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НАРКОТИЦИТЕ, АЛКОХОЛА И МЛАДИТЕ ХОРА
/наръчник за родители/
д-р Цвета Райчева, д-р Румен Седефов

ВЪВЕДЕНИЕ

МИЛИ РОДИТЕЛИ,
Годините минават и обградени с вашето внимание и обич децата ви
растат и заедно с това растат и проблемите, тревогите и грижите около тях. Те
са вече девойки и юноши и всеки ден търсят отговори на своите въпроси, нови
свободи и усещания. Те са се сблъскали вече с проблемите и изискванията на
обществото и търсят своя път и място в него. Вие естествено се тревожите от
това.
Как да им помогнем да преминат този период при най-добри условия и
да осъзнаят опасностите в него, без непрекъснато да ги напътстваме и даваме
съвети? Това вероятно е ваша ежедневна тревога и загриженост - защото вие
искате да предпазите вашите деца без винаги да знаете как точно да го правите.
Когато се срещнете с проблема за дрогата, вие може би се чувствате
безпомощни. Но не се отчайвайте, не се отказвайте. Дори когато сте в
затруднено положение трябва да помогнете на детето си, вие най-добре можете
да го направите, защото го обичате.
Как? Това е темата на нашата книжка и с нея искаме да ви помогнем да
намерите отговори на някои ваши въпроси.
Не е лесно за родителите да направят разлика между собствените си
безпокойства, митовете около дрогата и истинските сигнали за бедствие, които
трябва да ги алармират.
Много родители се притесняват, че техните деца може да се замесят в
употреба или продажба на наркотици. Възрастните чувстват, че не знаят
достатъчно за наркотиците, така че да помогнат на децата си да се предпазят от
вредните им последици.
От друга страна много родители смятат, че пиенето на алкохол е просто
нормална част от порастването. Тази нагласа обаче може да бъде опасна, тъй
като са налице сериозни рискове свързани именно с употребата на алкохол,
особено от млади хора. Вие и вашето дете трябва да бъдете наясно с тези
рискове.
Въпреки че в медиите често се показват истории за това как наркотиците
водят до зависимост, престъпления и смърт, важно е да знаете, че:
за повечето млади хора вземането на наркотични вещества не е
част от нормалния начин на живот;
повечето хора, които са пробвали наркотични вещества, не са
преминали към редовна употреба.
Хората, които епизодично са вземали наркотици обикновено не страдат
от някакви дълготрайни увреждания на здравето. Въпреки това има сериозни
рискове, свързани с употребата на наркотици /те са посочени по-нататък/.
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Опитът показва, че повечето инциденти и проблеми, които са се
случили на млади хора, са причинени от пиенето на твърде много алкохол,
а не от вземането на наркотични вещества.
С какво е свързано желанието на някои млади хора да употребят
наркотик?
Много родители не разбират защо младите хора може да искат да
употребят наркотик и си мислят, че наркотици използват само младежите, които
имат проблеми - например в къщи или в училище. Това обаче не е така.
Юношите могат да бъдат привлечени от наркотиците по причини, подобни на
тези, които ги карат да употребят алкохол, напр. защото:
харесват непосредствения ефект;
приятелите им използват;
искат да изпитат същото преживяване, което се получава при
изпиването на голямо количество алкохол;
любопитни са какво ще изпитат;
някои наркотици са лесно достъпни;
като част от порастването, те може би просто искат да “нарушат
забраната”.

"ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО МИ СЕ Е ПРОМЕНИЛО, ИМА
СТРАНЕН ВИД, НЕПРЕКЪСНАТО ИСКА ПАРИ."
Неизвестното поражда страх, не се говори открито за нещо, което не
познаваш. И тогава към безпокойството се прибавят недоверието, подозренията.
Без да се драматизира, нито омаловажава ситуацията, за да се чувствате
по-спокойни и сигурни като родители, се информирайте за следните въпроси:
Законите - за да ги разясните на вашите деца, които често ги не ги
познават или ги игнорират;
Психоактивните вещества - начин на консумация, техните ефекти и
последствия от употребата им;
Термини - често се употребяват названия, свързани с консумацията на
психоактивни вещества, които не се знаят и разбират от родителите;
Служби, в които можете да потърсите съвет и помощ с или без своето
дете, когато сте в трудна ситуация или просто сте много ангажирани с
проблема.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВАШИТЕ ДЕЦА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ
…ЗА НАРКОТИЦИТЕ
Всички наркотици носят рискове, няма безвредни наркотици. Различните
наркотици водят до различни рискове, но следните неща се отнасят до всички
нелегални субстанции:
-

Употребяващият никога не може да бъде сигурен какво точно
приема (няма контрол).
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-

-

-

Закупеното на черния пазар вещество вероятно не е чисто и не
можеш да знаеш какви примеси има. Вещества, които ти се
струват “природни” или “естествени” (напр. канабис), могат да
са обработени с различни химически вещества.
Невъзможността за точна преценка на силата на закупения от
черния пазар наркотик може да доведе до предозиране.
Не можеш да бъдеш сигурен какъв ефект ще има наркотика,
дори да си го използвал преди.
Обикновено е много опасно да се смесват различни наркотици;
това се отнася и за комбинирането на наркотик и алкохол.
Ако игли, спринцовки или други пособия за инжектиране се
използват от повече от един човек, налице е сериозен риск за
предаването на опасни кръвнопреносими инфекции като ХИВ и
хепатит (В, С). Инжектирането също така може да увреди
сериозно вените.
Освен това държането и пренасянето на наркотично вещество
без надлежно разрешително е престъпление. Свързаната с него
присъда може да причини много проблеми дори в понататъшния живот, напр. да попречи на получаването на виза за
пътуване в чужбина.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВАШИТЕ ДЕЦА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ
…ЗА АКОХОЛА
Младите хора виждат алкохол, който се продава навсякъде около тях – в
супермаркети, кафенета, дискотеки, ресторанти. Те виждат също така
родителите си да пият алкохол. Това е една от причините за трудността да им се
обясни, че неразумната употреба на алкохол е опасна. Важно е децата ви да
бъдат наясно със следните рискове:
-

-

-

-

Изпиването на голямо количество алкохол за кратко време носи
сериозни здравни рискове. Това се отнася особено за младите
хора, при които организмът не е съзрял и увреждането е поизразено.
Смесването на алкохолни питиета е рисково за която и да е
възраст.
Някои типове алкохолни питиета, предпочитани от младите
хора, са с по-високо алкохолно съдържание от средното.
Всяка година стотици млади хора са приемани в болниците с
алкохолно натравяне. Всички те се нуждаят от спешни мерки.
Алкохолното отравяне може да бъде фатално.
Смесването на алкохол и наркотични вещества е много опасно.
Комбинирането на алкохол с определена група наркотици
(депресанти на централната нервна система) силно повишава
вероятността за предозиране.
След пиенето на алкохол младите хора са далеч по-склонни да
се забъркат в скандал, сбиване или друг инцидент, както и полесно могат да станат жертва на насилие.
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-

Продължителната сериозна употреба на алкохол води до
множество здравни проблеми, включващи увреди на черния
дроб, сърцето и стомаха.

Различните модели на употреба на наркотични вещества –
експериментална, за забавление, проблемна – се отнасят и за начините, по които
хората употребяват алкохол. Децата могат да бъдат объркани от различието
между това, което вие им казвате за наркотиците и алкохола и това, което те
виждат да правят по-възрастните около тях. Начинът, по който използваме
алкохол, сериозно повлиява гледната точка и нагласите на детето ни относно
алкохола и наркотиците.

