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Pranešimo  tema:



Taip jau atsitiko,
 kad iš mažo žingeidumo, per 38 darbo  teismo 
medicinos tarnyboje metus, teko sukaupti kai 

kuriuos duomenis apie alkoholį ir mirties priežastis, 
kurių jokiuose oficialiuose statistikos šaltiniuose 
surasti nepavyks, o dalies jų jau neberasime ir 

dūlančiuose Valstybinės teismo medicinos tarnybos 
archyvuose…



Todėl šiandieną turiu galimybę šiuo pranešimu
 Jums perteikti 30 metų

 (5-kių sovietmečio ir 25-ių atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės)

 laikotarpio vaizdinį apie išorines mirties priežastis 
Lietuvoje ir jas lydėjusį alkoholį... 



Tai būtų lyg maža
 mūsų tautos

 ir šalies istorija minėta tema,
 kurios dalelę kviečiu 

pasiklausyti...



Šiandieną daugelis Jūsų, tikriausiai, 
būsite pirmieji liudytojai, pažvelgę kartu 
į beveik 140 tūkstančių šalies gyventojų 
tragiškus likimus, kurių didesnę pusę 

buvo palietusi apgirtusi giltinė... 



Teigiama, kad...

IŠ „LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS“:
(Patvirtinta  Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d.nutarimu Nr. XII-964)

71. Didžioji dalis išorinių priežasčių sukeltų 
mirčių yra laikomos mirtimis, iš dalies 

nulemtomis perteklinio alkoholinių gėrimų 
vartojimo.



LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMĖS

  (Lietuvos sveikatos  2014–2025 metų programos priedas)

Tikslo Nr. Tikslai
Vertinimo rodiklis, 
matavimo vienetas, 
duomenų šaltinis

Būklė
(metai)

Vertinimo 
rodiklio 
reikšmė
2020 m.

Vertinimo 
rodiklio 
reikšmė
2025 m.

2.
 
 

Sukurti 
sveikatai 
palankią 

fizinę darbo ir 
gyvenamąją 

aplinką
 

3. Mirtingumas 
dėl išorinių 

priežasčių 100 
tūkst. 

gyventojų, HI

122,47
(2012 

m.)

77,3 51,7

RIMTAS IŠŠŪKIS: Mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100 tūkst. 
gyventojų per likusius 9 metus reiks sumažinti daugiau nei  dvigubai....



LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMĖS

  (Lietuvos sveikatos  2014–2025 metų programos priedas)

Tikslo Nr. Tikslai
Vertinimo rodiklis, 
matavimo vienetas, 
duomenų šaltinis

Būklė
(metai)

Vertinimo 
rodiklio 
reikšmė
2020 m.

Vertinimo 
rodiklio 
reikšmė
2025 m.

RIMTAS IŠŠŪKIS: Legalaus alkoholio suvartojimą vienam gyventojui per 
metus, litrais absoliutaus alkoholio per likusius 9 metus reiks sumažinti 
beveik  du kartus...

3.
 
 
 
 
 

Formuoti sveiką 
gyvenseną ir jos 
kultūrą
 
 
 
 
 
 

1. Legalaus 
alkoholio 
suvartojimas 
vienam gyventojui 
per metus, litrais 
absoliutaus 
alkoholio, LSD

13,0
(2012 m.)

9,5 8,5



Ar alkoholizacijos procesą  ir 
mirštamumą dėl išorinių 

priežasčių šalyje, programos 
tikslų apimtimi, sustabdyti 

realu?

AR „LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ 
PROGRAMOS“ TIKSLAI BUS ĮGYVENDINTI?

Ar patikėsime iškeltais siekiniais?



Prieš pamąstydami, 
pažvelkime į faktinius 

duomenis...

AR „LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ 
PROGRAMOS“ TIKSLAI BUS ĮGYVENDINTI?



Per 29 metus …
(1985,1987-2014 m. teismo medicininių tyrimų duomenimis)



Pirsono koreliacijos 
koeficientas r꞊0,963

Mirusių neblaivių skaičiaus koreliacija su visomis mirtimis 
dėl išorinių priežasčių buvo  labai stipri...



Didesnė pusė žuvusių nuo išorinių priežasčių buvo vartoję alkoholį... 
Tik 2014 m. neblaivių dalies rodiklis, prabėgus 27 m., pasiekė 1987 m. 
dydį. Tai lyg ir atsiranda maža viltis į blaivybę, į didesnį tautos 
išlikimą...  

