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Santrauka
Tyrimo tikslas – nustatyti psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimą tarp aukštųjų mokyklų studentų ir įvertinti
jų vartojimo priežastis.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Pagrindu tyrimui atlikti buvo pasirinktas Europos Tarybos kovos su piktnaudžiavimu ir
neteisėta prekyba narkotikais, Švedijos informacijos apie alkoholį ir kitus narkotikus Tarybos sudarytas ESPAD klausi
mynas, kuris modifikuotas ir pritaikytas tiriamajam kontingentui. Apklausa buvo atliekama 2006–2007 m. Apklausos
duomenys apdoroti naudojant statistinės programos SPSS 15.0 versiją.
Rezultatai. Iš viso tyrime dalyvavo 1447 I–III kurso studentai, iš jų 22,9 proc. rūko. Dažniausiai rūkoma norint atsipalai
duoti. 67,7 proc. (95 proc. PI 65,14–70,10) studentų teigė vartojantys kavą. 46,9 proc. studijuojančiųjų vartoja energinius
gėrimus. 78 proc. (95 proc. PI 75,76–80,10) respondentų vartoja alkoholį. Dažniausiai įvardijama vartojimo priežastis –
noras atsipalaiduoti (39,2 proc.). 16,2 proc. (95 proc. PI 14,29–18,13) apklaustųjų teigė, kad yra bandę narkotikų. Labiau
siai paplitusi narkotinė medžiaga yra marihuana, kurią vartojo 10,7 proc. studentų per pastarąsias 30 dienų ir 45,1 proc. –
per gyvenimą. Labiausiai paplitęs narkotikų vartojimo būdas – rūkymas (60,9 proc. kada nors bandžiusiųjų narkotikus).
Aiškinantis narkotikų vartojimo priežastis, nustatyta, kad dažniausiai jie yra vartojami dėl kelių priežasčių (34,9 proc.;
95 proc. PI 24,92–45,20) arba iš smalsumo (30,2 proc.; 95 proc. PI 20,79–40,29). Net 86,3 proc. (95 proc. PI 84,45–88,04)
pakankamai žino apie psichiką veikiančių medžiagų žalingą poveikį sveikatai.
Išvados. Rūkymas ir alkoholio vartojimas yra paplitę tarp studentų. 67,7 proc. respondentų geria kavą, beveik pusė
(46,9 proc.) vartoja energinius gėrimus. 16,2 proc. studentų yra bandę narkotikų, o vartoja 6,9 proc. apklaustųjų. Pagrin
dinės psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys – noras atsipalaiduoti (39,2 proc.), narkotikai dažniausiai varto
jami iš smalsumo (62 proc.).
Raktažodžiai: psichiką veikiančios medžiagos, studentai, aukštoji mokykla.

