
 

Išgerto alkoholio įsisavinimas prasideda 

burnoje, toliau – skrandyje (apie 20%) ir žarnyne 

(apie 80%), visas patenka į kraują. 

Išgertas alkoholis kartu su krauju patenka 

į smegenis ir intensyviai ardo galvos smegenų 

žievę.  

 

  

 

Išgėrus alkoholinio gėrimo iš pradžių 

vyrauja jaudinimasis, kurį pamažu pakeičia 

nervinių procesų slopinimas. Iškreipiamas 

objektyvus aplinkos suvokimas, sprendimai darosi 

paviršutiniški, susilpnėja atmintis, kalba darosi 

nerišli, labai susilpnėja dėmesys, sulėtėja visos 

reakcijos ir apskritai dingsta laiko jutimas. Judesiai 

netenka greitumo, mitrumo, tikslumo. 
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Vidutiniškai alkoholizmas paauglystėje 

susiformuoja per 3-4 metus.  

 Abstinencijos sindromas susiformuoja po 1-

2 metų nuo reguliaraus vartojimo pradžios. 

 

1. Pradinis etapas – pratinasi prie alkoholio. 

Įtakoja šeima, draugai, mokykla. Trukmė 3-6 

mėn.  

2. Reguliarus vartojimas–didėja išgeriamo 

alkoholio kiekis ir dažnumas. Keičiasi 

paauglio elgesys. Trukmė apie 1 metus. 

Nutraukus šiame etape alkoholio vartojimą 

pasiekiama gerų rezultatų. 

3. Psichologinė priklausomybė. Paauglys tampa 

aktyviu alkoholio vartojimo bet kuriuo metu, 

bet kokio kiekio ir kokybės propaguotoju. 

Nebekontroliuoja išgeriamo kiekio ir 

situacijos. Tolerancija alkoholiui išauga 3-4 

kartus. Alkoholį vartoja daug dienų, savaičių 

iš eilės. Trukmė – keli mėnesiai-keli metai. Tai 

pirmoji lėtinio alkoholizmo stadija. 

4. Lėtinė alkoholizmo ligos stadija. 
Susiformuoja abstinencijos sindromas, vyrauja 

psichologinis komponentas (nerimas, 

depresija, miego sutrikimai). Somatiniai 

abstinencijos sindromo požymiai silpniau 

išreikšti. 

5. Suaugusiems būdingi alkoholizmo 

požymiai. Tačiau skirtingai nei suaugusiems 

paaugliams sparčiai vystosi silpnaprotystė. Jie 

greitai apsileidžia, tampa asocialūs, grubūs, 

disforiški, nevaržo seksualinių potraukių, 

degraduoja intelektas. Ryškūs atminties ir 

emocijų sutrikimai. 

 

  

Jaunimo linija..............................880028888  

I-V 16-21 val., VI-VII visą parą 

Vaikų telefono linija....................880011111  

I-V 16-21 val., VI-VII visą parą 

Rusakalbių linija .........................880077277  

I-V 8-12 ir 13-19 val.  

Pagalbos moterims linija ............880066366  

I-V 16-21 val.  

 

Valstybinis psichikos sveikatos 

centras................................................852670378 

AIDS centras.....................................8 52763581 

Vilniaus priklausomybės ligų 

centras...............................................8 52137274 

Kauno priklausomybės ligų 

centras...............................................8 37337437 

Klaipėdos priklausomybės ligų 

centras...............................................8 46415025 

Panevėžio priklausomybės ligų 

centras...............................................8 45582673 

Šiaulių priklausomybės ligų 

centras...............................................8 41457511  

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 Padidėjęs kraujo spaudimas; 

 Širdies aritmijos;  

 Išeminė širdies liga;  

 Kardiomiopatija;  

 Insultas;  

 Skrandžio ir žarnyno ligos; 

 Kepenų ligos (hepatitas, kepenų cirozė); 

 Kasos lėtinis uždegimas –pankreatitas (75% 

sergančiųjų–alkoholikai); 

 Stemplės, kepenų, nosies ir ryklės vėžys;  

 Lytinių funkcijų sutrikimas;  

 Nervų sistemos ligos;  

 Organinis smegenų pažeidimas;  

 Kraujo patologija; 

 Infekcijos. 

 

 

 

 

 Ūmus apsinuodijimas; 

 Žalingas vartojimas; 

 Priklausomybė nuo alkoholio; 

 Abstinencijos būklė; 

 Abstinencijos būklė su kliedesiais; 

 Amnezinis (Korsakovo) sindromas; 

 Alkoholio sukelta demencija. 

Priklausomybės nuo alkoholio 

vystymasis paauglystėje 

Somatiniai sutrikimai 

piktnaudžiaujant alkoholiu: 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 

vartojant alkoholį 

Telefoninės pagalbos linijos 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo, 

narkomanijos prevencija 


