NAUJOS PSICHOAKTYVIOS MEDŽIAGOS
(angl. new psychoactive substances, NPS)
IR KITOS KONTROLIUOJAMOS MEDŽIAGOS

Lietuvos Respublikos
nuodingųjų medžiagų
kontrolės įstatymas
Nr. IX-456

LR sveikatos apsaugos
ministro
2004 m. gruodžio 30 d.
įsakymas Nr. V-975
„Dėl Nuodingųjų
medžiagų pagal jų
toksiškumą sąrašo
patvirtinimo“

Izobutilnitritas
CAS Nr. 542-56-3
Izopropilnitritas
CAS Nr. 541-42-4
Amilnitritas
CAS Nr. 110-46-3
Cikloheksilnitritas
CAS Nr. 5156-40-1

Naujos psichoaktyvios medžiagos – tai naujos gamtinės ar sintetinės medžiagos,
kurios gali stimuliuoti arba slopinti jas vartojančio žmogaus centrinę nervų sistemą ir
taip gali sukelti haliucinacijas, lemti judėjimo funkcijos, mąstymo, elgesio, suvokimo,
sąmoningumo ir nuotaikos pokyčius.

NPS kontrolė
• Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kontrolės Įstatymas Nr. Vlll-602
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000-01-06 Įsakymas Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių
medžiagų sąrašų patvirtinimo“, I sąrašas

NPS kontrolė:
• Individualia tvarka
• Narkotinių ir psichotropinių medžiagų darinių grupėmis

I sąrašas – Narkotinės ir psichotropinės medžiagos,
draudžiamos vartoti medicinos tikslams

Darinių grupių kontrolė:
Įstatymo 3 straipsnis „...visiems dariniams, priskirtiniems šiai grupei,
automatiškai taikomas tas pats kontrolės režimas, kaip ir pagrindiniam junginiui“.
Fenciklidino darinių
ir fenciklidino
bioizosterinių darinių
grupė

„bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il) cikloheksan-1amino dariniai, turintys (arba neturintys) 2-chlor-,
3-amino- arba 3-metil-, 4-fluor-, 3- arba 4-hidroksiarba 3- arba 4-metoksi radikalų fenilo žiedo padėtyse,
kondensuotą benzo žiedą...“

Fenetilamino darinių
grupė

„bet kokie 2-feniletanamino dariniai, turintys metoksiradikalų 3-, 4-, 2,4-, 2,5-, 3,4-, 2,6-, 2,4,6- arba 3,4,5fenilo žiedo padėtyse; 4-alkoksi-3,5-dimetoksi radikalų
fenilo žiede...“

Katinono darinių ir
katinono bioizosterinių
darinių grupė

„bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1(2-naftil)-1-propanono ir 2-amino-1-(tien-2-il)-1propanono dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-,
alkoksi-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi- ...“

Piperazino darinių
grupė

„bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys
(arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba
trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba 4-oje fenilo žiedo
padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-,
3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede...“

Pirovalerono darinių
ir pirovalerono
bioizosterinių darinių
grupė

„bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba
1-(tien-2-il)-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai,
turintys arba neturintys 4-alkil-, 4-halogen-, 4-metoksi-,
3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-...“

Triptamino darinių
grupė

„bet kokie 2-(1H-indol-3-il) etanamino dariniai, turintys
(arba neturintys) hidroksi-, metoksi-, metilendioksi-,
acetoksi- arba halogeno radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje
indolo žiedo padėtyje, metil- radikalą 2-oje indolo žiedo
padėtyje, metil-, dialkil- ...“

Amfetamino darinių
ir amfetamino
bioizosterinių darinių
grupė

„bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys 3-,
4-alkoksi-, 2,4-, 3,4- arba 2,5-dialkoksi-, 2,4,6-trialkoksi-,
3,4-metilendioksi- - arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-;
halogen- ...“

Fenidato darinių grupė

„bet kokie 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato dariniai
(išskyrus metilfenidatą), turintys arba neturintys 4-alkil-,
3-halogen-, 4-halogen-, 3,4-dihalogen- radikalų fenilo
žiede; benzo- kondensuotą žiedą 3,4-fenilo žiedo
padėtyje...“

Sintetinių kanabinoidų
darinių grupė

1 pogrupis
Indol- ir indazol-3-ilmetanonai
ir indol-, indazol- arba
5-halogenfenilpirazol-3karboksamidai...

2 pogrupis

3 pogrupis

4 pogrupis

5 pogrupis

Naftilmetilindolai

Naftoilpirolai

Naftilmetilindenai

Cikloheksilfenoliai

