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Raktažodžiai: alkoholio vartojimo paplitimas, nuosta-
tos, lytis, amžius, išsimokslinimas.

Santrauka
Straipsnyje analizuojama Lietuvos gyventojų al-
koholio vartojimo paplitimo ir nuostatų į alko-
holio vartojimą sąsajos su lytimi, amžiumi ir iš-
simokslinimu. Suaugusiųjų alkoholio vartojimo 
paplitimas nustatytas remiantis jungtinių „Kauno 
raj. bendruomenės psichikos sveikatos paslau-
gų projekto gyvenimo kokybės“ ir „Suaugusiųjų 
Lietuvos gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir 
įpročių“ tyrimų, o tarp moksleivių - iniciatyvinių 
tyrimų (N 12142) Sveikatos psichologijos magis-
tro studijų programoje VDU duomenimis. Nuos-
tatų alkoholio vartojimo atžvilgiu tyrime duome-
nys surinkti tiesioginio interviu būdu, naudojant 
Nuostatų alkoholio vartojimo atžvilgiu klausi-
myną. Tyrimui atlikti naudota dažnių ir vidurkių 
analizė. Statistiniams ryšiams patikrinti naudota 
Stjudent‘o t testas, chi kvadrato testas ir korelia-
cinė analizė (p<0,05). Tyrimas parodė, kad alko-
holio vartojimas tarp Lietuvos gyventojų susijęs 
su lytimi bei amžiumi ir mažiau su išsimokslini-
mu. Moksleivių alkoholio vartojimas didėja iki 
18 m., kol susilygina su jaunų suaugusiųjų varto-
jimo lygiu. Vyrai (apie 87,23%), ypač turintys ne 
aukštesnį nei vidurinį išsimokslinimą, dažniau 
vartoja alkoholį visuose amžiaus tarpsniuose, 
nei moterys (66,31%) (p<0,05). Vidutiniškai mo-
terys (86,7%) daugiausia vartoja alkoholį 31-35 
m. amžiaus, o vyrai (93,2%) - 36-40 m. amžiaus. 
Alkoholio vartojimo pradžia, nepriklausomai 
nuo išsimokslinimo, yra vis ankstesnė, tačiau 
moterys (apie 17,68 m.) pradeda vartoti vėliau 
(p<0,05) nei vyrai (apie 16,04 m.). Kuo vėliau 
asmuo pradeda vartoti alkoholį, nepriklauso-

mai nuo lyties, amžiaus ir išsimokslinimo, tuo 
vėliau ir savo vaikams leistų jo paragauti ir var-
toti (p<0,05). Aukštesnis išsimokslinimas mote-
rims neužtikrina palankesnių sveikatai nuostatų 
vartoti alkoholį nei vyrams, tačiau ne aukštesnį 
nei vidurinis išsimokslinimą įgiję vyrai, kurie 
pradėjo vartoti vėliau, pasižymi palankesnėmis 
sveikatai vartojimo nuostatomis (p<0,05). Taigi, 
dauguma Lietuvos gyventojų pasižymi sveikatai 
palankiomis nuostatomis alkoholio vartojimo 
atžvilgiu, tačiau tai nemažina jo vartojimo, bet 
gali padėti sėkmingiau įgyvendinti veiksmingas 
alkoholio kontrolės priemones, tokias kaip: re-
klamos draudimą, alkoholio prieinamumo ma-
žinimą, kainų didinimą. 

