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Santrauka. Kai kurie liberalios narkotikų politikos šalininkai pasaulyje ir Lietuvoje bando
įteigti, kad marihuanos ir kitų kanapių produktų vartojimas yra nekenksmingas ir marihuaną
galima vartoti medicininiais tikslais. Kiti autoriai teigia, jog reguliarus marihuanos vartojimas
visada skatina stipresnių narkotikų vartojimą ir  priklausomybę.

Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti marihuanos ir kitų narkotikų vartojimo sąsajas, nustatyti
veiksnius, kurie skatina marihuanos vartotojus išbandyti ir kitus narkotikus, įvardyti elgesio bei
požiūrio į narkotikus ir narkomaniją skirtumus tarp reguliarių ir nereguliarių marihuanos
vartotojų.

Tyrimas atliktas šešiose Klaipėdos profesinio ugdymo mokyklose. Apklausta 912 šių mokyklų
pirmojo kurso moksleivių, kurių amžiaus vidurkis – 17,5 metų. Apklausai naudota anoniminė
anketa, duomenys apdoroti naudojant SPSS programą.

Tyrimo metu nustatyta, kad 15,6 proc. profesinio ugdymo mokyklų vaikinų ir 4,9 proc. merginų
rūkė marihuaną daug ar labai daug kartų (gerokai daugiau kaip 20 kartų). Šie moksleiviai –
reguliarūs marihuanos vartotojai, kuriems jau gali būti reikalinga medicininė pagalba. Reguliarių
marihuanos vartotojų elgsena, požiūris į narkotikų vartojimą reikšmingai skyrėsi nuo nereguliarių
vartotojų elgsenos ir požiūrio. Reguliarūs marihuanos vartotojai išbandė ir kitus nelegalius
narkotikus: 58,6 proc. išbandė psichostimuliatorius (amfetaminus, ekstazį ir kt.), 20,0 proc. –
injekcinius narkotikus, 19,2 proc. – įvairius kitus narkotikus, 42,4 proc. – alkoholinius gėrimus
su tabletėmis. Remiantis šiais duomenimis, galima teigti, jog reguliarus marihuanos vartojimas
skatina ir kitų narkotikų vartojimą.

Įvadas
Pastaruoju metu Lietuvos periodinėje spaudoje, per

internetą, jaunimui skirtuose leidiniuose vis dažniau
skelbiamas liberalus požiūris į kanapių ir jos produktų
vartojimą. Teigiama, kad marihuanos ar hašišo varto-
jimas nekenksmingas ir nesukelia fizinės bei psichinės
priklausomybės, kad šie narkotikai neskatina kitų
stipresnių narkotikų vartojimo, kad „žolytė“ geriau
už alkoholinius gėrimus ir pan. Neatsakingi straipsnių
autoriai arba pasisakymai apie marihuanos vartojimą
medicinoje, marihuaną kaip tabako rūšį ir neva tei-
giamą Olandijos patirtį, taip pat dezinformuoja visuo-
menę. Kai kurie jaunimo organizacijų ir visuomenės
veikėjai netgi kelia klausimą apie kanapių produktų
legalizavimo galimybę Lietuvoje, neįsigilinę į skau-
džią patirtį tų šalių, kur tai buvo padaryta, o vėliau
skubiai uždrausta. Paaugliai ir jaunimas ypač imlūs
tokio pobūdžio informacijai (1–4).

Pasaulio mokslinėje literatūroje pakanka įrodymų,
jog marihuanos ar kitų kanapių produktų vartojimas

žalingas ir turi tokių pat neigiamų pasekmių kaip ir
kitų narkotikų vartojimas. JAV nacionalinio narkoma-
nijos instituto (NIDA) 2000 m. duomenimis, marihua-
na veikia daug stipriau nei buvo manyta iki 1970 m.,
nes atsirado įvairaus stiprumo marihuanos rūšių. 2000
metais marihuana JAV greitosios pagalbos centre bu-
vo minima šešis kartus dažniau nei 1990 metais. 1999
metais užregistruota 225 tūkst. amerikiečių, pradėjusių
gydytis nuo narkomanijos, pasireiškus priklausomybei
nuo marihuanos. Šis skaičius tik šiek tiek mažesnis
už skaičių amerikiečių, kurie tais metais gydėsi nuo
heroino priklausomybės (4, 5). Tą patį byloja ir kitų
šalių duomenys (6–9). Reguliarus kanapių vartojimas
siejamas su psichikos ligų, ypač šizofrenijos, depre-
sijos padažnėjimu (10). Marihuanos vartojimas sąly-
gojo šimtų jaunų žmonių mirtį autoavarijose, nes nei-
giamai veikia dėmesio koncentraciją ir koordinaciją
(11).