1985-2014 m. IMP tarpe žuvusių neblaivių procentinio santykio pokytis 



Bet ko gi trūko, kad 
minėti ir dar geresni 

rezultatai būtų pasiekti 
daug anksčiau?

...Galbūt trūko valdžioje 
esantiems politinės valios, 
ryžtingumo, išmanymo?



M. Gorbačiovo 
antialkoholinės 

kompanijos metu per 
porą metų (1986-1987 
m.) Lietuvoje mirusių 

nuo IMP sumažėjo 

20%. 



M. Gorbačiovo 
antialkoholinės kompanijos 

metu per porą metų 
(1986-1987 m.) Lietuvoje 

neblaivių mirusių IMP 

tarpe sumažėjo 32%. 



Nuo 1990 m. iki 1995 m. IMP 
padaugėjo 36% 

(lyginant 1990 m. ir 1995 m. – 2408 daugiau)



Nuo 1990 m. iki 1995 m. mirusių 
neblaivių nuo IMP padaugėjo 48%
(lyginant 1990 m. ir 1995 m. – 1929 daugiau)



Taigi,
Alkoholis... 
ir
 kai kurios 
išorinės mirties priežastys
 iš  arčiau...

1985 - 2014 metai



MIRTYS
 NUO

 
UŽDUSIMŲ1985-2014 m.:  89,2%  jų - savižudybės.



Pasikorimai + nuskendimai + paspringimai + kt.(12%)

Neblaivių tarp mirusių nuo uždusimų buvo didesnė dalis, negu 
kitose IMP grupėse 

Pasikorimai + nuskendimai + paspringimai + kt.(12%)



PASIKORIMAI

Vyravo

Pasikorimai vidutiniškai sudarė 88,8 proc. visų 
savižudybių (2014 m. – 89,7 proc.). 

Savižudybių pasikariant dalis tarp IMP: 29 metų 
vidurkis - 24,1 proc., 2014 m. – 28,6 proc. 



Savižudybės jau sudaro trečdalį visų išorinių mirties priežasčių... 

1985-2014 m. vidurkis: 27,1%   



Alkoholis – ištikimas pakaruoklių palydovas! ...



Alkoholis – ištikimas pakaruoklių palydovas! ...

Viltis gyventi 
geriau buvo 
sumeluota...

Viltis gyventi 
geriau buvo 
sumeluota...



Ar alkoholio vartojimo ir savižudybių mažinimo prevencinės 
priemonės  buvo išvis, o jei buvo  tai ar jos turėjo efektą???



Neblaivūs pasikorę  2014 m. sudarė trečią dalį visų neblaivių, 
žuvusių nuo IMP ...

Visos savižudybės jau sudaro trečdalį visų išorinių mirties priežasčių...
 Yra problema su dvasiniu žmonių pasauliu... 



PASKENDIMAI

Tai 23,5 proc.  mirties priežasčių nuo 
uždusimų (jų tarpe - 61,8% neblaivių:

 3 iš 5. Tai 8,8 % IMP. (VTMT 29  metų duomenimis)



Artimiausi 
esama su 
kaimyne 

Baltarusija
 (kaip ir alkoholio 

vartojime...).



Alkoholis – skenduolių palydovas ...

Paskendimų mažėjo...
 Gal emigravo „plaukikai“ ...



Alkoholis – skenduolių palydovas ...

Ar alkoholio vartojimo ir paskendimų mažinimo prevencinės 
priemonės  buvo išvis, o jei buvo  tai ar jos turėjo efektą???



PASPRINGIMAI
Daugiau nei 9 proc. visų uždusimų  sudarė 

paspringimai (vidutiniškai kasmet po 166 

mirusius, tarp jų buvus 72,4 % neblaivių). 

2014 m. paspringo Lietuvoje 138 žmonės 

(girtų – 99, arba 71,7 proc.).    (VTMT 29  metų duomenimis) 



EISMO ĮVYKIAI



„Karas keliuose“ baigiasi pergale...



Tačiau neblaivių žuvusių santykis 
nemažėjo...
1985-2014 m. vidurkis: 27%



Nemažėjo ir automobilinio transporto neblaivių aukų...



