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Легални дроги
Êàê äà îòêðèåì óïîòðåáàòà íà íàðêîòèöè?
Íàé-÷åñòî ñðåùàíè ñà ñëåäíèòå ïðèçíàöè:






âíåçàïíè è ïîñòîÿííè ïðîìåíè â íàñòðîåíèåòî;
íåîáè÷àéíî àãðåñèâíî ïîâåäåíèå;
çàãóáà íà àïåòèò;
ïîñòåïåííà çàãóáà íà èíòåðåñ êúì ó÷åíèåòî, õîáèòàòà,
ñïîðòà, ïðèÿòåëèòå è ò.í.;
 íåîáè÷àéíî ñúíëèâî èëè çàìàÿíî ñúñòîÿíèå;
 íàðàñòâàùè äîêàçàòåëñòâà çà ëúæè è äðóãî ïîòàéíî
ïîâåäåíèå;
 èç÷åçâàíå íà ïàðè èëè äðóãè âåùè îò äîìà;
 íåîáè÷àéíè ïåòíà, áåëåçè èëè ìèðèçìè ïî òÿëîòî,
äðåõèòå èëè ëè÷íèòå âåùè.
Íå î÷àêâàéòå äà íàìåðèòå äîáðå ïîäðåäåíè êóï÷èíêè áÿë
ïðàøåö íÿêúäå íàîêîëî – ïî-âåðîÿòíî å äà íàìåðèòå ñëåäè îò
âúçìîæíà óïîòðåáà íà íàðêîòèöè, îòêîëêîòî ñàìèòå íàðêîòèöè. Íàïðèìåð:








ñìà÷êàíè ïàð÷åòà îò òúíêî ôîëèî;
îáãîðÿëà ÷àåíà ëúæè÷êà;
èãëè è ñïðèíöîâêè;
äîìàøíî íàïðàâåíà ëóëà;
îñòàòúöè îò îïàêîâêè íà ïñèõîàêòèâíè ìåäèêàìåíòè;
îñòàòúöè îò öèãàðè ñ ìàëúê êàðòîíåí ôèëòúð (ìàðèõóàíà).


Àêî ñå ñëó÷è íàé-ëîøîòî è Âèå íàìåðèòå Âàøåòî äåòå
óíåñåíî èëè â áåçñúçíàíèå, å ìíîãî âàæíî äà çíàåòå êàêâî äà
ïðàâèòå è êúì êîãî äà ñå îáúðíåòå.
Òîâà ìîæå äà ñïàñè æèâîòà ìó.
1. Îñèãóðåòå ìó ÷èñò âúçäóõ.
2. Ñëåä òîâà ãî îáúðíåòå íà åäíà ñòðàíà, êàòî ìó ïðèäúðæàòå
ãëàâàòà.
3. Îïèòàéòå ñå äà íå ãî îñòàâÿòå ñàìî, òúé êàòî ìîæå äà ìó
ñòàíå ëîøî è äà âäèøà ïîâúðíàòè ìàòåðèè.
4. Èçáåðåòå òåë. 150 è ïîâèêàéòå ëèíåéêà.
5. Íàêðàÿ ñúáåðåòå âñè÷êè ïðàõîâå, òàáëåòêè èëè êàêâîòî è
äà å äðóãî, êîåòî áè ìîãëî äà å èçïîëçâàíî ïðè óïîòðåáàòà
íà íàðêîòèêà, è ãè ïðåäàéòå íà ëåêàðÿ.

ÀÍÀÁÎËÍÈ ÑÒÅÐÎÈÄÈ
Òå íå áèâà äà ñå áúðêàò ñ êîðòèêîñòåðîèäíèòå ïðåïàðàòè,
êîèòî ÷åñòî ñå ïðåäïèñâàò îò ëåêàðè ïðè ðàçëè÷íè çàáîëÿâàíèÿ.
Àíàáîëíèòå ñòåðîèäè ñà ñ îãðàíè÷åíà óïîòðåáà â õóìàííàòà
ìåäèöèíà (íàïð. çà óñêîðåíî íàòðóïâàíå íà ìóñêóëíà ìàñà ïðè
ïàöèåíò, êîéòî çà äúëãî âðåìå å áèë îáåçäâèæåí).
Ñ òÿõ çëîóïîòðåáÿâàò ïðåäèìíî ñïîðòèñòè è êóëòóðèñòè ñ öåë
óâåëè÷àâàíå íà ìóñêóëíàòà ìàñà. Òå ñìÿòàò, ÷å ïðåïàðàòèòå èì
ïîìàãàò â ïî-àêòèâíîòî òðåíèðàíå è ïî-áúðçîòî âúçñòàíîâÿâàíå
ñëåä òðàâìè.
Òåçè ïðåïàðàòè ñà ïðîèçâîäíè íà ìúæêèÿ ïîëîâ õîðìîí
òåñòîñòåðîí, ïîðàäè êîåòî ñòèìóëèðàò àãðåñèâíî ïîâåäåíèå.
Òîâà å ïðè÷èíà ñ òÿõ äà çëîóïîòðåáÿâàò è ëèöà, êîèòî íå ñå
çàíèìàâàò ñ àêòèâåí ñïîðò. Èìà äîñòà ïîòåíöèàëíè ïðîáëåìè,
ñâúðçàíè ñ óïîòðåáàòà íà òåçè ëåêàðñòâà:


 ÷åñòî òåçè ëåêàðñòâà ñå èíæåêòèðàò ñ îáùè èãëè, êîåòî






íîñè ðèñê îò èíôåêöèè
ïðè ìëàäè õîðà óïîòðåáàòà èì ìîæå äà äîâåäå äî
íàìàëÿâàíå íà ðàñòåæà
ïðè ìúæåòå ìîæå äà èìà âðåìåííè ñòðàíè÷íè åôåêòè
îò ñòðàíà íà ïîëîâàòà ñèñòåìà – íàìàëåíî ñåêñóàëíî
âëå÷åíèå, íàìàëåí áðîé ñïåðìàòîçîèäè
ïðè æåíèòå ñå íàáëþäàâàò „ìàñêóëèííè“ ñòðàíè÷íè
åôåêòè – ïî-ïëúòåí ãëàñ, íåîôîðìåíè ãúðäè, ìúæêè òèï
îêîñìÿâàíå, íàðóøåí ìåíñòðóàöèîíåí öèêúë è äðóãè,
êîèòî ìîãàò äà îñòàíàò è ñëåä ñïèðàíå íà ïðåïàðàòà
ìàêàð è ðÿäêî àíàáîëíèòå ñòåðîèäè ìîãàò äà ïðåäèçâèêàò
ñìúðò îò ðàê íà ÷åðíèÿ äðîá.

ÀËÊÎÕÎË
Àëêîõîëúò å äåïðåñàíò, êîéòî íàìàëÿâà ñêîðîñòòà íà
òåëåñíèòå ðåàêöèè è ïðåäèçâèêâà çàáàâÿíå íà ìîçú÷íàòà
äåéíîñò.

Êàêâè ñà åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà íà àëêîõîë?

 Ìàëêè êîëè÷åñòâà îáèêíîâåíî êàðàò õîðàòà äà ñå
îòïóñíàò.

 Êàê áè ñå ÷óâñòâàë ñëåä óïîòðåáà íà àëêîõîë, çàâèñè íàéâå÷å îò íàñòðîåíèåòî òè è îò ñàìàòà ñèòóàöèÿ. Àêî ïðåäè
òîâà ñè ñå ÷óâñòâàë ïîòèñíàò è äåïðåñèðàí, àëêîõîëúò
ìîæå äà çàñèëè òîâà óñåùàíå.

Êàêâè ñà ïðîáëåìèòå, ñâúðçàíè ñ óïîòðåáàòà íà àëêîõîë?

 Ïèåíåòî íà ïî-ãîëåìè êîëè÷åñòâà àëêîõîë âîäè äî ñëàáà
êîîðäèíàöèÿ è çàáàâåíà ðå÷. Óïîòðåáàòà íà îùå ïî-













ãîëåìè êîëè÷åñòâà àëêîõîë ìîæå äà ïðåäèçâèêà „äâîéíî
âèæäàíå“ è çàãóáà íà ñúçíàíèå.
Ðåäîâíàòà óïîòðåáà íà àëêîõîë îò ìëàäèòå õîðà íîñè
çíà÷èòåëíè çäðàâíè ðèñêîâå.
Àëêîõîëúò ìîæå äà ïðè÷èíè èíöèäåíòè è íàñèëèå.
Óïîòðåáàòà íà àëêîõîë ìîæå äà ñòðóâà è äîñòà ñêúïî.
Æåíè, êîèòî ñà áðåìåííè èëè î÷àêâàò äà çàáðåìåíåÿò, íå
òðÿáâà äà ïèÿò ïîâå÷å 25 -50 ìã àëêîõîë åäèí-äâà ïúòè
ñåäìè÷íî.
Àëêîõîëúò ìîæå äà ïðè÷èíè ñìúðò, â ñëó÷àé ÷å ÷îâåê
çàãóáè ñúçíàíèå è ñå çàäàâè îò ïîâúðíàòîòî. Ôàòàëåí êðàé
ìîæå äà íàñòúïè è àêî çàåäíî ñ àëêîõîëà ñå óïîòðåáÿò è
äðóãè äðîãè, êàòî õåðîèí è òðàíêâèëèçàòîðè.
Àëêîõîëúò äåéñòâà êàòî òúêàííà îòðîâà â öÿëàòà íåðâíà
ñèñòåìà (ïîÿâà íà ïàðàëèçà è óâðåæäàíå íà ìîçú÷íàòà
äåéíîñò), ÷åðíèÿ äðîá (öèðîçà), ñòîìàõà (ÿçâà íà ñòîìàõà)
è ñúðöåòî (óâðåæäàíå íà ñúðäå÷íèÿ ìóñêóë).
Ïñèõè÷íèòå ïîñëåäèöè ïðè ïðîäúëæèòåëíà óïîòðåáà íà
àëêîõîë ñà: ïðîìÿíà íà ëè÷íîñòòà, êàòî èíòåëåêòóàëíàòà
äåãðàäàöèÿ ìîæå äà ñòèãíå äî ïúëíî îãëóïÿâàíå. Âåðîÿòíîñòòà îò òåçè ïîñëåäñòâèÿ å ðàçëè÷íà ïðè ðàçëè÷íèòå
èíäèâèäè, íî ïî ïðèíöèï å òîëêîâà ïî-ãîëÿìà, êîëêîòî
â ïî-ãîëåìè êîëè÷åñòâà è ïî-÷åñòî ñå çëîóïîòðåáÿâà ñ
àëêîõîë.