НИЕ И НАШЕТО ПОРАСНАЛО ДЕТЕ
Вашето дете е вече голямо: пред очите ви то растеше и вие с радост
наблюдавахте неговите първи стъпки, първи думи, първи разсъждения. Вие
отговаряхте на неговите въпроси, разнообразни, неочаквани и понякога
неудобни, успокоявахте го когато плачеше или беше тъжно, радвахте се заедно
с него на цветята, животните, птиците, безпокояхте се когато детето ви беше
болно, когато за първи път отиде само на училище, на лагер....
После вашето дете започна да се променя – физически, с настъпването на
пубертета. След това настъпва промяната в психическо и морално отношение.
Сега детето ви се противопоставя системно на вашия начин на живот, на вашите
изисквания, обърква ви със схващанията си, с провокиращото си поведение, с
непредвидимите преходи между детския свят и този на възрастните. Ето ви
родител на съвременен "тийнейджър", изживяващ кризата си по дискретен или
демонстративен начин. Вие си поставяте много въпроси: Какво е пубертетът?
Това е преходът от детството към юношеството. Неговите морфологични и
физиологични особености са добре известни: поява на вторични полови белези,
които подчертават разликите между двата пола, и специфично генитални
реакции като появата на менструация при момичетата. Характеризира се с
драматични промени, което е една от причините за голямата уязвимост на
юношите. Юношеството също е време за практикуване на нови роли и
поведения, нарастваща автономия по отношение на родителите, склонност към
поемане на рискове, търсене на идентитет. За да завоюва своя идентитет,
младежът трябва да се отграничи от своето семейство, от своето минало.
Занапред той ще обсъжда своите проблеми с приятелите си, с тях ще преправя
света, ще изживява своите първи любовни тръпки и ще игнорира забраните.
Заедно със своите връстници той ще търси да открие кой е и на кого иска да
прилича. Защото и самият той се чувствува несигурен и затруднен от
промените, които го разтърсват. Натрупва опит и иска да установи истинността
на правилата на живота, установени от възрастните и обществото.
Това е възрастта на рисковото поведение. Дързък и непредпазлив, но
раним и още много зависим от своето семейство, търсещ свободата си,
младежът постепенно ще достигне до зрялост, намирайки отговор на своите
въпроси и решения на проблемите си. Да излезеш от юношеството си това
означава да се чувствуваш готов да летиш със собствените си криле. Никак не е
лесно, нали? Затова не драматизирайте без причина проявите на пубертета.
Неговото поведение ви дразни? Да, защото точно това е търсеният ефект.
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Юношата иска да живее в конфронтация, повече или по-малко демонстрирана.
За вас бележките му в училище са много важни? Чистотата и хигиената са от
особено значение и вероятно често имате конфликти по тези проблеми.
Опозицията на юношата в повечето случаи е начин и път за постигане на
независимост и автономия. Вместо да водите борба за надмощие с него,
покажете му ценностите, които са значими за вас, обсъждайте с внимание и
откритост всяко негово ново искане: джобни пари, излизания. Поддържайте
неговите контакти с околните, неговото любопитство, неговия апетит да живее,
противопоставяйте го на трудностите и опасностите, създайте между вас
взаимоотношения на взаимно доверие.
Нито отношението "прави, каквото искаш", нито свръхпротекцията ще
позволят на вашето дете да поема отговорност и да може да казва "не" на
продавачите на илюзии : наркопласьори, секти, гуру...

ДРОГАТА - КАК ДА РАЗГОВАРЯМЕ ЗА НЕЯ
Какво можем да кажем на едно малко дете, което открива мръсна
спринцовка, играейки на плажа? Какво да кажем на един младеж, който
споделя, че неговият приятел пуши хашиш?
Родителите често се чувствуват объркани и несигурни, незнаещи точния
отговор. Каквато и да е възрастта на вашето дете можете да засегнете темата с
подходящи и разбираеми за него думи. Филм, телевизионен репортаж, събитие,
случило се с ваши близки – това са поводи, по които можете да дискутирате, да
отговаряте на въпросите му.
Запознайте се с нещата, които не познавате добре и създавайте
възможности да бъдете заедно с детето, за да обмените информация и да
разговаряте. Използувайте тези моменти на диалог, за да го уверите във вашата
обич и разбиране. Това е начинът да го накарате да разчита на вас, ако някога
има трудности.

ДА ГОВОРИМ С ДЕЦАТА СИ ЗА АЛКОХОЛА И НАРКОТИЦИТЕ
“Има само двадесетина години разлика между мен и моите деца, но за
тях това е един цял живот. Много ми е трудно да говоря за нещо, което не
съм преживяла /не част от моя личен опит/”
Въпреки че повечето родители се чувстват съвсем свободно, когато
говорят с децата си за алкохола, те обикновено имат чувството, че не знаят
достатъчно, за да обсъждат както трябва темата за наркотиците. Освен това
някои имат чувството, че повдигането на въпроса за наркотиците ще подтикне
детето им да експериментира с тях. За това, обаче, няма никакви доказателства.
Когато родителите се притесняват, че детето им взема наркотици или прекалява
с пиенето на алкохол, често не са сигурни как трябва да реагират. Разговорите
могат да се превърнат в лекции, обвинения или скандали.
Някои деца могат да се чувстват неудобно да говорят с техните родители
за наркотиците поради различието/”пропастта между поколенията”. Те,
например, може да се притесняват, че ако покажат познаване на темата за
наркотиците, ще направят родителите си подозрителни. Също така смятат, че

5

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ако признаят, че са пробвали наркотици, ще бъдат наказани. Понякога младите
хора имат усещането, че няма никаква полза да говорят за наркотици с
родителите си.
Опитът показва, че разговорът с младите хора за наркотиците и алкохола
не е непременно някакво предизвикателство. Често родителите избягват темата
или се опитват да прокарат мнението си, разказвайки шокиращи и ужасяващи
истории. И родителите, и децата могат да извлекат най-много полза от един
спокоен и открит разговор. Въпреки че това не винаги е лесно, важно е да се
опитаме да разберем гледната точка на другия. Този подход много ще ви
помогне да се справите ако се появят критични ситуации.
Разговорът ще бъде по-лесен ако:
покажете, че главната ви грижа е за тяхното здраве, сигурност и
благополучие;
слушате внимателно тяхната гледна точка и приемате техните
чувства;
се опитате да разкриете и обясните вашите чувства. Това ще им
помогне да разберат вашата гледна точка;
говорите с тях, а не за тях или на тях.
Напътствията, дадени по-нататък в тази брошура, за това как да говорим
с децата си за наркотиците и алкохола, са твърде общи. Всяко семейство е
различно и начинът, по който общувате с детето си, е специфичен за вас.
Погледнете дадените предложения и преценете как да ги използвате, така че да
помогнат на Вас да говорите за наркотиците и алкохола с Вашето дете.

Разговор за наркотиците и алкохола с дете в началното
училище
“Искате да защитите детето си. Мислите, че все още не е време то да знае за
тези неща, но те са част от ежедневието ни, нали?”
На много родители им изглежда твърде рано да говорят със седем или
осемгодишно дете за наркотиците и алкохола, но ползите за бъдещето от това
не са малко:
можете да се уверите, че информацията, която имат не е
изкривена;
те ще знаят каква е вашата позиция и ще разбират защо я
поддържате;
ако са били изложени на възможност да употребят наркотици
или алкохол, ще бъдат по-склонни да дойдат и да ви кажат;
ако са им се случили неприятности, те ще бъдат по-склонни да
ви разкажат за тях.
Питайте децата си дали темата за алкохола и наркотиците е била
засегната в училищните им занятия и проявете интерес към тях.
В края на началната училищна възраст децата най-вероятно са чували
нещо за наркотиците поради честото споменаване на темата в средствата за
масова информация. На тази възраст ще са по-малко склонни да задават
6
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възникналите въпроси на специалисти и сигурно ще споделят мислите си с вас
(като родители). Най-вероятно ще имат нагласата да бъдат против употребата на
наркотици, но биха опитали алкохол – обикновено на семейно събиране.
Ето някои възможности като повод за обсъждане на темата с вашето
дете.
Разговор за наркотиците:
когато давате на детето някакво лекарство или вие самият
вземате медикамент, обяснете, че лекарствата могат да се вземат
само под контрола на отговорен възрастен и по предписание на
лекар;
ако темата за наркотиците е спомената по телевизията или във
вестниците, използвайте възможността да проведете разговор.
Попитайте децата какво знаят за наркотиците и обяснете защо
наркотиците могат да бъдат опасни.
Разговор за алкохола:
ако детето ви проявява любопитство към алкохола, говорете с
него. Обяснете му за негативните последици от прекомерното
пиене, а също и за социалната роля на алкохола. Опитайте се да
не звучите твърде “оправдаващо” пиенето на алкохол.
споделете личния си опит. Ако пиете алкохол, разкажете за
случаите които са пример за контролиране и ограничаване на
консумираното количество (напр. когато ще шофирате кола).