ĮVADAS
NJK mokslinio komiteto narkotikų klausimams 

spręsti teigimu, alkoholis – visuomenei didžiausią žalą 
darantis narkotikas [1]. Lietuva geografiškai ir kultūriš-
kai priklauso PSO regionui, kuriame alkoholio suvar-
tojama daugiausia pasaulyje [2]. Lietuvoje alkoholio 
vartoja absoliuti dauguma gyventojų ir daugiau nei 
pusė vyrų alkoholio vartoja kas savaitę [3]. Lietuvos 
visuomenės sveikatos rodiklius ryškiai menkina alko-
holio vartojimo pasekmės: darbingiausios visuomenės 
dalies smurtinės bei nesavalaikės mirtys, ypač savižu-
dybių skaičius, didėjantis alkoholio vartojimas tarp vai-
kų ir jaunimo, jaunėjantis alkoholio vartojimo pradžios 
amžius, kiti susiję sveikatos nuostoliai, žala šeimoms 
bei socialinei ir ekonominei šalies raidai [4-5]. A. Goš-
tauto (1998), V. Grabausko ir kt. (2009) atlikti ilgalaikių 
profilaktikos programų tyrimai rodo, kad subjektyviai 
įvertintas didesnis alkoholio suvartojimas susijęs su 
padidėjusiu mirtingumu [6-8]. Alkoholio vartojimo 
paplitimas ir vartojimo ypatumai tarp šalies gyventojų 
priklauso nuo socialinių demografinių faktorių: lyties, 
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amžiaus, išsimokslinimo bei galimai siejasi su vyrau-
jančiu gyventojų požiūriu į alkoholio vartojimą. Gy-
ventojų požiūris į įvairius alkoholio vartojimo aspektus 
yra reikšmingas, nes padeda nustatyti visuomenės svei-
katai ir jos gerinimui palankius ir prieštaraujančius po-
žiūrius. 2008 m. Valstybinio psichikos sveikatos centro 
užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos gyven-
tojų nuostatos alkoholio atžvilgiu yra labiau palankus 
nei nepalankus veiksnys alkoholio kontrolės požiūriu, 
tad įgyvendinant alkoholio kontrolės priemones galima 
tikėtis plataus gyventojų palaikymo [8]. Sėkmingai įgy-
vendinamos alkoholio kontrolės priemonės veiksmin-
gai prisideda prie įvairių sveikatos sutrikimų mažėjimo. 
Visą nepriklausomybės laikotarpį alkoholio vartojimas 
nuosekliai didėjo ir tik nuo 2008 m. pirmą kartą per 
šį tarpsnį sumažėjo. Taip atsitiko dėl priimtų ryžtingų 
sprendimų, ribojančių alkoholio prieinamumą ir rekla-
mą [9]. Nuo 2008 m. stebimas spartus ūmių psicho-
zių ir intoksikacijų skaičiaus mažėjimas, reikšmingas 
mirčių keliuose mažėjimas [5]. Todėl siekiant tiksliau 
planuoti alkoholio kontrolės politikos intervencijas, 
svarbu suprasti, kaip socialinės ir demografinės cha-
rakteristikos siejasi su nuostatomis alkoholio vartojimo 
atžvilgiu.

Tyrimotikslas: išanalizuoti Lietuvos gyventojų alko-
holio vartojimo paplitimo ir gyventojų alkoholio varto-
jimo nuostatų ryšį su respondentų amžiumi, lytimi bei 
išsimokslinimu. 

TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI
Siekiant įvertinti alkoholio vartojimo paplitimo ir 

gyventojų nuostatų į alkoholio vartojimą ryšį su res-
pondentų lytimi, amžiumi ir išsimokslinimu, atlikta 
ankstesnių tyrimų jungtinių duomenų analizė bei nauja 
tyrimo Lietuvos gyventojų nuostatos alkoholio vartoji-
mo atžvilgiu (2008) duomenų analizė [8]. 

Alkoholio vartojimo paplitimas tarp suaugusiųjų 
gyventojų nustatytas remiantis jungtiniais „Kauno raj. 
bendruomenės psichikos sveikatos paslaugų projekto 
gyvenimo kokybės tyrimo“ ir „Suaugusiųjų Lietuvos 
gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir įpročių“ tyrimo 
duomenimis [10-11]. Kauno raj. tyrime atsitiktinės at-
rankos būdu atrinkti gyventojai užpildė WHO-QoL100 
klausimyną ir atsakė į papildomus klausimus apie svei-
katos rizikos faktorius. Išanalizuoti 2669 respondentų 
(amžius 18-74 m., 1074 vyrų ir 1595 moterys) duome-
nys. Elgsenos ir įpročių tyrime analizei panaudoti 3303 
respondentų (amžius 18-74 m., 43,6% vyrų ir 56,4% 
moterų) duomenys. Mokinių alkoholio vartojimo pa-
plitimo tyrimas (N 12142) atliktas vykdant iniciatyvi-