Ñèòóàöèè, ïðè êîèòî íå òðÿáâà äà ñå ïèå:






Ïðåäè è ïî âðåìå íà øîôèðàíå.
Ïðåäè ïëóâàíå.
Ïðè áðåìåííîñò.
Ïðè óïîòðåáà íà îïðåäåëåíè ìåäèêàìåíòè.


 Ïðè ëå÷åíèå èëè âúçñòàíîâÿâàíå îò àëêîõîëíà èëè äðóãà
çàâèñèìîñò.
 Êîãàòî ñå íàìèðàìå ïîä ñòðåñ èëè ñìå ïðåóìîðåíè.
 Êîãàòî íÿêîé îò ñåìåéñòâîòî å áèë çàâèñèì îò àëêîõîë
èëè äðóãà äðîãà.
 Ïðåäè ðàáîòà ñ ìàøèíè èëè ïðåäè èçïúëíåíèåòî íà
ïîòåíöèàëíî ðèñêîâè çàäà÷è.

Êàê äà ñå ïðåäïàçèì îò ðèñêîâà óïîòðåáà íà àëêîõîë?

 Æåëàòåëíî å äà ñå ÿäå ïðåäè óïîòðåáàòà íà àëêîõîë.
 Äà íå ñå çàäîâîëÿâà æàæäàòà ñ àëêîõîë. Tîâà òå êàðà äà






ñå ÷óâñòâàø îùå ïî-æàäåí.
Àëêîõîëúò äà ñå ïðèåìà íà ìàëêè ãëúòêè.
Äà íå ñå ïèå âñåêè äåí – íå ïîâå÷å îò 4 äíè ñåäìè÷íî.
Äà ñå îãðàíè÷àâà óïîòðåáàòà äî 25 ã àëêîõîë íà ÷àñ.
Äàâàéòå ñè ïî÷èâêè – ðåäóâàéòå âñÿêî àëêîõîëíî ïèòèå
ñ íåàëêîõîëíà íàïèòêà.
Àêî ùå õîäèòå íà ïàðòè, êúäåòî èìàòå íàìåðåíèå äà
ïèåòå, ïðåäè òîâà ïîãúëíåòå åäíà ñóïåíà ëúæèöà îëèî.

ÁÅÍÇÎÄÈÀÇÅÏÈÍÈ
Êàêâî ïðåäñòàâëÿâàò áåíçîäèàçåïèíèòå?
Áåíçîäèàçåïèíèòå ñà ñåäàòèâè, ïðåäïèñâàíè îò ëåêàðèòå
çà íàìàëÿâàíå íà òðåâîãàòà è ñòðàõà, êàêòî è ïðè ïðîáëåìè
ñúñ ñúíÿ. Òå ñúùî ñå èçïîëçâàò áåç ëåêàðñêî ïðåäïèñàíèå çà
ñïðàâÿíå ñ íåîáëàãîïðèÿòíèòå åôåêòè â äíèòå ñëåä óïîòðåáàòà
íà ñòèìóëàíòè.


Êàêâè ñà åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà íà áåíçîäèàçåïèíèòå?

 Áåíçîäèàçåïèíèòå ìîãàò äà îáëåê÷àò ñèìïòîìèòå íà
ñòðåñ è òðåâîæíîñò è äà ïðåäèçâèêàò îòïóñêàíå, ðåëàêñàöèÿ è ñúíëèâîñò.
 Ïðè ïðîäúëæèòåëíà óïîòðåáà îò ïåðèîä íàä 2 ñåäìèöè
áåíçîäèàçåïèíèòå ìîãàò äà çàãóáÿò äåéñòâèåòî ñè íà
ñúíîòâîðíè, à ñëåä ðåäîâíà óïîòðåáà îò 4 ìåñåöà ãóáÿò
åôåêòà ñè çà íàìàëÿâàíå íà òðåâîæíîñòòà.

