
ALKOHOLIO ŽALA SVEIKATAI       
 

 

Ypatingas alkoholio poveikis žmogaus psichikai žinomas nuo seniausių laikų. 

Kažkada jo vartojimas apsiribojo religiniais ritualais ir šventėmis, tačiau ilgainiui tobulėjant 

gamybai ir augant paklausai, alkoholiniai gėrimai tapo lengvai prieinami kasdien vartojami 

produktai, o kartu – ir daugelio nelaimių, ligų ir kančių priežastis.  

1975 m. Pasaulio Sveikatos Organizacija pripažino, kad alkoholis yra narkotikas. 

Statistiniai duomenys skelbia, kad vartoti svaigalus pradeda jaunesni nei vienuolikos metu 

vaikai (7–9). Tokio amžiaus vaikams alkoholis yra ypač pavojingas, nes ženkliai padidėja 

tikimybė išsisvystyti alkoholizmui paauglystėje: pereinamoji stadija nuo epizodinio 

piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais iki alkoholizmo trunka kelerius metus. 

Mokslo įrodyta, jog alkoholikais dažniausiai tampa tie, kurie pradeda išgėrinėti 

būdami jaunesni nei 20 metų. Ši nuomonė nepaneigta iki šiol. Įvairiose šalyse atlikti tyrimai 

patvirtino – kuo jaunesnis žmogus įninka į vyną ir degtinę, tuo jų poveikis žalingesnis. 

Statistikos duomenimis 80  nuo priklausomybės besigydančių alkoholikų, pradėjo vartoti 

alkoholį iki 20 metų,  16 - 18  - 20 - 25 metų ir 1,5 - 3,7  - 26 - 30 metų. Labai mažas 

procentas ligonių pradėjo vartoti alkoholį būdami vyresni. 

 

Pagrindinės priežastys kodėl jaunimas  vartoja svaigiuosius gėrimus: 

 lengviau bendrauja kompanijoje 

 kadangi padeda virškinti maistą 

 jaučiuosi labiau atsipalaidavę 

 suteikia budrumo, mažina nuovargį 

 padeda greičiau užmigti 

 padeda įveikti stresines situacijas 

 patinka alkoholio skonis 

 išsklaido nuobodulį 

 malšina troškulį 

 palengvina pagirias 

 didina seksualumą 

 būna linksmiau 

 nori pasigerti 



 padeda geriau pasijusti 

 tik tada kai pasiūlo 

 kadangi tai yra visuotinis paprotys 

 be svarbesnės priežasties 

 jei nebūtų, tai ir negertų. 

Alkoholio poveikis. Alkoholio veikimas priklauso nuo išgerto kiekio. Geriant 

etanolį ar didelės koncentracijos alkoholinius gėrimus, dirginama skrandžio gleivinė, gali 

atsirasti jos uždegimas. Be to, nuo etanolio išsiplečia gleivinės kraujagyslės, todėl gali 

pagreitėti kai kurių vaistų ( pvz.: antihelmintinių preparatų ) ir net nuodų įsiurbimas. Patekęs į 

kraują, etanolis tolygiai pasiskirsto visuose organizmo skysčiuose, patenka į visus organus ir 

audinius, kur sukelia ląstelių membranų struktūros ir laidumo sutrikimų. Greičiausiai etanolis 

paveikia daug kraujo turinčius organus (pvz., smegenis). 

Etanolis veikia centrinę nervų sistemą panašiai kaip migdomieji ir narkozę 

sukeliantys vaistai. Truputis etanolio veikia raminamai, slopina baimę, didesnės dozės 

panaikina aukštesniųjų centrinės sistemos centrų poveikį žemesniems centrams, todėl mažėja 

savikontrolė, savikritiškumas. Žmogus darosi lengvabūdis, neatsargus, pervertina savo jėgas.  

Išgėrus daug etanolio, lėtėja suvokimas, minčių eiga, blogėja atmintis ir nuotaika, 

atsiranda mieguistumas, kartais – agresyvumas, sutrinka judesių koordinacija, automatiniai 

judesiai. Išgėrus labai daug etanolio, netenkama sąmonės, pradedami smarkiai slopinti 

gyvybiškai svarbūs pailgųjų smegenų centrai, todėl žmogus gali mirti. Etanolis taip pat gali 

sukelti ir periferinės nervų sistemos sutrikimų ( pvz., nervų skaidulose sulėtėja impulsų 

perdavimo greitis). 

Alkoholis yra gana dažnas įvairių širdies ir kraujagyslių, kepenų, stemplės ligų 

sukėlėjas: jis veikia  kraujagyslių sistemą, didina širdies susitraukimų dažnį, lėtina bronchų 

gleivinės, virpamojo epitelio veiklą, sukelia viduriavimą,  hormonų gamybą, kenkia medžiagų 

apykaitai, lėtina akių judesius, sutrikdo erdvės jutimą, blogina klausą. Piktnaudžiaujant 

alkoholiu vystosi kepenų cirozė.  

Dažnai alkoholį vartojančių žmonių organizmas stokoja būtinų medžiagų – folio 

rūgšties, niacino ir vitamino B1. Šių maisto medžiagų trūkumas skatina neurologinių, 



virškinimo ir kitų organų ligas. Daug alkoholio vartojančių žmonių mirtingumas didesnis ir, 

kaip rodo tyrimai, jų gyvenimo trukmė yra 10-12 metų trumpesnė. 