Прогимназиална възраст
“При всички различни настроения, в които изпада, все още смята, че прави за
повечето неща са мама и татко”
Започването на средното образование е голяма промяна. Много деца я
намират за трудна и това може да ги направи уязвими. Въпреки че много деца
няма да проявят интерес към наркотиците, някои от тях може да започнат да
пият алкохол и то в количество, достатъчно за напиване, а други могат да
експериментират с лепило, газове, аерозоли.
Опитайте се да положите основата на един открит и подкрепящ начин на
комуникация с детето си. Това ще ви помогне много за по-късно, когато детето
навлезе във възрастта на подрастването и юношеството.
-

-

Не винаги е лесно, но се опитайте да отделяте време, за да
говорите с детето си. Насърчавайте го да споделя как е минал
денят му и вие му разказвайте за вашия, това ще помогне за
усилването на свързаността ви и ще направи по-лесно
дискутирането и на “трудните” теми.
Приемайте тревогите на детето си сериозно – дори да ви
изглеждат незначителни, те могат да бъдат много важни за него.
Питайте детето си какви са училищните правила относно
употребата на алкохол и наркотици и се интересувайте имало ли
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е училищни занятия, посветени на превенция на употребата на
психоактивни вещества.
Напомняйте вашите виждания и позиция и обяснявайте защо ги
поддържате. Дискутирайте какви са правилата относно алкохола
и наркотиците в къщи и се уверете, че детето разбира причините
за тези правила.
Важно е да знаят, че вие винаги ще бъдете на разположение, за
да им окажете подкрепа и помощ.

Гимназиална възраст
“Те чувстват, че им изнасяш поучителни лекции и винаги казват, че не знаеш
за какво говориш.”
Колкото по-възрастни стават децата, толкова това, което мислят, правят
и казват техните приятели, им се струва по-важно и склонността им да бъдат
открити със своите родители става по-малка. В тази възраст много млади хора
ще експериментират с алкохол, а някои ще опитат наркотични вещества, лепило
и други инхаланти. Дори когато го правят, е по-вероятно това да бъде една
преходен етап.
Преди да говорите за наркотиците и алкохола със своето дете, решете
какво точно искате да кажете. Помислете кой е най-подходящия начин да му
отправите своето послание така, че да достигне до него. Опитайте се да се
поставите на неговото място. Спомнете си начина, по който вашите родители са
говорели с вас и как ви е карало да се чувстват това. Имайте предвид следното:
-

-

-

-

-

Детето ви ще очаква повече свобода. Когато решите, че е
настъпило време да се направят съответните промени, уверете
се, че детето разбира отговорностите, които идват заедно със
свободата.
Повечето родители се опитват да повлияят избора на приятели
от детето им. Въпреки че изхождат от добри намерения, това
може понякога да създаде повече проблеми отколкото решава.
Ако е възможно, опитайте се да третирате приятелите на детето
си като всеки друг гост в дома ви. Това ще допринесе детето ви
да е по-склонно да уважава вас и вашите възгледи.
Покажете, че сте на разположение и ще окажете подкрепа,
когато има нужда от слушател, за да сподели проблемите си.
Ако дадете съвет, не очаквайте да го последва на всяка цена.
Ако имате сериозни подозрения, естествената реакция е на
паника и объркване. Няма да е лесно, но ще бъде много полезно,
ако задавате директни въпроси без да си “изпускате нервите”.
Много родители мислят, че да разказват на децата си ужасяващи
и шокиращи истории, е добра стратегия. Въпреки че тактиката
на сплашване може да има краткосрочен ефект, когато децата ви
пораснат, те няма да вярват повече на такива истории. Освен
това този подход ще ги накара да поставят под въпрос всеки
друг съвет, който сте им дали.
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Интересувайте се какви превантивни занятия за наркотиците и
алкохола са имали децата в училище и ги обсъждайте заедно.

Млади хора над 18 години
“Понякога казвам на съпруга си, че е твърде снизходителен си с тях, а той ми
отвръща, че това е единственият начин, по който може да разбереш какво
наистина става – ако имаш приятелски подход.”
Детето ви вече се е превърнало в млад възрастен, така че отношенията ви
неизбежно се променят. Понякога ни е трудно да се приспособим към тази
промяна. Има някои напътствия, които ще ви помогнат да поддържате силата на
вашата свързаност, което ще допринесе за по-лесното дискутиране на теми като
алкохола и наркотиците.
Винаги се стремете да се уверите, че детето ви разбира, че неговото
здраве и благополучие е това, което ви интересува и че вие сте на
разположение, за да му окажете помощ и подкрепа.
Никак не е лесно, но ще бъде полезно ако се опитате да:
да приемете тяхната нужда от “лично пространство” и
уединение;
покажете им, че им имате доверие – но също така не
пропускайте да покажете разочарованието си, когато с
доверието ви се злоупотребява;
приемете, че не е нужно да знаете всичко за техния живот;
когато искате да узнаете нещо питайте ненатрапчиво, по-скоро
показвайте интерес, отколкото да проучвате и да поучавате.
Чрез такъв подход е по-вероятно да научите отговорите, които
търсите;
приемете, че някои неща, което предпочитате те да не правят са
всъщност законни (например изпиването на голямо количество
алкохол);
обсъждайте вашата гледна точка относно наркотиците и
алкохола с тях, така че те да знаят каква позиция поддържате.

ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ С НАШЕТО ДЕТЕ
От известно време този младеж, който се променя всеки ден ви тревожи
все повече. Вие не можете да видите в него детето, което той беше доскоро.
Между вас диалогът е труден, понякога дори невъзможен. Той демонстрира
непрекъсната опозиция на вашия авторитет, провокира ви с езика си, походката,
дрехите, среща се често с приятели, които вие не одобрявате. Не е лесно за
родителите да се ориентират дали това просто е характерното за възрастта
поведение или детето ви показва, че не се чувствува добре. Необходимо ли е да
се намесваме на всяка цена или е по-добре е да го оставим спокоен, уважавайки
неговата свобода? Трудно е да успеем да разберем това, което той иска да ни
покаже с своето поведение. Но ако той се изолира, не се храни и не спи по
обичайния начин, показва липса на интерес към всичко, което е обичал до този
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момент, има проблеми в училище и се затвори в своето мълчание и
агресивност?
Трябва да се реагира веднага. Постарайте се да се доближите до него, да
му покажете обичта си , да се постараете да го разберете. Какъв е животът му?
Как се чувствува той? Говорете с него за това. Тези въпроси ще ви помогнат да
намерите помощта, от която той и може би вие имате нужда. В повечето случаи
не става въпрос за консумация на дроги, но все пак ако имате нужда потърсете
съветите на училищния психолог или педагог-съветник.