ĮVADAS

Paskutiniojo dešimtmečio moksliniais duomenimis,
Europoje ir visame pasaulyje didžiąją dalį sveikatos
problemų sudaro psichikos ir elgesio sutrikimai. Tai
tampa ekonomine našta valstybėms, o psichikos svei
katos apsauga – vienu iš didžiausių rūpesčių [1].
Rūkymo pandemija yra viena iš labiausiai aktualių
visuomenės sveikatos problemų [2]. Rūkymas žaloja
beveik kiekvieną organą, sukeldamas daugelį ligų ir
bendrai pablogindamas rūkalių sveikatą [3]. Rūkymo
neigiamas poveikis sveikatai skaičiuojamas apytik
riai 438 tūkst. mirčių, arba beveik 1 iš 5 mirčių kiek
vienais metais Jungtinėse Amerikos Valstijose [4].
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Kiekvienais metais daugiau mirštama nuo tabako
negu nuo imunodeficito viruso (ŽIV), draudžiamų
narkotikų ir alkoholio vartojimo, autoavarijų, savižu
dybių ir žmogžudysčių visa tai sudėjus kartu [5–6].
Alkoholio vartojimas kelia grėsmę šeimai, dar
bui, skatina socialines problemas, tokias kaip alkoho
lizmas, nelaimingi atsitikimai, kriminalinė elgsena,
smurtas, žmogžudystės, savižudybės. Pasaulio svei
katos organizacijos duomenimis, apie 40–60 proc.
visų mirčių dėl tyčinių ir netyčinių traumų priežas
tis – alkoholio vartojimas [7].
Lietuvoje sparčiai didėja narkotikų pasiūla. Sin
tetiniai preparatai – ekstazis, LSD, amfetaminai ir
kiti – tvirtai įsigali juodojoje rinkoje, netgi vadinami
„diskotekų ar klubų narkotikais“. Marihuaną, hašišą
neatsakingai bandoma traktuoti kaip lengvus ir ne
pavojingus narkotikus [8].
Pastaraisiais metais atliekami psichologiniai ir so
cialiniai tyrimai bei studijos rodo, kad labiausiai pa
žeidžiama visuomenės dalis – jaunimas [9]. Šiuo metu
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vis daugiau 18–25 metų jaunimo vartoja medžiagas,
sukeliančias priklausomybę. Dėl to kyla didelė grės
mė jų sveikatai ir gyvybei [10].
Užsienio mokslininkų atliktų tyrimų duomenimis,
alkoholio ir narkotikų vartojimas universitetuose di
dėja [11–12]. Svarbu tai, kad dažniausiai pradedama
reguliariai vartoti narkotikus baigus mokyklą [13].
Studentų psichiką veikiančių medžiagų vartoji
mas yra labai aktuali visuomenės sveikatos problema,
nes studentų požiūris į priklausomybę sukeliančias
medžiagas gali lemti jų elgesį šeimoje, darbo rinkoje
ir visuomenėje bendrai [12].
Lietuvoje atlikta nemažai tyrimų siekiant įvertinti
įvairių tikslinių grupių polinkį žalingiems įpročiams.
1998 m. buvo atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti
psichoaktyviųjų medžiagų paplitimą tarp Vilniaus
universiteto medicinos programos studentų. Šio tyri
mo rezultatai atskleidė, kad šių medžiagų vartojimas
padidėja studijų metais [14].
Kontingentas parinktas ne atsitiktinai: I–III kur
so studentų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
dažnis ir požiūris į šias medžiagas gali parodyti, koks
jaunimas stoja į aukštąsias mokyklas; ar studentavi
mo pradžia yra žalingų įpročių pradžia, ar šios prob
lemos stiprėjimas.
Tyrimo tikslas – nustatyti psichiką veikiančių me
džiagų vartojimo paplitimą tarp aukštųjų mokyklų
studentų ir įvertinti jų vartojimo priežastis.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Pagrindu tyrimui atlikti buvo pasirinktas Europos
Tarybos kovos su piktnaudžiavimu ir neteisėta pre
kyba narkotikais, Švedijos informacijos apie alkoholį
ir kitus narkotikus Tarybos sudarytas ESPAD klausi
mynas, kuris modifikuotas ir pritaikytas tiriamajam
kontingentui. Anketą sudaro preambulė ir 44 klausi
mai. Klausimais siekta išsiaiškinti psichiką veikian
čių medžiagų vartojimą tarp studentų per pastarąsias
30 dienų, pastaruosius 12 mėn., per gyvenimą, taip
pat šių medžiagų vartojimo priežastis.

Iš viso tyrime dalyvavo 1447 I–III kurso studen
tai: 794 (54,9 proc.) Vilniaus kolegijos studentai,
554 (38,3 proc.) Vilniaus universiteto Medicinos fa
kulteto studentai ir 99 (6,8 proc.) Vytauto Didžiojo
universiteto studentai, iš kurių 505 (34,9 proc.) I kurso
(384 merginos ir 118 vaikinų), 548 (37,9 proc.) II kur
so (412 merginų ir 131 vaikinas) ir 380 (26,3 proc.)
III kurso (307 merginos ir 65 vaikinai) studentai.
Apklausos duomenys apdoroti naudojant statisti
nę programą SPSS 15.0. Psichiką veikiančių medžia
gų paplitimas vertintas procentais tarp I–III kurso
studentų, apskaičiuoti 95 proc. pasikliautiniai inter
valai. Dažnių skirtumų statistinis reikšmingumas
įvertintas skaičiuojant χ2 ir p reikšmes. Vidurkiams
palyginti naudotas Stjudento (t) kriterijus. Tikrinant
statistines hipotezes, pasirinktas reikšmingumo lyg
muo p < 0,05.