Êàêâè ñà ïðîáëåìèòå, ñâúðçàíè ñ óïîòðåáàòà íà
áåíçîäèàçåïèíè?

 Íÿêîè îò óïîòðåáÿâàùèòå áåíçîäèàçåïèíè ÷óâñòâàò ïî







ñòîÿííà ñúíëèâîñò, îáúðêàíîñò è òðóäíî ñå êîíöåíòðèðàò.
Çàáàâåíèòå ðåàêöèè âñëåäñòâèå óïîòðåáàòà ía áåíçîäèàçåïèíè ìîæå äà ñà ïðè÷èíà çà àâòîìîáèëíè èíöèäåíòè
èëè íàðàíÿâàíèÿ ïðè èçâúðøâàíå íà äåéíîñòè, ïðè
êîèòî ñå èçèñêâà ìàêñèìàëíà êîíöåíòðàöèÿ.
Óïîòðåáàòà íà áåíçîäèàçåïèíè ìîæå äà ïðèäèçâèêà
ôèçè÷åñêà çàâèñèìîñò. Óïîòðåáÿâàùèòå áåíçîäèàçåïèíè
ìîæå äà èçïèòâàò íóæäà äà ïðèåìàò âñå ïî-ãîëåìè
äîçè, çà äà ïîñòèãíàò ñúùèÿ åôåêò – ïîâèøàâàíå íà
òîëåðàíñà.
Ñèìïòîìèòå ïðè „îòêà÷âàíå“ (îòêàçâàíå) ïîíÿêîãà ìîæå
äà ïðîäúëæàò ñúñ ñåäìèöè èëè äîðè ìåñåöè ñëåä ñïèðàíå
íà óïîòðåáàòà. Ñèìïòîìèòå âàðèðàò ïðè ðàçëè÷íèòå
õîðà è âêëþ÷âàò òðåâîæíîñò, ïðîáëåìè ñúñ ñúíÿ, ãàäåíå,
ïðèñòúïè íà ïàíèêà è ïî-ðÿäêî êîíâóëñèè.
Ïðåäîçèðàíåòî ìîæå äà áúäå è ôàòàëíî, â ñëó÷àé ÷å
áåíçîäèàçåïèíèòå ñå ïðèåìàò è ñ äðóãè äðîãè, êàòî
õåðîèí è àëêîõîë.


Êàêâè ñà ðèñêîâåòå ïðè èíæåêòèðàíå íà áåíçîäèàçåïèíè?

 Èíæåêòèðàíåòî íà áåíçîäèàçåïèíè å îïàñíî è ìîæå äà
ïðè÷èíè àáñöåñè è ñåïñèñ (îòðàâÿíå íà êðúâòà). Îò äðóãà
ñòðàíà, ðàçìÿíàòà íà ñïðèíöîâêè ìîæå äà å ïðè÷èíà çà
ðàçïðîñòðàíåíèå íà HIV è õåïàòèòè.
 Èíæåêòèðàíåòî íà êàïñóëè ñ òåìàçåïàì å ìíîãî îïàñíî,
òúé êàòî ìîæå äà ïðè÷èíè ñúñèðåöè âúâ âåíèòå, à äîðè
è ñìúðò.

Ñïèðàíå íà óïîòðåáàòà íà áåíçîäèàçåïèíè

 ÄÀ ÍÅ ÑÅ ÑÏÈÐÀ ÂÍÅÇÀÏÍÎ. Çà ïðåäïî÷èòàíå
å ñïèðàíåòî äà ñòàíå ïîñòåïåííî, êàòî å æåëàòåëíà
êîíñóëòàöèÿòà ñ ëåêàð.
 ×åñòî ïîìàãà è ïðåìèíàâàíåòî îò áåíçîäèàçåïèíè ñ
êðàòêî äåéñòâèå êúì òàêèâà ñ ïî-äúëãî êàòî äèàçåïàì.
 Ìíîãî õîðà îòêðèâàò, ÷å ïðîìÿíà â íà÷èíà íà õðàíåíå, óâåëè÷àâàíå íà ôèçè÷åñêèòå óïðàæíåíèÿ è ïðàêòèêóâàíåòî íà òåõíèêè çà ðåëàêñàöèÿ ìîæå äà íàìàëè
ñèëàòà íà ñèìïòîìèòå.