nius tyrimus Sveikatos psichologijos magistro studijų 
programoje VDU [12]. Alkoholio vartojimo paplitimas 
nustatytas pateikus standartinį klausimą „Kaip jūs var-
tojate alkoholinius gėrimus?“ pasirenkant vieną atsaky-
mą iš: 1) niekada nevartojau, 2) vartojau, bet visiškai 
mečiau, 3) vartoju mažiau, 4) vartoju, bet kartais mes-
davau, 5) vartoju, mesti nepavyko, 6) vartoju, niekada 
nebandžiau mesti. Vartojantiems alkoholį buvo priskirti 
visi respondentai pasirinkę 3-6 atsakymo variantą. 

Nuostatų alkoholio vartojimo atžvilgiu tyrime duo-
menys surinkti tiesioginio interviu būdu (Omnibuso 
metodu), naudojant Nuostatų alkoholio vartojimo at-
žvilgiu klausimyną, sudarytą remiantis Suomijos naci-
onalinio socialinių ir sveikatos mokslinių tyrimų ir plė-
tros centro (STAKES) Gėrimo įpročių klausimynu (Drin-
king Habit Survey, 1999) [8]. Klausimyną sudaro 16 
klausimų apie alkoholio vartojimo nuostatas ir demo-
grafinė informacija. Iš viso apklausta 1970 18 − 74 m. 
amžiaus Lietuvos gyventojų, kurių pasiskirstymas pagal 
lytį, amžių, gyvenamąją vietą ir išsimokslinimą atitinka 
vidutinį Lietuvos gyventojų pasiskirstymą. Responden-
tams atrinkti daugiapakopiu atsitiktiniu atrankos būdu, 
užtikrinančiu visiems 18–74 m. amžiaus Lietuvos gy-
ventojams vienodą galimybę patekti į apklausą ir pa-
reikšti savo nuomonę. Tyrime dalyvavo abiejų lyčių 
respondentai, iš kurių 81,6% buvo lietuviai. Tarp res-
pondentų 48,2% buvo įgiję ne aukštesnį nei vidurinį, 
31,7% aukštesnįjį bei 20,1% aukštąjį išsimokslinimą. 

Duomenų statistinei analizei atlikti naudotas pro-
gramų paketas SPSS 15.0. Buvo atlikta dažnių ir vi-
durkių analizė, apskaičiuojant bendrą reikšmių skaičių 
(N) ir procentinę išraišką (%) bei aritmetinius vidurkius 
(X), jų paklaidas (XS) ir standartinius nuokrypius (SN). 
Statistiniams ryšiams patikrinti naudota Stjudent‘o t 
(t−kriterijus) ir chi kvadrato (c2 − kriterijus) testai bei ko-
reliacinė analizė (r-koreliacijos koeficientas). Statistinio 
reikšmingumo lygmuo - p<0,05.

