Daugelį eismo įvykių ir mirtinų avarijų Europos keliuose sukelia vairuotojai, kurie vairuoja veikiami
narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Nustatyta, jog vien dėl girtų vairuotojų Europos Sąjungos keliuose kasmet
žūsta iki 10 000 žmonių – tai sudaro vieną ketvirtadalį visų mirtinų atvejų keliuose. Visuomenei ir specialistams
ypač trūksta informacijos apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, legalių vaistinių preparatų poveikį gebėjimui
vairuoti.
Kol kas nėra nustatytas toks objektyvus kiekvienos narkotinės ir psichotropinės medžiagos slopinamo
poveikio gebėjimui vairuoti rodiklis, kaip alkoholio koncentracija kraujyje, tačiau psichoaktyviųjų medžiagų
poveikio vairavimo kokybei tyrimai rodo, kad tiek nelegalūs narkotikai, tiek registruoti vaistiniai preparatai gali
turėti neigiamos įtakos vairavimui (nuolatinis bet kokios narkotinės ir psichotropinės medžiagos vartojimas yra
susijęs su kurių nors kognityvinių ir/arba psichomotorinių įgūdžių pablogėjimu; vairavimo kokybė gali būti
prastesnė net tada, kai asmuo nebėra apsvaigęs nuo minėtų medžiagų). Nors kai kuriose šalyse atliktos apklausos
parodė, kad visuomenė mažai žino apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį gebėjimui vairuoti, tačiau
vyresni vairuotojai yra dažnai klaidingai informuojami apie psichiką veikiančių vaistų poveikį vairavimo kokybei.

Kanapių vartojimas: sulėtina žmogaus reakciją įtemptose situacijose. Poveikis gali būti prilygintas
penkiems ar šešiems alaus bokalams. Žmogus netenka koordinacijos, jo regėjimas stipriai pablogėja.
Reakcija kelyje sulėtėja, vairuotojas negali greitai susikaupti, sutrinka regėjimo ir rankų veiksmų
koordinacija.
Kokaino vartojimas: Kokainas yra stimuliatorius, kuris daro įtaką klaidingam šviesos ir garso
suvokimui. Jis suteikia nenugalimumo ir euforijos jausmą. Sumaišyto su kitomis medžiagomis, pvz.,
alkoholiu, kokaino poveikis vairuojant gali būti mirtinas.
Ekstazi vartojimas: tai yra stimuliuojantis, haliucinogeninių ypatybių turintis narkotikas, galintis turėti
įtakos regėjimui ir garso suvokimui. Pablogėja koncentracija ir ženkliai sumažėja pavojų kelyje
suvokimas. Vairuotojus gali apimti nepažeidžiamumo jausmas.
Heroino vartojimas: sulėtina žmogaus reakciją, pablogina koordinaciją. Vairuotojas jaučia nuovargį,
mieguistumą, todėl kyla pavojus sukelti avariją.
LSD poveikis: smarkiai iškreipia žmogaus pojūčius ir suvokimą. Sukelia haliucinacijas, kurios vairuojant
gali tapti rimtų traumų ar mirties priežastimi.
Kodėl netgi vienkartinis narkotikų pavartojimas yra pavojingas?
✓ Nes vairuotojas praranda gebėjimą valdyti transporto priemonę;
✓ Nes sukelia intoksikaciją, kuri trunka kelias valandas.
Intoksikacija, arba apsinuodijimas - liguista būsena, kurią sukelia patekę į organizmą nuodai, toksinai.
Požymiai priklauso nuo nuodų arba toksinų. Lengvas apsinuodijimas pasireiškia nedideliais organizmo
sutrikimais: apsinuodijęs žmogus vaikšto, kalba. Vidutinio sunkumo intoksikacijai būdingi ryškūs, bet gyvybei
nepavojingi sutrikimai, pavyzdžiui, kepenų ir inkstų veiklos. Gyvybei pavojinga intoksikacija gali sukelti komą,
ūminį inkstų nepakankamumą.
Vairuotojas ką tik surūkė vieną cigaretę su hašišu (kanapėmis). Ar gali vairuoti?
✓ Ne, nes yra apsvaigęs.
Kaip ilgai hašišo ir jo skilimo produktai gali būti aptikti žmogaus šlapime?
✓ Net po kelių savaičių.
Kokios yra hašišo (kanapių) vartojimo pasekmės?
✓ Apsvaigimas;
✓ Iliuzijos;
✓ Klydimas ir depresija;
✓ Pablogėja reakcija ir koncentracija (judesių koordinacija, dėmesio sutelkimas).
Narkotikų vartojimas gali sukelti?
✓ Apsvaigimą;
✓ Priklausomybę nuo narkotikų;
✓ Koordinacijos praradimą.
Atsipalaidavimas nėra būdingas ilgalaikiam narkotikų vartojimui.

