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Agrita Blumberga

Par atkarību postošajām se-
kām, šķiet, neviens nav jāpārlie-
cina, taču kā atpazīt brīdi, kad it 
kā nevainīga aizraušanās kļuvu-
si par atkarību? Uz šo un citiem 
jautājumiem atbildi sniedza nar-
koloģe Ilze Maksima. Viņa atzīst, 
ka paradumi un tendences mai-
nās, bet atkarību izraisošo vielu 
lietošana bērnu un jauniešu vidū 
nemazinās.

— Kādi mūsdienās ir biežāk sa-
stopamie atkarību veidi?

— Pirms runāt par atkarībām, 
nepieciešams runāt par to, kas jau-
niešus varētu interesēt un piesaistīt. 
Pamatā tas ir alkohols un tabakas 
izstrādājumi, lai gan šobrīd aktua-
litāte ir arī elektroniskās cigaretes, 
kas apvieno psihoaktīvās vielas un 
jaunās tehnoloģijas. Uzskatīt, ka tas 
ir mazāk bīstami, nebūtu īsti godīgi, 
tāpēc elektronisko cigarešu lietošana 
tiek uztverta līdzvērtīgi alkohola un 
tabakas lietošanai. Vēl jauniešiem ak-
tuālas ir viedierīces un sociālie tīkli. 
Tā ir neatņemam ikdienas sastāvdaļa, 

«Atkarībai patīk noslēpumainība, 
meli un manipulācijas»

«Ja uz lietošanas faktu re-
aģē savlaicīgi un adekvāti, tas 
ne vienmēr sabojā dzīvi. Ja tas 
nenotiek, jaunietis savu dzīvi 
no tā mirkļa sāk pazaudēt,» ar 
iespējamo scenāriju iepazīsti-
na Ilze Maksima.

albuma foto

bet, ja tas traucē mācīties, apgūt jau-
nu informāciju, attīstīties, komunicēt 
ar vienaudžiem, skolotājiem vai vecā-
kiem, var rasties problēma. Aktuāla ir 
arī marihuānas lietošana, kas saistās 
ar globāliem jautājumiem un pār-
maiņām dažādās valstīs, kur šķietami 
runā par marihuānas nekaitīgo ie-
tekmi. Jaunieši to pozicionē kā labu 
lietu, bet informācija ir pietiekami 
ierobežota. Par to, kādas varētu būt 
sekas ilgtermiņā, jaunietis nav infor-
mēts. Narkotiskās vielas ir pieejamas 
ierobežotākai jauniešu grupai, bet 
bīstama lieta ir arī mājas aptieciņās 
atrodamie medikamenti, pie kuriem 
pieder psihotropie medikamenti un 
pretsāpju līdzekļi. Tas ir tas, ar ko jau-
nietis jauši vai nejauši var aizrauties.

— Kur meklējami atkarību vei-
došanās cēloņi?

— Cilvēka veselība tiek vērtēta kā 
dažādu cēloņu kopsakarība — atka-
rību attīstību nosaka ģenētiskie fak-
tori. Ja ģimenē vairākiem cilvēkiem 
ir bijusi atkarība, risks, ka nākamajai 
paaudzei var attīstīties šāda problē-
ma, ir diezgan augsts — līdz pat 60 
procentiem. Cēloni var ietekmēt indi-
viduālās īpašības, sociālā vide, valsts 
sniegtā medicīniskā aprūpe un profi-
laktiskie pasākumi. Tas, ka atkarību 
izraisošo vielu pieejamība ir ierobe-
žota un notiek izglītošanas process, 
vēl nenosaka, ka risks nerealizēsies.

— Cik pieejamas mūsu valstī ir 
atkarību izraisošās vielas? Cik stin-
gra šajā jautājumā ir valsts nostāja?

— Diemžēl jāsaka: pieejamība ir 
diezgan liela. Normatīvie akti nosaka 
ierobežojumus, bet sabiedrības ste-
reotipi ne vienmēr atbilst izpratnei 
par ierobežojumu jēgu. Vecāki daž-
kārt uzskata — labāk manā acu priek-
šā, nevis kaut kur citur. Es tomēr sa-
glabāju attieksmi, ka līdz 18 gadiem 
par bērnu atbild vecāks, un, ja vecāks 
pasaka, ka iznīcināt savu dzīvi ir okei, 
par ko brīnīties, ja jaunietis pieņem 

lēmumu to darīt apzināti? Reizēm 
vecākiem jāpieņem pietiekami neērti 
lēmumi, kas liek vairāk skaidrot un 
parādīt savu nostāju. Tādējādi jau-
nietim veidojas priekšstats par drošu 
vidi — vecākiem ir svarīga viņa dzī-
vība un veselība. Līdz ar to, nonākot 
situācijā, kur jaunietim jāpieņem lē-
mums, viņš iemācās pateikt «nē».