Daugelis tyrėjų sutinka, jog, pabandžius marihua-
nos keletą ar net keliolika kartų, neišsivysto priklauso-
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mybė ir neatsiranda potraukis stipresniems narkoti-
kams. Tačiau reguliarus kanapių produktų vartojimas
yra pavojingas ir gali būti priklausomybės šiems ir
kitiems narkotikams išsivystymo priežastis (12–16).

Ilgametės darbo su kanapių vartotojais patirties
neturime, todėl Lietuvoje nepakanka įrodymų, jog re-
guliarus kanapių vartojimas yra žalingas ir gali skatinti
stipresnių narkotikų vartojimą. Šio darbo tikslas – iš-
nagrinėti reguliaraus marihuanos ir kitų narkotikų var-
tojimo sąsajas, nustatyti veiksnius, kurie skatina mari-
huanos vartotojus išbandyti ir kitus narkotikus, įvar-
dyti elgesio bei požiūrio į narkotikus ir narkomaniją
skirtumus tarp reguliarių ir nereguliarių marihuanos
vartotojų.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Iš Klaipėdos šešių profesinio ugdymo mokyklų pir-

mojo kurso atsitiktiniu būdu atrinkta vidutiniškai po
aštuonias grupes moksleivių. Vykdant tyrimą, atlikta
anoniminė anketinė moksleivių apklausa. Anketą su-
darė 39 klausimai, kuriuose atsispindėjo: bendrieji
klausimai (lytis, amžius, gyvenamoji vieta); klausimai
apie respondentų požiūrį į narkotikus, narkotikų varto-
jimą, narkomaniją kaip reiškinį; klausimai apie nele-
galių narkotikų vartojimą, vartojimo dažnumą ir var-
tojimo priežastis; klausimai apie respondentų gyvense-
ną, elgesį, kitus žalingus įpročius, sveikatos būklę, san-
tykius su šeima ir kt.

Parengta anketa buvo išbandyta su dviem mokslei-

vių grupėmis, o pakoreguotas galutinis variantas
naudotas moksleivių apklausai. Iš viso surinktos 954
anketos. Patikrinus duomenų kokybę, galutinei ana-
lizei panaudota 912 anketų: 507 vaikinų ir 405 mer-
ginų (atsako dažnis – 95 proc.) (1 lentelė). Tyrime
dalyvavo 16–19 metų vaikinai ir merginos, kurių am-
žiaus vidurkis – 17,56 metų (vaikinų amžiaus vidur-
kis – 17,51 metų; merginų – 17,63 metų).

Nemažai vaikinų ir merginų atsakymuose į klausi-
mą, „kiek kartų bandėte marihuaną ar kitus kanapių
produktus“, nurodė „daug“ arba „labai daug“ (2 len-
telė). Pasirinkusieji tokį atsakymo variantą tvirtino,
jog bandymų buvo tiek daug, kad jie negali suskai-
čiuoti, bet tai gerokai kartų daugiau nei 20. Kadangi
tarp respondentų (vaikinų ir merginų) nebuvo nė vie-
no, nurodžiusio konkretų skaičių didesnį už 20, pasi-
rinktas toks grupavimo variantas: bandė „nedaug kar-
tų“ (nuo 1 iki 20) ir bandė „daug ir labai daug kartų“
(daugiau kaip 20).

Susidomėta šia grupe respondentų, kurie nurodė
„daug ir labai daug kartų“ bandę kanapių produktus.
Tyrėjų nuomone, tai reguliarūs narkotikų vartotojai,
skirtingai nuo likusių respondentų, bandžiusių mari-
huaną nuo 1 iki 20 kartų, kurie gali būti įvardyti kaip
nereguliarūs vartotojai.

ESPAD – 2003 tyrimo rezultatuose (1) pažymima,
kad moksleiviams, kurie daugiau kaip 20 kartų, o tuo
labiau daugiau kaip 40 kartų bandė kokį nors narko-
tiką, jau reikalinga medicinos pagalba gydymo įstai-

1 lentelė. Visų  respondentų  pasiskirstymas pagal lytį ir sąsają su narkotikų vartojimu