СЪМНЯВАМ СЕ, ЧЕ НАШЕТО ДЕТЕ ВЗИМА НАРКОТИЦИ
В стаята на сина или дъщеря ви усещате някаква странна миризма,
намирате писмо със странно съдържание, съмнителни предмети, изчезват
необяснимо пари. Вместо да играете ролята на детектив или времето ви да
минава в шпиониране, не е ли по-добре да говорите открито с него. Каквато и да
е реакцията му, той ще разбере вашата загриженост за него. По-добре е да
започнете разговора с риск да се излъжете, отколкото нищо да не кажете.
Трябва да знаете, че в много от случаите не става въпрос за консумация на
дроги. Но все пак вие сте тези, които най-добре виждат промяната в своето дете
и ако тя се задълбочава трябва да опитате пак да разговаряте с него, много
внимателно, за да не се превърне разговора в разпит. Употребата на
психоактивни вещества – алкохол, наркотици, медикаменти, е свързана с много
рискове, затова е важно да се разбере причината. Ако детето ви отказва да
говори, не се колебайте вие да потърсите помощ. Не изисквайте от него да се
консултира на всяка цена с психолог или психиатър, а отидете вие да
дискутирате и споделите проблемите си с професионалист. Вие имате нужда да
формулирате вашата тревога, да намерите опора, да бъдете разбрани и
подкрепени във вашето поведение. Информирайте детето си, то няма да остане
безчувствено към това, което вие правите. Тогава може би ще вземе
инициативата и ще пожелае да разговаря със специалист. Ако не знае към кого
да се обърне, помогнете му вие.

КАКВО ДА ПРАВИМ АКО ПОДОЗИРАМЕ, ЧЕ ДЕТЕТО НИ
УПОТРЕБЯВА НАРКОТИЦИ?
И така, възможните признаци за употреба на наркотици може да
включват промени във външния вид, приятелския кръг, интересите, апетита и
продължителността на спането, настроението и общителността (по-подробно
признаците са дадени в следващия раздел). Проблемът е, че тези признаци са
много често естествена част от порастването, така че при един млад човек,
който не използва наркотици, може да са налице същите признаци. За
родителите може да бъде много емоционално натоварващо да търсят и следят за
признаци на употреба на наркотици, факт е, че няма лесни начини за това. При
много родители, когато се появи съмнение, че детето им употребява наркотици,
реакцията е на силна тревога и паника. Следните съвети може да са ви от полза:
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Опитайте се да не нападате детето си с прибързани обвинения, тъй
като това ще доведе най-вероятно до скандал. Ако подозренията ви са
неоснователни, общуването ви с него ще пострада сериозно;
Отделете достатъчно време, за да имате възможност да обсъдите
ситуацията, без да ви прекъсват;
Не се опитвайте да обсъждате употребата на наркотици с детето ако
ви се струва, че е под влияние на наркотик. Това е особено важно ако
детето ви е използвало лепило, аерозоли, газ;
Обмислете и решете каква е правилната реакция от ваша страна ако
детето ви ви каже, че употребява наркотици;
Дайте му възможност да изложи неговата гледна точка към нещата и
се отнасяйте с внимание към това, което казва;
Ако подозирате, че детето ви лъже относно това дали е употребявало
наркотици, опитайте се да не реагирате с раздразнение;
Покажете им, че вашата основна загриженост е за е тяхното здраве и
благополучие;
Постарайте се да получат ясното усещането, че могат да разчитат на
вас и вие сте на разположение, за да им помогнете да преминат
трудностите, каквито и да са те;
Покажете им много ясно какво поведение е допустимо за вас и кое не
можете да приемете;
Опитайте се да не ги заплашвате с наказания – това може на пръв
поглед да изглежда като бързо решение, но най-вероятно няма да
доведе до резултатите, които искате;
Уверете се, че детето добре разбира, че е отговорно за действията си
и последиците, които произтичат от тях.

Бъдете сигурни във фактите преди да предприемете каквото и да е. Не
бързайте да правите изводи. Запазете спокойствие и не изпадайте в паника.
Една чаша вино не води до алкохолизъм, една цигара не означава редовно
пушене, един младеж, който пуши от време на време марихуана не е наркоман.
Повечето младежи се ограничават само с един опит. Спомнете си, че когато вие
бяхте млади също съществуваха дроги. Спомнете си как вие се справяхте в
такива ситуации.1
Все пак това означава ли, че трябва да ги оставим да го правят ? Да си
затворим очите и да играем ролята на родители – съучастници? Със сигурност –
НЕ. Без да драматизираме нещата като разговаряме с тях, ние трябва да посочим
опасностите и приемливите за вас рамки и граници на поведение, да им
помогнем да развият чувствително и информирано отношение към проблема.
Ако употребата на наркотици се дискутира по подходящ начин, може да
отпадне част от нейната атрактивност като нещо забранено и мистериозно.
1

Резултати от национално представително изследване, проведено 2003 год. сред 15 – 19
годишни ученици за употреба на цигари, алкохол и "дрога" сред учениците: близо 1/3 от
гимназистите са редовни или ситуативни пушачи, около 9% от тях пият редовно (при
гимназистите редовно пие всеки десети), всеки девети от изследваните е вземал лекарства без
лекарско предписание, 5,9 % от анкетираните са опитвали въздействието на инхаланти, 3 ,9 %
от тях са пушили хашиш, 9,2 % - марихуана или ганджа т.е. всеки девети от анкетираните е
опитвал някакъв наркотик - в горния курс този относителен дял е 15%(всеки шести), а в
прогимназията е 1,6%.
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ПРИЗНАЦИ ЗА ВЕРОЯТНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ
Много е трудно да бъдат дадени сигурни индикатори, чрез които
едновременно безспорно и навреме да установим употреба на наркотици. От
една страна, в началните стадии забележими признаци са налице само
непосредствено след интоксикацията, а от друга различните наркотици могат да
имат твърде разнообразно, дори противоположно въздействие. В никакъв
случай не бива да правите прибързани заключения ако забележите някой от
изброените по-долу белези. Голяма част от тях могат логично да бъдат обяснени
със съвсем други причини или са нормалните промени на една много динамична
възраст. За да постигнете по-голяма обективност съпоставяйте наблюденията си
с тези на други членове на семейството или близки и търсете комбинации на
признаците от изброените по-долу групи.

-

-

-

-

Самите наркотици, пособия и белези на приемането им:
прахове, таблетки, капсули, отвари и т.н.;
игли, спринцовки; обгорени тръбички или навити банкноти, метално фолио,
лъжици, капачки; лули; машинка за свиване на цигари;
следи от убождания, абсцеси по протежение на вените, необичайни
миризми, петна или следи по тялото, дрехите или в дома;
Физически промени:
загуба на апетит или моменти на необичайно силен глад;
рязка загуба на тегло;
пристъпи на прозяване и сънливост или сънливост, редуваща се с безсъние;
обръщане на цикъла сън-бодърстване;
честа заболеваемост и други признаци на намалени защитни сили;
честа отпадналост и умора без видима причина;
бледност и нездрав външен вид;
болки или обриви около устата и носа;
зачервени очи;
силно разширени или свити зеници, които не реагират по обичайния начин
на светлината;
нарушена координация на движенията, неясен и забавен говор;
Психологични промени:
резки промени на настроението /напр. раздразнението изведнъж се сменя с
емоционален комфорт и апатия/;
трудности при концентрация на вниманието и при запаметяването,
разсеяност, отнесеност и вялост;
повишена раздразнителност, неоправдани избухвания и агресивност;
Поведенчески промени:
загуба на интерес към обичайни занимания: училище, спорт, хоби;
занемаряване на външния вид и личната хигиена;
чести бягства от училище и продължителни отсъствия от дома;
контакти с младежи, за които е известно, че вземат наркотици;
откъсване от традиционния приятелски кръг, нежелание да ви бъдат
представени новите приятели;
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-

потайно поведение и разговори по телефона, прикриване и лъжливи
оправдания;
заключване в стаята или усамотяване задълго в банята и тоалетната;
често говорене за наркотици и използване на наркомански жаргон;
увеличени разходи, чести заеми, необяснимо изчезване на пари и вещи от
дома.

