
vertus, jei narkotikų vartojimas staiga nutraukiamas, tokiu atveju kūnas 
pasigenda jau įprastų pojūčių, kuriuos sukeldavo narkotikas, o žmogus 
šį trūkumą pakelia labai skausmingai – būtent tada ir atsiranda absti-
nencijos sindromas.

Abstinencijos sindromas paprastai prasideda, praėjus kelioms valan-
doms nuo paskutinės dozės. Jo simptomai primena gripo simptomus, ta-
čiau žmogus juos iškenčia labai sunkiai ir skausmingai. Paprastai tai būna 
stiprūs raumenų ir kaulų skausmai – atrodo, kad juos „suka“ ir „laužo“ (dėl 
to abstinencijos sindromas žargonu vadinamas „lomkėmis“ arba „laužy-
mu“). Abstinencijos metu žmogus dar turi iškęsti viduriavimą, vėmimą, 
šaltį, drebulį, nemigą. Žmogus negali pailsėti, nes jį taip pat kankina sti-
prus ir sunkiai įveikiamas potraukis vėl pavartoti narkotikų. Pagrindiniai 
abstinencijos sindromo simptomai būna stipriausi 2–3 dienas po pasku-
tinės dozės ir palengva išnyksta per savaitę. Jokiu būdu negalima staigiai 
nutraukti narkotikus asmenims, turintiems stiprią priklausomybę nuo 
narkotinių medžiagų ir didelių sveikatos sutrikimų, nes tai gali baigtis ir 
mirtimi, nors paprastai heroino abstinencija yra mažiau pavojinga nei al-
koholio ar barbitūratų abstinencijos sindromas. Žinoma, patiems nuo nar-
kotinių medžiagų priklausomiems asmenims abstinencija yra labai skaus-
minga patirtis, todėl dažnai narkotikų bet kokia kaina siekia gauti ne tam, 
jog patirtų malonumą, o kad išvengtų gresiančio skausmo laiku negavę 
dozės.



Apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų nustatymas

Atpažinti apsvaigusį nuo narkotinių medžiagų asmenį galima pagal 
įvairius požymius. Pirmiausia galima atkreipti dėmesį į žmogaus elgesį 
apskritai. Daugelis narkotinių medžiagų sutrikdo žmogaus koordinaciją 
ir kalbą. tokiu atveju galime pastebėti, kad žmogus nerišliai kalba arba 
sunkiai juda. Kai kuriais atvejais, vartojant stimuliuojantį poveikį turinčius 
narkotikus, žmogaus kalba pagreitėja, jis linkęs daug judėti. Kitais atvejais 
žmogaus judesiai sulėtėja, taip pat ir kalbos tempas.

Jeigu tokie požymiai kelia įtarimą, kad žmogus gali būti pavartojęs 
narkotikų, tada galima pažiūrėti į jo akių vyzdžius (8 pav.). Daugelis 
narkotikų veikia taip, kad akių vyzdžiai arba labai išsiplečia (stimu-
liuojantys narkotikai), arba labai susitraukia (centrinę nervų sistemą 
slopinantys narkotikai). Neįprastą vyzdžių išsiplėtimą ar susiaurėjimą 
lengva pastebėti, lyginant juos su nepavartojusių žmonių vyzdžiais, 
esant tam pačiam apšvietimui (pavyzdžiui, galima apžiūrėti ir savo 
vyzdžius veidrodyje ir palyginti jų dydį su įtariamo narkotikų vartoji-
mu žmogaus). 

tačiau tiksliau narkotikų vartojimo atvejus gali nustatyti testai. Skiria-
mi laboratoriniai ir vienkartiniai narkotikų testai. testuojama medžiaga 
dažniausiai būna žmogaus šlapimas – jame randami narkotinių medžiagų 
skilimo organizme likučiai, kurie laikosi šlapime kelias dienas. Šlapimo 
testas padeda nustatyti, ar tos medžiagos yra, ar ne, ir iš to sprendžiama, ar 
žmogus yra vartojęs narkotikų. Šlapimo testas gali būti skirtas konkrečiai 
medžiagai aptikti (pavyzdžiui, vien tik heroinui arba vien tik amfetaminui) 
arba daugeliui medžiagų iš karto. Dar tikslesnius testus atlieka įvairios la-
boratorijos, tačiau jų testai yra sudėtingesni ir brangesni.

▌
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Narkotikų vartojimo diagnostika ir priklausomybės ligų gydymas / R.Badaras, 
t. Jovaiša // Medinfo.-2003, Nr. 4, p. 63

8 pav. Apsvaigimo algoritmas



4.4. PrIKLAuSomybėS LIgoS Ir ŽmogAuS 
gyVenImAS 

narkomanijos priežastys 

Priklausomybė nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio neturi vienos 
aiškios priežasties. Dažniausiai vartojimą gali nulemti įvairių biologinių, 
psichologinių ir socialinių veiksnių derinys.

genetinės priežastys

Yra pastebėta ir tyrimais įrodyta, kad polinkis į alkoholizmą gali būti 
paveldėtas. Paprastai alkoholizmu sergantys žmonės dažniausiai turi bio-
loginių giminaičių, kurie irgi serga alkoholizmu. Atlikti tyrimai rodo, kad 
jei žmogaus biologiniai tėvai serga alkoholizmu, tai jo tikimybė irgi susirg-
ti alkoholizmu yra gerokai didesnė nei tų, kurių tėvai neserga alkoholizmu. 
tikslus paveldėjimo mechanizmas nėra gerai žinomas, tačiau manoma, 
kad žmonės greičiausiai paveldi organizmo reakciją į alkoholį – žmonių, 
kurie paveldi polinkį į alkoholizmą, organizmas yra stipriau pažeidžiamas 
alkoholio ir jame greičiau vystosi priklausomybė nuo alkoholio. taip pat 
pastebėta, narkotikus vartojančių žmonių tėvai taip pat dažnai turi pri-
klausomybę nuo alkoholio, taigi polinkis į narkotines medžiagas gali būti 
paveldėtas, kaip ir polinkis į psichiką veikiančias medžiagas apskritai.

charakterio ir temperamento ypatybės

Pastebėta, kad polinkiui į priklausomybes gali turėti įtakos ir žmogaus 
prigimtiniai charakterio bei temperamento bruožai. tokie bruožai žmogui 
būna būdingi nuo vaikystės. Pavyzdžiui, į priklausomybes linkę vaikai gali 
būti greičiau nuvargstantys, sunkiai sukaupiantys dėmesį, neryžtingi, ne-
pasitikintys savimi ir abejojantys, priklausantys nuo kitų nuomonės. Kiti 
vaikai gali būti vienišiai iš prigimties – užsidarę, tylūs, sunkiai bendraujan-
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tys, pasinėrę tik į jiems vieniems težinomą fantazijų pasaulį. Su jų uždaru-
mu susijęs ir jų nenoras įsileisti kitus į savo vidinį pasaulį, pasipriešinimas 
apribojimams ir suvaržymams, nepaklusnumas suaugusių nuorodoms ir 
įsakymams. Dar kitas vaikų tipas yra gerai pažįstamas mokytojams – ju-
drūs nenustygstantys vietoje, sunkiai sutelkiantys dėmesį į kurį nors da-
lyką, neturintys pastovaus intereso, greitai kaitaliojantys savo pomėgius. 
tačiau turintys potraukį aštriems pojūčiams ir malonumams, todėl jie len-
gvai patenka į neigiamą bendraamžių įtaką ir nesusimąstydami daro tai, 
kas dažniausiai yra uždrausta.

šeimos įtaka

Daugelis į priklausomybę linkusių žmonių užauga šeimose, kuriose 
tėvai dėl įvairių priežasčių prastai atlieka savo pareigas (pavyzdžiui, vie-
nas iš tėvų gali sirgti alkoholizmu, kitam tėvui yra sunku susitvarkyti su 
partnerio alkoholizmu ir visais šeimos rūpesčiais). Vaikams tokiose šei-
mose skiriama daug mažiau dėmesio ir paramos nei kitiems vaikams, o 
daugybės rūpesčių slegiamas gyvenimas dažnai sukelia daug neigiamų 
jausmų. tuo metu, nesant pakankamo palaikymo, globos ir dėmesio, 
vaikas neišmoksta tinkamai išreikšti savo jausmų, o kartu ir susitvarkyti 
su jais. todėl susikaupę neigiami jausmai gali išsilieti į agresyvius ar 
destruktyvius protrūkius, vaikas gali užsisklęsti ar pasinerti į fantazi-
jų pasaulį ir panašiai. taip yra apsunkinamas ir vaiko mokymasis ben-
drauti – mokytojams toks elgesys gali kelti daugybę rūpesčių, o vaiką 
nesėkmės mokykloje skatina atitolti nuo mokyklos ir mokytojų. taigi 
jam yra sunku priimti suaugusiųjų pasaulį su jo vertybėmis ir, nesant 
tinkamo šeimos (ypač jei tai asociali šeima) auklėjimo ir palaikymo, 
toks vaikas neįgyja sugebėjimo įsilieti į gyvenimą, užsiimti naudingu 
darbu ir kita socialia veikla. todėl dažnai toks paauglys gali būti arba 
labai užsidaręs, arba susirasti bendraamžių, tokių pat autsaiderių kaip 
ir jis, grupę. tokias vaiko problemas gali dar paskatinti ir jo charakterio 
ypatybės.

▌



bendraamžiai ir jų požiūris į narkotines medžiagas
Priklausomybę sukeliančios medžiagos dažnai pradedamos vartoti pa-

auglystėje. Paaugliams didelės įtakos turi jų bendraamžiai arba kiek vyres-
ni žmonės. taip atsitinka dėl to, kad paaugliai stengiasi būti savarankiški ir 
todėl stengiasi atsiriboti nuo vyresnių suaugusių žmonių. tokie paaugliai, 
kurie jau anksčiau vaikystėje pradėjo nepasitikėti suaugusiais, paprastai 
atmeta vyresnių žmonių įsitikinimus ir elgesio taisykles ir pradeda elgtis 
didesnei visuomenės daliai nepriimtinu būdu, tačiau kuris yra priimtinas 
tai grupei, kuriai paauglys priklauso. Paprastai, jei tokia grupė teigiamai 
žiūri į narkotikų vartojimą, tai ir paauglys dažniausiai narkotikus vartos.