MIRTYS 
ir

DURTINIAI-PJAUTINIAI
 SUŽALOJIMAI

Jų tarpe nužudyti nuduriant ar papjaunant sudarė 78,8 proc. 
(atskirais metais nuo 46 iki 122), 2014 m. buvus 62,2 proc. 

nužudytų. Nors tokių nužudymo aukų mažėjo, tačiau išliko 
santykinai nemažėjantis nusižudžiusių pasipjaunant ar nusiduriant 

skaičius (pvz., 2014 m. 18,9 proc. mirtinų durtinių-pjautinių 
sužalojimų sudarė savižudybės, 29 metų vidurkiui buvus 13,3 

proc.).



Daugiau nei pusė žuvusių nuo duriančių 
pjaunančių įrankių buvo neblaivūs...



46,3%
 ŽUVUSIŲ

 NUO ŠAUNAMŲJŲ
 GINKLŲ BUVO

 NEBLAIVŪS

Per 29 metus  nuo šaunamaisiais ginklais padarytų 
sužalojimų žuvo 2253 žmonės (VTMT autopsijų duomenimis) 

Daugiau nei pusė žuvusių nuo šautinių sužalojimų buvo savižudybių aukos 
– 50,6 proc. (2014 m. buvus 62,5 proc. nusišovusių - 25) bei 35,3 proc. 

nužudymų aukos...



SUŠALIMA
I

Dėl natūralaus šalčio poveikio 
diagnozuotų mirties priežasčių  Lietuvoje 

per paskutiniuosius  15 metų daugėjo, 
daugėjant sušalusių blaivių...  



Gal Lietuvoje atšalo klimatas? 





Tai kodėl Lietuvoje nuo šalčio 
žūsta žmonės?

Ar kam tai rūpi? 
Ką gi mano apie tai  sveikatos, socialinės
 politikos žinovai ir už ją atsakingieji?...
Juk mirties priežasčių diagnostikoje  naujų pasiekimų neatsirado...

 O gal problema kaip tik slypi  ir diagnostikoje?...



Apsinuodijimai
Nusinuodijimai
Nunuodijimai

Mirties priežasčių nuo nuodingų medžiagų Lietuvoje 
mažėjo... Alkoholis buvo nuolatinis palydovas... 76,9% 
neblaivių iš 24030 mirusių nuo nuodų per 29 metus. 





Apsinuodijimai 
alkoholiu

1985-2014 m.
Prieš keletą metų buvome pirmieji Europoje...  
Detaliau peržiūrėjus  mirties priežastis, gal 
pirmautume ir toliau... 

Vyravo



Mirusių nuo apsinuodijimo alkoholiu tikrasis skaičius slepiasi kitose diagnozėse...



Apsinuodijimai alkoholiu  1995m. sudarė iki 13,5 proc. visų IMP... 
(1985-2014 m. vidurkis - 9%)



Mirtini apsinuodijimai
 alkoholio surogataus 

Tai buvo negausūs mirčių atvejai, tačiau  
alkoholio politikoje  jie buvę aktualiais priimant 
kai kuriuos nepalankius teisės aktus alkoholio 
vartojimo prevencijai... 

Tai dažnas alkoholio gamintojų, platintojų ir politikų diskusijų 
objektas... 



Alkoholio gamybininkų ir prekybininkų argumentai, kad „ribojant jų veiklą“ katastrofiškai 
padaugėja apsinuodijimų alkoholio pakaitalais ir mirčių nuo jų nelabai įtikinami...



Apsinuodijimai
narkotinėmis 
medžiagomis

Turimais VTMT 16 metų duomenimis, nustatyta 
680 mirties atvejų dėl apsinuodijimo narkotinėmis 

medžiagomis (narkotikais). 
300 (44%) tarp jų buvo vartoję ir alkoholį.

 Pažymėtina, kad mirusiųjų dėl apsinuodijimų 
narkotinėmis medžiagomis daugėjo, taip pat 

daugėjant vartojusiųjų narkotikus su alkoholiu.



Ar viskas gerai narkotikų vartojimo prevencijoje...?



Ar viskas gerai narkotikų vartojimo prevencijoje...?



MIRTYS DĖL 
APSINUODIJIMŲ 
VAISTAIS

Per 29 m. mirusių nuo apsinuodijimo 
vaistais VTMT tyrimais buvo nustatyta 

1744 atvejai, tarp jų buvus 30,9% 
neblaivių. 

Tarp apsinuodijusių – 41,9 % (2 iš 5) atvejų 
vaistai buvo panaudoti savižudybės tikslu.  