Разбира се подрастващите могат да вземат мерки за запазване в тайна на
употребата на наркотици – напр. тъмни очила, които прикриват очите, дрехи с
дълги ръкави, които прикриват следите от убождане, дезодоранти и освежители
за премахване на миризмата, отхвърляне на предложенията да бъдете заедно за
по-продължително време извън града, нарастващо изолиране и т.н. От друга
страна, понякога те съзнателно оставят признаци за наркоманната си практика –
това е форма на признаване на истината и търсене на помощ.

НАШЕТО ДЕТЕ ВЗЕМА НАРКОТИЦИ
Родителите, които са установили този мъчителен факт, често реагират по
следния начин: с паника или гняв, последвани от смазващо чувство за вина и
безпомощност. "Това се случва по наша вина". Изолирани в самота и страх
"какво ще кажат другите", съкрушени от усещането за емоционален и
възпитателен провал, те се чувствуват изоставени и неразбрани от своето
обкръжение, обсебени от въпроси, които остават без отговор. Как да им
помогнем? Какво рискува той/тя - за здравето си, за бъдещето си? Откритието,
че тяхното дете взима наркотици в един единствен момент дава обяснение на
родителите за много факти, останали мистериозни и необясними до този
момент: изчезващи пари, странни миризми, думи, които са изглеждали искрени.
Сега, когато родителите знаят, страхът, съмнението, недоверието,
страданието стават неизменна част от ежедневието на цялото семейство.
Особено мъчителен е страхът детето им да не пропадне надолу в спиралата на
маргиналността: кражби, проституция, следствия. Много родители се решават
да финансират "наркоманията" на детето си. Други не могат да приемат
реалността и предпочитат да си "затворят очите" пред фактите. Младеж, който
се дрогира, изпраща неумело S. O. S. послание: той не иска да скъса със своето
семейство, а изпраща по свой начин молба или търси помощ и подкрепа. Това е
послание, което трябва да разпознаваме. Защо е започнал да употребява
наркотици? Причините могат да бъдат най-различни: любопитство, желание да
се рискува, натиск от приятели, за преодоляване на съществуващи
психологични проблеми като самота, ниска самооценка, неувереност, стремеж
към идентификация, магическия ореол около наркотиците... все фактори, които
могат да подтикнат юношите да експериментират. А понякога не е ли това
начин да накарат родителите си да им засвидетелствуват своята любов и
загриженост?
Какво могат да направят родителите в този критичен момент? Трябва да
намерят отново доверието и разбирателството помежду си и да се справят с
чувството си за вина. Никога не е твърде късно. Винаги може да се опита да се
справиш със ситуацията, при условие, че не се остава в лице с проблема и че се
реагира без да се губи време. Когато родителите решат да помогнат на детето и
на себе си всичко би могло да се промени: добре е да се опитат първо да
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разберат защо детето им страда, какви проблеми има и да го подкрепят
внимателно в неговото търсене на решения на проблемите. Но да помагаш, това
не означава да приемаш всичко: родителите трябва да имат ясни, отворени
позиции, без компромиси и мъчително превъзмогване на неприемливо
поведение. Добре е те да потърсят помощ от професионалисти. В България вече
има изградени центрове за подкрепа и консултация на употребяващи дроги и
техните семейства. Не се колебайте и потърсете техните съвети и помощ, за да
помогнете на детето си.

КАКВИ СА ОПАСНОСТИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО МУ ?
Животът и времето на един наркоман са подчинени на една цел: търсене
и приемане на дрога. Той променя изцяло начина си на живот. Жизнено
необходимите функции като хранене, спане и т.н. отиват на заден план.
Резултатът е, че ритъмът на живот е променен: наркоманът живее през нощта и
спи през деня. Всичко това в съчетание с неговата вялост, инертност, безсилие,
немощ довежда до деградация на цялостната му личност и живот. От друга
страна дрогата анестезира неговата чувствителност и усещания. Той не си дава
сметка, че болката няма власт над него и че страда от абсцеси, зъбни кариеси,
инфекции. Живеещ в своята "нелегалност" в търсене на пари за осигуряване на
дрога, в социална несигурност той няма време и желание да се грижи за своето
здраве, за своя живот. Преди да се стигне до решението за прекратяване
употребата на наркотици, родителите трябва да се погрижат за здравето му и да
намалят рисковете, до които води тази практика. Това също е начин да му
засвидетелстват своята обич и загриженост.
Той има нужда от витамини;
Трябва да посещава зъболекаря си;
Трябва да направи имунизациите за хепатит В, тетанус;
Трябва да знае за опасностите от кръвно и полово преносими
заболявания и начините за предпазване от тях: стерилни игли и спринцовки,
презервативи. Употребата на общи игли и спринцовки, на т. нар. "кукър" (често
това е капачка или лъжица, в която се приготвя наркотика) носят опасност от
заразяване с вируса на СПИН, хепатит В и С. Игли и спринцовки могат да се
купят почти във всяка аптека, в София и Варна функционират програми за
обмен на игли и спринцовки;
Трябва да бъде информиран за специализираните центрове, в случай че
вземе решение да прекрати употребата на наркотици;

КАКВО ДАПРАВИМ АКО СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ, ЧЕ ДЕТЕТО НИ
УПОТРЕБЯВА АЛКОХОЛ ПО РИСКОВ НАЧИН?
Повечето родители се притесняват, че тяхното дете може да употребява
наркотици. Алкохолът обаче също може да причини сериозни проблеми за
младите хора – както много учители, медици и полицаи знаят.
Децата чуват за алкохола и са запознати с него от ранна възраст. Според
изследвания на Националния център по наркомании (М. Василев) средната
възраст на първия опит с изпиване на едно стандартно питие (за такова се
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приема една бира, чаша вино или 50 гр. концентрат ) в България е 12,5 години.
Това първо питие често е изпито в вкъщи и с разрешението на родителите.
Някои деца обаче започват да експериментират без знанието на родителите – те
могат само да бъдат улеснени от семейните поводи “за черпене” или от
оставените без надзор в дома алкохолни напитки.
Някъде след тринадесетгодишна възраст някои от подрастващите могат
да започнат да пият в групичка от приятели – на купони или в парка. По-често
те експериментират с бира, но може и в групата “да се върти” бутилка с
концентрат, която се стремят да изпият бързо, защото се страхуват да не бъдат
открити или просто защото искат да се напият.
Когато младите хора започнат да ходят в заведения, пиенето често
означава напиване.
Дори да се притеснявате, че е започнало да пие алкохол, опитайте се да
реагирате спокойно. Обяснете му откъде идва вашата загриженост и се уверете,
че детето разбира рисковете, свързани с употребата на алкохол. Вие бихте
могли да помогнете на детето си да минимизира рисковете като:
-

-

го насочите да се придържа стриктно към нискоалкохолни питиета и
да не поема алкохола твърде бързо. Разяснете рисковете, свързани с
приемете правила, които да спазва, когато ходи на купони. Ако
събирането е във вашия дом, бъдете наоколо или на място, от което
можете бързо да се придвижите. Не оставяйте “под ръка” изкушения
като напр. вашите собствени запаси от алкохолни питиета (особено
концентрати) и осигурете наличието на нишестени (напр. хляб, ориз,
макарони) или други храни, така че да не пият на празен стомах.
Когато детето ви отива на купон някъде навън, не забравяйте да го
попитате къде ще се провежда купона;
уверете се, че има безопасни начини детето ви да се прибере в къщи в
късните часове след купона.