REZULTATAI IR APIBENDRINIMAS 
Alkoholiovartojimopaplitimas. Alkoholio vartoji-

mo paplitimas tarp 18-74 m. Lietuvos gyventojų nu-
statytas skirtinguose tyrimuose yra panašus. Atlikus 
jungtinių gyvenimo kokybės ir elgsenos tyrimų alko-
holio vartojimo paplitimo duomenų apibendrinamąją 
analizę (1 ir 2 pav.), matyti, kad mokinių ir suaugusių-
jų gyventojų amžiaus tarpsniais alkoholio vartojimas 
ženkliai kinta. Mokinių alkoholio vartojimo paplitimas 
didėja iki 12 kl., kol pasiekia suaugusiųjų alkoholio 
vartojimo rodiklį. Didžiausias alkoholio vartojimo 
paplitimo pokytis tiek tarp berniukų, tiek tarp mergai-
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čių yra 8 ir 9 kl. Nors berniukų ir mergaičių alkoholio 
vartojimas su perėjimu į aukštesnę klasę auga, tačiau 
berniukų vartojančių alkoholinius gėrimus, procentas 
didesnis visose klasėse negu mergaičių. Jungtiniai ty-
rimai rodo (pav.), kad suaugusiųjų alkoholio vartojimo 
paplitimo tendencijos tarp moterų ir vyrų skiriasi: tarp 
vyrų (20-70 m.) vartojimo paplitimas yra 87,23%, tuo 
tarpu to paties amžiaus moterų reikšmingai mažesnis - 
66,31%. Daugiausia moterų, vartojančių alkoholį, yra 
31-35 m. grupėje (86,7%), o vyrų (93,2%) penkmečiu 
vėliau - 36-40 m. grupėje. Vyresnių nei 35 m. mote-
rų alkoholio vartojimo paplitimas sparčiai mažėja, tuo 
tarpu vyrų laikosi stabiliai ir reikšmingiau sumažėja tik 
sulaukus 65 m. Alkoholio vartojimo paplitimas yra di-
desnis nei vidutinis nepriklausomai nuo lyties 20-50 m. 
grupėje, ir 56-65 m. vyrų grupėje. Didžiausias alkoho-
lio vartojimo paplitimo skirtumas tarp vyrų ir moterų 
yra stebimas vyriausioje apklaustoje amžiaus grupė-
je: tarp 60-70 m. Nuostatų tyrimas parodė (3 pav. ir 
1 lent.), kad per pastaruosius 12 mėnesių alkoholinių 
gėrimų vartojimo dažnis susijęs su lytimi ir amžiumi, 
bet silpniau su išsimokslinimu: alkoholinius gėrimus 
dažniau vartoja vyrai (82%), ypač turintys ne aukštes-
nį nei vidurinis išsimokslinimą bei per 61 m. (p<0,05), 
nei moterys (72,5%) (c2=34,007; p<0,05) bei 18-35 
m. (81,9%) ir 36-60 m. (79%) tiriamieji nei per 61 m. 
(61,5%) (c2=71,122; p<0,05).

Nuostatos alkoholio vartojimopradžios atžvilgiu. 
Žinoma, kad vyrai (16,04 m.) alkoholį pradeda vartoti 
anksčiau (p<0,05) nei moterys (17,68 m.) [8]. Dabarti-
nis tyrimas parodė (4 pav.), kad alkoholio pavartojimo 

pradžia susijusi ir su amžiumi (p<0,05), tačiau nesu-
sijusi su išsilavinimu: 18-35 m. tiriamieji alkoholinius 
gėrimus pirmą kartą pavartoja būdami vidutiniškai 
15,74 m. (SN=2,679), 36-60 m. – vidutiniškai 17,18 
m. (SN=3,290), o per 61 m. - vidutiniškai 18,63 m. 
(SN=4,381). Tai rodo, kad Lietuvoje alkoholį pradeda 
vartoti vis jaunesni asmenys.Respondentų nuostatos į 
esamų/būsimų vaikų alkoholio vartojimą parodė, kad 
kuo vėlesniame amžiuje asmenys pirmą kartą pavar-
toja alkoholinius gėrimus, tuo ir savo vaikams jų para-
gauti ir švęsti gimtadienį vaišinantis jais leistų vėlesnia-
me amžiuje (p<0,05) [8]. Ta pati tendencija aptinkama 
ir analizuojant tyrimo duomenis pagal lytį, amžių ir 
išsimokslinimą. Tiriamųjų alkoholio pavartojimo pra-
džios amžius ir nuostatos dėl leidimo vaikams vartoti 
alkoholį amžiaus neturi sąsajų su lytimi, amžiumi ir iš-
simokslinimu bei yra susijusi tik su paties respondento 
alkoholio vartojimo pradžios amžiumi. Nežiūrint į tai, 
ankstesnis tyrimas parodė, kad moterys (vidutiniškai 

1 pav. Mokinių alkoholio vartojimo paplitimo 
kitimai pereinant į aukštesnę klasę