Íàïúòñòâèÿ çà ïî-áåçîïàñíà óïîòðåáà íà áåíçîäèàçåïèíè

 Æåëàòåëíà å êîíñóëòàöèÿòà ñ ëåêàð ïðåäè ïîäíîâÿâàíå
íà óïîòðåáàòà íà áåíçîäèàçåïèíè.
 Äà íå ñå óïîòðåáÿâàò çà äúëúã ïåðèîä îò âðåìå. Ïðåïîðú÷èòåëíî å óïîòðåáàòà äà ñå îãðàíè÷è îò 2 äî 4 ñåäìèöè.
 Àêî ñå óïîòðåáÿâàò êàòî ñúíîòâîðíè, æåëàòåëíî å äà ñå
ïîëçâàò íå ïîâå÷å îò 4-5 íîùè ñåäìè÷íî èëè äà ñå îñòàâÿò
2-3 íîùè áåç óïîòðåáà.


ÒÞÒÞÍ
Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà òþòþíúò?

 Òþòþíúò ñúäúðæà ñòèìóëàíòà íèêîòèí, êîéòî ïðåäèçâèêâà óñêîðÿâÿíå íà ïóëñà è ïîâèøàâàíå íà êðúâíîòî
íàëÿãàíå.

Êàê âëèÿå òþòþíúò?

 Êîãàòî ïóøè çà ïúðâè ïúò, ÷îâåê ìîæå äà ñå ïî÷óâñòâà
çàìàÿí èëè äà ìó ñòàíå çëå.

 Ðåäîâíèòå ïóøà÷è ñïîäåëÿò, ÷å ïóøåíåòî èì ïîìàãà äà
ñå êîíöåíòðèðàò, îòïóñíàò è äà íàìàëÿò òðåâîæíîñòòà.
 Ïóøåíåòî ïîòèñêà àïåòèòà, òàêà ÷å ïóøà÷èòå ÷åñòî ÿäàò
ïî-ìàëêî â ñðàâíåíèå ñ íåïóøà÷èòå.
 Åôåêòèòå îò ïóøåíåòî çàïî÷âàò ìíîãî áúðçî è ÷åñòî
ïðîäúëæàâàò ïîâå÷å îò ïîëîâèí ÷àñ ñëåä èçïóøâàíåòî
íà åäíà öèãàðà.

Êàêâè ñà ïðîáëåìèòå, ñâúðçàíè ñ ïóøåíåòî?

 Êúì òþòþíà ìîæå äà ñå ðàçâèå ôèçè÷åñêà çàâèñèìîñò.
 Âúïðåêè ÷å íÿêîè õîðà íå ñà ðåäîâíè ïóøà÷è, ïîâå÷åòî
ïóøà÷è ïóøàò ðåäîâíî. Àêî ñïðàò äà ïóøàò, ðåäîâíèòå
ïóøà÷è ÷åñòî ñå ÷óâñòâàò óìîðåíè, ðàçäðàçíèìè è
ïîòèñíàòè.
 Ïóøåíåòî ïðè÷èíÿâà êàøëÿíå, ïðîáëåìè ñ äèøàíåòî è
òåæåñò â ãúðäèòå.
 Ðåäîâíè ïóøà÷è, êîèòî ïóøàò îò ïî-äúëãî âðåìå, ðèñêóâàò äà çàáîëåÿò îò ðåäèöà ñúðäå÷íè è ðàêîâè çàáîëÿâàíèÿ (ðàê íà áåëèòå äðîáîâå), äà èìàò ïðîáëåìè ñ
êðúâîîáðúùåíèåòî, äà áîëåäóâàò îò áðîíõèòè è ÿçâè.


 Æåíè, ïóøåùè ïî âðåìå íà áðåìåííîñò, ìîæå äà óâðåäÿò
ïëîäà – áåáåòî ìîæå äà ñå ðîäè ñ ïî-íèñêî òåãëî îò
íîðìàëíîòî.
 Ïàñèâíèòå ïóøà÷è (õîðà, êîèòî íå ïóøàò, íî äèøàò
äèìà íà ïóøà÷è), ìîãàò ñúùî äà óâðåäÿò çäðàâåòî ñè.
Ïðè áåáåòà è ïî-ìàëêè äåöà, êîèòî ÷åñòî ñà èçëîæåíè íà
òþòþíåâ äèì, ñúùåñòâóâà ñåðèîçåí ðèñê äà çàáîëåÿò îò
àñòìà è äðóãè çàáîëÿâàíèÿ.

Àêî ïóøåø, à èñêàø äà ñïðåø...






Îïðåäåëè ñè äàòà çà ñïèðàíå.
Òúðñè ïîäêðåïà îò ñåìåéñòâîòî è îò ïðèÿòåëèòå ñè.
Ñòîé äàëå÷ îò ìåñòà, íà êîèòî ñå ïóøè.
Àêî èìàø âúçìîæíîñò, ïîëçâàé àêóïóíêòóðà èëè äúâ÷è
íèêîòèíîâè äúâêè.