Priklausomybės vystymasis
Paauglio susidūrimas su narkotikais dažniausiai nėra atsitiktinis, daž-

niausiai jis išbando narkotikus tam tikra tvarka, pereidamas nuo „len-
gvesnių“ narkotikų prie „sunkesnių“. Didžioji dauguma heroino vartotojų, 
prieš susipažindami su heroinu, buvo vartoję marihuaną. Iš tiesų tokių pa-
auglių kelias į narkotikus prasideda dar anksčiau – jau su pirmąja cigarete 
ir pirmaisiais alkoholio bandymais. Vaikai bando tai, kas jiems uždrausta, 
tai yra rūkyti, vėliau – gerti alkoholį. tai skatina jų artėjimą prie narkotikų 
dviem būdais. Pirma, jie suranda medžiagas, kurios padeda nors trumpam 
pasijusti geriau. Antra, jie įsitikina, kad suaugusiųjų jiems draudžiami da-
lykai nėra tokie jau baisūs, o greičiau, atvirkščiai, sukeliantys visai malonių 
pojūčių. Plaučių vėžys, kepenų cirozė, alkoholizmas – visa tai neužgriūva 
vos tik paragavus svaiginančiųjų medžiagų, o patiriamas geidžiamas po-
veikis įtikina paauglį, kad jis lyg ir nepatyrė tų baisybių, kuriomis gąsdi-
na suaugusieji. taip ignoruojamos ilgalaikės neigiamos pasekmės, tikintis 
ateityje jų kaip nors išvengti arba tiesiog apie jas negalvojama. Lygiai taip 
pat su narkotikais. Iš tikrųjų retas kuris paauglys nėra girdėjęs apie narko-
tikų keliamą pavojų. Pavojų rodo ir tai, kad jei apie alkoholį ir cigaretes pa-
auglys gali pasakyti „visi rūko ir geria, net ir tie patys suaugusieji“, tai apie 
narkotikus to pasakyti negalima. todėl paaugliai turi savotiškų barjerų 
prieš narkotikų vartojimą. tačiau ir jie gali būti įveikti. Visų pirma paau-
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gliai bando ne tokius grėsmingus narkotikus, ne tuos, kuriuos reikia leisti 
į veną, o tuos, kurių vartojimo būdas atrodo paprastesnis – tai yra įvairias 
tabletes, kurias galima praryti, narkotikus iš kanapių („žolę“), kuriuos ga-
lima rūkyti, klijus, kuriuos galima uostyti. tokius narkotikus bando dau-
giausia tie paaugliai, kurie jau susipažinę su alkoholiu, jiems tai patiko ir 
jie ieško naujo poveikio. Kita vertus, tokių vadinamųjų „lengvų“ narkotikų 
vartojimą skatina ir dviprasmiškas visuomenės bei jaunatviškos subkultū-
ros požiūris į tokius narkotikus. Paprastai daugelis žmonių smerkia tuos 
narkotikus, kurie sukelia stipriai išreikštą fiziologinę priklausomybę (kaip 
antai heroiną ar aguonų nuovirą), o tuo tarpu į „lengvus“ narkotikus, kurie 
nevartojami intraveniniu būdu ir nesukelia stipriai išreikštos fiziologinės 
priklausomybės, žiūrima atlaidžiau. todėl paauglys gali rasti pasiteisini-
mų, bandydamas narkotikus – „visi rūko žolę“.

Pražūtinga tokių pirmųjų bandymų pasekmė yra ta, kad paauglys ste-
bėdamas save ar savo draugus pirmojo apsvaigimo metu ir po jo, mato, 
kad nieko baisaus jam ar jo draugams neatsitiko. Pavartoję narkotikų, jie 
nepavirto išdžiūvėliais ar supuvusiais bedančiais „narkomanais“ ir netapo 
kažkaip pastebimai išsiskiriantys iš kitų vaikų – išoriškai jie yra visiškai 
tokie patys, kaip ir kiti. Iš tos patirties paauglys gali pasidaryti išvadą, kad 
narkotikai nėra kažkas labai jau baisaus. Būtent čia slypi viena didžiausių 
paauglystės iliuzijų, kuri dažnai stumia paauglius į bėdą – „man taip ne-
atsitiks“. Daugelis paauglių yra matę alkoholikų – tų, kurie lūkuriuoja prie 
kiosko laukdami eilinės odekolono porcijos. tačiau jie įsitikinę, kad tokie 
tikrai nebus.

taigi narkomanija, lygiai taip pat, kaip ir alkoholizmas, pasižymi tuo, 
kad pirminėje stadijoje žmogus, dėl patiriamo malonaus poveikio ir ne-
sant jokių išorinių pasikeitimo į blogąją pusę požymių, neigia tą faktą, 
kad jis tampa priklausomas nuo narkotikų ar nuo alkoholio.

Kita tokia iliuzija, leidžianti ligai rutuliotis, yra psichoaktyvių me-
džiagų kontroliavimo iliuzija. Mes esame įpratinti pasitikėti savo stipria 
valia. Posakis „Vienas kartas – nieko tokio“ padeda susiformuoti tokiai 
nuomonei – „Ir aš galiu vieną kartą gyvenime pabandyti narkotikų ir 
daugiau niekada jų nevartosiu“. tokia nuostata leidžia išbandyti narko-



tikus. Paskui jau samprotaujama kitaip – „Jei aš vieną kartą pabandžiau 
ir man nieko neatsitiko, tai jei aš pabandysiu dar kartą ir po to daugiau 
niekada, tai man tikriausiai nieko neatsitiks ir aš netapsiu „narkomanu““. 
tad paauglys bando dar kartą. Nesunku atsekti, kad paskui paauglys to-
kiu būdu gali pats sau susikurti narkotikų vartojimo taisykles, kurios tu-
rėtų jį apsaugoti nuo narkomanijos: „rūkysiu tik savaitgaliais“, „gersiu 
tik per šventes“, „ekstazi vartosiu tik šeštadienio diskotekose“ ir panašiai 
tokios taisyklės suteikia paaugliui iliuziją, kad jis kontroliuoja narkotikų 
vartojimą ir vartoja narkotikus taip saugiai, kad niekada netaps priklau-
somas nuo narkotikų. Žinoma, tokios taisyklės pamažėle keičiasi pačiam 
paaugliui to nepastebint ir psichoaktyvios medžiagos vis labiau įsibrauna 
į jo gyvenimą. taigi nuo „vartosiu tik du kartus per mėnesį“ gali greitai 
pereiti į „tik du kartus per dieną“. Kai kurie paaugliai net neturi tokių 
vidinių samprotavimų ir įninka į narkotikus nieko nepaisydami. Jiems 
svarbu vien tik tai, kad narkotikai iš esmės keičia jų vidinę būseną ir, 
būtent tai, yra pats svarbiausias veiksnys, skatinantis visų psichoaktyvių 
medžiagų vartojimą.

taigi narkomanijos kaip ligos pradinis etapas pasižymi tuo, kad žmo-
gus nejausdamas blogų pasekmių iš karto po vartojimo ir jausdamas tik 
malonų poveikį neigia faktą, kad jis pradeda sirgti narkomanija. Rimtos 
pasekmės pasirodo tik po tam tikro laiko. Dažnai pačia baisiausia nar-
komanijos pasekme laikomas nuo heroino ar mūsų soduose auginamų 
aguonų nuoviro vartojimo atsirandantis abstinencijos sindromas. Dėl pa-
tiriamo skausmo narkotikų alkis yra labai stiprus ir verčia žmogų nuolatos 
galvoti apie narkotikus ir padaryti bet ką, net ir nusikalsti, kad išvengtų 
abstinencijos pasekmių. tuo metu narkotikų vartojimas tampa kančia, nes 
nuo narkotinių medžiagų priklausomas asmuo yra kamuojamas nuolati-
nio narkotikų alkio ir vartoja narkotikus ne tam, kad patirtų malonumą, 
bet tam, kad išvengtų skausmo.

tuo pačiu metu, dėl nenugalimo narkotikų alkio, nuo narkotinių me-
džiagų priklausomo asmens gyvenime atsiranda labai rimtų problemų – 
jis nebegali normaliai gyventi: dirbti, užsiimti kokia nors veikla, palaikyti 
santykius su narkotikų nevartojančiais pažįstamais, nes visą jo laiką su-
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ryja narkotikų paieškos. taip pat visuomenė ir artima aplinka – šeima, 
nevartojantys narkotikų draugai – pradeda patirti jo elgesio pasekmes: 
nuo narkotinių medžiagų priklausomas asmuo dažnai meluoja, apgau-
dinėja, manipuliuoja sau artimais žmonėmis tam, kad gautų narkotikų 
ar pinigų jiems nusipirkti. Artimieji gali iš pradžių bandyti jį perauklėti, 
bet jie nežino kokia stipri jėga verčia nuo narkotinių medžiagų priklau-
somą žmogų laužyti visus savo pažadus kitiems ir sau daugiau nebevar-
toti ir meluoti toliau. todėl, anksčiau ar vėliau, – nelygu artimųjų kan-
trybė – nuo narkotikų priklausomas žmogus, dėl sukeliamų problemų, 
tampa vis labiau izoliuotas, kol galų gale netenka bet kokios paramos.

4.5. PrIKLAuSomybėS LIgomIS SergAnčIųJų 
gyDymAS 

Priklausomybės ligomis sergančių žmonių gydymas yra labai sudėtin-
gas, ilgas ir sunkus procesas. Bandymai spręsti priklausomybės sukeliamas 
problemas yra labai seni ir tam talkina įvairių profesijų žmonės – medikai, 
psichologai, socialiniai darbuotojai. Nors egzistuoja daug teorijų ir meto-
dų, skirtų priklausomybių gydymui, tačiau šiuo metu nėra žinoma tokio 
gydymo būdo ar metodo, kuris pats vienas būtų visiškai veiksmingas ir 
padėtų žmogui kartą ir visiems laikams įveikti priklausomybę nuo narko-
tinių medžiagų ar alkoholio. taip yra dėl to, kad priklausomybė yra sudė-
tinga liga, paveikianti tiek žmogaus kūną, tiek psichiką, tiek sugriaunanti 
daugelį jo gyvenimo sričių. tačiau, gaudamas tinkamą psichologinę ir me-
dicininę pagalbą, priklausomybe sergantis žmogus gali nustoti vartoti al-
koholį arba narkotikus ir išmokti spręsti problemas, kurios atsirado varto-
jant. Bet priklausomybė negali būti išgydyta visiškai. Net jei priklausomas 
žmogus ilgam laikui nustoja vartoti narkotikus arba alkoholį, vis viena yra 
tikimybė jam atkristi ir pradėti vartoti tiek pat daug, kaip ir anksčiau. to-
dėl paprastai priklausomybės gydomos derinant keletą metodų ir siekiant 
padėti žmogui išspręsti įvairias problemas, susijusias su narkotikų vartoji-



mu. Santykinai galime skirti įvairias gydymo formas pagal tai, kokio tipo 
paslaugos yra suteikiamos žmogui, sergančiam priklausomybe.

medicininis gydymas
Pirmiausia priklausomybes gydyti bando gydytojai, kurių pagrindinis 

tikslas yra įveikti fizinę priklausomybę ir abstinencijos sindromą, kartu 
padėti priklausomam žmogui išspręsti sveikatos problemas, kurios atsi-
randa kaip narkotikų vartojimo pasekmė. Šiam tikslui yra naudojami keli 
pagrindiniai būdai – detoksikacija, pakaitinis gydymas ir antagonistinis 
gydymas.

Detoksikacija. Nuolatinio narkotikų vartojimo nutraukimas papras-
tai žmogui sukelia abstinencijos sindromą, kuris būna skausmingas, o 
kartais net ir pavojingas sveikatai. Daugelis priklausomų žmonių var-
todami labiausiai bijo būtent jo ir stengiasi visais įmanomais būdais iš-
vengti galimo nemalonumo. Detoksikacija yra medicininis narkotikų 
išvalymas iš organizmo, siekiant pašalinti arba palengvinti abstinencijos 
sindromo metu kylančius simptomus ir skausmą. tam tikslui yra var-
tojami įvairūs vaistai. Kad abstinencijos sindromas visiškai išnyktų, pa-
prastai reikia poros savaičių. Šiuo metu pagrindiniai abstinencijos sin-
dromo simptomai vaistais gali būti pašalinami per porą dienų, nors kai 
kurie simptomai (pavyzdžiui, nemiga) lieka ilgesnį laiką. Paprastai po 
detoksikacijos žmogaus nebekamuoja skausmingi simptomai ir stiprus 
potraukis vartoti narkotikus, tačiau vien detoksikacijos neužtenka. Jei 
apsiribojama vien tik detoksikacija, noras vartoti narkotikus žmogui gali 
sugrįžti vėl, ypač tada, kai jis susiduria su kitais narkotikus vartojančiais 
žmonėmis, arba gali santykinai lengvai gauti narkotinių medžiagų, arba 
susiduria su problemomis, kurias jam sunku išspręsti. todėl po detoksi-
kacijos žmogui yra reikalinga ir psichologinė, bei socialinė pagalba.