Faktai ir poveikis
✓ Hašišas ir marihuana yra gaminami iš augalo Cannabis sativa, arba kanapių, kurios auga daugelyje
pasaulio vietų. Apsvaigimą sukelia kanapėse esančios cheminės medžiagos kanabinoidai.
Pagrindinis kanabinoidas yra tetrahidrokanabinolis (THC).
✓ Jo kiekis priklauso nuo augalo savybių ir augimo vietos.

✓ Iš kanapių paprastai gaminamas hašišas. Lipnus skystis, kurį išskiria augalo žiedas, sumaišomas
su jungiamąja mase ir viskas suspaudžiama į plyteles. Hašišas parduodamas mažais gabaliukais.
Jų spalva - nuo šviesiai rudos iki beveik juodos.
✓ Marihuana yra sudžiovinti augalo žiedynai ir viršūnės, kartais lapai ir stiebo dalys. Tai primena
susmulkintą džiovintą žolę arba prieskonius.
✓ Kanapių aliejus (kanapių ekstraktas) yra tirštas skystis, jo spalva įvairuoja nuo šviesiai rudos iki
beveik juodos.

✓ Hašišas ir marihuana paprastai rūkomi specialiomis pypkėmis arba rankų darbo cigaretėmis.
Kanapių aliejaus mažais kiekiais dedama į tabaką arba cigarečių popierių. Kanapių preparatai gali
būti nuryjami, įmaišomi į maistą ir gėrimą. Šios medžiagos yra netirpios, todėl negali būti
leidžiamos švirkštu.
Poveikis
Narkotinės medžiagos poveikis priklauso nuo jos kiekio, vartojimo būdo, ankstesnės narkotikų vartojimo
patirties, nuotaikos ir nuo to, ar tuo pačiu metu gerta alkoholio ir vartota kitų narkotikų. Poveikis taip pat
priklauso nuo situacijos bei kartu esančių žmonių.
Trumpalaikiai požymiai išryškėja iškart gavus narkotikų dozę (po kelių sekundžių ar minutės) ir
išnyksta po kelių valandų arba dienų. Kanapių sukeliamam apsvaigimui būdingas atsipalaidavimas ir
linksmumas. Tada kalbama ir juokiamasi daugiau nei įprastai. Pakinta laiko suvokimas: kelios minutės
gali atrodyti kaip kelios valandos arba atvirkščiai. Taip pat pakinta klausa, rega, uoslė ir jutimas. Vėliau
žmogus dažnai tyli, būna susimąstęs ir apsnūdęs.
Kūno reakcija į kanapių sukeltą svaigulį - pagreitėjęs širdies ritmas ir paraudę akių baltymai. Džiūsta
burna ir gerklė, žmogus jaučiasi išalkęs arba labai nori saldumynų.