Mirtys nuo apsinuodijimų vaistais nebuvo gausios. Jų mažėjo.



MIRTYS DĖL 
APSINUODIJIMO
ANGLIES MONOKSIDU 
(CO)

1985-2014 m.  - 4% iš visų išorinių mirties priežasčių 
(23,1 % - visų apsinuodijimų).
Per 29 metus tirti 5544 mirties atvejai: 69,3 % jų – 
neblaivios aukos. 
Dažniausiai tai gaisruose įvykę mirtys. 



Alkoholis buvo ištikimas palydovas ...

2014 m. fiksuotas pats mažiausias mirties priežasčių dėl 
apsinuodijimo anglies monoksidu skaičius per visą 
analizuotą laikotarpį (N꞊108), neblaivių buvus 67,6 proc. 



Kova su alkoholio vartojimu pralaimima... O gal jos net nebuvo?

Alkoholis buvo ištikimas palydovas ...



Tai nors ir mažas, bet informatyvus 
alkoholizacijos proceso išplitimo mūsų 

visuomenėje rodiklis...

iš fiksuotų 35 atmosferinės elektros 
sukeltų mirtinų traumų – žaibas vis tiek 
surado 8 neblaivius Lietuvos piliečius...

Gal atrodys paradoksalu, bet...

KOKIA TIKIMYBĖ LIETUVOJE ŽŪTI NUO ŽAIBO?
JAV - 1:3000



Tai kodėl mūsų 
valstybėje alkoholis 
visą ketvirtį amžiaus 
buvo ištikimas išorinių 
mirties priežasčių 
palydovas?...

Gal pabandykime atsakyti kiekvienas sau...



Šis  pranešimas
liktų  neišbaigtas,
 jeigu  neužsimintume apie...





Moteris Vyrus
ir



 ALKOHOLIS – IMP
   IR       VYRAI – MOTERYS

Taigi...



2010 - 2014 m.
N ꞊ 4553

           Tirti IMP atvejai Vilniaus krašte



N ꞊ 1011
Moterys

N ꞊ 3538
Vyrai

22,2% 77,8%



N ꞊ 4553
(Visi tirti IMP atvejai)

Neblaivių 58,8% N ꞊ 2678

Iš 
jų:



N ꞊ 1012
Moterys

N ꞊ 3541
Vyrai

45,9% 
(N꞊465)

62,5% 
(N꞊2213)

Iš 
jų:

Iš 
jų:



N ꞊190

139 2534868

75920251



NUŽUDYMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Nuo durtinių – pjautinių sužalojimų:

Neblaivių vyrų:
(38 neblaivūs iš 65 
nužudytų)

Neblaivių moterų:

74,5%

78,6%
(11 neblaivių iš 14 
nužudytų)

Beveik 4 iš 5 nužudytų moterų būna neblaivios... Vyrų santykis 
mažesnis...



NUŽUDYMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Nuo šautinių sužalojimų:

Neblaivių vyrų:
(5 neblaivūs iš 8 nužudytų)

Neblaivių moterų:

62,5%

80,0%
(4 neblaivios iš 5 nužudytų)

4 iš 5 nužudytų nušaunant moterų būna neblaivios... Vyrų santykis 
mažesnis...



NUŽUDYMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Nuo muštinių sužalojimų:

Neblaivių vyrų:
(49 neblaivūs iš 69 
nužudytų)

Neblaivių moterų:

71,0%

70,4%
(19 neblaivių iš 27 
nužudytų)

Daugiau nei 2/3 nužudytų sumušant buvo vartoję alkoholį.



SAVIŽUDYBIŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Kritimai iš aukščio:

Neblaivių vyrų:
(1 neblaivus iš 10 )

Neblaivių moterų:

10,0%

28,7%
(2 neblaivios iš 7)

Iš 17 nušokusiųjų iš aukščio –  neblaivūs tik 17,6%.  „Motyvacija“ 

nusižudyti tokiu būdu stipresnė – alkoholis nereikalingas...  



SAVIŽUDYBIŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Nusiduriant (pasipjaunant):

Neblaivių vyrų:
(5 neblaivus iš 10 )

Neblaivių moterų:

50,0%

00,0%
(0 neblaivios iš 5)

Iš 15 nusidūrusių (pasipjovusių) –  neblaivūs 33,3% (visi vyrai). 2 iš 3  

nusižudė būdami blaivūs.  Moterys  taip  žudėsi blaivios. Kodėl? 



SAVIŽUDYBIŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Nusišaunant:

Neblaivių vyrų:
(24 neblaivių iš 30)

 Moterys:

80,0%

Nesižudo
!(0)

TOKIU BŪDU NUSIŽUDO TIK VYRAI. 4 iš 5 nusišauna 
neblaivūs.



SAVIŽUDYBIŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Pasikariant:

Neblaivių vyrų:
(472 neblaivūs iš 809)

Neblaivių moterų:

58,3%

30,9%
(56 neblaivios iš 181)

Iš 990 – 53,3% (528) neblaivių. Kariasi santykinai blaivių 
(69,1%) moterų daugiau nei vyrų. Gal moterys drąsesnės?... 



NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Griuvimai (pargriuvimai)  :

Neblaivių vyrų:
(67 neblaivūs iš 264)

Neblaivių moterų:

25,4%

9,4%
(8 neblaivios iš 85)

Iš 349 – 21,5% (75) neblaivūs. Dažniau griūdami žūsta vyrai nei 

moterys... Neblaivių vyrų daugiau...  Gal moterys atsargiau 
vaikšto?     O gal „lengviau“ nugriūna?... 



NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Nukritimai iš aukščio :

Neblaivių vyrų:
(41 neblaivūs iš 109)

Neblaivių moterų:

37,6%

29,4%
(10 neblaivių iš 34)

Iš 143 – 35,7% (51) neblaivūs. Dažniau ir daugiau girti nukrenta 
vyrai nei moterys... 

Gal moterys bijo aukščio?... 



NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Automobilių traumų aukos:

Neblaivių vyrų:
(126 neblaivūs iš 227)

Neblaivių moterų:

55,5%

21,4%
(22 neblaivios iš 103)

Iš 329 – 45,0% (148) neblaivūs. Auto įvykiuose žuvo daugiau 
vyrų nei moterų. Daugiau nei pusė vyrų žuvo neblaivūs.

 Kas  penkta moteris žuvo neblaivi?... 



NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Paspringimai (vėmalais, maistu...) :

Neblaivių vyrų:
(92 neblaivūs iš 108)

Neblaivių moterų:

85,2%

57,1%
(12 neblaivios iš 21)

Iš 129 – 80,6% (104) neblaivūs. Didžiają dalį tokių mirčių 
galima priskirti mirtims dėl ūmaus apsinuodijimo alkoholiu...

Žuvo dažniausiai vyrai... 



NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Nuskendimai :

Neblaivių vyrų:
(157 neblaivūs iš 221 )

Neblaivių moterų:

71,0%

49,0%
(25 neblaivios iš 51)

Iš 272 – 66,9% (182) neblaivūs. Neblaivių vyrų žūtys dažnos...
Kaltas ir alkoholis... Ar taip?



NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Sušalimai:

Neblaivių vyrų:
(237 neblaivūs iš 408 )

Neblaivių moterų:

58,1%

55,4%
(87 neblaivios iš 157)

Iš 564 – 57,4% (324) neblaivūs. Neblaivių vyrų žūtys dažnos...
Kodėl taip žūsta Lietuvos žmonės?



NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Apsinuodimai anglies monoksidu (smalkėmis) :

Neblaivių vyrų:
(123 neblaivūs iš 145 )

Neblaivių moterų:

84,8%

75,0%
(33 neblaivios iš 45)

Iš 190 – 82,1% (156 – 4 iš 5) neblaivūs. Dažniau ir neblaivūs 

žūsta vyrai... Alkoholis – gaisras – mirtis!.. Ar taip?



NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS IR ALKOHOLIS

Apsinuodimai narkotikais :

Neblaivių vyrų:
(101 neblaivūs iš 175 )

Neblaivių moterų:

57,7%

44,0%
(11 neblaivių iš 25)

Iš 200 – 56,0% (112 – daugiau nei pusė) neblaivūs. 

Narkomanai geria alkoholį!..     Kodėl?



Neramina
 kai kurie

 kiti rodikliai!

Neramina
 kai kurie

 kiti rodikliai!











Jeigu Jus sudomino kai kurie 
šiame pranešime skelbti 

duomenys…

Išsamesnius ir platesnius juos 
rasite šių metų 

“Sveikatos mokslų” žurnalo
 1-jame  numeryje,

kurio elektroninė versiją yra 
internete…

Esu dėkingas žurnalo “Sveikatos mokslai” redakcijai ir 
redakcinei kolegijai už galimybę paviešinti atlikto darbo 

rezultatus…



Ar tokie duomenys reikalingi?...