Àêî ÷óâñòâàø, ÷å íå ñè ãîòîâ äà ñïðåø äà ïóøèø...
Íàìàëè ðèñêà îò ïóøåíåòî ÷ðåç:

 Ïîñòåïåííî íàìàëÿâàíå áðîÿ íà èçïóøåíèòå öèãàðè.
 Îïðåäåëè ñè íÿêàêúâ äíåâåí ëèìèò îò öèãàðè è ãî
ñïàçâàé.
 Èçïîëçâàé öèãàðè ñ ïî-íèñêî ñúäúðæàíèå íà íèêîòèí è
êàòðàí èëè èçïîëçâàé äîïúëíèòåëíè ôèëòðè.

ÑÎËÂÅÍÒÈ
 Ãðóïàòà íà ñîëâåíòèòå âêëþ÷âà àåðîçîëè, ëåïèëà,
ðàçòâîðèòåëè, ïî÷èñòâàùè ïðåïàðàòè, áåíçèí.
 Íàé-÷åñòî òåçè ïðîäóêòè ñå âäèøâàò.
 Ïðåäèçâèêâàò ñõîäíè åôåêòè ñ àëêîõîëà.
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 Çà äà ñå ïîääúðæà ïèêîâîòî ñúñòîÿíèå, å íåîáõîäèì
ïîñòîÿíåí ïðèåì. Íÿêîè îò îòðèöàòåëíèòå åôåêòè ñà
çàìàÿíîñò, ãàäåíå, îòïàäíàëîñò, íàòðàâÿíå, õàëþöèíàöèè.
 Ïðîäúëæèòåëíàòà óïîòðåáà âîäè äî îãëóïÿâàíå è
ñúñòîÿíèå íà áåçñúçíàíèå. Ñîëâåíòèòå ðàçâèâàò ïñèõè÷åñêà çàâèñèìîñò. Ïðèåìúò íà íÿêîè âèäîâå ãàçîâå ìîæå
äà ïðè÷èíè ïàðàëèçà íà ãëàñíèòå ñòðóíè, âîäåùî äî
çàãóáà íà ãëàñà.

Áåëåçèòå:

 Ëåïèëî ïî äðåõèòå èëè êîñàòà, íàòðàïâàù ñå ìèðèñ,
óíåñåíîñò, ðàíè îêîëî óñòàòà.
 Íàëè÷èå íà íàéëîíîâè òîðáè÷êè ñúñ ñëåäè îò ëåïèëî,
äðåõè èëè ïàðöàëè, ïðîïèòè ñ àåðîçîëè.
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	Наркотици?! ...
Не, благодаря!
Амфетамини
Àìôåòàìèíèòå èìàò ôîðìàòà íà áÿë
êðèñòàëîîáðàçåí ïðàõ è ñà ñèíòåòè÷íè
ñòèìóëàíòè, êîèòî âëèÿÿò íà (ñòèìóëèðàò)
öåíòðàëíàòà íåðâíà ñèñòåìà. Òå ìîãàò
äà áúäàò ïðèåìàíè ïåðîðàëíî (÷ðåç
óñòàòà), ÷ðåç ñìúðêàíå, èíæåêòèðàíå èëè
ðàçòâîðåíè â òå÷íîñò.

Êàêâè ñà åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà íà àìôåòàìèíè?
Åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà íà àìôåòàìèíè âàðèðàò â çàâèñèìîñò
îò äîçàòà. Ïðè ïî-ìàëêè êîëè÷åñòâà ÷îâåê ñå ÷óâñòâà óâåðåí, ñ
ïîâèøåíà ôèçè÷åñêà è ïñèõè÷åñêà àêòèâíîñò.
Ïî-âèñîêè äîçè ìîãàò äà ïðè÷èíÿò ãàäåíå, ïîâðúùàíå,
ïîâèøàâàíå íà êðúâíîòî íàëÿãàíå, à â íÿêîè ñëó÷àè ìîãàò äà
ïðåäèçâèêàò õàëþöèíàöèè è ñòðàõ îò ïðåñëåäâàíå (ïàðàíîèäíè
ìèñëè).
Äðóãè åôåêòè îò ïðèåìàíåòî íà âèñîêè äîçè àìôåòàìèíè
ñà: ó÷åñòåí ïóëñ, óñêîðåíî ñúðöåáèåíå, íàìàëåíà ñïîñîáíîñò çà
ðåàëíà è êðèòè÷íà ïðåöåíêà íà ñèòóàöèÿòà.
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Êàêâî ìîæå äà ïðè÷èíè ðåäîâíàòà óïîòðåáà íà
ïî-âèñîêè äîçè aìôåòàìèíè?
Òàêàâà óïîòðåáà áè ìîãëà äà ïðåäèçâèêà ÷åñòè ïðîìåíè
â íàñòðîåíèåòî, ïðîáëåìè ñúñ ñúíÿ, à èìà è äàííè, ÷å äúëãîãîäèøíàòà çëîóïîòðåáà ñ àìôåòàìèíè ïðè÷èíÿâà óâðåæäàíèÿ
íà íÿêîè âúòðåøíè îðãàíè, êîåòî â íÿêîè ñëó÷àè âîäè è äî
ñìúðò.
Ðåäîâíàòà óïîòðåáà íà ãîëåìè äîçè àìôåòàìèíè áè ìîãëà
äà ïðåäèçâèêà è õàëþöèíàöèè – óïîòðåáÿâàùèÿò àìôåòàìèíè
ìîæå äà âèæäà, ÷óâà è óñåùà íåùà, êîèòî â äåéñòâèòåëíîñò íå
ñúùåñòâóâàò.
Ïåðîðàëíàòà óïîòðåáà (÷ðåç óñòàòà) íà àìôåòàìèíè ìîæå
ñåðèîçíî äà ïîâðåäè ñòîìàõà, ïðè÷èíÿâàéêè ãàñòðèò èëè
âúçïàëåíèå íà ñòîìàøíàòà ñòåíà.