Dažnos ir neigiamos reakcijos (bloga nuotaika, baimė ar panika), ypač tiems asmenims, kurie jaučiasi
nusivylę arba susijaudinę.
Pablogėja gebėjimas vairuoti automobilį arba atlikti kitus sudėtingus veiksmus.
Apsvaigimas paprastai praeina po 2-3 valandų, paskui dažnai jaučiamos ilgalaikės pagirios ir nuovargis.
Keletą dienų gali būti susilpnėjusi atmintis ir gebėjimas įsiminti.
Jei kanapės vartojamos dideliais kiekiais, jų poveikis prilygsta LSD ir kitiems haliucinogenams (kanapės
irgi yra haliucinogenas). Realybė suvokiama iškreiptai. Daiktai atrodo taip, tarsi keistų formą ir dydį.
Tokioje būsenoje esantis žmogus gali išsigąsti, dėl to jį kartais apima panika arba psichozė. Paprastai
psichozė būna trumpalaikė.
Ilgalaikiai požymiai išryškėja ilgai vartojant narkotines medžiagas.
Kanapių sukeltam apsvaigimui praėjus, kūne lieka THC. Tai riebaluose tirpstanti medžiaga, kuri
riebaliniuose kūno audiniuose išsilaiko 3-4 savaites. Dėl to nervų sistema veikiama dar ilgą laiką. Tad
praėjus keletui dienų apsvaigimas gali nelauktai pasikartoti. Tai gali sukelti siaubą ir yra pavojinga, pvz.,
vairuojant automobilį.
Hašišo rūkymas apsunkina jaunuolių psichikos raidą. Jausminiai išgyvenimai pakerta poreikį lavintis, todėl
paauglys negali normaliai bręsti. Šis poveikis daug pavojingesnis už galimas fizines komplikacijas.
Vartojant kanapes pablogėja atmintis ir sugebėjimas logiškai mąstyti. Žmonės, kurie ilgą laiką vartoja kanapes,
tampa pasyvūs, sunkiai perpranta naujus dalykus ir negali dirbdami susikaupti. Artimieji dažnai pastebi, kaip
pasikeičia jų asmenybė. Kai kuriems narkomanams atsiranda vadinamasis "ne-motyvacijos" sindromas, t.y.
pasyvumas ir nesugebėjimas planuoti.
Rimčiausia psichikos komplikacija - hašišo psichozė. Narkomanas patiria dramatiškas, nepastovias
nuotaikas, regi iškreiptus vaizdus, jaučia nerimą ir agresyvumą. Tiems, kurie serga kitomis psichikos ligomis,
užtenka net ir trumpai parūkyti kanapių, kad kiltų psichozė. Jei vyrai anksti pradeda rūkyti didelius hašišo
kiekius, jiems kyla pavojus susirgti šizofrenija.
Ir vyrams, ir moterims sutrinka hormonų pusiausvyra. Gali sutrikti jaunų žmonių organizmo vystymasis.
Vyrams, vartojantiems dideles kanapių dozes, sumažėja lytinio hormono testosterono ir todėl pablogėja lytinis
pajėgumas. Sumažėja spermos kiekis, ji būna nejudri ir pažeista. Gali smarkiai padidėti vyrų krūtys. Moterims
sutrinka kiaušinėlio irimą reguliuojančių hormonų veikla, todėl gali būti pažeistas menstruacijų ciklas. Tai
kelia pavojų moters vaisingumui. o Vartojant kanapes pablogėja imuninis atsparumas.
Kanapėse yra mažiausiai 50% dervos daugiau nei paprastame tabake. Todėl narkomanams padidėja pavojus
susirgti plaučių vėžiu, chronišku bronchitu ir kitomis kvėpavimo ligomis. Priklausomybė ir poreikis Jeigu
kanapės vartojamos reguliariai, jų poreikis didėja, nes norint patirti tą patį poveikį reikia vis daugiau
narkotikų. Kanapių vartojimas sukelia fizinį ir psichinį poreikį. Fizinis poreikis nėra ypač ryškus ir kūno
abstinencijos požymiai būna nežymūs. Paprastai jaučiamas irzlumas, nemiga ir bloga nuotaika. Psichinei
priklausomybei būdinga tai, kad narkotikai tampa minčių, jausmų ir veiklos ašimi.