REZULTATAI

Iš 1413 studentų 22,9 proc. teigia rūkantys, kartais
parūko 13,2 proc. studijuojančiųjų I–III kurse. Statis
tiškai reikšmingai daugiau rūko studentų nei studen
čių – atitinkamai 33,2 proc. ir 20,1 proc. (p < 0,05).
60,31 proc. nuolat arba kartais rūkančiųjų teigė, kad
per pastarąsias 30 dienų rūkė kasdien, 17,18 proc.
dūmą traukė 1–2 kartus per savaitę. Vidutinis amžius,
kada pradedama rūkyti, yra 16,8 ± 2,62 metų. Dau
giausia studentų nurodė, kad rūkyti pradėjo būda
mi 16 metų amžiaus (moda = 16). Tyrimo metu siek
ta nustatyti rūkymo priežastis (1 lentelė). Dažniausiai
rūkoma norint atsipalaiduoti, trečdalis (30,6 proc.)
apklaustųjų būtent tai ir pažymėjo. Beveik penkta
dalis studentų rūko, nes tai jiems teikia malonumą
(17,9 proc.), kas dešimtas (11,8 proc.) respondentas
teigė, kad rūkymas jam padeda bendrauti. Analizuo
jant studentų žinojimą apie rūkymo žalingą poveikį,
nustatyta, kad beveik visi apklaustieji apie tai žino
(87,6 proc. Vytauto Didžiojo universiteto, 97,9 proc. –
Vilniaus kolegijos ir 97,5 proc. – Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto studentų).

1 lentelė. Rūkymo priežastys (N = 821)
Veiksnys
Rūkydamas atsipalaiduoju
Rūkymas teikia malonumą
Rūkymas padeda bendrauti
Nes draugai rūko
Negaliu atsisakyti
Nežinau
Kita
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Abs. skč.
251
147
97
45
97
79
105

Proc.
30,6
17,9
11,8
5,5
11,8
9,6
12,8

95 proc. PI
27,43–33,77
15,34–20,60
9,69–14,11
4,03–7,14
9,69–14,11
7,69–11,73
10,58–15,16
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67,7 proc. studentų nurodė vartojantys kavą. Apie
kofeino tabletes iš 1384 atsakiusiųjų tik 8 (0,6 proc.;
95 proc. PI 0,25–1,04) respondentai teigė, kad jas var
toja. Iš 1385 į klausimą apie energinių gėrimų vartoji
mą beveik pusė (46,9 proc.) studentų atsakė teigiamai.
Statistiškai reikšmingai mažiau merginų (42,3 proc.)
nei vaikinų (64,5 proc.) vartoja energinius gėrimus
(p < 0,001).
Iš visų apklaustųjų alkoholį vartoja 78 proc. stu
dentų, iš jų statistiškai reikšmingai (p = 0,03) mažiau
merginų (77 proc.), vartojančių alkoholį, nei vaikinų
(82,6 proc.). Taip pat statistiškai reikšmingai daugiau
alkoholį vartojančių studentų yra Vilniaus kolegijo
je (80,6 proc.), palyginti su Vytauto Didžiojo univer
siteto (61,9 proc.) ir Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto (77,1 proc.) studentais (p < 0,001). Vertin
tas alkoholinių gėrimų rūšių vartojimo paplitimas
tarp studentų. Nustatyta, kad labiausiai yra paplitę
alus (27,6 proc.) ir vynas (22,5 proc.). Beveik kas de
šimtas (8,3 proc.) respondentas vartoja stipriuosius
alkoholinius gėrimus. Tyrimu siekiama išsiaiškinti
priežastis, dėl kurių studentai vartoja alkoholį. Daž
niausiai įvardijama priežastis – noras atsipalaiduo
ti (39,2 proc.), draugų įtaką kaip priežastį paminėjo
3,5 proc. apklaustųjų (2 lentelė). Analizuojant studen
tų žinojimą apie alkoholio žalingą poveikį, nustaty
ta, kad 1349 (95,3 proc.) studentai žino, jog alkoholis