2 pav. Vartojančių alkoholį vyrų ir moterų procento kitimai 
amžiaus tarpsniais

3 pav. Tiriamųjų atsakymų, ar vartojo kokius nors alkoholinius gėrimus 
per paskutinius 12 mėnesių, vertinimo pasiskirstymas
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18,18 m.) labiau linkusios vaikams pirmą kartą para-
gauti alkoholio leisti vėlesniame amžiuje nei vyrai (vi-
dutiniškai 17,79 m.) [10]. Dabartinis tyrimas parodė (5 
pav.), kad vyresni ir turintys profesinį išsimokslinimą 
(vidutiniškai 18,23 m.) respondentai labiau linkę vai-
kams pirmą kartą paragauti alkoholio leisti vėlesniame 
amžiuje nei jaunesni (18-35 m. – leistų vidutiniškai 
nuo 17,1 m., 36-60 m. – vidutiniškai nuo 18,35 m., 
per 61 m. - vidutiniškai nuo 19,01 m.; p<0,05) bei su 
aukštuoju (vidutiniškai 17,84 m.; t=2,111; p<0,05) ir 
ne aukštesniu nei vidurinis (vidutiniškai 17,91 m.) iš-
simokslinimu.

Požiūrisįalkoholiovartojimokultūrą. Daugiau nei 
pusė Lietuvos gyventojų sutinka, kad Lietuvoje alkoho-
lio vartojama per daug / dažnai ir saikingas alkoholio 
vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis, todėl jis turė-
tų būti vartojamas tik ypatingomis progomis [8]. Vyrai 
(52,9%), ypač 36-60 m., turintys ne aukštesnį nei vidu-
rinis (67,1%; c2=8,512) ir profesinį (66,4%; c2=5,986) 
išsimokslinimą, rečiau nei moterys (atitinkamai 63,4%; 
83,1%; 78,5%), linkę nesutikti, kad saikingas alkoho-
lio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis (p<0,05) 
(6-8 pav.). Nepriklausomai nuo amžiaus ir išsimoksli-
nimo moterys dažniau (p<0,05) sutiko, kad Lietuvoje 
per daug ir per dažnai vartojamas alkoholis (81,9%) bei 
jis turėtų būti vartojamas tik ypatingomis progomis, per 

šventes (74,5%), nei vyrai (atitinkamai 75,1%; 62,6%). 
Per 61 m. (64,7%;) tiriamieji dažniau linkę nesutikti, 
kad saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyve-
nimo dalis nei 18-35 m. (56%; t=-3,211) ir 36-60 m. 
(58,1%; t=-2,493) (p<0,05). Be to, per 61 m. tiriamieji 
dažniau sutiko, kad Lietuvoje per daug ir per dažnai 
vartojamas alkoholis (81%) bei jis turėtų būti vartoja-
mas tik ypatingomis progomis, per šventes (78,4%), nei 
18-35 m. (atitinkamai 77%, t=2,939; 65,3%, t=4,780) 
ir 36-60 m. (atitinkamai 79,2%; 68,2%, t=3,479) tiria-
mieji (p<0,05). Įdomiausia, kad su ne aukštesniu nei 
vidurinis išsimokslinimu (76,4%) tiriamieji dažniau 
(t=2,149, p<0,05) nei su aukštuoju (81,3%) linkę nepri-
tarti, kad Lietuvoje alkoholio vartojama per daug, per 
dažnai, nors, kad saikingas alkoholio vartojimas yra 
kasdienio gyvenimo dalis nesutiko dažniau (59,5%; 
p<0,05) nei turintys aukštesnį išsimokslinimą (su pro-
fesiniu - 58,2%; su aukštuoju - 56,3%).Žinoma, kad 
vėlesniame amžiuje asmenys pirmą kartą pavartoję al-
koholinius gėrimus dažniau sutinka, jog Lietuvoje alko-
holio vartojama per daug ir per dažnai, todėl jis turėtų 
būti vartojamas tik ypatingomis progomis, per šventes, 
nes net saikingas alkoholio vartojimas nėra kasdienio 
gyvenimo dalis [8]. Koreliacinė analizė parodė (2 lent.), 
kad lytis, amžius ir išsimokslinimas neturi reikšmingos 
įtakos alkoholio pavartojimo pradžios amžiaus ryšiui 
su nuostata į saikingą alkoholio vartojimą ir jo varto-
jamą tik ypatingomis progomis, per šventes, nes visose 
tiriamųjų grupėse rasta statistiškai reikšmingas korelia-
cinis ryšys (p<0,05), išskyrus 18-35 m. tiriamųjų grupę 
dėl saikingo alkoholio vartojimo. Tokie tyrimo duome-
nys rodo, kad 18-35 m. tiriamųjų nuostata į saikingo 
alkoholio vartojimą, kaip kasdienio gyvenimo dalį, 
nesisieja su alkoholio pavartojimo pradžios amžiumi. 
Tačiau, vartojimo pradžios amžiaus sąsajų su nuostata, 