КАКВО Е СВЪРДОЗАТА И КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?
Предозирането е употребата на наркотик в количество, което
предизвиква остри нежелани ефекти върху тялото или мозъка на употребилия.
Свръхдозата е доза, по-голяма от тази, която организмът на приелия дрогата
може да понесе. В България най-често предозирането е свързано с употреба на
хероин (информация за спешни състояния след употреба на други вещества
може да се намери в първата книжка от серията “Превенция” на НЦН
“Наркотици и наркомании. Информационен материал за родители и учители”
или в сайта web.need.bg/zadrogite). Предозирането може да се дължи на
различното качество на хероина при еднакво обичайно количество или да се
случи след период на абстиненция, когато толерансът към дрогата е намален.
Свръхдозата с хероин може да доведе до дихателна недостатъчност, водеща до
загуба на съзнание и евентуална смърт. Ако намерите детето си силно замаяно
или в безсъзнание осигурете свеж въздух, сложете го да легне на една страна и
не го оставяйте само, защото може да повърне, аспирира и да се задуши.
Извикайте Бърза помощ (тел. 150). Съберете опаковки от лекарства, таблетки,
прахове или каквото има и ги дайте на лекуващите лекари, за да могат да се
ориентират какво е взело детето ви.
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КРАТЪК РЕЧНИК НА ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ
Абстинентен синдром – (синдром на отнемането), група симптоми
/специфични за съответното вещество/ в различно съчетание и степен на
изразеност, които се появяват при прекъсване или рязко намаляване на
употребата на едно психоактивно вещество, което е било приемано често,
обикновено за продължителен период и/или във високи дози. Думата
абстиненция, която означава въздържание (неупотреба на психоактивното
вещество след период на продължително приемане), понякога се употребява
като синоним на психичния и физически дискомфорт, в който изпада редовно
приемащия при липса на веществото.
1. При зависими от опиати (морфин, хероин, опиум) отказването от
веществото довежда до физическо неразположение: изпотяване,
отпадналост, треперене, мускулни и ставни болки, гадене и психическо
неразположение: тревожност, мъчително безпокойство, възбудимост. Тази
липса, колкото мъчителна и драматична на вид да е, не води до смърт.
2. При зависими от алкохол, бензодиазепини, барбитурати абстиненцията
може да протича много тежко и е потенциално животозастрашаващо
състояние, така че отказването трябва да се осъществява под лекарски
контрол. Абстиненцията към психотропни вещества може да бъде лекувана
при амбулаторни и стационарни условия.
Депресант – всеки химичен агент, който потиска, намалява или възпрепятства
някакъв аспект от активността на централната нервна система (ЦНС). Основни
групи депресанти на ЦНС са успокоителните и приспивателните, опиоидите,
невролептиците; тук спада и алкохолът.
Детоксификация – процес, при който се дава възможност на тялото да се
освободи от наркотика като медикаментозно се повлияват абстинентните
симптоми. Детоксификацията обикновено е първа крачка в програмите за
лечение на зависимостта. Преживяването на абстинентните симптоми, без да
бъде облекчено от съответните медикаменти, е известно на жаргон като
“студена пуйка”.
Доза – най-общо казано под “доза” се има предвид това количество от една
дрога, което е необходимо, за да се получи желаният ефект при приелия го
индивид (и при лечение, и при непредписана употреба).
Зависимост (наркотична) – терминът е препоръчан още през 1964 г. от СЗО
като заместващ понятията “наркомания” и “пристрастяване”. Наркотичната
зависимост е набор от различни по изразеност физиологични, поведенчески и
когнитивни промени, предизвикани от взаимодействието на организма и
веществото, вследствие на които употребата на определено психоактивно
вещество (или вещества) придобива много голям приоритет в поведението и
при зависимия индивид е налице усещането за необходимост от приемане на
нови дози от веществото, за да се чувства добре и избегне дискомфорта.
Ежедневният живот е подчинен на търсенето и взимането на дрога.
Психичната (психологична) зависимост се отнася до силното желание и
чувството за намален контрол над употребата. Липсата на съответното вещество
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води до психичен дискомфорт. Физическата (физиологична) зависимост
включва променен толеранс и симптоми на абстиненция при прекратяване
употребата на наркотика; тя е следствие от приспособяването на тялото към
системното въвеждане и въздействие на наркотика.
Дългосрочни ефекти – ефектите в резултат на често повтаряща се и/или
продължителна употреба на наркотика. Свързани са с трайно изменение на
психичното и физическо функциониране.
Краткосрочни ефекти – ефекти, настъпващи скоро след приемането –
наведнъж или на последователни порции за кратък период от време -.на
единична доза от определен наркотик.
Симптоми/Синдром – симптомите са характеристики, признаци на болестно
състояние. Специфичното съчетание на определени симптоми, чрез което се
дефинира дадено заболяване, се нарича синдром.
Странична реакция – тъй като всяко вещество има повече от един ефект върху
употребяващия, освен търсения ефект са налице и други физически и психични
ефекти, който могат да бъдат неприятни и потенциално опасни. В общата
медицина и фармакологията нежелана реакция се нарича токсичният ефект
върху физиката и психиката. В контекста на непредписаната употреба на дроги
нежеланата реакция е неблагоприятният физически или неприятен психически
ефект върху употребилия.
Стимулант – по отношение на ЦНС стимулант е всеки агент, който активира,
повишава или увеличава невронната активност, в резултат на което е налице
перцептивна, когнитивна и психомоторна стимулация. Наричат се още
психостимуланти или ЦНС-стимуланти. Включват стимуланти от амфетаминов
тип, кокаин, кофеин, никотин и т.н.
Токсичен – различен по времетраене ефект на веществото, свързан с увреждане
функционирането на определен орган или група органи. Токсичността (бук.
отровност) е показател за възможността на даден наркотик да предизвика
патологични промени в организма.
Толеранс – поносимост на индивида спрямо определено количество вещество.
При повишения толеранс е налице намалена чувствителност спрямо ефекта на
определена доза от наркотика (тъй като организмът се адаптира към честото му
приемане), така че е необходимо повишаване на употребяваната доза, за да се
постигне ефект, който преди е бил постиган от по-малка доза.
ЦНС (Централна нервна система) – състои се от главния мозък и гръбначния
мозък, заедно с нервните окончания. Чрез нея се осъществяват промените в
психичното състояние и поведението, които са под волеви контрол.
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КАКВО Е ДРОГАТА?
Не трябва да се говори за дрогата, а за дрогите, доколкото може да става
въпрос за твърде разнородни вещества. Думата дрога има широка употреба. В
България допреди няколко години “дроги” беше по-скоро жаргонен израз, с
който се обозначаваха нелегално разпространяваните “улични” психоактивни
вещества, но напоследък названието се употребява като синоним на наркотици
или на лекарство (каквото е значението му в много европейски езици). В
англоезичната медицинска литература така се нарича всяко (биологично
активно) вещество, което има потенциал да предотвратява заболявания или да
ги лекува, както и когато подобрява умственото или физическо състояние. Във
фармакологията “дрога” означава всеки химически агент (обикновено от
животински или растителен произход), който променя биохимичните или
физиологични процеси в тъканите или организма. В контекста на
международния контрол на наркотиците “дрога” е всяко от веществата в
Списъци І и ІІ на Конвенцията от 1961 г., независимо дали са естествени или
синтетични.
Дрогите се използват като медикаменти, въздействащи върху нервната
система (затова ги наричат психотропни вещества) и много от тях се предписват
с успех срещу болка и психически заболявания /например морфинът е ефикасен
медикамент срещу силни болки при раково болни/. Но същите вещества, когато
човек не е болен, когато са използувани в големи дози или примесени с други
медикаменти или алкохол променят обичайното поведение на хората.
Търсените ефекти на дрогите са три вида:
• Дрогите, които водят до психична възбуда и радост, усещане на физическа
енергия, а понякога напрежение и агресивни реакции се наричат ЦНС
стимуланти;
• Дрогите, които водят до психическо успокоение, физическо отпускане,
сънливост се наричат ЦНС депресанти (седативи);
• Дрогите, които променят възприятията и усещанията се наричат
халюциногени;
Съществуват много нежелани ефекти като създаването на зависимост
към наркотиците, токсични ефекти върху нервната система, сърдечно-съдовата
система, бъбреците.
Ще ви представим класификация, направена въз основа на желаните ефекти:
ТЪРСЕНИ ЕФЕКТИ ВЕЩЕСТВА
ОСНОВНИ СТРАНИЧНИ
ЕФЕКТИ (с + от 1 до 3 е оценена
тежестта на зависимостта)
СТИМУЛНТИ
Лека физическа и
Продукти на базата
Зависимост+
интелектуална
на кофеина ( кафе,
раздразнителност, безсъние
стимулация
чай, кока-кола)