Pakaitinis	 gydymas. tai gydymas tokiomis medžiagomis, kurios 
žmogui, sergančiam priklausomybe, iš dalies pakeičia jo vartojamus 
narkotikus. tokios medžiagos yra vadinamos narkotikų agonistais, dėl 
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savo panašaus poveikio. Labiausiai žinoma tokių medžiagų rūšis yra 
metadonas, kuris yra sintetinis opioidas ir todėl naudojamas priklauso-
miems nuo heroino ir kitų opioidinių narkotikų žmonėms gydyti. Ki-
toms narkotikų rūšims kol kas nėra rasta efektyvių pakaitinių medžiagų. 
Pagrindinė tokio gydymo idėja yra ta, kad metadonas gali padėti išveng-
ti abstinencijos sindromo. Kartu metadonas neleidžia žmogui apsvaigti 
taip, kad jis negalėtų dirbti. todėl, duodant nuo narkotinių medžiagų 
priklausomiems asmenims metadono, sumažėja narkotikų poreikis ir jie 
mažiau nusikalsta. todėl metadono programos, kaip greitas būdas su-
mažinti heroino vartojimą, o drauge ir nusikaltimų skaičių, yra populia-
rios. tačiau metadonas, kaip ir bet kuri kita narkotinė medžiaga, sukelia 
ir abstinencijos sindromą, kuris yra stipresnis nei heroino atveju. Be to, 
vien metadono dalinimas paprastai nepadeda nuo narkotinių medžiagų 
priklausom žmogui pakeisti savo gyvenimo būdo ir nusikalstamų įpro-
čių, todėl paprastai šalia metadono turi būti teikiama ir psichologinė bei 
socialinė pagalba. 

Antagonistinis	 gydymas. Gydymui galima panaudoti ir tokius vais-
tus, kurie turi priešingą nei narkotikai poveikį. Būtent dėl to tokie vaistai 
yra vadinami narkotikų antagonistais. Pagrindinė tokio gydymo idėja yra 
priešinga pakaitinio gydymo idėjai. tokie vaistai kaip naltreksonas blo-
kuoja opioidinių narkotikų poveikį, dėl to vartojantis tokius vaistus žmo-
gus negali pajusti malonaus narkotikų poveikio ir narkotikų vartojimas 
netenka prasmės. Kai kurios medžiagos, pavyzdžiui, buprenorfinas, turi 
ir agonistinį, ir antagonistinį poveikį kartu – tai yra, iš dalies jos pakeičia 
narkotiko poveikį, kaip ir metadonas, o iš dalies blokuoja kitų narkotikų 
poveikį. 

tokie vaistai gali būti veiksminga pagalba, gydant nuo heroino pri-
klausomus žmones. tačiau kaip ir visi kiti pagalbos būdai, šis metodas 
pats vienas savaime negali užtikrinti visiškos sėkmės. Problema yra ta, 
kad kol kas atrastos tik tokios antagonistinės medžiagos, kurios veikia 
opioidinius narkotikus, bet neveikia kitų narkotikų. taip pat vaistų po-
veikis priklauso nuo to, kaip pats žmogus žiūri į juos. tad jei žmogus 
nenori nustoti vartoti narkotikų arba jį traukia svaigintis bet kuria kaina, 



jis gali vartoti kitus narkotikus arba tiesiog negerti vaistų. todėl, varto-
jant tokius vaistus, būtina, kad žmogus pakeistų ir savo požiūrį į narko-
tines medžiagas ir norėtų jų atsisakyti. Vėlgi tam reikalinga psichologinė 
ir socialinė pagalba.

Psichologiniai ir socialiniai gydymo metodai
Visų psichologinių ir socialinių gydymo metodų tikslas yra padėti 

žmogui pakeisti mąstymą ir taip padėti jam pakeisti savo gyvenimo būdą, 
kad jame neliktų žalingo alkoholio ir (ar) kitų narkotikų vartojimo. tokių 
metodų yra daug, jie apima nuo savanoriškos pagalbos judėjimų iki pro-
fesionalių konsultantų taikomų technikų. Dažniausiai jie taikomi kartu, 
derinant vienus su kitais ir siekiant maksimalios naudos priklausomybe 
sergantiems žmonėms. Čia paminėti tik tie metodai, kurie yra labiausiai 
paplitę ir įrodę savo veiksmingumą, atlikus įvairius tyrimus.

Anoniminių	 alkoholikų,	 Anoniminių	 narkomanų	 savipagalbos	
grupės	 ir	 12	 žingsnių	 programa. Savipagalbos grupės, priklausomy-
bėmis sergantiems žmonėms, yra viena populiariausių ir labiausiai pa-
plitusių pagalbos formų. Į tokias grupes renkasi žmonės, kurie serga ta 
pačia liga ir stengiasi padėti vieni kitiems susitvarkyti su šia liga. Pir-
miausia tokios grupės atsirado praėjusio amžiaus pirmoje pusėje kaip 
Anoniminiai alkoholikai. Jos susikūrė tada, kai profesionalūs gydyto-
jai, psichiatrai ir psichologai neturėjo veiksmingų metodų, padedančių 
alkoholizmu sergantiems žmonėms. todėl keli savanoriai nusprendė 
gelbėtis patys, padėdami vieni kitiems. tokia pagalbos forma jiems pa-
dėjo ir tokios grupės ėmė sparčiai plisti, nes tuo metu tai atrodė kaip 
vienintelė galimybė išsigelbėti nuo alkoholizmo. Grupės buvo pavadin-
tos Anoniminiais alkoholikais (arba AA), nes grupių nariai dažniau-
siai norėdavo išlikti anonimais ir į grupes daugiausia rinkdavosi tik tie 
žmonės, kurie serga alkoholizmu. Anoniminiai alkoholikai greitai su-
kūrė ir savo programą, padedančią sveikti. Ją sudarė 12 žingsnių, tai ir 
tapo jos pavadinimu. Vienas svarbiausių programos elementų yra tas, 
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kad priklausantis nuo alkoholio žmogus turi pripažinti, jog jis sunkiai 
serga ir niekas negali padėti jam išgyti. tai reiškia, kad jis negali būti 
toks sveikas, kaip ir visi kiti žmonės, ir saugiai vartoti alkoholį. todėl 
vienintelė viltis yra tik visiškai nustoti gerti. Visi dvylika žingsnių kalba 
apie tam tikrą gyvenimo filosofiją, kurios priklausomas nuo alkoholio 
žmogus turi laikytis tam, kad galėtų išlikti blaivus – turėtų išmokti ne-
būti egocentriškas, nekontroliuoti kitų žmonių, ramiai priimti įvairius 
gyvenimo įvykius, atlikti tai, ką jis privalo bei analizuoti save, įvertinti 
kokios asmeninės savybės jam trukdo blaivėti ir tobulėti. 12 žingsnių 
programa dėl savo universalumo tapo populiari ir greitai pradėjo kur-
tis savipagalbos grupės žmonėms, turintiems ir kitokių problemų. Jos 
12 žingsnių pritaikė savo poreikiams. Iš geriausiai žinomų grupių yra 
Anoniminiai narkomanai, Al-Anon (grupės alkoholikų šeimų nariams 
ir artimiesiems), Al-Ateen (grupės alkoholikų vaikams). tokios grupės 
veikia ir Lietuvoje.

motyvuojantis	interviu. Paskutiniais praėjusio amžiaus dešimtmečiais 
pradėjo atsirasti ir pagalbos formos, kurias dažniausiai išnaudoja profesi-
onalūs psichologai ir socialiniai darbuotojai. Vienas iš jų yra motyvuo-
jantis interviu. tai dažniausiai konsultacijų metu vedami pokalbiai, kurių 
pagrindinis tikslas – paskatinti žmogų ryžtis nutraukti alkoholio ar kitų 
narkotikų vartojimą. tai atliekama kalbant su žmogumi apie priežastis, 
dėl kurių jam reikėtų nustoti vartoti ir priežastis, kurios kliudo tokį apsis-
prendimą įvykdyti. Motyvuojančio interviu metu konsultantas stengiasi 
suprasti, kaip pats žmogus mato problemą ir taip pat stengiasi padėti jam 
geriau išanalizuoti asmeninę situaciją, kad būtų galima priimti patį geriau-
sią sprendimą. Pagrindinė motyvuojančio interviu prielaida yra ta, kad 
žmogus gali keistis, jei tik jis nuspręs tai padaryti.

Atkryčio	prevencijos	konsultavimas. tai konsultavimo metodas, sie-
kiantis padėti priklausomybe sergančiam žmogui pakeisti savo mąstymą ir 
elgesį. Pagrindinė metodo idėja yra ta, kad žmogus nors ir gali nutraukti 
alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimą, jam yra sunku susilaikyti vėliau, kada 
jis jau nebevartoja narkotikų. Dėl įvairių priežasčių atsinaujina potraukis 
alkoholiui arba narkotikams ir žmogus pradeda vartoti vėl – tai yra, jis at-



krenta į vartojimą. todėl vienas pagrindinių tikslų – padėti atrasti žmogui 
tokius veikimo būdus, kurie sumažintų atkryčio tikimybę. Dėl to žmogus 
mokomas būdų, kaip jis galėtų mąstyti ir elgtis, kad galėtų iškęsti potraukį 
narkotikams. taip pat manoma, kad potraukį narkotikams sukelia įvairios 
situacijos, pavyzdžiui, susitikimas su vartojančiais draugais, konfliktai su 
artimaisiais, neigiami jausmai ar kitos situacijos. Žmogus mokomas at-
pažinti tokias rizikingas situacijas bei mokosi surasti būdų, kaip išvengti 
tokių situacijų arba kaip jis galėtų jose elgtis, kad išvengtų alkoholio ar 
narkotikų vartojimo. taip pat priklausomybe sergantis žmogus mokomas 
įvairių socialinių įgūdžių, kurie padėtų jam atstatyti savo gyvenimą ir iš-
spręsti problemas, nevartojant narkotikų ar alkoholio.

minesotos	 programa. tai stacionarinė 28 dienas trunkanti progra-
ma, kurios metu žmogui stengiamasi suteikti kuo daugiau žinių apie 
priklausomybės ligą bei padėti surasti įgūdžius ir būdus, kurie padėtų 
sveikti. Minesotos programos pagrindinė ašis yra 12 žingsnių progra-
ma. Iš tikrųjų ši programa atsirado Anoniminiams alkoholikams ben-
dradarbiaujant su gydytojais ir psichologais. Profesionalai įsitikino, kad 
savipagalbos grupėse naudojama 12 žingsnių programa yra veiksmin-
ga, todėl jie nusprendė sukurti tokį gydymo kursą, kuris supažindintų 
priklausomus nuo alkoholio asmenis su savipagalbos grupėmis bei jų 
programa. Dažniausiai savipagalbos grupes pristato patys jas lankantys 
savanoriai, kurie ir dirba Minesotos programoje. Profesionalai prisideda 
prie programos turinio teikdami individualias konsultacijas, grupinę ir 
šeimos terapiją. Priklausomybės ligų centruose Lietuvoje taip pat veikia 
tokios programos.