Alkoholis - pagrindinis rizikos faktorius susirgti kepenų ligomis. Kepenys yra 

labai svarbus žmogaus organas. Jų svarba prilyginama širdies darbui. Jos dalyvauja medžiagų 

apykaitoje, gamina tulžį, valo iš organizmo įvairias nuodingas medžiagas, atlieka apsauginę 

funkciją, jose gaminamas vitaminas A, be to, jose susikaupia vitaminai D, K, PP ir kiti B 

grupės vitaminai.  

Statistiniai duomenys liudija, kad 10% alkoholikų serga kepenų liga, vadinama 

ciroze. To priežastis yra ta, kad alkoholis, patekęs į organizmą, visų pirma sutinka 

pasipriešinimą kepenyse. Kepenys visus į organizmą patekusius nuodingus cheminius 

junginius, įskaitant ir alkoholį, stengiasi suskaldyti ir pakeisti į organizmui nenuodingas 

medžiagas. Tai labai veikia kepenų struktūrą ir veiklą.  

Alkoholio vartojimas sukelia daug socialinių problemų, su juo siejama žymi dalis 

nusikalstamumo, savižudybių, nelaimingų atsitikimų,  ištuokų, smurto šeimoje. 

 

Keletas faktų apie alkoholį : 

 35% alkoholio nuodų susikaupia nervų ląstelėse;  

 Alkoholis organizme išsilaiko nuo 8 iki 20 parų;  

 Po 15 metų saikingo gėrimo 60% žmonių įgyja priklausomybę nuo alkoholio;  

 Piktnaudžiaujantys alkoholiniais gėrimais žmonės gyvena 17 m. trumpiau;  

 Išgyti nuo alkoholizmo neįmanoma: po gydymo kurso 90% ligonių pradeda gerti po 1 

metų, 10% - po 3 metų;  

 Nedidelės alkoholio dozės tonizuoja, šiek tiek stiprina erotinį jaudinimąsi, pagerina 

savijautą ir sumažina varžymąsi. Tai palengvina bendravimą. Bet norint tokią būseną 

palaikyti, tenka kartoti, didinti alkoholio dozes;  

 Vyrai lėtiniu alkoholizmu suserga per 5-7 metus, o moterys ir paaugliai per 1- 2 metus;  

 Moteris daug jautresnė alkoholiui: 1/3 karto sumažėja lytinis potraukis, sutrinka 

menstruacijų ciklas, atsiranda nevaisingumas, gresia gimdymo traumos, patologinis 

gimdymas.  

 



Atminkite, kad : 

 Alkoholis pavojingas visiems, tik kiekvienam skirtingai. Jeigu vartojame alkoholį, 

neišvengiamai patiriame ir jo poveikį – net jei to ir nejaučiame. 

 

Deja, mūsų visuomenėje vyrauja nuostata, kad alkoholio vartojimas – tai natūralus 

procesas, neatsiejamas nuo šiuolaikinės žmogaus gyvensenos, dėl šio įsitikinimo 

labiausiai kenčia pažeidžiamiausia mūsų visuomenės dalis – vaikai ir paaugliai. 

Jaunų žmonių požiūrį į alkoholį formuoja tėvai, bendraamžiai, jaunimo kultūra, 

visuomenė, žiniasklaida. Kas skatina jaunimą vartoti alkoholį - sunku nusakyti vienu teiginiu. 

Paprastai veikia visas kompleksas tarpusavyje susijusių veiksnių.  

Alkoholio vartojimas Lietuvoje sąlygoja daugiau kaip dešimtadalį visų mirčių ir 

sukelia sunkias socialines pasekmes. Alkoholio vartojimo problemos sprendimas galimas tik 

bendromis valstybės ir visuomenės pastangomis įgyvendinant visapusišką alkoholio kontrolės 

politiką. Jos įgyvendinime visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms tenka esminis 

vaidmuo.  

Keistinas požiūris į alkoholio vartojimo problemą, kuri tradiciškai dar suvokiama 

kaip alkoholizmo problema, kai tuo tarpu alkoholizmas tėra alkoholio vartojimo problemos 

viršūnė. 

Visos šalys, kuriose alkoholio vartojimas yra įprastas ir laikomas normaliu 

reiškiniu, susiduria su alkoholio vartojimo medicininėmis, socialinėmis bei ekonominėmis 

pasekmėmis. Jų mastas proporcingas suvartojamo alkoholio kiekiui, kuris Europos šalyse 

svyruoja nuo kelių iki keliolikos litrų gryno alkoholio vienam gyventojui per metus. 

Lietuvai, kaip ir kitoms posovietinio regiono šalims, būdingas žymus alkoholio 

suvartojimo padidėjimas, kuris kartu su kitais veiksniais žymiai pablogino šalies gyventojų 

sveikatą. Su alkoholiu siejama 4000 mirčių per metus, ir pagal pasekmes visuomenės sveikatai 

jis užima antrą vietą po tabako. 

 

 

Informaciją  parengė Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistės 