               Vaikinai               Merginos       Visi respondentai
                          Moksleiviai                 N=507                N=405                N=912

sk. proc. sk. proc. sk. proc.
Visi respondentai, dalyvavę tyrime 507 100,0 405 100,0 912 100,0
Jokių narkotikų nevartoję moksleiviai 223 44,0 235 58,0 458 50,2
Išbandė nors vieną narkotiką bent kartą gyvenime 284 56,0 170 42,0 454 49,8
Išbandė marihuaną nors kartą gyvenime 281 55,4 109 26,9 390 42,8
Vartojo marihuaną <20 kartų 202 39,8 89 22,0 291 31,9
(nereguliarūs vartotojai)
Vartojo marihuaną >20 kartų 79 15,6 20 4,9 99 10,9
(reguliarūs vartotojai)
Išbandė psichostimuliatorius (amfetaminus, 111 21,9 87 21,5 198 21,7
ekstazį ir kt.) nors kartą gyvenime
Išbandė narkotikus su alkoholiniais gėrimais 71 14,1 70 17,3 141 15,5
nors kartą gyvenime
Buvo daug kartų (>20) apsvaigę nuo alkoholio 282 55,6 83 20,5 365 40,0
Dabar rūko tabako gaminius 330 65,1 219 54,1 549 60,2
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goje. Todėl mūsų respondentai, kurie anketose parašė,
jog marihuaną vartojo daug ir labai daug kartų (ir tai,
kaip jie tvirtina, daug daugiau nei 20 kartų), gali būti
priskiriami reguliarių, o gal net priklausomų narkotikų
vartotojų grupei, nors šio darbo tikslas nebuvo nusta-
tyti diagnozę „priklausomybė nuo marihuanos ar kitų
kanapių produktų“ (tai neįmanoma padaryti be asmens
klinikinio ištyrimo narkologinėje įstaigoje).

Šiame straipsnyje nutarta tik  trumpai apibūdinti
profesinio ugdymo mokyklų moksleivių požiūrį ir są-
sajas su  įvairiais narkotikais, o išsamiau aptarti regu-
liarių ir nereguliarių kanapių produktų vartotojų elge-
sio, požiūrio bei kontakto su kitais narkotikais pobūdį
ir dažnumą, paieškoti reikšmingų skirtumų, padedan-
čių apibūdinti reguliarių marihuanos vartotojų grupę.

Dėl mažo merginų skaičiaus, kurios vartojo mari-
huaną daug ir labai daug kartų, atsisakyta rodiklių
dažnį vertinti atskirai pagal lytį, todėl vaikinai ir mer-
ginos sujungti į vieną grupę, išskyrus duomenis pir-
moje lentelėje ir duomenis apie reguliarų „klubinių“
narkotikų vartojimą, kur merginos santykinai lenkia
vaikinus. Terminas „marihuanos vartojimas“ reiškia
ir hašišo bei kitų kanapių rūšių ar kanapių produktų
vartojimą.

Duomenų statistinė analizė atlikta personaliniu
kompiuteriu naudojant SPSS (versija 11.0) programinį
paketą. Hipotezės apie požymių tarpusavio priklauso-
mybę patikrintos remiantis chi kvadrato (χ2) testu: jos
atmestos, jei apskaičiuoto įverčio χ2 tikimybė p>0,05.
Daugiaveiksnės logistinės regresinės analizės būdu
nustatytas regresijos koeficientas B, šansų santykis
ŠS ir 95 proc. pasikliautinasis intervalas. Naudojant
šį metodą, nustatyta, kurie iš pasirinktų veiksnių turėjo
didžiausią įtaką narkotikų vartojimui. Daugiaveiksnės
logistinės regresijos išvados taip pat tikrintos taikant
reikšmingumo lygmenį 0,05 (17).

Rezultatai
Pirmoje lentelėje pateikti duomenys apie visų

apklausoje dalyvavusių respondentų sąsajas su įvai-
riais narkotikais, o marihuaną išbandę respondentai
dar suskirstyti į nereguliarius ir reguliarius vartotojus.
Vaikinų, reguliariai vartojančių kanapių produktus,
buvo 79, t. y. 15,6 proc. visų tyrime dalyvavusių vai-
kinų arba 28,1 proc. visų marihuanos vartotojų. Mer-
ginų, „daug ir labai daug kartų“ bandžiusių kanapių
produktus (reguliarių vartotojų), atitinkamai buvo 20,
t. y. 4,9 proc. visų merginų arba 18,3 proc. visų ma-
rihuanos mėgėjų. Akivaizdu, kad, bėgant laikui, dau-
gelis nereguliarių vartotojų, jeigu nesiliaus eksperi-
mentavę su narkotikais, atsidurs reguliarių vartotojų
grupėje, bet tyrimo metu jie tokiais dar nebuvo.

Išanalizavus reguliarių ir nereguliarių marihuanos
vartotojų pasiskirstymą pagal amžių, statistiškai
reikšmingų skirtumų tarp jų nenustatyta (χ2=3,9; df=3;
p=0,26), bet nustatyta kita nerimą kelianti aplinkybė:
daugiau kaip pusė (52,5 proc.) reguliarių kanapių
produktų vartotojų vaikinų ir merginų yra 17 metų,
gerokai mažiau (36,4 proc.) – 18 metų, 9,1 proc. – 19
metų ir 2,0 proc. – 16 metų.