žalingas sveikatai. Statistiškai reikšmingai daugiau
merginų (96,1 proc.) nei vaikinų (92,7 proc.) žino apie
alkoholio daromą žalą (p = 0,04).
Analizuojant narkotikų vartojimo paplitimą,
16,2 proc. studentų teigė, kad yra bandę narkotikų. Sta
tistiškai reikšmingai mažiau merginų (11,5 proc.) nei
vaikinų (32,1 proc.), bandžiusių narkotikus bent kartą
gyvenime (p < 0,001). Į klausimą apie narkotikų var
tojimą per paskutinius 12 mėn. atsakė 289 (20,5 proc.)
studentai, t. y. penktadalis respondentų. Daugiausiai
tarp atsakiusiųjų teigiamai į šį klausimą buvo Vilniaus
kolegijos (42,2 proc.), mažiausiai Vytauto Didžiojo
universiteto (20 proc.) studentų (p = 0,02). Statistiškai
reikšmingai daugiau vaikinų (44,2 proc.) nei merginų
(29,1 proc.) per paskutinius 12 mėn. vartojo narkoti
kus (p = 0,02). Pirmosios pažinties su narkotikais am
žiaus vidurkis – 17,4 ± 1,89 metų. Didžioji dalis juos
pirmą kartą pabandė būdami 18 metų (moda = 18).
Jauniausias pabandymo amžius yra 12 metų, vyriau
sias – 25 metai. Analizuojant, kokios priežastys ska
tina pabandyti narkotikų, nustatyta, kad 62 proc.
bandžiusiųjų tai darė iš smalsumo ir mažesnė da
lis – siekdami pajausti malonumą (5,1 proc.) arba
tai daryti juos skatino kelios priežastys (17,1 proc.)
(3 lentelė). Tarp kada nors bandžiusiųjų narkotikus
labiausiai paplitusi narkotinė medžiaga yra marihu
ana, kurią vartojo 10,7 proc. studentų per pastarąsias

2 lentelė. Alkoholio vartojimo priežastys (N = 1112)
Veiksnys
Atsipalaiduoti
Sumažinti stresą
Nes draugai vartoja
Noriu pasijausti laimingesnis
Neturiu ką veikti
Siekdamas apsvaigti
Noriu užmiršti problemas
Kita (šventės, įvairios progos, „skanu“, „patinka“, „po egzamino“)
Keli variantai

Abs. skč.
436
40
39
4
16
27
6
158
386

Proc.
39,2
3,6
3,5
0,4
1,4
2,4
0,5
14,2
34,7

95 proc. PI
36,33–42,09
2,58–4,77
2,51–4,66
0,10–0,79
0,82–2,22
1,61–3,41
0,20–1,05
12,21–16,32
31,91–37,53

3 lentelė. Veiksniai, skatinantys pabandyti narkotikų (N = 234)
Veiksnys
Siekdamas apsvaigti
Nenorėjau išsiskirti iš draugų
Neturėjau ką veikti
Iš smalsumo
Norėjau užmiršti problemas
Norėjau pajausti malonumą
Kita
Nepamenu
Kelios priežastys

Abs. skč.
2
7
3
145
6
12
12
7
40

Proc.
0,9
3
1,3
62
2,6
5,1
5,1
3
17,1

95 proc. PI

0,10–2,37
1,21–5,52
0,27–3,07
55,41–68,07
0,95–4,94
2,68–8,29
2,68–8,29
1,21–5,52
12,50–22,16
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4 lentelė. Narkotinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp kada nors vartojusiųjų narkotines medžiagas
Narkotinė medžiaga
Migdomieji / raminamieji vaistai be gydytojo paskyrimo
(N = 192)
Amfetaminai
(N = 199)
LSD
(N = 180)
Kokainas
(N = 176)
Heroinas
(N = 179)
Ekstazis
(N= 193)
Haliucinogeniniai grybai
(N = 177)
Marihuana ir hašišas
(N = 215)
Alkoholis su narkotikais
(N = 214)