Amžius Išsimokslinimas Vyras 
(proc.)

Moteris
(proc.) χ2 p

18-35 m.
Ne aukštesnis nei vidurinis 91,1 81,7 7,457 0,006
Profesinis 92,1 85,3 1,478 0,224
Aukštasis 84,3 89,6 0,832 0,362

36-60 m.
Ne aukštesnis nei vidurinis 88,3 78,5 5,170 0,023
Profesinis 85,7 84,9 0,055 0,815
Aukštasis 90,1 80,8 2,840 0,092

Per 61 m.
Ne aukštesnis nei vidurinis 81,8 53,4 16,323 0,000
Profesinis 80,8 56,5 4,309 0,038
Aukštasis 95,5 61.8 8,086 0,004

1 lentelė. Vyrų ir moterų vartojusių alkoholį per paskutinius 
12 mėn. pagal amžių ir išsimokslinimą

4 pav. Tiriamųjų atsakymų, kiek jiems buvo metų, kai pirmą 
kartą pavartojo alkoholinius gėrimus, pasiskirstymas

5 pav. Tiriamųjų atsakymų, nuo kelių metų, leistų paragauti 
alkoholinių gėrimų savo vaikams (jeigu dar neturi, įsivaiz-
duojamiems), pasiskirstymas

*** - p<0.001; ** - p<0.01; * - p<0.05
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kad Lietuvoje alkoholio vartojama 
per daug ir per dažnai, koreliacinė 
analizė parodė (p<0,05), kad su 
šia nuostata labiau sutinka tie ne-
aukštesnį nei vidurinis išsimoksli-
nimą turintys respondentai, kurie 
alkoholio pirmą kartą pavartojo 
vėliau (r=-0,169) bei moterys (r=-
0,080) ir vyresni nei 36 m. respon-
dentai (36-60 m. - r=-0,086, o per 
61 m. - r=-0,103). 

Diskusija. Pristatytuose po-
puliacijos tyrimuose, naudojant 
skirtingus metodus, nustatytas pa-
našus alkoholio vartojimo papliti-
mas tarp Lietuvos gyventojų, kuris 
parodė, kad Lietuvoje alkoholio 
vartojimas yra paplitęs reiškinys: 
alkoholį vartoja apie 90% vyrų 
ir apie 70% moterų. Alkoholio 
vartojimo paplitimo įvertinimas 
rodo, kad moksleiviai palaipsniui 
perima suaugusiųjų visuomenė-
je įprastą alkoholio vartojimą, 
nes sulaukus 18 m. jo vartojimas 
susilygina su jaunų suaugusiųjų 
(20-25 m.). Didžiausias alkoho-
lio vartojimo paplitimo šuolis yra 
pereinant iš pagrindinės mokyklos 
į gimnazijos lygmenį: todėl profi-
laktinės priemonės turėtų būti tai-
komos jaunesniame mokyklinia-
me amžiuje, kol vartojimas nėra 
plačiai išplitęs, o vyresnėse klasė-
se (kai vartoja dauguma) tikslinga 
orientuotis į mokyklose kryptingai 
teikiamas sveikatos paslaugas, 
konsultuojant dėl žalingo vartoji-
mo pasekmių, ankstyvą priklauso-
mybės diagnostiką bei psichoso-
cialinę pagalbą atsisakant vartoti. 
Toks akivaizdus paplitimo šuolis 
turėtų paskatinti išsamiau ištirti 
jo priežastis: galimai tai susiję su 
menkesne paauglių apsauga nuo 
alkoholio jų aplinkoje bei inten-
syviu reklamos poveikiu (pvz., 
vyresniems paaugliams leidžiama 
žiūrėti vėlesnes TV programas), 
kuris padidina alkoholio vartojimą 