Лека физическа и
интелектуална

Никотин

Зависимост+++
белодробна и сърдечна токсичност
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стимулация
Силна стимулация,
против умора
Силна психическа
стимулация, усещане
за мощ

Бърза и силна
психическа
стимулация
СЕДАТИВИ
Отпускане,
сънливост
Отпускане,
сънливост
Отпускане, против
тревожност и
безпокойство

Подобряване на съня

Медикаменти,
съдържащи
амфетамини
Кокаин

Крек

Бърза психологическа
зависимост+++
безсъние, възбудимост,
риск от мозъчно-съдови
инциденти, свръхдоза
Бърза психологична зависимост
+++
агресия, психични смущения

Инфузии (лайка,
липа)
Медикаменти на
растителна база

Няма

Бензодиазепини
(диазепам,
медазепам- рудотел,
мидазолам) легална
употреба
Сънотворни (легална
употреба)

Зависимост++
паметови смущения, тежки
усложнения при свръхдоза

Отпускане, еуфория,
сънливост

Алкохол

Против силни болки
при болни,
удоволствие, силно
психическо и
физическо отпускане

Деривати на опиума
(морфин, хероин,
кодеин)

Унесеност, замаяност Разтворители
(лепило,
трихлоретилен,
индустриални
разтворители)
Еуфория, отпускане
или възбуда,
халюцинации

Психологическа зависимост +++
риск от сърдечни инциденти

Канабис (марихуана
и хашиш)

Няма

Зависимост ++
след дълъг период на употреба
паметови смущения, тежки
усложнения при свръхдоза
Зависимост+++
Тежка абстиненция, чернодробна и
храносмилателна токсичност
Зависимост +++
Рискове, свързани с веществата:
отслабване, зъбни кариеси,
свръхдоза
Рискове, свързани с начина на
употреба: абсцеси, кръвно
преносими заболявания - хепатит
В и С, вируса на СПИН
Зависимост+++
бъбречна, белодробна и сърдечна
токсичност, психични смущения

Възможност за психическа
зависимост+
паметови смущения,
деконцентрация, психологични
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проблеми при по-чувствителните
ХАЛЮЦИНОГЕНИ
Халюцинации

Халюциногенни гъби Зависимост+ или Делири

Халюцинации

Беладона

Халюцинации

LSD

Зависимост + или –
Делири
Зависимост + или –
Делири

Сега за някои от "по-известните" наркотици ще получите по-пълна
информация.

КАНАБИС
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Това е най-често употребяваната в България дрога.
Среща се под формата на нарязани и смесени листа, стебла, семена от
растението (“марихуана”, "трева") или кафяви бучки от смолата
му("хашиш").
Начин на употреба: пушене на цигара, смесена с тютюн ("джойнт"), пушене
с лула, смесване с храна или напитки (чай).
Ефект: релаксация, словоохотливост, чувство за благосъстояние, еуфория,
изострена чувствителност към цветове и музика, нарушена перцепция,
преценка, кратковременна памет. Понякога може да предизвика преходна
възбуда или меки халюцинации, внезапно повишаване на апетита, жажда.
Ефектът варира силно в зависимост от количеството и вида на наркотика,
както и от компанията, обстоятелствата и настроението при употребата.
Депресивните и непривикналите към високи дози индивиди може да изпитат
засилване на депресията или поява на параноя.
Основният проблем е свързан със самото пушене, което може да причини
бронхит или рак на белите дробове.
Състоянието на интоксикация създава опасност при шофиране, пресичане на
улици, работа с машини.
Няма изразена физическа зависимост, но системно употребяващите може да
развият психическа зависимост.
Употребата на канабис не води задължително до преминаване към твърди
наркотици, но е възможно част от употребяващите да опитат нещо по-силно.
Продължителната употреба понякога води до загуба на мотивация –
незаинтересованост от живота, нежелание за работа, умора, занемарен
външен вид, лош успех в училище (амотивационен синдром).
Признаци на употреба: зачервени очи, разширени зеници, нарушена
координация, ускорен пулс. Чрез уринни тестове съдържанието на THC
(активна съставка на канабиса) обикновено се открива до 3-10 дни след
приема /в зависимост от интензивността на употребата понякога и 15-20
дена след последния прием/.
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ХЕРОИН
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В чист вид хероинът е бял прах, с примеси е кафяв прах.
Начин на употреба: инжектиране, пушене на фолио ("гонене на
дракона"), пушене в цигара, смъркане.
Ефект: еуфория, сънливост, приятно отпускане.
В състояние на интоксикация може да се запази относително нормално
поведение и функциониране, въпреки че употребяващите са леко
дремещи и с провлачен говор.
При първата употреба често се среща гадене и повръщане.
Редовната употреба води до влошаване на здравето, значителна загуба
на тегло, запек, снижен апетит, нарушение на менструалния цикъл при
момичетата.
Много бързо се стига до повишен толеранс, физическа и психическа
зависимост.
Абстинентните симптоми са тежки и мъчителни, но основният проблем
при спирането на хероина е психичното влечение.
Инжектирането създава опасност от развитие на абсцеси, заразяване с
кръвнопреносими инфекции (СПИН, хепатит и др.), предозиране, кома
и смърт.
Признаци на употреба: точковидни зеници, бавно плитко дишане,
наличие на игли, спринцовки, обгорени станиоли, лъжици, капачки.
Чрез уринни тестове употребата на опиати (хероин) може да бъде
открита до няколко дни /обикновено 3-5, но може да има големи
вариации/.

КОКАИН
•
•
•
•
•
•
•
•

Наркотик с мощно стимулиращо действие.
Среща се под формата на бял прах, който обикновено се разделя на
линии върху плоскост и се смърка с тръбичка. Възможно е да се
инжектира или да се пуши (под формата на "свободна база").
Ефект: силен прилив на енергия, повишена самоувереност, чувство на
благосъстояние, безразличие към болка, потиска глада.
Употребяващите развиват психическа зависимост и често увеличават
количеството и честотата на употреба.
Редовно употребяващите стават изнервени, възбудени, параноидни,
изтощени поради недостиг на сън.
Накрая еуфорията се заменя с безпокойство, напрежение, гадене,
безсъние, загуба на тегло.
Смъркането често води до увреждане на носните прегради и лигавици.
Въпреки че употребата на кокаин създава проблеми, често за
употребяващия е много трудно да реши да потърси помощ. Той се
чувствува много уверен с наркотика и параноиден по отношение
отиването на лекар или в лечебно заведение. Чрез уринни тестове
съдържанието на кокаин се открива до 24-48 часа след приемането.
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КРЕК
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Крекът е кокаин под формата на малки кристали, обработени с
химикали, позволяващи лесно пушене и бърза абсорбция.
Крекът създава същите ефекти като кокаин, но по-интензивни и мощни.
Ефектът е моментален, но кратък, продължава само няколко минути и
това оставя силно влечение за още.
Някои системно употребяващи вземат хероин, за да неутрализират
интензивното усещане.
За мнозина влечението е толкова силно, че променя живота им, но не
всеки който опита крек, харесва усещането, и дори да е така не всеки
става психически зависим.
Редовно употребяващите стават нервни, лесно възбудими, параноидни,
изтощени от недоспиване.
Накрая еуфорията се заменя с чувство за загуба на контрол над
собственото поведение, безпокойство, напрежение, гадене, безсъние,
загуба на тегло.
При спиране на редовната употреба често се получават потиснатост и
депресия.
Пушенето на крек може да доведе до увреждане на дихателните органи
и болки в гърдите.

