Да ли дрога управља
Уједињене нације су 26. јун
прогласиле за Међународни
дан борбе против
злоупотребе и кријумчарења
дроге.
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ДА ЛИ ДРОГА УПРАВЉА
ТВОЈИМ ЖИВОТОМ?
ИЛИ:

Да ли дрога управља твојим мозгом?
Да ли дрога управља твојим телом?
Да ли дрога управља твојом игром?
Да ли дрога управља твојом креативношћу?

твојим
животом?

ШТА МЛАДИ
ТРЕБА ДА
ЗНАЈУ О
ДРОГАМА?
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ЗЛОУПОТРЕБА ДРОГА
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Шта млади треба да знају о дрогама?

Дроге су хемијске супстанце које мењају или
утичу на функционисање организма. Исто тако
и лекови, тeхнички, могу бити дроге, као и
цигарете, кафа и алкохол.
У овој информацији фокусира ћемо се на оне
дроге које не можемо купити у апотекама или
у продавницама, значи на нелегалне дроге.

Aмфетамин (спид, ајс) најчешће се продаје
као бели прах и може се ушмркавати кроз нос
или пити помешан са пићем.
Екстази (Е, ексер, екс) се углавном продаје у
облику таблета различитих боја и са утснутим
разним сликама.
Кокаин (бело, кока, кокс), бели прах, најчешће
се увлачи или шмрче кроз нос.

Постоје многи разлози због којих људи
узимају/користе илегалне дроге.

Хероин (жуто, доп, ронхе ), светло смеђи прах
најчешће се убризгава путем шприца.

Неки их узимају да би побегли од својих
проблема, други зато што им је досадно, зато
што су радознали или због тога што желе да се
осећају добро.
Неки су под притиском околине да узиму
дрогу да би „се уклопили’’, да би се побунили и
скренули пажњу на себе.
Корисници дрога могу да постану и мушкарци
и жене, млади и стари, богати и сиромашни,
запослени и незапослени, они који живе у
граду или селу – значи, наркоманија може да
погоди свакога.

Различите дроге имају различите утицаје на
тело.

Maрихуана (трава, шит, вутра, ганџа) се
најчешће пуши као цигарета, а помешана са
дуваном зове се и џоинт.

Иако су ефекти дрога различити и варирају
од једне особе до друге, уопштено можемо
рећи да мaрихуана код корисника изазива
осећај „опијености”, доброг расположења и
опуштености.
Aмфетамин ствара осећај додатне енергије и
корисник може да остане дуже будан, да више
ради или игра.
Кокаин може да пружи лажни осећај среће,
еуфорије, снаге тако да корисник заборавља
на глад или умор.
Иако се ови ефекти дрога могу чинити лепим и
пријатним ефектима – они не трају дуго.
Када прође дејство дроге, многи постају
депресивни, усамљени, а затим и болесни.

Корисници дрога изгледају збуњено, имају
црвене очи, много се зноје и не придају значај
и не воде бригу о свом физичком изгледу.
И, наравно, у великом ризику су да постану
зависници од дрога.
Дроге имају и друге физичке ефекте. На
пример, цигарета мaрихуане садржи више
катрана од обичне цигарете и повећава ризик
код корисника да добије рак плућа и друге
респираторне болести.
Људи који користе кокаин ризикују оштећење
осетљиве слузокоже носа. Убризгавање дроге
путем шприца излаже корисника различитим
заразним болестима, укључујући и вирус ХИВа
и сиду.
Коришћење дрога води и до многих
других здравствених проблема као што
су неухрањеност, апатија, менструални
поремећаји, поремећаји срчаног ритма.
Многе студије доказују да особе које почну да
пуше цигарете и/или да пију алкохол у раним
годинама живота имају већу вероватноћу да
ће имати искуство са нелегалним дрогама него
особе које не пуше и не пију.