Medikai imasi už galvų: lietuviai priklausomybės nuo alkoholio simptomus laiko savo atsparumo alkoholiu
ženklu, sėdasi prie vairo, kai jų kraujyje vis dar nesuskilęs alkoholis ir geria vis daugiau. Tai, ko nenorėtume žinoti:
per kiek laiko iš organizmo pasišalina alkoholis? Alkoholis suskaidomas tik po 12 valandų.
Jei geriant buvo valgomas riebus ir gausus maistas, alkoholis iš skrandžio į kraują rezorbuojasi lėčiau, taigi ir
skaidomas jis bus ilgiau. Gersime ant tuščio skrandžio, alkoholis į kraują patenka labai greitai. Tokiu atveju greitai
apgirstama, bet ir greičiau išsiblaivoma. Jei su alkoholiu daug geriama vandens, jo koncentracija praskiedžiama. Nors
vanduo skaidymo greičio nedidina, bet kraujyje alkoholio koncentracija pasidaro mažesnė. Taigi paėmus kraują bus,
pavyzdžiui, nustatytos ne 2 promilės, o mažiau. Ir žmogus, natūralu, jausis mažiau girtas.
Vidutinis žmogus alkoholio poveikį jau turėtų pajausti nuo 50 g. Anksčiau Lietuvoje 100 g stipraus gėrimo
buvo laikoma didele dozė, deja, dabar nuo jos tik pradedama. Žmonės geria vis daugiau ir daugiau. Kokia dozė yra
saugi Jei alkoholį palygintume su kokia nors kita narkotine medžiaga, kuri veikia specifinius receptorius centrinėje
nervų sistemoje, etilo alkoholis specifinių poveikio vietų neturi, tačiau jis sugeba prasiskverbti pro visur, todėl
turi tokį smarkų toksinį poveikį ir veikia visas organų sistemas. Labiausiai nukenčia kepenys, širdies ir
centrinė nervų sistema: organai suriebėja, atsiranda elgesio, mąstymo sutrikimai. Ilgainiui alkoholis paveikia
sąnarius bei raumenis. Įdomu, kad pykinimas padauginus alkoholio dažniausiai atsiranda ne dėl kasos ar kepenų
pažeidimų, nors stiprius gėrimus vartojantys žmonės dažnai turi tokių problemų, o dėl smegenų dirginimo. Taigi
smegenys nukenčia pirmiausiai.
Funkcinis smegenų gebėjimas atsistatyti yra daug spartesnis nei alkoholio skaidymas organizme.
Formaliai žmogus jaučiasi prasiblaivęs, tačiau jo kraujyje alkoholio gali būti gerokai daugiau nei leidžia

įstatymas. Mat kepenys neskaido daugiau nei 20 ml gryno alkoholio per valandą, t. y. reguliariai geriančio žmogaus
kepenys per valandą gali suskaldyti apie 50 ml degtinės, negeriančio žmogaus – 10-15 ml. Taigi jei žmogus nėra
užkietėjęs girtuoklis, butelį degtinės jo organizmas skaldys visą parą. Be to, sutrinka subjektyvūs pojūčiai.
Žmonės, kurie išgėrę sėda prie vairo, paprastai mano, kad yra pakankamai blaivūs. Tačiau kuo dažniau geriama, tuo
mažiau galima pasikliauti šiuo jausmu. „Dauguma būdų, kaip greičiau išsiblaivyti, yra mitai, nes mes vis tiek
blaivomės tam tikru greičiu. Per plaučius ir su šlapimu pasišalina tik mažoji dalis alkoholio, organizmui reikia jį
suskaidyti. Tačiau jei geriant valgoma, manoma, kad kepenys šiek tiek apsaugomos ir joms lengviau skaidyti
alkoholį. Kad procesas vyktų sėkmingiau, maiste turėtų būti daug angliavandenių. Alkoholio skilimą stabdo
parūgštėjusi terpė, todėl jos šarminimas mineraliniu vandeniu arba tiesiog didesni skysčių kiekiai padeda sumažinti
rūgštingumą. Taigi jei žmonės geria mažiau koncentruotą alkoholį arba kartu išgeria daugiau skysčių, jie jaučiasi
geriau. Geriausia, kad skysčiai nebūtų gėli. Jie turėtų būti arba sūrūs, arba saldūs.
Suvartojus vos 5 g gryno alkoholio, gebėjimas orientuotis pablogėja nuo 20 iki 50 proc. Mažos alkoholio
dozės slopina smegenų žievės centrus, todėl iš pradžių žmogus paprastai daug kalba, nori judėti. Alkoholis labai
keičia žmogaus elgseną, net mažai išgėręs žmogus gali imtis tokių veiksmų, kokių blaivus niekad nedarytų. 0,2
promilės alkoholio koncentracija kraujyje veikia jausmus ir nuotaiką. 0,4 promilės alkoholio žmogų atpalaiduoja, jis
apsvaigsta, sumažėja jo vidinė kontrolė. Nuo šios alkoholio dozės žmogus gali prarasti gebėjimą sveikai protauti, taip
pat susilpnėja ir jo koordinuoti judėjimo įgūdžiai. 0,8 promilės alkoholio veikia žmogaus raumenų koordinaciją ir
reakciją į aplinkos veiksnius. Gali imti virpėti, o vėliau lyg sustingti veidas, rankos ir kojos.