Terapinės	 bendruomenės. terapinės bendruomenės (Lietuvoje jos 
dažniau vadinamos „reabilitacijos bendruomenėmis“) yra ilgalaikės gy-
dymo programos, kurių metu siekiama pakeisti visus narkotikus varto-
jančio žmogaus įpročius, jo mąstymo ir gyvenimo būdą bei jo asmeny-
bę. tokios programos gali tęstis nuo vienerių iki dvejų (kartais ir dar 
daugiau) metų. Pagrindinė šių programų idėja yra ta, kad narkotikus 
vartojantis žmogus turi susiformavusį asocialų (nusikaltėlišką) gyveni-
mo būdą ir dėl to jis nesugeba liautis vartojęs narkotikų bei pritapti prie 
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visuomenės (tai yra, būti socialus). Pokyčio siekiama nuo narkotinių me-
džiagų priklausomiems asmenims gyvenant uždaroje bendruomenėje, 
kurioje jie turi elgtis pagal terapinės bendruomenės taisykles. terapinių 
bendruomenių programa ir taisyklės skatina priprasti prie tvarkingo gy-
venimo būdo (pavyzdžiui, laiku keltis ir laiku valgyti), darbo (siekiama 
išugdyti darbinius įgūdžius), visuomenėje priimtų elgesio normų (drau-
džiama agresija, skatinama konfliktus spręsti kalbantis ir tariantis). Labai 
svarbus programos veiksnys (kaip ir daugelyje kitų programų) yra tas, 
kad nuo narkotinių medžiagų priklausomam asmeniui padeda žmonės, 
turintys tokią pat problemą, kaip ir jis – paprastai skatinama palaikyti 
ir pagelbėti vieni kitiems. terapinės bendruomenės programos galuti-
nis tikslas – padėti nuo narkotinių medžiagų priklausom asmeniui įsi-
tvirtinti visuomenėje, suformavus jam atitinkamus socialaus gyvenimo 
būdo įgūdžius.

4.6. PrIKLAuSomybėS LIgų PreVencIJA 

Vienas geriausių būdų sumažinti priklausomybės ligų sukeliamus 
sunkumus – tai apskritai jų išvengti. tai vadinama narkotikų vartojimo 
prevencija, kada siekiam užkirsti kelią narkotikų vartojimui. Priklauso-
mybių ligų prevencija iš tikrųjų turėtų būti visos visuomenės reikalas, 
kadangi narkotikų vartojimas sukelia skausmą ne tik vartojančiam žmo-
gui, bet ir jį supantiems žmonėms, o dažnai net ir tiems, kurie atsitiktinai 
atsiduria šalia vartojančio žmogaus. 

Manoma, kad galima išskirti kelis narkotikų prevencijos tipus. Pir-
miausia tai vadinamamoji universali prevencija, kuri yra skirta visai vi-
suomenei arba visai tam tikro amžiaus grupei, pavyzdžiui, visiems moky-
kloje besimokantiems moksleiviams. tokia prevencija paprastai vykdoma 
suteikiant informaciją apie narkotikų sukeliamą žalą, naudojant socialinę 
reklamą, vykdant įvairias akcijas ir renginius, nukreiptus prieš narkotikų 
vartojimą.



tačiau kartu prevencija gali būti ir tikslinga, nukreipta paveikti tuos, 
kurie labiau linkę vartoti priklausomybę sukeliančias medžiagas. tokia 
prevencija vadinama atrankine. Dažniausiai jos metu kuriamos specialios 
programos, kuriomis stengiamasi padėti tiems vaikams, kurie turi įvairių 
elgesio problemų ir kuriems sunku prisitaikyti prie mokyklos. tokiose pro-
gramose gali dirbti tiek savanoriai, tiek profesionalūs konsultantai – soci-
aliniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, psichologai. Dažniausiai tokių 
programų metu ugdomi rizikos grupių paauglių socialiniai įgūdžiai, taip 
pat konsultuojamos jų šeimos.

Sudėtingiausia prevencijos rūšis, kuri ribojasi su gydymu – yra simpto-
minė prevencija, kurios metu stengiamasi padėti paaugliams, jau pradėju-
siems vartoti priklausomybę sukeliančias medžiagas. tokį darbą dažniau-
siai dirba profesionalūs konsultantai, kurių metodai yra labai panašūs į jau 
anksčiau aprašytus.

4.7. PrAKtInėS uŽDuotyS 

Dažniausiai pasitaikantys klausimai 

Patarimai	asmeniui,	kaip	atsisakyti	siūlomų	narkotikų	diskotekose,	
vakarėliuose	ir	kitomis	aplinkybėmis

Reikia vengti atsitiktinių pažinčių. Jei tave įkalbinėja pavartoti narko-
tikų, tiesiog pasakyk „Ne“. Jei įkalbinėja toliau – tiesiog pakartok „Ne“. 
Jei tai sunku padaryti – tiesiog pakeisk kompaniją. Jei kas nors siūlo, ko 
nors paragauti – atsisakyk, nes negali žinoti, ar gėrime nėra narkotikų. 
Nepalik savo gėrimų be priežiūros, nes į juos gali įmesti narkotikų tau 
nepastebint. Negerk per daug alkoholio, nes gali savęs nebekontroliuoti 
ir prisidaryti nemalonumų. Venk atsitiktinių lytinių santykių, nes gali 
„pasigauti“ ŽIV.

▌
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Kaip	greitai	galima	tapti	priklausomam	nuo	narkotikų	ir	ar	vi-
sada,	 ir	visų	bendruomenės	sluoksnių	atstovai	gali	tapti	„nar-
komanais“?
Kaip greitai narkotikus vartojantis asmuo taps priklausomas nuo 

narkotinių medžiagų, lemia daugelis aplinkybių: žmogaus amžius, pa-
veldėtos fiziologinės ir psichinės savybės, vartojamos narkotinės me-
džiagos bei jų dozės. Pavyzdžiui, prie tokios psichoaktyvios, nors ir le-
galios medžiagos, kaip alkoholis, daugelis žmonių pripranta ne iš karto, 
nors yra žmonių, kurie gana greitai tampa priklausomi nuo alkoholio. 
tuo tarpu daugelio žmonių priklausomybė nuo heroino formuojasi la-
bai greitai, todėl žmogus gali tapti priklausomas jau po pirmųjų dozių. 
Žinoma, ne nuo visų narkotinių medžiagų priklausomybė susiformuoja 
pavartojus pirmąkart, tačiau tai viena apgaulingiausių narkotinių me-
džiagų savybių – neįmanoma tiksliai apskaičiuoti, kada žmogus taps 
priklausomas, todėl vartojančiam narkotikus kiekvienas kartas gali 
būti lemtingas.

Priklausomi nuo narkotinių medžiagų gali tapti visų bendruomenės 
sluoksnių atstovai. Daugelyje šalių narkotikų vartojimas dažniausiai 
yra susijęs su socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis: dažniau var-
toja narkotikus tie, kurie kenčia ekonominius nepriteklius. tačiau tai 
nereiškia, kad turtingesni žmonės yra labiau apsaugoti nuo narkotikų 
vartojimo – jie lygiai taip pat lengvai tampa priklausomi nuo narkotikų 
ir alkoholio. 

Kokios	nuo	narkotikų	priklausomų	asmenų	mirties	priežastys?	
Kokie	veiksniai	lemia	didelį	mirtingumą?	
Priežastys:

traumos, nelaimingi atsitikimai kelyje, peštynėse;
savižudybės;
perdozavimas;
apsinuodijimai narkotikų priemaišomis;
ligos, kraujo užkrėtimas, plaučių uždegimas, virusiniai hepatitai, 
kepenų nepakankamumas.

•
•
•
•
•



Didelį mirtingumą lemia:
neatidumas ir lengvabūdiškumas;
nesterilios injekcijos;
įsitraukimas į nusikalstamą veiklą.

Ką	daryti,	jeigu	nuo	narkotikų	apsvaigęs	asmuo	panikuoja?	
Jeigu nuo narkotikų apsvaigęs asmuo elgiasi neadekvačiai (nervin-

gas, panikuoja), aplinkiniai turi:
išlikti ramūs ir stengtis jį nuraminti, suprasti;
kalbėti tyliai, aiškinti, kad panika pamažėle praeis;
laikyti jį ramesnėje vietoje, kur mažiau triukšmo ir ryškių šviesų.

Ką	daryti	žmogui	nualpus?
Sau jis jau negali pagelbėti, o greta esantiesiems nereikėtų dėl to su-

trikti. 
Apalpimas – trumpalaikis sąmonės netekimas, kurį lemia staigus gal-

vos smegenų kraujotakos nepakankamumas. Dažniau alpsta nestabilios 
nervų sistemos žmonės, kai pervargsta, ilgiau pabūna tvankioje patal-
poje, išsigąsta, dėl skausmo, ilgai badauja, netenka daug kraujo. Ligoniui 
ūmai pradeda svaigti galva, jį pykina, akyse pasidaro tamsu. Žmogų iš-
pila šaltas prakaitas, jis išbąla, kojos ir rankos atšąla. Apalpimas trunka 
nuo kelių sekundžių iki minutės. 

medikai	pataria	nualpusiajam	nedelsiant	suteikti	pirmąją	pagalbą:	

1.  Ligonį paguldyti ant nugaros, šiek tiek nuleisti galvą arba pakelti 
kojas (pagalvės nereikia). 

2.  Atsegti apykaklę, išlaisvinti iš kvėpavimą varžančių drabužių. Ati-
daryti langą, duris. 

3.  Prie nosies prikišti tamponą, suvilgytą amoniaku, odekolonu 
arba actu. 

4.  Veidą ir kūną apšlakstyti šaltu vandeniu, delnais arba vėsiu šla-
piu rankšluosčiu paplekšnoti per veidą. 

•
•
•

•
•
•
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Kaip	nustatyti,	kad	sutrikęs	kvėpavimas?
Paklausyti, kaip jis kvėpuoja. Ausį priglaudę prie burnos, kartu stebė-

kite, ar kilojasi krūtinės raumenys. Miegodamas žmogus kvėpuoja giliai 
ir ritmiškai, įkvepiama-iškvepiama ne daugiau kaip 12 kartų per minutę. 
Jeigu pastebėjote, kad nukentėjusysis visai nekvėpuoja, kvėpuoja rečiau 
kaip 10 kartų per minutę, ar dažniau nei 30 kartų per minutę, kvėpuoja 
neritmiškai, 30–60 sek. nekvėpuoja, o po to įkvepia švokšdamas, kvėpuoja 
labai retai ir vos girdimai arba švokščia, vadinasi reikia kuo greičiau su-
teikti pirmąją pagalbą ir kviesti greitąją pagalbą.

Ką	daryti,	jei	asmuo	perdozavo	narkotikų?
Perdozavimas – viena iš dažniausiai pasitaikančių pavojingų gyvybei 

būklių, vartojant narkotines medžiagas. Perdozavus heroino ir migdo-
mųjų, kvėpavimas pamažu silpsta, vis labiau retėja. Atrodo, kad žmogus 
užmiega, oda išbąla, sudrėksta, lūpos, pirštų galiukai ir ausų kaušeliai ima 
mėlynuoti. tai pastebėję pirmiausia patikrinkite, ar yra pulsas. Jei pul-
so nėra, būtina daryti širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą. Jei šalia yra 
žmonių, paprašykite jų iškviesti greitąją pagalbą. Jeigu apčiuopiate pulsą, 
perdozavusį narkotikų pakratykite, padaužykite per skruostus, ir jei jis at-
simerks, pašoks ir puls jus kaltinti, kad lendate, žinokite, kad viskas gerai. 
Jeigu jis ne visai prabudo arba neprabunda, kvieskite greitąją pagalbą. 

Psichikos stimuliatorių (efedrono, kokaino) perdozavimas yra labai 
pavojingas, nes sutrinka širdies ritmas, o dėl to gali ištikti mirtis. Radę 
narkotikų perdozavusį asmenį, pirmiausia patikrinkite pulsą. Jei pulso 
nėra, darykite dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą, kol atvyks 
greitoji pagalba.

