
PRIKLAUSOMYBĖ NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas. Neteisėtai vartojamos narkotinės ir 

psichotropinės medžiagos vadinamos tiesiog narkotikais. Narkotikai – tai į sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės 

medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus 

sveikatos sutrikimą ar pavojų žmogaus sveikatai. Tokias medžiagas dar vadiname 

psichoaktyviosiomis medžiagomis. Psichoaktyviosios medžiagos sukelia psichikos ir elgesio 

sutrikimus bei priklausomybės sindromą. Psichoaktyviųjų medžiagų grupei priklauso ne tik 

narkotinės, psichotropinės, bet ir kitos medžiagos, su kurių vartojimu tiesiogiai ar netiesiogiai 

galima susidurti kasdieniame gyvenime, - tai alkoholis, tabakas, cheminės medžiagos, raminamieji, 

migdomieji vaistai, lakiosios medžiagos. Jos ypač pavojingos vaikams. Mokslininkų duomenimis, 

būtent paauglystėje padidėja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizika. Yra žinoma, kad kuo 

jaunesniame amžiuje pradedamos vartoti psichoaktyviosios medžiagos, tuo didesnė yra 

priklausomybės tikimybė. Vienintelė prielaida priklausomybei išsivystyti yra pats psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimas. 

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos medicinoje vartojamos kaip vaistai, taip pat 

mokslo tikslams. Kai kurias narkotines ir psichotropines medžiagas dėl pavojingumo sveikatai 

draudžiama vartoti medicinos praktikoje. Net medicinos tikslams vartojamos narkotinės bei 

psichotropinės medžiagos yra taip pat pavojingos sveikatai – gresiančios sunkiomis pasekmėmis, jei 

jomis piktnaudžiaujama ar jos vartojamos be gydytojo paskyrimo. Jei šios medžiagos vartojamos be 

gydytojo paskyrimo, siekiant apsisvaiginti, toks vartojimas yra neteisėtas. Už neteisėtą narkotinių 

medžiagų vartojimą, laikymą, platinimą gresia ir baudžiamoji atsakomybė. Neteisėtai gaminamų 

narkotikų sudėtyje esančios įvairios priemaišos gali sukelti didelį pavojų vartojančiojo sveikatai, o 

dažnai ir gyvybei. Asmenys, nežinodami, ką vartoja, gali mirtinai apsinuodyti net nuo pirmosios 

dozės. Kaip rodo konfiskuotų narkotikų sudėties tyrimai, siekiant pelno, narkotikai gaminami su vis 

didesnėmis neaiškios kilmės sintetinių medžiagų priemaišomis.  

Lietuvos rinkoje, kaip ir visame pasaulyje, nuolat atsiranda naujų psichoaktyvų efektą 

sukeliančių sintetinių cheminių medžiagų. Kvaišalų platintojai minėtus produktus siūlo kaip 

sveikatai nekenksmingus oro gaiviklius, smilkalus, rūkalus, žolelių mišinius, skirtus kambarių 

aromatizavimui. Dar vienas pasaulinei rinkai pristatytas elektroninis produktas, skirtas „sveikam“ 

rūkymui ar kaip pagalbinė priemonė metantiems rūkyti – elektroninė cigaretė. Pasaulio sveikatos 

organizacija (PSO), tabako kontrolės organizacijos bei mokslininkai skatina visus vartotojus elgtis 

apdairiai ir susilaikyti nuo elektroninių cigarečių įsigijimo ir vartojimo, kadangi iki šiol nėra 

mokslinių tyrimų, patvirtinančių šio produkto naudojimo saugumą. Tuo tarpu prekybininkai 

aktyviai užsiima elektroninių cigarečių prekyba. Jų įsigyti siūloma tiek internete, tiek parduotuvėse. 
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