Pirmieji girtumo požymiai pasireiškia nuo 0,2 iki 0,4 promilės.
Tikimybė padaryti avariją, jei kraujyje yra alkoholio tik truputį mažiau už draudžiamą
kiekį padidėja keturis kartus.
O štai kaip promilės atsiliepia vairavimo kokybei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0,2 – 0,4 promilės
Darosi sunkiau tiksliai įvertinti judančius šviesos šaltinius. Vairuotojai negali nustatyti tikslaus atstumo iki
judančios iš priekio mašinos.
Sunkiau nustatyti transporto priemonių kelyje gabaritus, todėl lenkti jas tampa rizikingiau.
Norisi vairuoti rizikingiau. Vairuotojai nebesilaiko saugaus atstumo.
0,4 – 0,8 promilės
Vairuotojas neteisingai įvertina atstumą. Gali „nepataikyti į posūkį”.
Pablogėja akių adaptacija keičiantis apšvietimui. Padidėja apakinimo rizika perjungiant šviesas iš tolimųjų į
artimąsias.
Sulėtėja reakcija, silpsta dėmesys, motociklininkai ir dviratininkai blogiau išlaiko pusiausvyrą.
0,8 – 1,2 promilės
Dar labiau suprastėja akių adaptacija perjungiant šviesas.
Atsiranda pirmieji euforijos, nerūpestingumo pojūčiai, pervertinamos galimybės, vairavimo stilius tampa
vis rizikingesnis.
Atsiranda taip vadinamas „tunelio efektas“, t.y. susiaurėja matymo laukas. Vairuotojas gali nepastebėti pro
šalį važiuojančios transporto priemonės.
Dar labiau pablogėja reakcija. Pailgėja laikas tarp kliūties atsiradimo ir stabdymo ar posūkio pradžios.
Prasčiau vertinamas atstumas. Pėstieji, transporto priemonės ir kitos kliūtys gali būti pastebėti per vėlai.
1,2–2,4 promilės
Vairuoti esant tokios būklės praktiškai neįmanoma.
Visi, anksčiau minėti sutrikimai, tampa žymiai ryškesni.
Vairuojama labai rizikingai. Galimos kvailos vairavimo klaidos, pavyzdžiui, vietoj stabdžio vairuotojas gali
paspausti akseleratoriaus pedalą.

Kokias pasėkmes gali turėti vairavimas apsvaigus nuo alkoholio arba narkotikų?
✓ Vairavimo teisių atėmimas;
✓ Piniginė bauda;
✓ Laisvės atėmimas;
✓ Padidėja nelaimingų atsitikimų tikimybė.
Kaip psichotropiniai preparatai veikia vairuotojo būklę?
✓ Gali sukelti mieguistumą;
✓ Gali sukelti nenuspėjamą elgesį.