Kokie	dažniausiai	pasitaikantys	sveikatos	sutrikimai	 ir	ką	da-
ryti?
širdies	ritmo	sutrikimas – darykite dirbtinį kvėpavimą ir išorinį šir-

dies masažą. Ne visada širdies ritmas sutrinka dėl perdozavimo. tai gali 
atsitikti ir abstinencijos metu, tačiau šis sutrikimas nėra pavojingas gy-
vybei. Žmogus jaučia silpnumą, širdies permušimus. tai įspėjimas, kad lai-
kas kreiptis į gydytoją, nes tokie atvejai kartosis vis dažniau. 



Kraujo	užkrėtimas (sepsis) – sumažėjus imunitetui, organizmas nebe-
sugeba kovoti su infekcijomis, kurios dažniausia patenka, kai narkotikai 
švirkščiami į veną nešvariomis adatomis ir švirkštais bei nevartojamos de-
zinfekuojamosios priemonės. Kraujo užkrėtimas – labai sunki būklė, jau-
čiamas silpnumas, karščiavimas, pila prakaitas, krinta kraujo spaudimas. 
Būtina kviesti medicininę pagalbą. Bakterijoms patekus į organizmą, gali 
prasidėti:

tromboflebitas – venų uždegimas. Dažnos injekcijos pažeidžia ve-
nas, formuojasi trombai, audiniai apmiršta, galūnė parausta, patins-
ta, liečiant jaučiamas karštis. Pažeidus pagrindines venas, negydant 
gresia galūnės amputacija;
abscesas vystosi patekus po oda bakterijoms, kurios dėl silpno 
imuniteto gali nekontroliuojamai daugintis, formuojasi pūlinys. Iš 
išorės tokia vieta yra paraudusi, patinusi, labai skausminga. Paky-
la kūno temperatūra. Jeigu pūlinys atsiveria į giluminius audinius, 
susiformuoja flegmona, jeigu į kraujagyslę – prasideda kraujo už-
krėtimas;
flegmona didesnė už abscesą, be aiškių ribų, išplitusi tarp raume-
ninio audinio. Apima daug didesnį galūnės plotą, galūnė yra skaus-
minga, patinusi, pakyla temperatūra, sunku judėti; 
hipertermija prasideda, kai su narkotiku į kraują patenka svetimkū-
niai, todėl kraujo užkrėtimas gali prasidėti tiesiogiai nesant trombof-
lebito, absceso ar flegmonos. Jaučiamas silpnumas, skausmai, pykina, 
skauda galvą. 

Kraujavimas pavojingas, jei kraujuojama gausiai iš arterijos ar stam-
bios venos. Arterinis kraujas yra ryškiai raudonas, teka pulsuodamas, 
būtina užrišti raištį virš žaizdos, po juo padėti gabalėlį audinio, siekiant 
nepažeisti odos. Jei kraujas yra tamsios spalvos – kraujavimas veninis, 
žaizdą reikia stipriai sutvarstyti. Jeigu kraujavimą sunku sustabdyti, 
žaizda stipriai užspaudžiama audiniu.

nudegimas – dažna trauma, vartojant psichiką slopinančius narkoti-
kus. Nudegusią pažeistą vietą reikia šaldyti vandeniu ir uždengti švariu 
šlapiu audiniu, negalima tepti riebalais.

•

•

•

•
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Galvos	 traumos. Jeigu nukentėjusysis prarado sąmonę, jam svaigsta 
galva, silpna, pykina ar jis vemia – gali būti galvos smegenų sutrenkimas. 
Reikia paguldyti ir kviesti greitąją pagalbą. 

Traumos. Žmonėms, priklausomiems nuo narkotikų, jos pasitaiko 
dažniau, nes, pakitus sąmonei, sunku išvengti rizikingų situacijų.

TesTAs.	Patikrink	žinias	

1.  narkomanija tai: 
1. Silpnos valios pasireiškimas. 
2. Laikina, lengvai išsprendžiama problema. 
3. Liga.

2.  Kuris iš šių požymių nebūdingas piktnaudžiaujantiems narkotikais: 
1. Dažniau ne namuose praleidžiamas laikas. 
2. Geras mokymasis.
3. Draugų pasikeitimas (dažnai atsiranda vyresni draugai). 

3.  Kuri iš paminėtų priežasčių gali būti narkotikų vartojimo veiksnys?
1. Asmeninis nusiteikimas vartoti.
2. Mokyklos mėgimas.
3. Savigarba.

Teisingi	atsakymai:
1.	 3.
2.	 2.
3.  1.

Ar viską žinai apie alkoholį ir narkotikus?
Atsakyk į klausimus: 

 1.  Kaip vadinamas medikamentinis alkoholio ir narkotikų išvalymas iš 
organizmo? 

▌



 2.  Kas išsivysto pirma – psichologinė ar fizinė priklausomybė nuo narko-
tikų? 

 3.  Ar teisingas teiginys „tik silpnavaliai tampa priklausomi nuo narkoti-
kų“?

 4.  Kaip vadinamas žmogus, visiškai atsisakantis alkoholio?
 5.  Ar teisingas teiginys „Prisiuosčius klijų, jus gali pradėti pykinti, bet tai 

nepavojinga“?
 6.  Kas yra tolerancija narkotikui?
 7.  Kas yra psichologinė priklausomybė nuo narkotikų?
 8.  Kas yra fizinė priklausomybė nuo narkotikų?
 9.  Koks yra leistinas alkoholio kiekis kraujyje, vairuojant automobilį Lie-

tuvoje?
 10.  Ar teisingas teiginys „Saikingai geriamas alkoholis nėra žalingas nėš-

čioms moterims“?

Teisingi	atsakymai:	

 1.  Detoksikacija.
 2.  Psichologinė.
 3.  Klaidingas.
 4.  Abstinentas.
 5.  Neteisingas. Klijų garai labai pavojingi. Jie gali rimtai ir negrįžta-

mai paveikti organizmą.
 6.  tai lėtas pripratimas prie narkotiko, silpnėjanti organizmo reakcija 

į tą patį preparato kiekį.
 7.  tai liguistas potraukis nuolat vartoti narkotines medžiagas kom-

fortui pasiekti. Narkotikai užvaldo asmens mintis, jausmus ir vei-
klą, todėl nutraukti vartojimą būna labai sunku.

 8.  tai viso organizmo funkcinės veiklos pakitimas, pasireiškiantis 
ryškiais psichiniais ir fiziniais sutrikimais, staiga nustojus vartoti 
narkotiką.

 9.  0,04 promilės.
 10. Klaidingas, ką geria ir valgo motina, tą geria ir valgo dar negimęs 

kūdikis.

Pr ik lausomybės 	 l i gos 	 117



11�	 Jaunuo l io  sve ikatos  pr iež iūra

5 Žodynas 

Abstinencija – stipri organizmo vegetacinė-somatinė ir neuropsichinė 
reakcija į narkotiko trūkumą po daugkartinio vartojimo. Gali trukti ke-
lias dienas (kartais net savaites). Kartais kyla grėsmė gyvybei ir prireikia 
gydytojo pagalbos.

AiDs – įgyto imunodeficito sindromas, liga, kurią sukelia ŽIV.

Analiniai	 lytiniai	 santykiai – lytiniai santykiai, kai vyras įveda varpą į 
vyro arba moters tiesiąją žarną, arba analinę angą

Antigenai – genetiškai svetimos organizmui medžiagos (pvz., ŽIV).

Antikūnai – žmogaus ir gyvūnų baltymai, susidarantys organizme, kai į jį 
ne pro virškinamąjį traktą patenka antigenai.

Diagnozė – ligos nustatymas.

Diskriminacija – teisių apribojimas arba atėmimas tam tikrai kategorijai 
asmenų dėl kokių nors požymių.

epidemija – didelis užkrečiamosios ligos paplitimas. 

homoseksualas – vyras, turintis lytinius santykius su vyru.

indikacinė	liga – liga, būdinga tam tikram sindromui.

infekcija – ligą sukeliančių antigenų patekimas į organizmą. 

imuninė	 sistema – audinių ir organų ląstelių visuma, kuri palaiko orga-
nizme vykstančių biocheminių procesų pusiausvyrą, gina nuo infekcinių 
ligų sukėlėjų (bakterijų, virusų), piktybinių (vėžinių) ląstelių bei įvairių 
kitokių organizmui svetimų medžiagų.



imunitetas	–	 organizmo apsaugos būdas, kurio pagrindinė paskirtis iš-
saugoti genetinį pastovumą per visą gyvenimą.

intraveninis – įšvirkščiamas į veną.

inkubacinis	 periodas – laikas nuo užkrato patekimo į organizmą mo-
mento iki ligos simptomų.

intoksikacija sukeliama, kai į organizmą patenka didelis narkotinės me-
džiagos kiekis. Poveikį lemia jos sudėtis, dozė, vartojimo būdas ir aplinka, 
asmenybė, nusiteikimas ir kiti veiksniai. Pagal pagrindinį intoksikacijos 
poveikį narkotinės medžiagos skirstomos į stimuliuojančias, slopinančias 
ir haliucinogenines.

Kontracepcija – tai priemonės, siekiant išvengti pastojimo ir nėštumo.

Latekso	 servetėlė	– vienkartinio naudojimo kvadratinė plėvelė iš latekso, 
naudojama oralinių lytinių santykių metu.

LPi – lytiškai plintančios infekcijos, sukeliamos bakterijų ar virusų ir per-
duodamos vieno asmens kitam pirmiausiai lytinių kontaktų metu.

Limfocitas – baltųjų kraujo ląstelių rūšis. 

Lubrikantas – tepalas, lytinių santykių metu apsaugantis gleivinę nuo 
traumavimo ir mažinantis prezervatyvų plyšimo riziką. 

narkotinės	medžiagos – tai gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl 
kenksmingo poveikio jomis piktnaudžiaujantiems žmonėms sukelia sun-
kų sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį psichine ir fizine priklausomybe. 

Oraliniai	 lytiniai	 santykiai – tai lytinių organų stimuliavimas lūpomis 
arba liežuviu.

Prezervatyvas – viena iš apsaugos priemonių, naudojama lytinių santy-
kių metu.

Piktnaudžiavimas	narkotinėmis	medžiagomis	Pasaulio sveikatos organi-
zacijos apibūdinamas kaip bet koks kontroliuojamos medžiagos vartojimas 
ne gydymo tikslais, t. y. ne pagal receptą arba priešingai medicininėms re-
komendacijoms.
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Priklausomybė	 nuo	 narkotikų – nekontroliuojamas troškimas patirti 
narkotinės medžiagos sukeliamą psichinį poveikį. Priklausomybės išsi-
vystymą lemia asmenybė, narkotinės medžiagos sudėtis, vartojimo in-
tensyvumas ir kt. Psichinę ir fizinę priklausomybę įgijusį asmenį sunku 
gydyti.

rizikingas	elgesys – elgesys, keliantis pavojų sveikatai.

saugesni	 lytiniai	 santykiai – santykiai, kurių metu negalima užsikrėsti 
ŽIV infekcija ir kitomis lytiškai plintančiomis ligomis.

simptomas – ligos požymis.

susilaikymas – susilaikymas nuo veiksmų, galinčių sukelti neigiamas pa-
sekmes sveikatai ir gyvybei.

stereotipas – visuomenės sąmonėje funkcionuojantis supaprastintas, sche-
matizuotas, emociškai nuspalvintas kokio nors objekto vaizdinys.

Testas – tyrimas, kuriuo nustatomas vaisto, viruso ar kitos medžiagos bu-
vimas bei koncentracija organizmo skysčiuose ir audiniuose.