Panagrinėjus reguliarių ir nereguliarių narkotikų
vartotojų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, taip
pat nerasta statistiškai reikšmingo skirtumo (χ2=4,2;
df=3; p=0,23;), tačiau nustatytas kitas dėsningumas –
daugiau kaip pusė (net 68,7 proc.) reguliarių vartotojų
gyvena Klaipėdoje su tėvais. Žymiai mažiau (10,1
proc.) moksleivių gyvena mokyklos bendrabutyje,
važinėja iš mokyklos kasdien namo (14,1 proc.) ar
nuomoja butą Klaipėdoje (7,1 proc.).

Išanalizavus reguliarių ir nereguliarių narkotikų
vartotojų pasiskirstymą pagal mokyklos baigimo vietą,
nustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų (χ2=8,7;
df=2; p=0,01). Reguliarūs marihuanos vartotojai daž-
niausiai (70,7 proc.) baigė Klaipėdos miesto vidurinę
ir Klaipėdos miesto pagrindinę mokyklą, o likusieji –
kito miesto/rajono ar Klaipėdos rajono mokyklas (ati-
tinkamai – 15,2 proc. ir 14,1 proc.).

Daugelis tyrėjų rašo, kad marihuana ir kiti kanapių

2 lentelė. Marihuanos vartotojų pasiskirstymas pagal lytį ir narkotikų vartojimo dažnumą

                                                Marihuanos vartojimo kartai

Lytis         nereguliarūs vartotojai n=291    reguliarūs vartotojai  n=99     
  Iš viso

1–2 kartus 3–10 kartų 10–20 kartų daug kartų labai daug kartų

sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc.

Vaikinai 71 25,3 128 45,5 3 1,1 63 22,4 16 5,7 281 100
Merginos 52 47,7 37 33,9 – – 17 15,6 3 2,8 109 100
Iš viso 123 31,5 165 42,3 3 0,8 80 20,5 19 4,9 390 100
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produktai – populiariausi narkotikai tarp moksleivių,
antroje vietoje „diskotekų“ arba „klubiniai“ narkotikai
(amfetaminai, ekstazis, LSD ir kt.), kurie vartojami
tablečių ir miltelių pavidalu. Nutarta išsiaiškinti, ar
reguliarus marihuanos vartojimas, lyginant su kitų
narkotikų reguliariu vartojimu, taip pat išlieka lyderio
pozicijoje, nes tai svarbu planuojant prevencines prie-
mones.

Kaip minėta, vaikinų, reguliariai vartojančių kana-
pių produktus, buvo 79, t. y. 15,6 proc. visų vaikinų
arba 28,1 proc. visų marihuanos vartotojų vaikinų. Tuo
tarpu reguliariai vartojančių „diskotekų“ narkotikus
(tabletėmis ar milteliais) buvo tik 17, t. y. 3,4 proc.
visų vaikinų arba 15,3 proc. visų „diskotekų“ narko-
tikų mėgėjų.

Merginų, „daug ir labai daug kartų“ bandžiusių
kanapių produktus (reguliarių vartotojų), atitinkamai
buvo 20, t. y. 4,9 proc. visų merginų arba 18,3 proc.
visų marihuanos mėgėjų merginų. Tarp „diskotekų“
narkotikų tokių merginų rasta 12, t. y. 3,0 proc. visų
merginų arba 13,8 proc. visų, išbandžiusių „diskotekų“
narkotikus. Reguliarių marihuanos ir reguliarių „dis-
kotekų“ narkotikų vartotojų santykis buvo 4,6 (vaiki-
nų) ir 1,6 (merginų), o tai rodo, jog merginos „disko-
tekų“ narkotikus reguliariai vartoja santykinai dažniau
negu vaikinai, bet marihuana ir čia išlieka lyderio po-
zicijoje. Respondentų, kurie būtų nurodę „daug ir labai
daug kartų“ bandę  kitus narkotikus, nebuvo.

Kai kurie liberalios narkotikų politikos šalininkai
bando įteigti, jog kanapių produktai neskatina stip-
resnių narkotikų vartojimo. Todėl toliau buvo nutarta

paanalizuoti nereguliarių ir reguliarių marihuanos var-
totojų kontakto su kitais narkotikais pobūdį ir paieš-
koti statistiškai reikšmingų skirtumų tarp šių dviejų
respondentų grupių.