ЕКСТАЗИ
•

•
•

•
•
•

Названието Екстази е било дадено на метилендиоксиметамфетамина
(MDMA), но днес под това име се продават различни химически и
фармакологично близки вещества (MDE, MDA, MBDB, MDEA) и
комбинации.
Среща се под формата на таблетки (бели, кафяви, жълти, розови) или
капсули с различен цвят, по-рядко е на прах.
На практика ефектите са непредвидими, защото никога не знаеш какво
точно си купил от черния пазар. Ефектът на MDMA започва след около
20-30 до 60 минути след поглъщането на таблетката и продължава
няколко часа (обикновено 3-6, в отделни случаи и повече). Появява се
усещане за прилив на енергия и желание за движение, последвани от
спокойствие и добронамереност към заобикалящите, често и повишена
чувствителност към цветове и звуци. Някои употребили обаче се
чувстват зле и изпитват сковаване на ръцете, краката и особено на
долната челюст.
Честата употреба на високи дози може да доведе до безпокойство и
панически атаки, параноя, безсъние, но при спиране на употребата тези
симптоми изчезват.
Екстази действува като стимулант и е потенциално опасен за хора с
високо кръвно налягане, сърдечни проблеми и епилептични припадъци.
Екстази променя концентрацията и координацията, което създава
опасност при шофиране и работа с машини.
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•

•
•

•
•
•

Често се употребява в клубове и дискотеки. Най-сериозната опасност е
дехидратацията и сърдечния удар. Това се получава при постоянно
продължително танцуване и повишаване на телесната температура под
въздействието на веществото. За предотвратяване на този ефект е
необходимо често пиене на големи количества течности и приемането
на храни и напитки, компенсиращи загубата на соли при потенето чипс, плодови сокове, сода и т.н.
Поемането на извънредно големи количества вода в опит да се избегне
обезводняването обаче може да доведе до усложнения и понякога
смърт.
Ефектите от продължителна редовна употреба на екстази не са добре
познати. Приема се, че не предизвиква физическа зависимост, но
уврежда черния дроб и мозъка, и създава риск за развитие на тежка
депресия и други психични заболявания в по-късни периоди от живота.
Описаните ефекти се отнасят за веществото MDMA (без примеси).
Екстази често се комбинира с други субстанции (всичко от LSD до
кофеин), което води до други сериозни странични ефекти.
Чрез уринни тестове съдържанието на MDMA се открива до 3-5 дни
след приемането

ИНХАЛАНТИ (РАЗТВОРИТЕЛИ)
•
•
•
•
•
•
•
•

Съдържат се в лепила, аерозоли, петрол, газ бутан, бои, разтворители за
бои, почистващи течности.
Злоупотребата е най-честа във възрастта 12-16 години, но понякога и
значително по-рано.
Началото на употребата е обикновено с лепило (в найлонови торбички),
по-късно някои употребяващи преминават към бутан и аерозоли.
При интоксикиране има висок риск от инциденти, особено в близост до
реки, железопътни гари, улици с натоварено движение и т.н.
Употребата може да доведе до смърт от задушаване с торбичката или от
повърнато (в състояние на интоксикация). Някои продукти могат да
доведат до смърт поради сърдечен пристъп.
Ефектът бързо се появява и бързо изчезва. Подобен е на ефекта на
алкохола – унесеност, замаяност, но може да има и халюцинации.
Разтворителите могат да причинят психическа зависимост (при някои
вещества има и физическа).
Признаци на употреба: замаян вид, зачервяване на устата, петна по от
лепило по дрехите, косата, лицето, специфична миризма.

ТРАНКВИЛИЗАТОРИ (БЕНЗОДИАЗЕПИНИ)
•
•

Предписват се за лечение на безсъние, тревожни и депресивни
състояния.
Най-често предписваните медикаменти са от групата на
бензодиазепините (диазепам, реланиум, валиум).
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•
•
•
•
•
•

В малки дози снижават безпокойството и напрежението, в по-големи
дози предизвикват сънливост и размазан говор.
Предозирането може да доведе до смърт, особено при комбиниране с
алкохол.
При употреба на транквилизатори шофирането и работата с машини са
опасни.
Бързо се развиват толеранс и физическа и психическа зависимост.
Абстинентните симптоми са особено неприятни.
Чрез уринни тестове бензодиазепините се откриват до 3-7 дни след
употреба.

ТРАНКВИЛИЗАТОРИ (БАРБИТУРАТИ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Въздействие: депресанти на централната нервна система с ефект,
подобен на този на алкохола. (Потискащо действие върху централната
нервна система).
Употребяващите се чувствуват отпуснати, с улеснен социален контакт.
В миналото често са предписвани като сънотворни. Имат силен
седативен ефект.
В малки дози водят до отпускане, в големи - до размазан говор, загуба
на съзнание. Употребата в големи количества води до фатални
инциденти.
Смърт от свръхдоза е реална опасност, тъй като леталната доза може да
бъде близка до нормалната, особено при комбиниране с алкохол,
хероин или други транквилизатори.
Бързо се развиват толеранс и зависимост.
Абстинентните симптоми могат да бъдат тежки. Включват
раздразнителност, безсъние, повръщане, припадъци, делир, гърчове.
Рязко спиране на употребата при високи дози може да доведе до смърт.
Чрез уринни тестове барбитуратите се откриват до 4-7 дни след
употреба.

АМФЕТАМИНИ
•
•
•
•
•
•

Срещат се под формата на таблетки или бял (или сивобял) прах, който
се смърка или по-рядко инжектира.
Ефект: стимулират нервната система, ободряват, дават самоувереност и
повишено настроение, възбуда, развеселяват, повишават енергичността,
ускоряват дишането и сърдечната дейност.
Дори в ниски дози водят до лабилност и резки промени на
настроението, гневни изблици, раздразнителност и безпокойство.
На следващия ден след употребата често се появява състояние, подобно
на тежък "махмурлук".
Понякога се използуват с цел потискане на апетита.
Продължителната употреба може да причини повишен толеранс,
безсъние, физическо изтощение поради недостатъчен сън и хранене,
объркване, параноя, налудности, агресивност.
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•
•
•

Системната употреба може да причини депресия.
Признаци на употреба: ускорен говор, безсъние, употреба на много
вода.
Чрез уринни тестове съдържанието на амфетамини /и метамфетамини/
се открива до 3-5 дни след приемането.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Драги родители,
Надяваме се, че информацията, която ви представихме ще бъде полезна
за вас. В нашето напрегнато и динамично време, улисани в ежедневната борба
за добър живот, често се разминаваме с децата си. А те се нуждаят от нас, от
разбирането ни, от мъдростта и опита ни. Много важно за тях е да успеем
ненатрапливо да бъдем техни приятели, да им помогнем да преминат през
трудните за тях периоди, без да посягаме на свободата им.
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