...Nesinori tikėti, kad visuomenės sveikatos 
strategijų kontekste ir jos strategų požiūriu, tai 

gali būti tik bereikšmė statistinė apžvalga.



Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų 
programoje teigiama

Gal ne veltui

•101. Siekiant užtikrinti sveikatos sistemos 
tvarumą ir kokybę, būtina: 

•<...>

•101.4.7. didinti sveikatos statistikos duomenų 
patikimumą; 



kad greitu laikuTikimės,

duomenys apie mirties priežastis ir neblaivumą 
(alkoholio vartojimą prieš mirtį ir apsvaigimo lygį) 

pateks į 
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės 

registrą
 ir taps prieinami plačiajam tyrėjų ratui, 

sveikatos politikams, o neliks bereikšmiais 
Valstybinės teismo medicinos tarnybos 

archyvuose...

Jeigu galite, palaikykite tai...



Likime optimistais!
Mūsų duomenimis, didžiausia alkoholio lemiamų 
išorinių mirties priežasčių banga jau praėjo...

Tačiau būtina pakilti visomis šalyje  galimomis pajėgomis ir protu,
kad nuo pirmojo užsimezgimo puosėjamos  žmogaus gyvybės 
nepasiimtų išankstinė alkoholiu patvinkusi žūtis...  



Nelaukime ... 
mąstydami...

...o veikime...



Juk net

„LIETUVOS SVEIKATOS

 2014–2025 METŲ 
PROGRAMA“

2. 10. <...> yra prilyginama 
ilgalaikei valstybinei saugumo 
stiprinimo programai. 



1 sviedinys – 
išgelbėta 

viena 
gyvybė...

1 tankas – 
išgelbėta daug 

gyvybių...

Tai gal pakilkime 
kovai prieš tikrąjį 
šalies priešą – 
alkoholį, žudantį 
šalies

gynėjus
kasdien...

UŽ GYVYBĘ!



Paskutiniųjų 2-jų savaičių
 Iššūkiai

Bet, tikriausiai, ne 
tokiais būdais...



Valdžia
 ir

 Valstybė

Savižudybė 
pasikariant  
policijos įstaigoje 
laikino sulaikymo 
kameroje...

Pilietis
 ir 

alkoholis

Medicina
ir

Policija

Gal žmogui buvo būtina 
priverstinė medicinos 
pagalba ir gydymas?..

Kažkas šioje grandyje dėl 
alkoholio vartojimo ir 

savižudybių prevencijos 
netvarkoje?



Savižudybė 
pasikariant  
policijos įstaigoje 
laikino sulaikymo 
kameroje...

Ar pažvelgė kas nors į šio 
girtaujančio žmogaus sielos 

skausmą...
 Kodėl  jis ryžosi nusižudyti?

Turbūt sėdintys prie 
telefonų psichologams, 

kabinetiniams psichiatrams 
niekada dėl to neskaudės 

širdies...
 Kaip ir sveikatos politikams, 

valdžios atstovams... 
Ši buvusi žmogaus gyvybė 

jiems jau bereikšmė... 



Paskutiniųjų 2-jų savaičių
 Iššūkiai

Nusišovęs 
žmogus 
viename  
tolimųjų 
rajonų 

kaime...
 + alkoholis

Nužudyta moteris 
viename  tolimųjų 

rajonų kaime...
 + alkoholis



Paskutiniųjų 2-jų savaičių  Iššūkiai (2016 m. balandis)

Štai toks valdžių požiūris į žmogaus gyvybę!

Nusišovęs žmogus viename  tolimųjų rajonų kaime... + alkoholis

Nužudyta moteris viename  tolimųjų rajonų kaime... + alkoholis

Abiem atvejais už palaikų nuvežimą valstybės 
organizuojamam tyrimui sumokėjo mirusiųjų 
artimieji... Ši problema egzistuoja visą mūsų 

atkurtos Valstybės gyvavimą daugelyje regionų...

Ar susivoks kada politikai, kad tai nepagarba savo 
šalies  žmonėms, kad jiems suteikiamas papildomas 

skausmas ir nusivylimas mūsų valstybe?...



AČIŪ!