Taip (per 30 dienų)
Abs. skč.
Proc.
5
2,6

Taip (per 12 mėn.)
Abs. skč.
Proc.
12
6,3

Taip (per gyvenimą)
Abs. skč.
Proc.
34
17,7

7

3,5

8

4

51

25,6

–

–

6

3,3

11

6,1

–

–

–

–

2

1,1

1

0,6

2

1,1

5

2,8

9

4,7

10

5,2

23

11,9

1

0,6

5

2,8

10

5,6

23

10,7

36

16,7

97

45,1

20

9,3

33

15,4

61

28,5

5 lentelė. Narkotikų vartojimą lemiantys veiksniai (N = 86)
Veiksnys
Pamiršti rūpesčius
Atsipalaiduoti
Pajausti malonumą
Sumažinti stresą
Iš smalsumo
Negaliu atsakyti
Nežinau
Kelios priežastys

Abs. skč.
1
4
6
1
26
1
9
30

30 dienų ir 45,1 proc. – per gyvenimą. Tyrimo duo
menys rodo, kad studentai nevengia vartoti alkoho
lio kartu su narkotikais (4 lentelė). Labiausiai papli
tęs narkotikų vartojimo būdas – rūkymas (60,9 proc.
kada nors bandžiusiųjų narkotikus). Aiškinantis nar
kotikų vartojimo priežastis, nustatyta, kad dažniau
siai jie yra vartojami dėl kelių priežasčių (34,9 proc.)
arba iš smalsumo (30,2 proc.) (5 lentelė). Studentai
buvo klausiami, ar žino apie žalingą narkotikų po
veikį. Net 86,3 proc. (95 proc. PI 84,45–88,04) atsakė
teigiamai. 80,2 proc. (95 proc. PI 71,09–87,33) studen
tų, kurie per pastaruosius 12 mėn. vartojo narkotikus,
atsakė, jog pakankamai žino apie šių medžiagų žalin
gą poveikį sveikatai.

REZULTATŲ APTARIMAS

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
duomenimis, beveik kas trečias pasaulio žmogus
rūko. Bendras rūkymo paplitimas – 1,1 mlrd. žmonių
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Proc.
1,2
4,7
7
1,2
30,2
1,2
10,5
34,9

95 proc. PI
0,03–4,25
1,28–9,97
2,60–13,20
0,03–4,25
20,79–40,29
0,03–4,25
4,90–17,71
24,92–45,20