Trečios lentelės duomenimis, reguliarūs marichua-
nos mėgėjai žymiai dažniau lankosi draugų susibūri-
muose, kur vartojami įvairūs narkotikai, dažnai lankosi
diskotekose ir dažniau, negu nereguliarūs vartotojai
nurodo, jog turi labai daug draugų, reguliariai varto-
jančių narkotikus. Ši „narkomaniška“ aplinka gali būti
pavojinga, nes šio amžiaus paaugliams ypač stipri
draugų įtaka. Įdomu, kad reikšmingi skirtumai nusta-
tyti palyginus dviejų grupių atsakymus, kai responden-
tų buvo paklausta, ar buvo nors kartą apgauti platintojų
ir kiek buvo jiems metų, kai pirmą kartą pasiūlė narko-
tikus. Reguliarūs marihuanos mėgėjai buvo žymiai
jaunesni, kai jiems pirmą kartą pasiūlė narkotikų ir
dažniau buvo apgauti narkotikų platintojų (privertė
vartoti).

Ketvirtos lentelės duomenimis, tapę reguliariais ka-
napių vartotojais, respondentai vis dažniau ieško stip-
resnių narkotikų, ir tai paneigia lengvųjų narkotikų
legalizavimo šalininkų teiginį, jog marihuanos ir kitų
kanapių produktų vartojimas gali vykti izoliuotai nuo
kitų narkotikų vartojimo. Reguliarūs marihuanos var-
totojai žymiai dažniau negu nereguliarūs (4 lentelė)
buvo išbandę kitus narkotikus tabletėmis, milteliais,
injekcijas ir net alkoholinius gėrimus su tabletėmis.
Be to, dauguma reguliarių marihuanos vartotojų žino
beveik visų nelegalių narkotikų kainas, o tai rodo, kad
jie aktyviai domisi ir kitais narkotikais.

3 lentelė. Rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo ir kitų psichosocialinių veiksnių ryšys
su  marihuanos vartojimu

                     Rodiklio dažnis, proc.
                                                  Veiksniai nereguliarūs reguliarūs

marihuanos marihuanos
vartotojai vartotojai

Dalyvavo draugų susibūrime, kur daugiau kaip trys dalyviai rūkė marihuaną 84,8               100**
Dalyvavo draugų susibūrime, kur daugiau kaip trys dalyviai vartojo 43,7 73,7**psichostimuliatorius (ekstazį ir kt.)
Dažnai lankosi diskotekose (ne rečiau kartą per 2–3 savaites) 51,1 69,4*
Turi daug draugų, reguliariai vartojančių marihuaną 64,2               100**
Turi daug draugų, vartojančių psichostimuliatorius (ekstazį ir kt.) 42,3 71,1**
Pirmą kartą gavo pasiūlymą išbandyti narkotikus 12–13 metų 2,9 9,5**
Buvo nors kartą apgauti narkotikų platintojų (privertė vartoti) 6,3 22,5**
Dabar rūko tabako gaminius 75,9 83,8
Buvo daug kartų (>20) apsvaigę nuo alkoholio 78,9 89,2

Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp respondentų grupių
* p<0,05, ** p<0,01.

Medicina (Kaunas) 2006; 42(10)

Dalia Jurgaitienė, Vilija Targamadzė



847

Tabako gaminių rūkymas ir apsvaigimas nuo alko-
holio, nors paprastai daro didelę įtaką narkotikų varto-
jimui, šiuo atveju neparodė reikšmingų skirtumų tarp
nereguliarių ir reguliarių marihuanos vartotojų grupių,
nes šiuos legalius narkotikus gausiai vartojo abi res-
pondentų grupės.

Kiekvieno narkotikų paplitimo tyrimo uždavinys –
nustatyti motyvus, kurie turi įtakos narkotinių medžia-
gų vartojimui. Kodėl vieni tampa reguliariais narko-
tikų vartotojais, o kiti, išbandę narkotikus keletą kartų,
šio „malonumo“ atsisako? Gal reikšmės turi tam tikros
šių moksleivių pažiūros?

Reguliarūs marihuanos vartotojai geriau už nere-
guliarius vartotojus žino, kas gali nutikti, vartojant
vienus ar kitus narkotikus, tačiau apie vėlesnes narko-
tikų pasekmes negalvoja ir dažniau negu nereguliarūs

vartotojai pasisako už kanapių legalizavimą Lietuvoje,
bet prieš moksleivių testavimą mokyklose dėl narko-
tinių medžiagų vartojimo (5 lentelė).

Remiantis pateikta medžiaga (3–5 lentelės), tyrimo
metu nustatyta nemažai  statistiškai reikšmingų skir-
tumų tarp nereguliarių ir reguliarių narkotikų vartotojų
atsakymų, bet nustatyti veiksniams, turintiems di-
džiausią įtaką tokiam respondentų elgesiui, taikytas
daugiaveiksnės logistinės regresijos modelis (6 len-
telė).