Tolerancijos	išsivystymas – tai apsauginė organizmo reakcija į nuodingą, 
pakartotinai vartojamą narkotinę medžiagą. Dėl šios priežasties susilpnėja 
įprastos dozės sukeliamas poveikis. Nuo narkotinių medžiagų priklauso-
mas asmuo pajunta, kad gali „pakelti“ daugiau narkotiko; norėdamas patirti 
ankstesnį poveikį, jis turi suvartoti daugiau.

Triterapija – gydymui taikoma trijų vaistų kombinacija.

Vaginaliniai	lytiniai	santykiai – tai lytiniai santykiai, kuomet vyras įveda 
savo varpą į moters makštį.

Vakcina – gyva ar negyva mikrobų kultūra, naudojama apsaugai nuo in-
fekcinių ligų.

Viruso	kiekis – viruso kiekis kraujyje, matuojamas viruso kopijomis. 

Virusas – mažiausias žinomas užkrečiantis agentas, kuris dauginasi gyvoje 
ląstelėje.
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naudingą	informaciją	šiomis	temomis	galite	rasti	šiuose	internetiniuose	
puslapiuose
Lietuvos AIDS centras – www.aids.lt
Psichologinė pagalba internetu – http://www.psichoterapija.ot.lt
Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija – http://www.spa.lt
Valstybinis psichikos sveikatos centras – http://www.vpsc.lt
Vilniaus toksikologijos klinika – http://www.detox.lt
tu gali spręsti ką pasirinkti – www.zingsnis.lt/drugs
Saugaus vaiko centras – www.saugus-vaikas.lt
Informacija apie kontracepciją – www.kontracepcija.lt
Svetainė moterims, kurioms rūpi gera savijauta, efektyvi kontracepcija ir 
šeimos planavimas – www.prisimink.lt
Saugesnio sekso portalas – www.saugesnisseksas.lt
Leidybos ir informacijos centras „už gyvybę“ – http:/www.gyvybė.lt 



7 Priedai

1 priedas. Kur KreIPtIS PAgALboS?

PsiChOLOGinės	PAGALBOs	TArnyBOs

jaunimo	linija  (8 800) 28 888
Anoniminė psichologinė parama ir pagalba telefonu. Į skambučius 

atsako Vilniaus, Kauno, Klaipėdos savanoriai konsultantai. Galima prisi-
skambinti iš fiksuoto ryšio telefonu, taksofonu bei omnitel ir Bitės GSM 
tinklu. Kasdien – 16:00–7:00, savaitgaliais – visą parą.

Vilties	linija  (8 800) 60 700
Psichologinė pagalba telefonu suaugusiems. Budi psichologai, sava-

noriai konsultantai. Kasdien, visą parą.

AiDs	centro	pagalbos	linija  (8 800) 00 111
Lietuvos AIDS centro specialistai teikia informaciją ir konsultuoja 

ŽIV/AIDS, LPI ir narkomanijos klausimais. 
Darbo dienomis – 8:00–16:00. 
Interneto svetainė: www.aids.lt 

Pagalbos	moterims	linija  (8 800) 66 366
Anoniminė psichologinė pagalba merginoms ir moterims. Budi kon-

sultantės savanorės. Darbo dienomis – 16:00–-21:00.
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Apsinuodijimų	informacijos	ir	kontrolės	
biuro	linija  (8 5) 236 2052
Visą parą telefonu teikiamos kvalifikuotos konsultacijos ūmių ir lėti-

nių apsinuodijimų (vaistais, narkotinėmis medžiagomis ir pan.) atvejais. 
Interneto svetainė: www.tox.lt 

informacijos	pranešimo	telefonas	apie	žinomus	
narkotikų	prekybos	ir	vartojimo	faktus  (8 800) 20 808
tai yra anoniminis telefonas, kuriuo galima pranešti žinomus nar-

kotikų platinimo ir vartojimo atvejus. Galima skambinti ir mobiliuoju 
telefonu. Ne darbo metu atsako autoatsakiklis, į jį galima įrašyti norimą 
informaciją.

PsiChOLOGinės	PAGALBOs	TeLeFOnAi

Kauno	psichologinės	pagalbos	telefonas  (8 800) 76 260 
Darbo laikas: visą parą

Vilniaus	psichologinė	konsultacija	telefonu  (8 800) 20 002
Darbo laikas: darbo dienomis 13.00–20.00

Klaipėdos	pagalbos	telefonas  (8 800) 60 700
Darbo laikas: 20.00–7.00

šiaulių	anoniminė	konsultacija	telefonu  (8 800) 11 111
Darbo laikas: 21.00–9.00

Kauno	„jaunimo	linija“  (8 800) 77 277
Darbo laikas: 18.00–8.00 (vasarą galimos atostogos)

Klaipėdos	„jaunimo	linija“  (8 800) 66 366
Darbo laikas: 16.00–22.00



Druskininkų	„Bendraamžių	linija	“  (8 800) 23 300
Darbo laikas: 16.00–21.00 

Telšių	„Vilties	linija“  (8 800) 1 70 00
Darbo laikas: I, V, VI 17.00–23.00

„Vaikų	telefono	linija“  (8 800) 28 800
Darbo laikas: 16.00–21.00

šiaulių	„jaunimo	linija“  (8 21) 522 353
Darbo laikas: II, III, IV 17.00–21.00

marijampolės	„jaunimo	linija“  (8 243) 53 427
Darbo laikas: savaitgaliais 14.00–20.00

Alytaus	psichologinės	pagalbos	telefonas	„Viltis“ (8 235) 25 930
Darbo laikas: 18.00–6.00

Visagino	„jaunimo	linija“  (8 266) 60 099
Darbo laikas: darbo dienomis 15.00–18.00

Vilniaus	moterų	namų	krizių	centras  (8 5) 261 6380
Darbo laikas: darbo dienomis 9.00–21.00

jAunimO	OrGAnizACijOs,	TeiKiAnčiOs	sOCiALinę	ir	
PsiChOLOGinę	PAGALBą,	PADeDAnčiOs	mOKymOsi,	

ĮsiDArBinimO	ir	uŽimTumO	KLAusimAis

jaunimo	psichologinės	paramos	centras	(jPPC)
teikiamos psichologų konsultacijos išgyvenantiems psichologines kri-

zes, galvojantiems apie savižudybę, nusižudžiusių žmonių artimiesiems, 
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jaučiantiems nerimą, nepasitikintiems savimi, turintiems bendravimo ir 
kitokių psichologinių problemų.

Socialiniai konsultantai įvertina kokios pagalbos reikėtų, padeda rasti 
išeiti iš sunkios situacijos, susisiekti su reikiamais specialistais ar paramos 
įstaigomis. Budi darbo dienomis nuo 16.00 iki 20.00 val. (konsultacijos 
nemokamos).

Darbo laikas: 9:00–21:00
Adresas: Rasų g. 20, Vilnius
tel. (8 5) 231 3437
Faks. (8 5) 231 3439
El. paštas info@jppc.lt
Adresas internete www.jppc.lt 

„Actio	Catholica	patria“
Padeda jauniems žmonėms atrasti ir suvokti krikščioniškąsias vertybes, 

dalyvaujant praktinėje socialinėje veikloje ar grupių patirties projektuose. 
Darbo laikas: 9.00–19.00
Adresas: Vilniaus g. 7, Kaunas
tel. (8 37) 322 882
Faks. (8 37) 323 860
El. paštas info@patria.lt
Adresas internete www.patria.lt

Kauno	centro	jaunimo	klubas
Prevencinis darbas su rizikos grupės jaunimu, kūrybiškumo, asmeni-

nės ir visuomeninės atsakomybės ugdymas, socialinių įgūdžių formavi-
mas. Jaunimui yra būreliai – meno terapijos, savipagalbos grupės. orga-
nizuojamos ekskursijos, išvykos, stovyklos. Būreliai nemokami. Paslaugos 
teikiamos jaunimui iki 29 m. Dalis paslaugų yra mokamos.

Adresas: Gedimino pr. 38, Kaunas
tel. (8 37) 409 842
Faks. (8 37) 423 269
El. paštas psichikos@centras.lt



Dienos	centras	„šviesa“
Sutrikusio intelekto žmonėms nuo 16 m. teikiamos socialinės paslau-

gos (informacija ir užimtumo paslaugos), medicininė, reabilitacinė prie-
žiūra suaugusiems turintiems proto negalią. Jaunuoliams padedami for-
muoti darbo įgūdžiai. Apnakvindinama. Paslaugos mokamos.

Darbo laikas: darbo dienomis nuo 7.00 iki 19.00 (jeigu su nakvyne, pa-
slaugos teikiamos visą parą).

Adresas: Baltasis skg. 3A, Vilnius
tel. (8 5) 261 4707
Faks. (8 5) 212 1578
El. paštas dcsviesa@takas.lt

Dvasinės	pagalbos	jaunimui	centras
Siekiama skatinti jaunimo savęs pažinimą bei gerinti santykius su arti-

miausia aplinka, mokyti efektyvaus bendravimo bei pagalbos bendraam-
žiams įgūdžių, teikti informaciją jaunimui aktualiomis temomis.

Darbo laikas: I–V – 12.00–18.00
Adresas: Smiltelės g. 27, Klaipėda
tel. (8 46) 360 411
Faks. (8 46) 360 412
El. paštas dpjc@takas.lt

jaunimo	integracijos	galimybių	centras
Rengiamos jaunimo užimtumo programos, projektai, akcijos, moky-

mai. Rūpinamasi neformaliu jaunimo ugdymu, prevencija. Merginų klu-
bas renka informaciją apie prekyb1 žmonėmis.

Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
tel. (8 45) 502 280
Faks. (8 45) 502 280
Adresas internete www.jig.ten.lt 

jaunimo	organizacija	„in	Corpore“
organizuojami neformalūs susitikimai Vilniaus miesto jaunimui svei-

katos bei žmogaus teisių temomis, pagal bendraamžių švietimo metodą. 
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Mokymai vyksta šiomis temomis: teigiamas savęs vertinimas, brendi-
mas, stereotipai, lyčių vaidmenys, tarpusavio santykiai, lytiškumas, kon-
tracepcija jaunimui, lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV/AIDS, žalingi 
įpročiai, sveika mityba, žmogaus teisės. 

Miestas: Vilnius
tel. 8 614 91 743
El. paštas info_in_corpore@yahoo.com 

Vilniaus	arkivyskupijos	jaunimo	centras
Renginių ir seminarų jaunimo lyderiams organizavimas, jaunimo vei-

klos konsultavimas, bažnyčios interesų atstovavimas. Paslaugos teikiamos 
jaunimui nuo 15 iki 35 m.

Darbo laikas: I–V: 10.00–16.00
Adresas: Aušros vartų g. 12, Vilnius
tel. (8 5) 262 1408
Faks. (8 5) 212 14 67
El. paštas vajc@takas.lt 
Adresas internete www.vajc.lt 

Vilniaus	arkivyskupijos	šeimos	centro	programa	„Pažink	save“
Paaugliams skirta lytiškumo ugdymo programa. Ją sudaro 8 susitiki-

mai. Dėmesys skiriamas bendravimui, gebėjimui apsispręsti, vertybėms. 
užsiėmimų metu kalbama apie draugystę, įsimylėjimą, meilę, seksą, 
žmogaus gyvybę, ateities perspektyvas.

Adresas: Aušros vartų g. 12, Vilnius
tel. (8 5) 264 4883
Faks. (8 5) 212 1372
El. paštas info@vasc.lcn.lt 
Adresas internete www.vasc.lcn.lt 

šiaulių	vyskupijos	jaunimo	centras
Renginių ir seminarų jaunimo lyderiams organizavimas, jaunimo vei-

klos konsultavimas, bažnyčios interesų atstovavimas. teikia informaciją 



apie kitas, katalikiškos pakraipos organizacijas, esančias Šiaulių raj., taip 
pat apie organizuojamus renginius, seminarus.