Êàêâî ìîæå äà ïðåäèçâèêà ïðèåìàíåòî íà
ãîëÿìà äîçà àìôåòàìèíè?
Âçåìàíåòî íà ãîëÿìà äîçà àìôåòàìèíè å èçêëþ÷èòåëíî
îïàñíî, òúé êàòî ìîæå äà ïðè÷èíè òðåïåðåíå, íàðóøàâàíå íà
ñúðäå÷íèÿ ðèòúì, çàãóáà íà êîîðäèíàöèÿ, ñúðäå÷åí óäàð è
äîðè ñìúðò.

Ñúùåñòâóâà ëè ïðè àìôåòàìèíèòå ïîòåíöèàë çà
çàâèñèìîñò?
Óïîòðåáÿâàùèòå àìôåòàìèíè ìîãàò äà
ðàçâèÿò ïñèõè÷åñêà çàâèñèìîñò êúì äðîãàòà.
Àáñîëþòíî ïðîòèâîïîêàçíî å ÷îâåê äà
óïîòðåáÿâà àìôåòàìèíè â ñëåäíèòå ñèòóàöèè:

13
 Êîãàòî ìó ïðåäñòîè øîôèðàíå, òúé êàòî ïðè óïîòðåáà
íà àìôåòàìèíè ÷îâåê ãóáè ñïîñîáíîñòòà ñè çà ðåàëíà
ïðåöåíêà íà ñèòóàöèÿòà, êîåòî áè ìîãëî äà ïðåäèçâèêà
òåæêè èíöèäåíòè.
 Ïðè ïðîáëåìè ñ ÷åðíèÿ äðîá è ñúðöåòî, òúé êàòî
àìôåòàìèíèòå ñèëíî íàòîâàðâàò òåçè îðãàíè.
 Çà ïîòèñêàíå íà àïåòèòà ïðè æåëàíèå çà íàìàëÿâàíå
íà òåãëîòî, òúé êàòî ïðîäúëæèòåëíàòà óïîòðåáà íà
àìôåòàìèíè â òåçè ñëó÷àè ìîæå äà ïðåäèçâèêà ñåðèîçíè
ïîðàæåíèÿ íà îðãàíèçìà è ïñèõèêàòà íà ÷îâåêà.



Хероин

Õåðîèíúò ñå äîáèâà îò îïèóìíèÿ ìàê, îò
êîéòî ïúðâî ñå èçâëè÷à ìîðôèí. Â ïðèãîäåíè
çà öåëòà ëàáîðàòîðèè ìîðôèíúò ñå ñìåñâà ñ
äðóãè õèìèêàëè è òàêà ñå ïîëó÷àâà õåðîèí.

Êàê ñå óïîòðåáÿâà õåðîèíúò?
 Õåðîèíúò ìîæå äà ñå ïóøè, ñìúðêà èëè èíæåêòèðà.
 Åôåêòúò å åäèí è ñúù, íî âñåêè ìåòîä íîñè ðàçëè÷íè
ðèñêîâå.
 Ïðè ïóøåíå õåðîèíúò íàâëèçà â òÿëîòî ïîñòåïåííî,
êîåòî ïîçâîëÿâà ïî-ëåñíîòî ðåãóëèðàíå íà äîçàòà.

Êàêâè ñà åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà íà õåðîèí?
 Õåðîèíúò ìîæå âðåìåííî äà îòñòðàíè ôèçè÷åñêà áîëêà.
 Âåäíàãà ñëåä ïðèåìàíåòî íà õåðîèí âúçíèêâà óñåùàíåòî
çà óäîâîëñòâèå, òîïëèíà, ðàäîñò. Òåçè óñåùàíèÿ òðàÿò
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êðàòêî âðåìå, âúçìîæíî å ñàìî 60 ñåêóíäè, íî òàçè
ïðîäúëæèòåëíîñò å äîñòàòú÷íà çà íÿêîè äà èñêàò
äà îïèòàò îòíîâî. Ñëåä òîâà íàñòúïâà óñåùàíåòî çà
ñïîêîéñòâèå è îòïóñíàòîñò. Ïðè ïî-âèñîêè äîçè ÷îâåê
îáèêíîâåíî å óíåñåí, ïîëóçàñïàë. Ïðè îùå ïî-âèñîêè
äîçè ìîæå äà çàãóáè ñúçíàíèå è äà ñå ñòèãíå äî ôàòàëåí
êðàé.