pasaulyje, iš kurių 250 mln. yra jaunimas iki 18 metų
amžiaus.
JAV atliktų tyrimų rezultatai atskleidė, kad rūky
mas vis labiau plinta tarp aukštųjų mokyklų studentų.
31 proc. JAV aukštųjų mokyklų studentų rūkė regu
liariai, 75 proc. buvo bandę rūkyti nors kartą.
FINBALT studijos duomenimis, 2002 m.
20–24 metų amžiaus grupėje reguliariai rūkė
33,8 proc. vyrų ir 14,3 proc. moterų [15]. 2000 m. at
liktos Kauno miesto universitetų studentų apklausos
metu nustatyta, kad reguliariai rūkė 29,5 proc. I kur
so vaikinų ir 18,8 proc. merginų [16]. Kitose šalyse
atlikti tyrimai rodo panašią tendenciją. Galima teig
ti, kad mūsų tyrimo duomenys yra panašūs, nes sta
tistiškai reikšmingai trečdaliu rūkančių merginų ma
žiau nei vaikinų.
Legaliai tabako gaminiai parduodami nuo 18 metų,
tačiau net 87 proc. nuolat rūkančių asmenų rūky
ti pradeda anksčiau [16]. Anksčiau atlikto tyrimo
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duomenimis, reguliariai rūkantys Kauno universi
tetų studentai pradėjo rūkyti būdami vidutiniškai
16 metų amžiaus [16].
Įvairių tyrimų rezultatai rodo, kad apie 80 proc.
asmenų rūkyti pradeda iki 18 metų, o nepradėjusie
ji iki 25 metų dažniausiai nedaro to ir vėliau. Taigi
dauguma pradeda rūkyti dar nesuvokdami šio ža
lingo įpročio pasekmių [17]. Mūsų tyrimo duomeni
mis, dažniausiai studentai pradeda rūkyti 16 metų,
o tai sudaro prielaidą jiems ir toliau rūkyti, įtrauk
ti kitus bendraamžius ar net jaunesnio amžiaus
jaunuolius(-es).
Didelės įtakos rūkymui turi draugai, artimieji ir,
žinoma, viešoji reklama. Nors teigiama, kad tabako
kampanijų reklamos nukreiptos tik į rūkančius suau
gusiuosius, tačiau tai padeda padaryti rūkymą socia
liai priimtinu ir netgi pageidaujamu tarp jaunų žmo
nių [18]. Mūsų atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia,
kad draugai turi mažiausią įtaką, jaunimas labiau yra
linkęs mėgdžioti suaugusiuosius, kurie rūko norėda
mi atsipalaiduoti nuo gyvenimo problemų. Jaunimas
taip pat įsivaizduoja, kad suaugusiųjų problemos ir
rūkymas tai priimtina.
Mūsų tyrimo duomenimis, jau 77,7 proc. I kur
so studentų vartoja alkoholį, kas penktas (20,5 proc.)
rūko, 66,7 proc. geria kavą, 16,3 proc. bent kartą yra
pabandę narkotikų ir pusė (47,9 proc.) I kurso studen
tų vartoja energinius gėrimus. Tad akivaizdu, kad į
aukštąsias mokyklas įstoja studentai, jau vartojantys
psichiką veikiančias medžiagas, o šių medžiagų var
tojimo paplitimas per trejus metus išlieka panašus
(p > 0,05). Lyginant su Europoje atliktų tyrimų rezul
tatais, taip pat galima rasti skirtumus. Olandijoje at
likto aukštųjų mokyklų tyrimo duomenys parodė la
bai didelį alkoholio vartojimą – jį vartojo net 95 proc.
studentų. Tai viena dažniausiai vartojamų psichoak
tyviųjų medžiagų [11]. Dažnai alkoholiniai gėrimai,
kaip ir tabakas, vartojami dėl psichologinio povei
kio. Moterys ir vyrai dažniausiai nurodo skirtingas
tabako, alkoholio vartojimo priežastis. Moterys juose
skandina nesutarimus, alkoholis joms padeda išlieti
emocijas, jausmus. Vyrai mano išgėrę esą sąmojinges
ni, linksmesni, be to, išgėrus lengviau pradėti pažintį
su priešingos lyties atstovėmis. Nepilnamečiai alko
holį vartoja norėdami pasijausti suaugę, apsvaigimas
suteikia daugiau drąsos, ryžto veikti. Įdomus rezul
tatas – 39,2 proc. studentų alkoholį vartoja norėdami
atsipalaiduoti, nors daugiau nei pusė (54,4 proc.) res
pondentų nurodė, kad mokslo krūvis jiems optima
lus. Galime teigti, kad studentai turi gana daug kitų
problemų, kurias bando spręsti vartodami alkoholį.
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Psichiatras Ė. Krepelinas yra pastebėjęs, kad al
koholikais dažniausiai tampa tie, kurie pradeda iš
gėrinėti būdami jaunesni nei 20 metų. Tai patvirtina
įvairiose šalyse atlikti tyrimai – kuo jaunesnis žmo
gus įninka į vyną ir degtinę, tuo šių gėrimų poveikis
žalingesnis [19]. Moksleiviai anksti pradeda vartoti
alkoholinius gėrimus. Vaikai imituoja vyresniuosius
(pirmiausia paveldi šeimos tradicinius alkoholio var