Adresas: Vilniaus g. 247B, Šiauliai
tel. (8 41) 427 263
Faks. (8 41) 522 116
El. paštas svjc@siauliai.omnitel.net

Panevėžio	vyskupijos	jaunimo	centras
teikiamos paslaugos: dainavimo/giedojimo pamokos, diskusijų vaka-

rai, stovyklos, kelionės, mokymai.
Darbo laikas: 9:00–18:00
Adresas: Marijonų g. 24, Panevėžys
tel. (8 45) 507 794
Faks. (8 45) 507 794
El. paštas pvjc@takas.lt

VĮ	jaunimo	ir	studentų	kultūrinių	mainų	centras	(Vilniuje	ir	Kaune)
Pagrindinis tikslas – kultūriniai bei mokymosi mainai tarp tautų, šalių 

ir žmonių. Centrų veikla stengiamasi patenkinti įvairaus amžiaus vaikų, 
studentų ir jaunų žmonių, norinčių studijuoti, dirbti bei keliauti po pa-
saulį, įgyti daugiau gyvenimo patirties ir džiaugtis draugų iš viso pasaulio 
draugija, poreikius. 

Paslaugos mokamos.
Darbo laikas: 9:00–18:00 val. pietūs 13:00–14:00
Adresas internete www.ewc.lt

Vilniuje
Adresas: odminių g. 11, Lt-01122 Vilnius
Pašto adresas: A/d 2847, Lt-2000
tel.: (8 5) 261 7200, 212 3038, 268 5715, 8 676 39 282
El. paštas office@ewc.lt
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Kaune
Adresas: Donelaičio g. 46, 3000 Kaunas
tel. (8 37) 201 038
El. paštas kaunas@ewc.lt

šeimos	planavimo	ir	seksualinės	sveikatos	asociacija
Informacija internetu, į įstaigą nėra kreipiamasi tiesiogiai. Atsakoma 

į klausimus interneto svetainėje.
Adresas: Saltoniškių g. 58, Vilnius
tel.: (8 5) 273 1630, 279 0319 
Faks. (8 5) 279 0319
El. paštas lithfpa@takas.lt
Adresas internete www.spa.lt

Klaipėdos	jaunimo	sveikatos	centras	„Bendraamžiai“
organizuoja užsiėmimus, konferencijas savo bendraamžiams, kursus 

jaunimui, kurie nori tapti savanoriais-švietėjais. organizuoja teminius 
renginius bei akcijas jaunimui.

Konsultuoja ir teikia informaciją įvairiais jaunimo sveikatos klausi-
mais: sveikos mitybos, sveikos gyvensenos, bendravimo, santykių tarp 
draugų, brendimo, lytiškumo, smurto ir jo prevencijos. Integruoja jauni-
mą į visuomenę. Centras skirtas jaunimui nuo 8 iki 29 metų.

Darbo laikas: 9:00–17:00
Adresas: H. Manto g. 47, Lt-92253 Klaipėda
tel. (8 46) 314 857
Faks. (8 46) 314 857
El. paštas smc@centras.lt
Adresas internete www.bendraamziai.lt 

Lietuvos	AiDs	centro	dienos	centras	merginoms	„Pasaka“
teikiamos psichologo konsultacijos, vyksta darbas grupėse, organizuo-

jamas laisvalaikis. Mokoma pasiruošti maistą. Paslaugos teikiamos rizikos	
grupės merginoms (12–18 m., gali būti ir vyresnės). Paslaugos nemokamos.



Darbo laikas: 14:00–19:00 darbo dienomis
Adresas: Pasakų g. 1B, Vilnius
tel. (8 5) 276 0370
El. paštas pasaku1b@yahoo.com
Interneto svetainė	www.aids.lt/pasaka 

LPF	„Tavo	galimybė“	dienos	centras
Adresas: M. Daukšos 10A, Kaunas
tel. 8 600 25 188
El. paštas tgalimybe@centras.lt
Interneto svetainė www.tavogalimybe.org 

VĮ	„Gerumo	namai“	dienos	centras
Adresas: Medekšinės g. 17, Kaunas
tel. 8 675 57 940
El. paštas	gerumo.namai@takas.lt 

VĮ	„Tiesos	spindulys“	dienos	centras
Adresas: Vilties g. 12, Panevėžys
tel. 8 656 74 407
El. paštas zulys@kateka.lt

jAunimO	DArBO	CenTrAi	

teikia informaciją apie situaciją darbo rinkoje, laisvas darbo vietas, 
profesijos įgijimo ir perkvalifikavimo galimybes, darbo biržos teikiamas 
paslaugas, legalų darbą ir stažuotes užsienyje, dalyvavimą jaunimui skirto-
se programose; apie visų lygių profesijos mokymo įstaigas, stojimo ir mo-
kymosi sąlygas, paklausias profesijas. Individualus klientų konsultavimas. 
testavimas. Informacija teikiama telefonu. 

Adresas internete www.ldb.lt
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jaunimo	darbo	centras	prie	Vilniaus	darbo	biržos
Darbo laikas: I– IV: 8:15– 17:00, V 8:15– 15:30
Adresas: Aguonų g. 10, Vilnius
tel.: (8 5) 233 3834, 231 0419
Faks. (8 5) 233 3834
El. paštas: alstra@is.lt

jaunimo	darbo	centras	prie	Kauno	darbo	biržos
Adresas: E.ožeškienės g. 37, 4 aukštas, Kaunas
tel. (8 37) 409 865
El. paštas jdc@kaunas.ldb.lt

jaunimo	darbo	centras	prie	Klaipėdos	darbo	biržos
Adresas: Aukštoji g. 12, Klaipėda
tel. (8 46) 310 143
Faks. (8 46) 310 143
El. paštas jaunimodc@klaipeda.ldb.lt

jaunimo	darbo	centras	prie	šiaulių	darbo	biržos
Adresas: tilžės g. 198, Šiauliai
tel.: (8 41) 12 62 84
El. paštas: jdc@siauliai.ldb.lt

DArBO	rinKOs	mOKymO	ir	KOnsuLTAVimO		
TArnyBOs

teikiama visa informacija apie profesinį mokymą, profesijos pasirinki-
mą, karjeros planavimą, darbo rinkos poreikius, įsidarbinimo galimybes. 
Atliekama psichologinė profesinio tinkamumo diagnostika. Veikia asmens 
augimo ir socialinės adaptacijos programos. Rūpinamasi specialiu porei-
kiu, ypač neįgaliųjų psichologine reabilitacija, profesiniu mokymu ir inte-
gracija.



teikiamos konsultacijos vykdant Prekybos žmonėmis ir prostitucijos 
aukų psichologinės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir užimtumo pro-
gramas. Yra psichoterapinės grupės. teikiamos paslaugos nemokamos.

Adresas internete www.darborinka.lt

Vilniuje
Darbo laikas: I–IV – 8:00–17:00, V – 8:00–15.45; pietūs – 12:00–12.45
Adresas: Aguonų g. 10, Vilnius
tel. (8 5) 231 3884 (profesijų pasirinkimo konsultantas)
Faks. (8 5) 215 1589
El. paštas info@vilnius.ldrmt.lt
Pastabos. Pageidautina išankstinė registracija, tel. (8 5) 215 1591 – psi-

chologo konsultacijos.

Kaune
Adresas: ožeškienės g. 16, Kaunas
tel.: (8 37) 409 275, 205 833 (karjeros planavimo skyrius)
El. paštas info@kaunas.ldrmt.lt

Klaipėdoje
Adresas: Liepų g. 49, Klaipėda
tel.: (8 46) 420 009, 343 677, 437 992 (karjeros planavimo skyrius)
El. paštas info@klaipeda.ldrmt.lt

šiauliuose
Adresas: trakų g.43, Šiauliai
tel. :(8 41) 52 0662, 43 7992 (karjeros planavimo skyrius)
El. paštas: info@siauliai.ldrmt.lt

Panevėžyje
Adresas: A. Smetonos g. 19, Panevėžys
tel.: (8 45) 463 263, 581 614, 581 577 (karjeros planavimo skyrius)
El. paštas info@panevezys.ldrmt.lt
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OrGAnizACijOs,	TeiKiAnčiOs	PAGALBą	serGAnTiems		
PriKLAusOmyBės	LiGOmis	

ilgalaikė	priklausomybės	ligomis	sergančiųjų	socialinė	psichologinė	
reabilitacija	(terapinės	bendruomenės)

Lietuvos	AiDs	centras
Lietuvos AIDS centro Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė
Nugalėtojų g. 3, Lt-10105 Vilnius
tel. (8 5) 276 3581
Faks. (8 5) 230 0124
El. paštas nugaletojai@aids.lt 
Interneto svetainė www.aids.lt

Vilniaus	priklausomybės	ligų	centras
VPLC Ankstyvosios diagnostikos ir reabilitacijos skyriaus reabilitacijos 
centras
Vilkpėdės g. 3, Lt-03151 Vilnius
tel.: (8 5) 233 6202, 232 5545
Faks. (8 5) 216 0019
El. paštas reabilitacija@vplc.lt
Interneto svetainė http://www.vplc.lt 

Lietuvos	pagalbos	narkomanams	fondas	„senoji	Varėna“
Vytauto g. 264, Senoji Varėna
tel. 8 686 51 215
El. paštas tam@aktv.lt

LPF	„Agapao“
Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė
Romučių kaimas, Kuršėnų seniūnija, Šiaulių rajonas
tel. 8 652 75 779
El. paštas agapao@splius.lt



LPF	„Vilties	švyturys“
Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė
Ąžuolų g. 2, Kalnaberžės k., Lt-58403 Kėdainių raj.
tel.: (8 347) 46 117, 8 699 24 963, 8 682 79 362
El. paštas lucunai@takas.lt
Interneto svetainė http://www.viltis.visiems.lt

LPF	„Prieglobstis“
Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė
Dainorių k. Palnosų paštas, Viekšnių sen., Mažeikių raj.
tel. 8 682 16 109
El. paštas palionis@inbox.ru 

„Pilnų	namų	bendruomenė“ 
Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė
Panaros k., Merkinės sen., Varėnos raj. 
tel./Faks.: (8 310) 47 810, 8 698 31 356, 8 698 73 004
El. paštas pnb@takas.lt 
Interneto svetainė http://www.pnb.ten.lt 

VĮ	„Vilties	žingsniai“
„Reabilitacijos namai“
Degučių k., Zarasų raj.
tel.: (8 385) 43 637, 8 676 35 014

VĮ	„Vilties	žingsniai“
Gilūtų narkomanų reabilitacinė bendruomenė
Gilūtų km., Ignalinos raj.
tel.: (8 386) 45 245
El. paštas: onav@takas.lt
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VĮ	„sugrįžimas“
„Sugrįžimas“
Liepų g. 29, Linksmakalnis, Kauno raj.
tel.: (8 37) 408 899, 8 698 10 497 
El. paštas centras@sugrizimas.lt 
Interneto svetainė http://www.sugrizimas.lt

VĮ	„meikštų	dvaras“
„Meikštų dvaras“
Meikštų k., Rimšės sen., Ignalinos raj.
tel./Faks.: (8 386) 45 631, 8 652 11 154
El. paštas survilas@omni.lt 
Interneto svetainė www.meikstudvaras.lt 

VĮ	„Gyvybės	versmė“
„Gyvybės versmė“
Šlienavos k., Samilų sen., Kauno raj.
tel. (8 37) 44 0362
El. paštas gyvybes.versme@takas.lt 
Interneto svetainė http://www.gyvybesversme.org 