Lentelės duomenimis, iš keturių požymių, galimy-
bę tapti reguliariu marihuanos vartotoju reikšmingai
didina ne tabako gaminių rūkymas, o dalyvavimas
draugų susibūrimuose, kur vartojami narkotikai (table-
tės, milteliai), ir daug draugų, kurie dažnai vartoja
tabletes ar miltelius. Tai patvirtina teiginį, jog regu-

4 lentelė. Nereguliarių ir reguliarių marihuanos  vartotojų santykio su kitais narkotikais palyginimas

                             Rodiklio dažnis, proc.
                Santykis su nelegaliais narkotikais nereguliarūs reguliarūs

marihuanos marihuanos
vartotojai vartotojai

Išbandė marihuaną ar kitus kanapių produktus 100 100
Išbandė „klubinius“ narkotikus (ekstazį ir kt.) 24,4 58,6**
Išbandė injekcinius narkotikus 3,2 20,0 **
Išbandė įvairius kitus narkotikus 7,9 19,2 **
Išbandė alkoholinius gėrimus su tabletėmis 20,6 42,4**
Žino beveik visų nelegalių narkotikų kainas 29,6 80,4**

Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp respondentų grupių
** p<0,01.

5 lentelė. Nereguliarių ir reguliarių  marihuanos vartotojų  požiūrio
į narkotikų vartojimą palyginimas

                   Rodiklio dažnis, proc.
                     Respondentų požiūris į narkotikų vartojimą nereguliarūs reguliarūs
                                  (sutinka su šiais teiginiais) marihuanos marihuanos

vartotojai vartotojai

Vartojant nelegalius narkotikus, sunku numatyti perdozavimą? 59,8 60,4
Vartojant marihuaną, hašišą, gali ištikti hašišinė psichozė 25,2 35,4**
Vartojant narkotikus, vyrai ir moterys gali tapti nevaisingais 85,5 73,7**
Heroinas – pats pavojingiausias iš visų narkotikų 40,7 31,2**
Nebūtina leistis heroiną, užtenka parūkyti, kad taptumėte priklausomi 39,4 52,5*
Priklausomybė nuo heroino gali atsirasti pavartojus šį narkotiką tik keletą kartų 51,4 55,3*
Narkotikų platintojai dažnai apgaudinėja pirkėjus, ypač neblaivius 79,7 69,8**
Moksleivius mokyklose reikia testuoti dėl narkotikų 68,9 43,3**
Lietuvoje reikia legalizuoti kanapių produktus 35,0 83,2**

Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp respondentų grupių
* p<0,05, ** p<0,01.
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liarūs marihuanos vartotojai ieško draugų narkomanų
ir dalyvauja ten, kur vartojami įvairūs  narkotikai.

Pagrindinės priežastys, kurias nurodo reguliarūs
ir nereguliarūs marihuanos vartotojai, dėl kurių jie pra-
dėjo vartoti narkotikus, yra noras viską išbandyti, drau-
gų įtaka ir savikontrolės praradimas apsvaigus nuo
alkoholio. Akivaizdu, kad reguliariems marihuanos
vartotojams šios priežastys buvo reikšmingos tik var-
tojimo pradžioje, o vėliau jie kanapių produktus var-
tojo dėl atsiradusio potraukio šiems narkotikams –
priklausomybės.

Rezultatų aptarimas
Šis tyrimas patvirtino seniai žinomą tiesą – regu-

liarus kanapių produktų vartojimas, kuris prasideda
po tam tikro nereguliaraus vartojimo laikotarpio, sąly-
goja priklausomybės atsiradimą ir stipresnių narkotikų
vartojimą. Profesinio ugdymo mokyklų moksleiviai,
kurie reguliariai vartoja marihuaną ir kitus kanapių
produktus, nėra išimtis iš šios taisyklės. Lietuvos ži-
niasklaida, ypač pedagogai turėtų daug atsakingiau
vertinti tuos autorius, kurie bando Lietuvos visuo-
menei įteigti, jog yra priešingai.

Klaipėdos profesinio ugdymo mokyklų mokslei-
vių, marihuanos vartotojų, pasiskirstymas pagal am-
žių, gyvenamąją vietą ir pagal mokyklą, kurią jie
baigė, parodė, jog didžioji dalis reguliarių vartotojų
gyvena Klaipėdoje su tėvais ir baigė Klaipėdos bend-
rojo lavinimo mokyklas. Akivaizdu, kad didmiesčio
socialinė aplinka, didesnė narkotikų pasiūla ir geresnė
galimybė jų įsigyti, sąlygoja didesnį pavojų Klaipė-
doje gyvenantiems, ypač 17-mečiams respondentams.
17 metų yra kritinis amžius paauglio gyvenime: 18 ir
19 metų jaunuoliai, jeigu „neįklimpo“, būdami 17 me-
tų, elgiasi žymiai atsakingiau nelegalių narkotinių me-

džiagų atžvilgiu. Tapę reguliariais kanapių vartotojais,
respondentai vis dažniau ieško stipresnių narkotikų ir
tai paneigia lengvųjų narkotikų legalizavimo šalininkų
teiginį, jog marihuanos ir kitų kanapių produktų var-
tojimas galimas izoliuotai nuo kitų narkotikų varto-
jimo.

