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Gegužės 31-oji – Pasaulio diena be tabako
2013 m. Dienos be tabako tema – drauskime tabako gaminių reklamą,
rėmimą ir skatinimą
Tabako rūkymas nužudo apie 6 mln. žmonių
per metus. Šeši šimtai tūkstančių iš jų yra
nerūkantieji, kurie miršta nuo pasyvaus rūkymo.
Septyni šimtai tūkstančių iš jų yra Europos
Sąjungos piliečiai. 13 mln. Europos Sąjungos
gyventojų serga rūkymo sukeltomis ligomis.
Rūkymo paplitimas, PSO specialistų jau seniai vadinamas epidemija, yra viena iš rimčiausių
grėsmių sveikatai. Nuo rūkymo sukeltų ligų kas
šešias sekundes pasaulyje miršta vienas žmogus,
ir tai yra 1 iš dešimties suaugusiųjų mirties
priežasčių. Tabakas – vienintelis legalus produktas, nužudantis maždaug pusę jį vartojančiųjų.
Rūkymas nėra vien suaugusiųjų gyvenimo būdo
pasirinkimas. Apie du trečdalius rūkančiųjų
pradėjo rūkyti neturėdami 18 metų.
Maždaug pusė pasaulio vaikų nuolat kvėpuoja
tabako dūmais užterštu oru. Apie 40 proc. vaikų
auga šeimose, kuriose vienas iš tėvų rūko. Jei
tai yra mama, tikimybė, kad toks vaikas rūkys
užaugęs, labai išauga. 2004 m. apie 28 proc.
vaikų mirties atvejų priežastis buvo pasyvusis
rūkymas. Pasyvusis rūkymas suaugusiems yra
širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos
ligų, įskaitant plaučių vėžį, o kūdikiams – staigios
mirties priežastis.
Pasaulio dienos be tabako proga Pasaulio
sveikatos organizacija ragina drausti tabako
gaminių reklamą, rėmimą ir skatinimą. Šiuo
metu 19 valstybių, kurių gyventojai sudaro
apie 6 proc. pasaulio gyventojų, yra visiškai
uždraudusios tabako gaminių reklamą nacionaliniais teisės aktais. Apie 38 proc. pasaulio šalių
yra įteisinusios minimalius tabako reklamos,
rėmimo ir skatinimo draudimus arba jų iš viso
neturi. Drausti tabako gaminių reklamą Pasaulio
valstybes ragina Tarptautinė tabako kontrolės
pagrindų konvencija. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja šias tabako kontrolės
priemones:
• Tabako gaminių kainų ir akcizų didinimas;
• Darbo vietos ir viešosios erdvės be tabako dūmų;
• Sveikatos informacijos sklaida ir
įspėjimai;
• Visiškas tabako reklamos draudimas.
Nėra saugių tabako produktų. Nėra saugaus
tabako vartojimo lygio” – Pasaulio dienos be
tabako proga primena Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius.

Parengė
Danguolė Šulienė
Valstybinio psichikos sveikatos centro
Priklausomybės ligų skyriaus
Vyriausioji specialistė

Birželio 26 d. minima Tarptautinė kovos su narkomanija ir
narkotikų kontrabanda diena
Kasmet birželio 26 dieną pasaulyje minima Tarptautinė kovos su narkomanija ir
narkotikų kontrabanda diena.
2013 metais ji minima jau 26 kartą, nuo Jungtinių Tautų Generalinės ansamblėjos paskelbimo 1987-aisiais. Šios dienos tikslas – kovoti su nelegalių narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimu, keliančiu didelių problemų visuomenei.
Minint šią dieną ilgus metus buvo orientuojamasi į tai, kad didėtų žmonių supratimas
apie vadinamųjų tradicinių narkotinių medžiagų, tokių kaip kanapės, heroinas, kokainas ir
amfetaminai, vartojimo keliamą žalą.
Šiandien, kaip pažymi Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC), kyla naujų problemų. Tai pastaraisiais metais Europoje ypač paplitusios naujos psichoaktyviosios medžiagos, narkotikų pakaitalai, Europos šalyse vadinami
,,legal highs“ arba ,,smart drugs“.
Todėl 2013 metais Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras, minėdamas birželio 26 d.,
skelbia pasaulinę sąmoningumo didinimo kampaniją, kurios šūkis ,,Rinkis sveikatą savo naujuoju gyvenimo svaiguliu, o ne
narkotikus!” (Make health your ,,new high“ in life!). Kampanijos tikslas – informuoti visuomenę, ypač jaunus žmones, apie
naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalingą poveikį.