Politiskā nostāja vairāk atbalsta 
tirgotāju un ražotāju intereses — no 
vienas puses, to var saprast, bet no 
otras — sabiedrības veselība tiek zie-
dota par labu īslaicīgiem vai konkrē-
tos termiņos nosakāmiem finansiā-
liem ieguvumiem, zaudējot veselas 
paaudzes. Valsts nostāja varētu būt 
daudz stingrāka. Tas ir risināms jau-
tājums — vajadzīga tikai griba.

— Kādas sekas atkarību izrai-
sošo vielu lietošana atstāj uz jau-
niešiem?

— Sekas, par kurām ir vislielākais 
satraukums, saistās ar mentālo veselī-
bu, personas attīstību un nobriešanu. 
Klātesoši arī ir fiziskās veselības trau-
cējumi, infekciju draudi un kritiskās 
domāšanas trūkums. Kamēr jaunietis 
vēl attīstās, vecākiem, valstij, institū-
cijām, pedagogiem, bāriņtiesai un so-
ciālajiem dienestiem jāpalīdz izprast 
cēloņus un sekas. Tas ir sabiedrības 
veselības jautājums. Traumas, pēk-
šņas nāves gadījumi, agrīni iegūtas 
invaliditātes, kas saistās ar lietošanas 
kriminalitāti, — tie visi ir zaudēti 
dzīves gadi, tas ir zaudēts nodokļu 
maksātājs, zaudēts darbaspēks un 
zaudēts speciālists. Šā brīža griezu-
mā, kad visur ir vajadzīgs darbaspēks, 
tas ir diezgan izšķērdīgi. Alkohols ir 
viela, kas ietekmē ļoti dažādas orgā-
nu sistēmas, tas neko nešķiro, bet iet 
kā traktors pāri visam, ieskaitot sma-
dzenes. Lietojot marihuānu, mazinās 
spējas izprast jaunu vielu un nostipri-
nāt to savā atmiņā. Tā ir pieredze no 
prakses — jauns cilvēks sūdzas par 
atmiņas traucējumiem un iestājas 
agrīna demence (dzīves laikā iegūta 
plānprātība, kuras cēlonis ir smadze-
ņu bojājumi vai slimības).

— Cik lielā mērā jaunieti spēj ie-
tekmēt līdzcilvēki?

— Par atkarību ārstēšanu un garī-
gās veselības problēmām sabiedrība 
izvairās runāt, jo tas rada neērtības. 
Runājot par šo tēmu ar jaunieti, cit-

Daiņa Kārkluvalka foto

reiz stāstā ir nojaušams apdraudē-
jums, kas ar pieauguša cilvēka redzē-
jumu var tikt papētīts dziļāk. Veidojas 
saruna, kas nav vērsta uz jaunieša 
uzvedības kritizēšanu, bet pietiekami 
brīvā formā notiek profilakse.

— Kā laikus atpazīt atkarību?
— Ja kāda nodarbe, tai skaitā ve-

selīga ēšana, sevis kopšana, iepirkša-
nās vai sportošana, pēkšņi pārņem 
cilvēku un ja viņa 
dzīve šīs aktivitā-
tes vai paraduma 
dēļ zaudē kvalitā-
ti un pievienoto 
vērtību, var runāt 
par kaitējošu dar-
bību. Tā var būt 
viela vai process 
visdažādākajās 
formās. Visbie-
žāk cilvēks pats 
to īsti neredz, jo 
slimībai ir rakstu-
rīgs noliegums un 
vēlme mazināt vainu par notiekošo. 
Pirmās biežāk parādās sociālās sekas 
— problēmas skolā, konflikta situā-
cijas ar pedagogiem, vienaudžiem, 
neizpildīti mājasdarbi vai nespēja 
vienoties. Galējas lietas, protams, ir 
izmaiņas veselības stāvoklī, kas jau ir 
vizualizējamas. Uz šādām izmaiņām 
ir jāreaģē nekavējoties. Tas nekas, ka 
iepriekšējā fāze ir nokavēta. Tiklīdz 
to atstāj mājas risināšanas kārtībā, 
atkarība attīstās. Atkarība slēpjas, tai 
patīk noslēpumainība, meli un mani-
pulācijas — tas ir atkarības vadošais 
dzinējspēks. Tiklīdz runa ir par sa-
darbību, atklātību, speciālistiem vai 
institūcijām, atkarība zaudē spēku, 
un to iegūst kritiskā domāšana.