Išanalizavus situaciją Klaipėdos profesinio ugdy-
mo mokyklose, pabandyta ją palyginti su kitų tyrėjų
analogiškais duomenimis. Vienas reikšmingiausių –
2001 m. A. G. Davidavičienės atliktas tyrimas Vilniaus
profesinio ugdymo mokyklose, kur buvo apklausti pa-
našaus amžiaus (17–18 metų) respondentai (18).

Vilniaus profesinio ugdymo mokyklose marihuaną
arba hašišą vartojo 32,2 proc. pirmojo kurso moks-
leivių (41,5 proc. vaikinų ir 20,1 proc. merginų). Šiuos
duomenis lyginant su Klaipėdos analogiškais duome-
nimis, paaiškėjo, jog marihuanos arba hašišo rūkymas
išaugo nuo 32,2 proc. 2001 m. Vilniaus profesinio ug-
dymo mokyklose iki 42,8 proc. (55,4 proc. vaikinų,
26,9 proc. merginų) 2004 m. Klaipėdos profesinio
ugdymo mokyklose.

Tos pačios tendencijos pastebėtos lyginant narko-
tikų paplitimą profesinio ugdymo mokyklose ir bend-
rojo lavinimo mokyklose.

A. G. Davidavičienė, 2001 m. atliktų tyrimų Vil-
niaus profesinio ugdymo mokyklose duomenis lygin-
dama su 1999 m. Lietuvos ESPAD tyrimų analogiškais
duomenimis, nurodo, kad profesinio ugdymo mokyk-
lose marihuana arba hašišas buvo vartojami 2,7 karto
dažniau negu bendrojo lavinimo mokyklose (19).

Šio tyrimo duomenis lyginant su vienu iš pačių
naujausių – 2003 m. ESPAD tyrimo duomenimis nu-
statyta, kad Klaipėdos profesinio ugdymo mokyklų
moksleiviai marihuaną arba hašišą vartojo net 3,2
karto dažniau negu 15–16 metų Lietuvos bendrojo

6 lentelė. Įvairių veiksnių įtaka reguliariam marihuanos vartojimui: daugiaveiksnės
analizės duomenys

                       Šansų  santykis
                          Veiksniai Koeficientas B p įvertis pasikliautinasis

intervalas, 95 proc.
Dalyvavo draugų susibūrime, kur daugiau
kaip trys dalyviai vartojo narkotikus 0,728 0,01 2,07* 1,17–3,64
(tabletes ar miltelius)
Turi daug draugų, kurie dažnai vartoja
narkotikus (tabletes ar miltelius) 0,805 0,00 2,23* 1,27–3,91

Dabar rūko tabako gaminius 0,328 0,33 1,38 0,71–2,70
Išbandė alkoholinius gėrimus kartu su
tabletėmis 0,539 0,05 1,71* 1,01–2,96

* Rodiklis reikšmingai (p<0,05) didesnis už 1.
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lavinimo mokyklų moksleiviai (20), t. y. 1–2 metais
jaunesni už mūsų respondentus.

ESPAD-2003 tyrimo duomenimis, Lietuvoje bet
kokį narkotiką bent kartą vartojo 15,6 proc. 15–16
metų bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių (1, 20).
Lyginant narkotikų paplitimą su kitomis Europos šali-
mis, tai nėra labai didelis rodiklis, tačiau baugina šio
reiškinio augimo tendencijos. Per ketverius metus –
nuo 1995 iki 1999 metų narkotikų vartojimas Rytų ir
Centrinės Europos šalyse padidėjo du kartus, o Lietu-
voje per tą patį laikotarpį – penkis kartus (marihuanos
vartojimas net 12 kartų) (1).

ESPAD-2003 tyrimo duomenimis, Klaipėdoje bet
kokį narkotiką vartojo 32,6 proc. bendrojo lavinimo
mokyklų moksleivių, t. y. daugiau kaip du kartus daž-
niau negu to paties amžiaus Respublikos moksleiviai.
Klaipėdos profesinio ugdymo mokyklose šis rodiklis
net 3,2 karto didesnis negu Respublikos vidurkis, nors,
kaip minėta, mūsų respondentai 1–2 metais vyresni.