tojimo papročius), vėliau ar lygiagrečiai pamėgdžio
ja bendraamžius arba šių gėrimų pabando tiesiog iš
smalsumo. Galima teigti, kad mūsų tyrime dalyvau
jantys studentai turėjo neigiamą pavyzdį praeityje,
taip pat patys tampa blogu pavyzdžiu jaunesniesiems.
Jungtinėse Amerikos Valstijose koledže atlikto ty
rimo duomenimis, 51 proc. studentų vartoja energi
nius gėrimus [23]. Mūsų apklausos rezultatai parodė,
kad 1–2 kartus per mėnesį energinius gėrimus varto
jo 34,9 proc. studentų sesijos metu ir 42,3 proc. – ne
sesijos metu.
Narkomanija – aktualus ir sudėtingas šiandienos
reiškinys, egzistuojantis praktiškai kiekvienoje vals
tybėje. Jai nėra teritorinių, nacionalinių, religinių
ribų, tai liga, kuri nesirenka žmonių pagal amžių, lytį,
išsilavinimą ar socialinę padėtį. Įvairių mokslinin
kų duomenimis, kai narkotikų vartojimas tam tikro
je populiacijoje yra daugiau nei 10 proc., tai jau yra
problema ir grėsmė tos populiacijos saugumui [20,
21]. Tad galima teigti, kad Lietuvoje neegzistuoja nar
kotikų vartojimo aukštosiose mokyklose problema,
tačiau nereikėtų palikti šio dalyko be priežiūros, būti
na pastovi šio reiškinio paplitimo stebėsena, būtinos
efektyvios, optimalios ir laiku taikomos prevencinės
priemonės.
1996 ir 2001 m. atliekant lyginamųjų narkotikų
vartojimo studijas tarp paskutiniojo kurso San Pau
lo universiteto studentų nustatytas aukštas kokaino,
kreko, amfetamino ir lakių uostomųjų medžiagų pa
stovus vartojimas ir vartojimas pirmą kartą. Kasdien
vartojamos psichiką veikiančios medžiagos: alkoholis,
tabakas, marihuana, uostomosios medžiagos, haliuci
nogenai [22]. Mūsų tyrimo duomenimis, kasdien var
tojamos medžiagos – alkoholis ir tabakas. Nustatytas
kiek aukštesnis nei kitų narkotinių medžiagų mari
huanos bei heroino vartojimas per pastarąsias 30 die
nų ir per paskutinius 12 mėn. Pagal narkotikų vartoji
mo dažnumą asmenys gali būti suskirstyti į 5 grupes:
1. Rizikos grupė – tai asmenys, kurie dėl tam tikrų
priežasčių turi padidėjusią tikimybę imti vartoti nar
kotikus. 2. Eksperimentatoriai – tai asmenys, kurie
pavartoja narkotikus vieną ar kelis kartus, o po to
jų atsisako. 3. Nereguliarūs vartotojai – šie asmenys
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vartoja narkotikus nepastoviai, jiems dar nėra išsivys
čiusi nei psichinė, nei fizinė priklausomybė. 4. Regu
liarūs vartotojai – narkotikus vartoja pastoviai, jiems
vystosi psichinė ir fizinė priklausomybė. 5. Priklau
somi nuo narkotikų asmenys – nuolat vartojant jau
išsivysto priklausomybės liga. Šios grupės skiriasi ne
tik pagal vartojimo dažnumą, bet ir pagal problemas,
kurias sukelia narkotikų vartojimas. Rizikos grupė
beveik neturi su narkotikų vartojimu susijusių pasek
mių. Eksperimentatoriai jau gali turėti, o neregulia
rūs vartotojai dažniausiai turi tiek susijusių su sveika
ta (pvz.: kraujo užkrėtimas, hepatitas), tiek socialinių
problemų (pvz.: policijos sulaikymas, smulkūs nusi
žengimai, konfliktai su tėvais, mokymosi problemos).
Dažnėjant narkotinių medžiagų vartojimui, atsiran
da psichinė ir fizinė priklausomybė bei toliau daugėja
problemų.
Studentai psichiką veikiančias medžiagas vartoja
dėl įvairių priežasčių. Rūko, nes tai teikia malonumą
ir padeda bendrauti, geria alkoholį norėdami suma
žinti stresą ir atsipalaiduoti, o malonumo siekimas
skatina juos vartoti narkotikus. Tačiau rūkymas, al
koholis ir kitos psichiką veikiančios medžiagos ne
išsprendžia jaunimo problemų, o jas tik paaštrina.
Apklausos rezultatai rodo, kad studentai suvokia rū
kymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo žalą, tačiau
į aukštąsias mokyklas jie įstoja jau turėdami žalingų
įpročių. Paradoksalu, kad 97 proc. apklaustųjų žino
apie rūkymo sukeliamą žalą, 95 proc. – apie alkoholio
vartojimo pasekmes, tačiau alkoholį ir tabaką vartoja
nemaža dalis studentų. Šiuo atveju svarbu jiems pa
tiems suprasti, kuris problemų sprendimo būdas ge
resnis ir sėkmingesnis.
Pagrindiniai elementai, kurie yra veiksmin
giausi dirbant narkotikų prevencijos srityje, yra