Naujų psichoaktyviųjų medžiagų poveikis žmogaus sveikatai netyrinėtas ir nežinomas, todėl jos gali būti dar pavojingesnės
negu tradiciniai narkotikai. Jos dažnai atvirai parduodamos, neretai internete, legaliais pavadinimais, pavyzdžiui, žolių mišiniai,
vonios druskos, milteliai, ir ypač greitai plinta. Dėl naudojamų legalių pavadinimų jaunimas gali susiformuoti klaidingą nuostatą,
kad jas vartoti yra mažiau rizikinga. Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro nuomone, didelių
visuomenės sveikatos problemų gali kelti supratimo ir sutarimo apie šių nekontroliuojamų medžiagų žalingą poveikį ir galimybes sukelti priklausomybę trūkumas. Naujos psichoaktyviosios medžiagos buvo siejamos su mirtimis, kliedesių išsivystymu,
smurtinio elgesio protrūkiais. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų mišiniai, kuriuos nežinodami pirko vartotojai, jiems sukėlė
nenuspėjamą, o kartais ir pražūtingą poveikį.
Be abejonės, naujos psichoaktyviosios medžiagos skinasi kelią ir Lietuvoje. Visgi labiausiai tarp mūsų šalies gyventojų
paplitęs legalių psichoaktyviųjų medžiagų, tokių kaip alkoholis ir tabakas, vartojimas. Pradėjus tabaką ir alkoholį vartoti
paauglystėje prie jų ypač greitai priprantama. Tikėtina, kad ateityje prireiks ir kitų narkotinių medžiagų.
Tikroji kova su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu prasideda šeimoje. Vaikų auklėjimas puoselėjant vertybes veda į
prasmingą gyvenimą, vidinę darną, mažesnė tikimybė, kad vaikas vartos psichoaktyviąsias medžiagas.
Minėdami Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną norėtume paraginti siekti saugoti savo vaikus
nuo poreikio vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Nebijoti kalbėti su vaikais apie rūkymo, alkoholio vartojimo žalą bei patiems gyvenime elgtis taip, kaip norėtume, kad vaikai elgtusi.
Ir pabaigai trumpai apie naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolę. Europos Sąjungoje yra nustatytas teisinis keitimosi informacija apie aptiktas naujas psichoaktyviąsias medžiagas, rizikos įvertinimo ir sprendimo priėmimo dėl kontrolės priemonių
taikymo mechanizmas. 2011 metais gauti 49 pranešimai apie rinkoje atsiradusias naujas psichoaktyviąsias medžiagas, 2012 m.
tokių pranešimų buvo net 73.
Lietuvoje informacijos keitimąsi apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir preparatus, taip pat aktualius klausimus, susijusius su naujomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, organizuoja ir koordinuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentas. 2011 m. į narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontroliuojamus sąrašus Sveikatos apsaugos ministerija įtraukė katinonų darinių grupę, sintetiniams kanabinoidams priskiriamus junginius ir oripaviną. Su aktualios redakcijos
sąrašais galima susipažinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje http://www.vvkt.lt/Sarasai
Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2012 m. pabaigoje šalies psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dėl
psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas iš viso buvo užregistruoti 61243 pacientai. Iš jų 5938 pacientai (9,7 proc.) dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, 78,5 proc. dėl psichikos
ir elgesio sutrikimų, vartojant opioidus. 55305 pacientai (90,7 proc.) užregistruoti dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant
alkoholį. 2012 m. pabaigoje iš viso buvo 29 vaikai, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Iš jų 14 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų, 1 dėl tabako vartojimo ir 13 dėl alkoholio vartojimo. Jauniausias
sergantis priklausomybe nuo narkotinių medžiagų buvo vos 13 metų.
Daugiau informacijos apie Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro inicijuojamą kampaniją
anglų kalba galima rasti interneto puslapyje adresu: http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/June/make-health-yournew-high-in-life_-unodc-to-celebrate-world-drug-day-on-26-june.html?ref=fs1
Daugiau informacijos bei patarimų, kaip kalbėtis su vaikais apie psichiką veikiančias medžiagas, galima rasti Valstybinio
psichikos sveikatos centro leidiniuose internetiniame puslapyje adresu:
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=32&lang=lt
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