ESPAD tyrimų tyrėjai neskirstė kanapių vartotojų
į reguliarius ar nereguliarius, tačiau kai kurie rodikliai
rodo, kad nemaža dalis visų narkotikų vartotojų moks-
leivių yra reguliarūs marihuanos vartotojai (20). Re-
guliarus (daugiau kaip 20 ir daugiau kaip 40 kartų per
gyvenimą) kanapių vartojimas ESPAD – 2003 tyrime
su reguliariu narkotikų, priklausančių psichostimulia-
torių grupei, vartojimu sutinka, kaip 3:1, šio tyrimo
duomenimis – kaip 4:1. Tai rodo, kad ir reguliarių
marihuanos vartotojų profesinio ugdymo mokyklose
santykinai yra daugiau negu bendrojo lavinimo mo-
kyklose palyginus su kitų narkotikų reguliariu varto-
jimu. Narkotikai iš kanapių gali būti rūkomi gatvėje,
parke, automobilyje, už mokyklos sienos, nebūtina
lankytis pramogų centruose, todėl šis svaiginimosi bū-
das profesinio ugdymo mokyklų moksleiviams yra pa-
prastesnis ir pigesnis, palyginus su kitų narkotikų var-
tojimu. Deja, ir jis skatina priklausomybės atsiradimą
ir stipresnių narkotikų vartojimą.

Siekiant apsaugoti moksleivius nuo šios nelaimės,
reikalinga tikslinė, pagrįsta skaičiais ir faktais, infor-
macija apie kanapių produktų ir kitų narkotikų žalingą
poveikį per įvairias žiniasklaidos priemones, atitin-
kami straipsniai, atmintinės, knygelės ir kiti leidiniai,

skirti jaunimui, bei sistemingas prevencinis darbas ug-
dymo institucijoje (21–25).

Apibendrinant šio tyrimo rezultatus, galima teigti,
kad pavyko įrodyti, jog marihuana yra pavojingas
narkotikas, kuris skatina bandyti ir kitus narkotikus ir
kurio reguliarus vartojimas skatina priklausomybės
atsiradimą. Tai patvirtina reguliarių marihuanos var-
totojų elgsena, mąstysena ir kiti rodikliai, kurie statis-
tiškai reikšmingai skyrėsi nuo nereguliarių marihuanos
vartotojų rodiklių. Tačiau, norint įrodyti, jog reguliarūs
marihuanos vartotojai jau serga priklausomybe nuo
šio narkotiko, reikėtų dar ir klinikinio šių asmenų iš-
tyrimo specializuotoje įstaigoje. Akivaizdu, kad regu-
liarus marihuanos vartojimas seka po tam tikro nere-
guliaraus vartojimo laikotarpio, todėl, vėliau atliekant
panašius tyrimus, būtų galima nustatyti, kiek vidutiniš-
kai trunka šie laikotarpiai ir kaip tai koreliuoja su įvai-
riais rodikliais, nustatytais šio tyrimo metu.

Išvados
1. 15,6 proc. profesinio ugdymo mokyklų vaikinų

ir 4,9 proc. merginų rūkė marihuaną daug ar labai daug
kartų (gerokai daugiau kaip 20 kartų). Šie mokslei-
viai – reguliarūs marihuanos vartotojai, kuriems jau gali
būti reikalinga medicininė ar psichologinė pagalba.

2. Reguliarių marihuanos vartotojų mąstysena,
elgsena, požiūris į narkotikų vartojimą, kurie gali būti
įvardyti kaip tolerancija visų narkotikų vartojimui, sta-
tistiškai reikšmingai skyrėsi nuo nereguliarių varto-
tojų.

3. Daugiaveiksnės analizės būdu nustatyta, jog re-
guliariam marihuanos vartojimui reikšmingos įtakos
daro bendravimas su draugais, kurie vartoja ne tik
marihuaną, bet ir kitus narkotikus (tabletes bei mil-
telius), dalyvavimas draugų susibūrimuose, kur šie
narkotikai vartojami.

4. Reguliarūs marihuanos vartotojai išbandė ir kitus
nelegalius narkotikus: 58,6 proc. išbandė psichostimu-
liatorius (amfetaminus, ekstazį ir kt.), 20,0 proc. –
injekcinius narkotikus, 19,2 proc. – įvairius kitus nar-
kotikus, 42,4 proc. – alkoholinius gėrimus su table-
tėmis. Šie duomenys patvirtina, jog reguliarus mari-
huanos vartojimas skatina ir kitų narkotikų vartojimą.

Relations between usage of marihuana and other drugs among teenagers

Dalia Jurgaitienė, Vilija Targamadzė1

Klaipėda Public Health Center, 1Klaipėda University, Lithuania
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