visuomenės supažindinimas su narkomanijos prie
žastimis, jos keliamomis problemomis bei šios
problemos prevencijos būdais. Tačiau tam, kad į
aukštąsias mokyklas stotų jaunimas, kuris nėra įsi
traukęs į žalingų įpročių liūną, būtina prevencinį
darbą vykdyti šeimoje nuo pat gimimo. Pagrindinis
prevencijos šeimoje elementas – tai asmeninis tėvų
ar kitų giminaičių pozityvus pavyzdys. Prevenci
ja – tai ne vienkartinis aktas, o ilgas, sistemingas
darbas, todėl ji veiksmingesnė, kai yra planuojama.
Labai svarbu žinoti, kad nuostatoms, vertybėms,
savigarbai ir savęs vertinimui ugdytis padeda vi
sas jaunimo socializacijos procesas. Socializacijos
procesas prasideda šeimoje ir plečiasi įtraukdamas
bendraamžių, kitų suaugusiųjų asmenų gyvenimo
ir elgesio modelį.

Išvados

1. Rūkymas yra paplitęs tarp studentų. Rūko
22,9 proc. I–III kurso aukštųjų mokyklų studentų.
Didžioji jų dalis (60,3 proc.) rūko kasdien.
2. Alkoholio vartojimas yra dažnas tarp studijuo
jančiųjų aukštojoje mokykloje. Jį vartoja 78 proc.
I–III kurso studentų.
3. 67,7 proc. studentų geria kavą, beveik pusė
(46,9 proc.) vartoja energinius gėrimus.
4. 16,2 proc. studentų yra bandę narkotikų, o vartoja
6,9 proc. studijuojančiųjų.
5. Pagrindinės psichiką veikiančių medžiagų varto
jimo priežastys – noras atsipalaiduoti (39,2 proc.),
narkotikus dažniausiai vartoja iš smalsumo
(62 proc.).
Straipsnis gautas 2011-01-12, priimtas 2011-02-21
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Summary
The aims of study were to determine psychoactive sub
stance use prevalence among higher school students and
evaluate reasons of their use.
Methods. The basis of the survey was selected Council of
Europe against drug abuse and illicit trafficking in drugs,
Swedish Council for Information on Alcohol and other
Drugs Council concluded the ESPAD questionnaire, mod
ified and adapted to the research contingent. The survey
was conducted in 2006–2007. The survey data were proc
essed using the statistical program SPSS version 15.0.
Results. A total of 1447 I–III year students, of whom 22,9 %
smoke. The most students are smoking to relax. Coffee
drink 67,7 %. 46,9 % – use energy drinks. 78 % use alco
hol. Most frequently identified cause - the desire to relax
(39,2 %). 16,2 % claimed that they have tried drugs. The
most common narcotic substance is marijuana, which
used 10,7 % students over the past 30 days and 45,1 % –
over a lifetime. The most common method of drug use
is smoking (60,9 % have ever tried drugs). Analyzing the
causes of drug use, found that in most cases they are used

for several reasons (34,9 % (95 % CI 24,92 to 45,20) or out
of curiosity (30,2 %). Even 86,3 % (95 % CI 84,45 to 88,04)
know enough that psychoactive substances are harmful to
their health.
Conclusions. Smoking and alcohol use is prevalent among
higher school students. 16,2% students have tried drugs,
6,9 % students used them. The main psychoactive sub
stance use cause – the desire to relax (39,2 %). Drugs often
are used by out of curiosity (62 %).
Keywords: psychoactive substances, students, high
school.
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