— Ko vecākiem un pašam jaunie-
tim šādā gadījumā ieteicams darīt? 
Kur vērsties pēc palīdzības?

— Var vērsties pie ģimenes ārsta, 

narkologa, psihologa vai psihotera-
peita, kurš uzklausīs un mazinās kau-
na izjūtu. Ir arī dažādas palīdzības 
grupas, par kurām var interesēties 
bāriņtiesās, sociālajos dienestos vai 
pašvaldībā. Pirmais cilvēks, kurš var 
koordinēt turpmāko rīcību, ir skolas 
psihologs. Ja ir neatliekams gadī-
jums vai reibuma stāvoklis, noteikti 
jāsauc neatliekamā medicīniskā pa-

līdzība, lai arī kā-
das būtu sekas. 
Nebūtu korekti 
uzņemties vainu 
vai riskēt ar jau-
nieša veselību vai 
dzīvību. Nav ie-
spējams uzminēt, 
kā tas beigsies. 
Ja uz lietošanas 
faktu reaģē sav-
laicīgi un adek-
vāti, tas ne vien-
mēr sabojā dzīvi. 
Ja tas nenotiek, 

jaunietis savu dzīvi no tā mirkļa sāk 
pazaudēt.

— Kādus preventīvos pasākumus 
ieteicams veikt?

— Šobrīd gan skolās, gan pašval-
dību līmenī ir aktualizējušās pro-
filaktiskās tēmas. Pašvaldības no 
Eiropas fondu līdzekļiem organizē 
informatīvās grupas. Informācija par 
to, ko var darīt un kādas ir problē-
mas, ir plaši pieejama. Marihuānas 
daudzinātāji ir pietiekami skaļi un 
tendenciozi norāda uz lietām, kas 
aizstāv viņu pārliecību vai biznesa 
intereses, tieši tāpēc ir svarīgi likt 
padomāt arī par otru monētas pusi. 
Patīkamais efekts ir īslaicīgs, bet ne-
gatīvo seku ir daudz vairāk, un tās ie-
stiepjas turpmākajā dzīvē. Par to at-
kal un atkal ir jārunā — atkārtošana 
ir zināšanu māte, kas šajā gadījumā 
var palīdzēt saglabāt veselību.
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Pārdomās par atkarībām jaunie-
šu vidū dalījās 20 gadus vecā tal-
seniece Rūta Amstere: — Es nemal-
dītos, ja teiktu: katrs otrais jaunietis 
vismaz reizi mēnesī dodas izklaidē-
ties un tas rezumējas ar alkohola 
lietošanu. Jauniešiem bieži liekas, 
ka tikai tā var atraisīties un jaut-
ri pavadīt laiku, bet tā nebūt nav. 
Nemācēšu teikt, cik daudzi kļūst 
atkarīgi, bet risks noteikti ir liels. 
Vēl jo vairāk tāpēc, ka šīs vielas tiek 
izmēģinātas diezgan agrā vecumā. 
Tādējādi tas var kļūt par ieradu-
mu — katru nedēļu doties izklaidē-
ties, satikties ar draugiem un kopā 
iedzert. Tas, vai alkohola lietošana 
pārvērtīsies par problēmu, lielā 
mērā ir atkarīgs no paša jaunieša — 
vai viņš ir pietiekami spēcīgs kādu 
reizi pateikt «nē». Liela ietekme ir 
arī vecākiem un apkārtējai videi, 
kurā jaunietis uzturas, tomēr domā-
ju, ka visos laikos tā ir bijusi vienlīdz 
liela problēma. Alkohols un cigare-

tes ir viegli pieejami. Arī sociālajos 
medijos tie tiek popularizēti, un 
jaunieši bieži ietekmējas no slavenī-
bām. Ja ģimenē tiek lietots alkohols, 
jaunietim gandrīz vienmēr būs inte-
rese pamēģināt šāda tipa vielas. Lai 
tā nenotiktu, vecākiem vajadzētu 
veltīt vairāk laika bērniem un atrast 
kopīgas nodarbes. Jāņem vērā arī 
izmaksas — naudu, kas tiek iztērēta 
alkoholam un cigaretēm, iespējams 
iztērēt kaut kam lietderīgākam.

Traumas, pēkšņas nāves 
gadījumi, agrīni iegūtas 

invaliditātes, kas 
saistās ar lietošanas 
kriminalitāti, — tie 
visi ir zaudēti dzīves 
gadi, tas ir zaudēts 

nodokļu maksātājs, zaudēts 
darbaspēks un zaudēts 

speciālists.

Rūta Amstere. 