6 pav. Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis“ ver-
tinimo pasiskirstymas
*** - p<0.001; ** - p<0.01; * - p<0.05

7 pav. Nuostatos „Lietuvoje alkoholio vartojama per daug, per dažnai“ vertinimo 
pasiskirstymas
*** - p<0.001; ** - p<0.01; * - p<0.05

8 pav. Nuostatos „Alkoholis turėtų būti vartojamas tik esant ypatingoms progoms, 
šventėms” vertinimo pasiskirstymas
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ir kt. [15]. Tyrimas parodė, kad vyresnių nei 40 m. gy-
ventojų vartojimo paplitimas savaime mažėja ir tai grei-
čiausiai susiję su sveikatos blogėjimu bei dalies varto-
jančių asmenų ankstyva mirtimi (nusižudo ar miršta dėl 
kitų nesavalaikės mirties priežasčių). Be to, vyresniame 
amžiuje moterų alkoholio vartojimo paplitimas mažėja 
sparčiau nei vyrų, ir tai natūralu, nes subjektyvūs mote-
rų sveikatos įvertinimai blogėja greičiau [11]. Tokie ty-
rimo duomenys akivaizdžiai rodo, kad blogėjant svei-
katai, žmonės dažniau nustoja vartoti alkoholį, todėl 
neretai atsiranda netinkamai interpretuojama paklaida, 
esą alkoholio nevartojantys asmenys yra menkesnės 
sveikatos [14]. Pasinaudojant vyresnių nei 40 m. as-
menų stiprėjančiu susirūpinimu savo sveikata, speci-
alistai, konsultuodami sveikos gyvensenos klausimais, 
galėtų orientuotis į elgesio, mažinančio vartojimą arba 
padedančio atsisakyti alkoholio sveikatos labui, keiti-
mo intervencijas, nes jos turėtų būti veiksmingesnės, 
nei jaunesniame amžiuje. Be to, šie tyrimai atskleidžia, 
kad norint išgauti sveikatai reikšmingą profilaktinį po-
veikį reikia nutolinti vartojimo pradžios amžių, nes su 
juo susiję respondentų ir ypač vyrų, įgijusių ne aukš-
tesnį nei vidurinis išsimokslinimą, sveikatai palankios 
nuostatos. Tyrimai, padedantys išsiaiškinti alkoholio 
pavartojimo jaunėjimo priežastis, galėtų padėti tiksliau 
suformuoti alkoholio kontrolės priemones, padėsian-
čias sumažinti vartojimo pradžios amžių. Dauguma 
gyventojų nepritaria, kad saikingas alkoholio vartoji-
mas taptų kasdienybe ir linkę jį vartoti tik ypatingomis 
progomis, nes beveik 80% respondentų supranta, kad 
Lietuvoje alkoholio yra vartojama per daug ir per daž-
nai. Šios nuostatos, svarbios alkoholio kontrolės po-
litikos įgyvendinimui, yra palankios sveikatai, tačiau 
neužtikrina mažesnio vartojimo paplitimo. 2007-2008 
m. įgyvendintas alkoholio prieinamumo mažinimas ir 
reklamos ribojimas sėkmingai prisidėjo prie alkoholi-

nių psichozių, intoksikacijų bei mirčių dėl eismo ne-
laimių rodiklių mažėjimo, todėl itin svarbu išnaudoti šį 
palankų gyventojų nusiteikimą. Tačiau teigiamų nuos-
tatų mokymas turėtų tik papildyti PSO rekomenduoja-
mas alkoholio kontrolės priemones: kainų didinimas, 
valstybinis prekybos monopolis, reklamos draudimas, 
alkoholio prieinamumo mažinimas [15], nes tikėtina, 
kad dauguma Lietuvos gyventojų pritartų alkoholio pri-
einamumo bei vartojimo mažinimo priemonėms. 