VĮ	„Gyvybės	versmė“
„Pikiai“
Pikelių k., Kėdainių raj.
tel. (8 347) 42 305
El. paštas gyvybes.versme@takas.lt
Interneto svetainė http://www.gyvybesversme.org

VĮ	„Gyvybės	versmė“
„Adaptacijos namai“
Rinkūnų k. Garliavos sen. Kauno raj. 
tel. (8 37) 55 2651 
El. paštas gyvybes.versme@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.gyvybesversme.org 



socialinės	adaptacijos	asociacija
Narkomanų reabilitacija „12 žingsnių namai“
Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno raj.
tel. 8 686 00 769
El. paštas: lukamarija@gmail.com, deimarasim@gmail.com

VĮ	„Dzūkijos	narkomanų	reabilitacijos	įstaiga“
Dzūkijos narkomanų reabilitacijos įstaigos terapinė bendruomenė
Gardino g. 22-10, Druskininkai
tel. 8 685 28 698
El. paštas elena.bykova@is.lt 

LPF	„Liberium	Arbitrium“
„Mūsų namai“
Kurmelionių k., Akmenynės seniūnija, Šalčininkų raj. 
tel. 8 656 30 554
El. paštas edita13@delfi.lt 

ignalinos	rajono	moterų	draugija	„Aušrinė“
„Vilties kelias“
Gilūtų k., Mielagėnų seniūnija, Ignalinos raj.
tel.: (8 386) 45 245, 8 698 73 504
El. paštas ona.v@takas.lt 
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TrumPALAiKė	PriKLAusOmyBės	LiGOmis	serGAnčiųjų	
sOCiALinė	PsiChOLOGinė	reABiLiTACijA	ir	sOCiALinė		

Bei	PsiChOLOGinė	PAGALBA
 
LPF	„Teen	Challenge“
Veržuvos g. 2, Vilnius 
tel. (8 5) 245 2096
El. paštas tclithuania@gmail.com 

„Kretingos	pranciškonų	jaunimo	tarnyba“
Vilniaus g. 3, Kretinga
tel. (8 445) 55 114
El. paštas pjt@pjt.kretinga.lm.lt, bruolis@hotmail.com 

VĮ	„nauja	Gyvybė“
Vytauto g. 264, Senoji Varėna
tel. 8 686 51 215
El. paštas tam@aktv.lt 
Interneto svetainė http://www.svnarkocentras.tinkle.lt 

VĮ	„Pusiaukelis“
Rinktinės g. 53-6, Vilnius
tel. 8 671 08 422 
El. paštas pusiaukelis@one.lt 

Baptistų	labdaros	ir	paramos	fondas	„nikopolis“
Rumpiškės g. 3-36, Lt-91129 Klaipėda
tel. 8 674 34 081
El. paštas nikopolis2006@yahoo.com

Lietuvos	priklausomybės	ligų	reabilitacijos	bendruomenių	asociacija
Kairėnų g. 30, Vilnius
tel. 8 675 43 275
El. paštas lplrbasociacija@freemail.lt



AmBuLATOrinis	ir/Ar	sTACiOnArinis	serGAnčiųjų		
PriKLAusOmyBės	LiGOmis	GyDymAs	

Vilniaus	priklausomybės	ligų	centras
Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
tel. (8 5) 216 0014
Faks. (8 5) 216 0019
El. paštas emilis.subata@takas.lt
Interneto svetainė http://www.vplc.lt 
 
Kauno	priklausomybės	ligų	centras
Giedraičių g. 8, Kaunas
tel. (8 37) 337 437
Faks. (8 37) 332 145
El. paštas plc_kaunas@takas.lt 

Panevėžio	priklausomybės	ligų	centras
Elektronikos g. 1C, Panevėžys
tel. (8 45) 582 673
Faks. (8 45) 582 672
El. paštas kuzminskiene@office.lt 

Klaipėdos	priklausomybės	ligų	centras
taikos pr. 46, Klaipėda
tel. (8 46) 415 026
Faks. (8 46) 410 648
El. paštas kplc@klaipeda.omnitel.net 

šiaulių	priklausomybės	ligų	centras
Pramonės g. 15A, Šiauliai
tel. (8 41) 457 511
Faks. (8 41) 455 574
El. paštas plc@siauliai.aps.lt 
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neVyriAusyBinės	OrGAnizACijOs,	DirBAnčiOs		
PriKLAusOmyBės	LiGų	PreVenCijOs	sriTyje

Pažeidžiamų	grupių	atstovavimo	koalicija	„Galiu	gyventi“
A. Smetonos g. 5-305, Vilnius
tel. (8 5) 2124 418
Faksas (8 5) 232 4237
El. paštas agne@galiugyventi.lt 
Interneto svetainė www.galiugyventi.lt 

Lietuvos	blavybės	draugija	„Baltų	ainiai“
Savičiaus g. 10, Vilnius
tel.: (8 5) 2629 958, 8 686 39 722
El. paštas alfa@email.lt
Interneto svetainė www.baltuainiai.net

Lietuvos	krikščioniškojo	jaunimo	blaivybės	sąjunga	„Žingsnis“
Aušros vartų g. 12-111, Vilnius
tel.: (8 5) 264 4888, 8 686 94 604
El. paštas zingsnis@jip.lt

VĮ	„Apsisprendimas“
Minties g. 54 – 42, Vilnius
tel.: (8 5) 275 7611, 8 684 3756
El. paštas info@apsisprendimas.lt
Interneto svetainė www.apsisprendimas.lt

VĮ	šeštojo	policijos	komisariato	jaunimo	klubas
Justiniškių g. 109A, Vilnius
tel. (8 5) 238 7093
Faks. (8 5) 238 7209
El. paštas info@policeclub.lt 
Interneto svetainė www.policeclub.lt



VĮ	jaunimo	psichologinės	paramos	centras
Rasų g. 20, Vilnius
tel. (8 5) 231 3437
Faks. (8 5) 231 3439
El. paštas info@jppc.lt
Interneto svetainė www.jppc.lt

šv.	Vincento	Pauliečio	bendruomenė
Visų Šventųjų g. 5, Lt-01129, Vilnius
tel. (8 5) 231 3890
El. paštas vaikai@takas.lt
Interneto svetainė www.ssvp.info

VĮ	Palaimintojo	j.	matulaičio	socialinis	centras
Pal. J. Matulaičio a. 3, Vilnius
tel. (8 5) 246 1772
Faks. (8 5) 246 1770
El.paštas soc.centras@takas.lt

VĮ	„rafaelis“
M. Paco g. 4/1, 10309 Vilnius
tel. (8 5) 263 7443
Faks. (8 5) 263 7443
El.paštas lemar@rafaelis.lt 
Interneto svetainė www.rafaelis.lt 

Lietuvos	jaunimo	organizacijų	taryba
Didžioji g. 8-5, Vilnius
tel. (8 5) 279 1280 
Faks. (8 5) 279 1014
El. paštas lijot@lijot.lt 
Interneto svetainė www.lijot.lt

Kur	kre ip t i s 	paga lbos ? 	 141



142	 Jaunuo l io  sve ikatos  pr iež iūra

Anonimiškai dėl ŽIV ir AIDS bei kitų lytiškai 
plintančių infekcijų galima pasitikrinti

Lietuvos	AiDs	centro	laboratorijoje
Kauno g. 37 / Vytenio g. 59, Vilnius
Darbo laikas: 8:00–16:00
tel. (8 5) 233 0111

Kauno	ii-oje	klinikinėje	ligoninėje
Baltijos g. 120, Kaunas
Darbo laikas: 8:00–17:30
tel. (8 37) 36 1955

nacionalinio	kraujo	centro	šiaulių	filiale
V. Kudirkos g. 99, Šiauliai
Darbo laikas: 8:00–14:30
tel. (8 41) 524 196

nacionalinio	kraujo	centro	Panevėžio	filiale
Nemuno g. 75, Panevėžys
Darbo laikas: 8:00–14:00
tel. (8 45) 430 820

nacionalinio	kraujo	centro	Klaipėdos	filiale
Naikupės g. 28, Klaipėda
Darbo laikas: 7:00–14:00
tel. (8 46) 365 722

Alytaus	apskrities	s.	Kudirkos	ligoninėje
Ligoninės g. 12, Alytus
Darbo laikas: iki pietų
tel. (8 315) 56 374

▌
▌



2 priedas. rAuDonASIS KASPInAS

Raudonasis kaspinas – tarptautinis prevencijos ir solidarumo su ŽIV 
užsikrėtusiais ir AIDS sergančiais žmonėmis simbolis.

tai Vilties simbolis: vilties, kad AIDS epidemijos grėsmė  išnyks ir žmo-
nės nebekentės ir nemirs nuo šios ligos, simbolis.

tai simbolinė parama užsikrėtusiems ŽIV, švietėjams, efektyvių vais-
tų kūrėjams bei tiems, kurie dėl AIDS neteko savo draugų, šeimos ar 
artimųjų.

raudonojo	kaspino nešiojimas yra tik pirmasis žingsnis. Kitas žings-
nis – kiekvieno iš mūsų aktyvus dalyvavimas ŽIV ir AIDS prevencijos pro-
gramose. 

Yra daugybė būdų padėti užsikrėtusiems ŽIV bei sergantiesiems 
AIDS.

rink	faktus: mokykis pats ir mokyk kitus, kaip apsisaugoti nuo 
ŽIV. Rink ir platink informaciją, statistikos duomenis, medicinos ir kitų 
mokslų atradimus.

išmok	atskirti	tikslius	faktus nuo prasimanymų.
šviesk	kitus. Savo draugus, kolegas, kaimynus ir kitus žmones in-

formuok apie ŽIV bei AIDS: aiškink, kokia tai liga, kaip galima nuo jos 
apsisaugoti.

Aukok savo laiką. Vietinių ŽIV/AIDS organizacijų veiklą paremk 
finansiškai ar savo darbu.

Parodyk, kad nesi abejingas.
stenkis	paveikti	visuomenės	nuomonę rašydamas į spaudą, ko-

vodamas su nepakantumu, diskriminacija, priešiškumu, baime ir panika. 
Visiems pasakok, kaip tu kovoji su AIDS.

saugokis	 pats	 ir	 gerbk	 kitus. Stenkis, kad ir kiti suprastų, jog 
AIDS – visų mūsų problema.

Veik	dabar!

▶

▶
▶

▶

▶
▶

▶

▶
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R Au D o N oJ o  K A S P I N o  I S t o R I JA

Raudonąjį kaspiną 1991 metais išpopuliarino viena nedidelė Niujorko 
AIDS organizacija, ieškojusi simbolio, galinčio kovoje su AIDS suvienyti 
visas tautas. organizaciją sukūrė menininkai. Jų dėka Raudonasis kaspinas 
tapo pasauliniu prevencijos ir solidarumo su ŽIV užsikrėtusiais ir AIDS 
sergančiais žmonėmis simboliu.

Pirmą kartą Raudonąjį kaspiną 70 000 žmonių prisisegė per koncertą, 
skirtą Fredžio Merkurio atminimui (1991 m. lapkritį Didžiojoje Britani-
joje). 1992 m. Holivude oskarų teikimo ceremonijoje šį kaspiną buvo 
prisisegę du trečdaliai žmonių. Dabar žmonės, norėdami parodyti savo 
solidarumą, Raudonąjį kaspiną nešioja visame pasaulyje.

Raudonąjį kaspiną galima pasidaryti ir pačiam. Išsikirpk trumpą 
(15 cm) raudoną juostelę, sulenk ją pusiau ir sukryžiavimo vietą persmeik 
segtuku.
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