IŠVADOS
1. Lietuvos gyventojų alkoholio vartojimas priklau-

so nuo lyties ir amžiaus: vyrai, ypač įgiję ne aukštesnį 
nei vidurinis išsimokslinimą, dažniau ir anksčiau pra-
deda vartoti alkoholį nei moterys; Lietuvoje alkoholį 
pradeda vartoti vis jaunesni asmenys; tarp moksleivių 
jo vartojimas sparčiai didėja iki 18 metų ir pasiekia Lie-
tuvos jaunų suaugusiųjų rodiklį; alkoholio vartojimas 
nepriklausomai nuo lyties labiausiai paplitęs 30-40 m. 
amžiaus gyventojų grupėje, o vėliau mažėja, ypač tarp 
vyresnių nei 60 m. amžiaus moterų.

2. Nors nepriklausomai nuo lyties, amžiaus ir išsi-
mokslinimo, kuo vėlesniame amžiuje asmenys pirmą 
kartą pavartoja alkoholinius gėrimus, tuo vėliau leistų 
ragauti ir švęsti vaišinantis savo vaikams, tačiau mo-
terys ir vyresni respondentai bei turintys profesinį išsi-
mokslinimą labiau linkę vaikams paragauti alkoholio 
leisti vėlesniame amžiuje. 

3. Sveikatai palankesnės nuostatos į alkoholio var-
tojimą priklauso nuo lyties, amžiaus ir išsimokslinimo: 
moterų, ypač per 36 m. ir turinčių ne aukštesnį nei 
vidurinis išsimokslinimą, bei vyresnių nei 36 m. res-
pondentų nuostatos alkoholio vartojimo atžvilgiu yra 
palankesnės sveikatai nei vyrų, ypač atitinkamo am-
žiaus ir išsilavinimo, ir jaunesnių respondentų. Be to, 
vėliau alkoholio pirmą kartą pavartoję ne aukštesnį nei 
vidurinis išsimokslinimą įgiję vyrai pasižymi sveikatai 
palankesnėmis nuostatomis, nei vyrai, jaunesni ir įgiję 
profesinį bei aukštąjį išsimokslinimą.
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The article analyses correlation of alcohol use  and  attitudes 
towards alcohol by sex,  age  and  education level in Lithuanian 
population. Combined data from surveys “Kaunas region community 
service and quality of life project” and “Health knowledge, behavior 
and habits of Lithuanian inhabitants” were used for determining pre-
valence among adults, and prevalence among school children - by 
surveys run in Vytautas Magnus University Health Psychology Mas-
ter Program (N 12142). Attitudes towards alcohol consumption were 
assessed in interviews by means of Questionnaire of the Attitudes 
Towards Alcohol Consumption. Statistical analysis was performed by 
averages and frequencies, Stjudent t, Chi square tests and correlation 
analysis (p<0,05). Prevalence of alcohol consumption was found to 
be more related to sex and age of respondents than to their educatio-
nal level. Consumption of alcohol by schoolchildren increases until 
the age of 18, reaching the level of consumption by young adults. 
Consumption prevalence among male (87,23 %) especially with  lo-
wer than secondary education, was higher than among female (66,31 
%) in all age groups (p <0,05). On the average females (86,7%) use  
alcohol mostly at the age of 31-35 and male (93,2%) – at the age of 
36-40. Age of the first drink is getting lower in all education groups, 
but females (at 17,68) start using alcohol later (p< 0,05) than ma-
les (at 16,04). The later they start using alcohol, irrespective of sex, 
age and educational level, the later they would also allow their chil-
dren to taste and use it (p <0,05). Higher education does not provide 
higher pro-health attitudes among females as compared to males. 
However among male, with lower than secondary education pro-
health attitudes were significantly more prevalent among later be-
ginners than among other educational level groups (p<0,05). Most 
of the Lithuanian population have pro-health attitudes towards alco-
hol consumption, though this does not reduce prevalence of alco-
hol consumption but might improve acceptance of effective alcohol 
control interventions, such as prohibition of advertising, reducing 
access, price increases among population.
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