Êàêâè ñà áîëåñòíèòå óñëîæíåíèÿ ïðè
óïîòðåáàòà íà õåðîèí?
 Õåðîèíúò ïðè÷èíÿâà çàãóáà íà àïåòèò è âëîøàâàíå íà
ðåæèìà íà õðàíåíå.

 Íàñòúïâàò ðàçñòðîéñòâà â ïîâåäåíèåòî è åìîöèèòå.
 Ðèñêúò îò ïðåäîçèðàíå è ñåðèîçíè óñëîæíåíèÿ íàðàñòâà,
àêî õåðîèíúò ñå óïîòðåáÿâà åäíîâðåìåííî ñ äðóãè äðîãè
– àëêîõîë, ìåòàäîí è òðàíêâèëèçàòîðè.
 ×îâåê ñòàâà ôèçè÷åñêè è ïñèõè÷åñêè çàâèñèì îò äðîãàòà.
 Ñ âñÿêî âçåìàíå íà õåðîèí åôåêòúò îò óïîòðåáàòà ìó ïðè
åäíî è ñúùî êîëè÷åñòâî ñòàâà ïî-ìàëúê. Çà äà ñå ïîñòèãíå
ïðåäèøíèÿò åôåêò, òðÿáâà äà ñå âçåìå ïî-âèñîêà äîçà.
Òîâà ñå íàðè÷à íàðàñòâàíå íà òîëåðàíñà.

Êàêâè ñà ðèñêîâåòå ïðè èíæåêòèðàíå?
 Íà ìåñòàòà, êúäåòî å èíæåêòèðàí õåðîèíúò, ìîãàò äà ñå
ðàçâèÿò âúçïàëåíèÿ è àáñöåñè.

 Ìîæå äà ñå ïðè÷èíè êðúâíî îòðàâÿíå – ñåïñèñ.
 Äðóãè ñåðèîçíè èíôåêöèè, êîèòî ñå ïðè÷èíÿâàò â
ðåçóëòàò íà óïîòðåáàòà íà îáùè èëè çàìúðñåíè èãëè è
ñïðèíöîâêè, ñà õåïàòèòèòå Â è Ñ.
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 Èíòðàâåíîçíàòà (èíæåêöèîííà) óïîòðåáà íà õåðîèí
å åäèí îò îñíîâíèòå íà÷èíè çà çàðàçÿâàíå ñ âèðóñà íà
ÑÏÈÍ, êîéòî ñå ïðåäàâà ïîñðåäñòâîì èçïîëçâàíåòî íà
îáùè èãëè è ñïðèíöîâêè.

Êàêâî ñòàâà ïðè ñïèðàíå óïîòðåáàòà íà õåðîèí?
 Ïðè âíåçàïíî ñïèðàíå íà óïîòðåáàòà íà õåðîèí ñèìïòîìèòå íà „îòêà÷âàíå“ çàïî÷âàò â ðàìêèòå íà 24 ÷àñà. Íÿêîè
îò òåçè ñèìïòîìè ñà: áîëêè â ðàçëè÷íè ÷àñòè íà òÿëîòî,
ðàçäðàçíèòåëíîñò, íåñïîêîåí ñúí è äðóãè. Êîëêî òåæêè
ùå ñà òåçè ñèìïòîìè, çàâèñè îò ïðîäúëæèòåëíîñòòà è
÷åñòîòàòà íà óïîòðåáà, êàêòî è îò êîëè÷åñòâîòî è íà÷èíà
íà óïîòðåáà íà õåðîèí. Íÿêîè õîðà, êîèòî ñà óïîòðåáÿâàëè õåðîèí çà äúëúã ïåðèîä îò âðåìå, íàé-âåðîÿòíî áèõà
èìàëè íóæäà îò ïðîôåñèîíàëíà ïîìîù èëè ëå÷åíèå, çà
äà ïðåîäîëåÿò çàâèñèìîñòòà. Ïðè òåçè, ÷èéòî ïåðèîä íà
óïîòðåáà å ïî-êðàòúê, „îòêà÷âàíåòî“ îò õåðîèíà ìîæå äà
áúäå ïðîâåäåíî óñïåøíî è áåç ïðîôåñèîíàëíà ïîìîù, íî
òîâà èçèñêâà ïëàíèðàíå è ñèëíà ïîäêðåïà îò ñòðàíà íà
äðóãè õîðà. Â òàêèâà ñëó÷àè ïèåíåòî íà ãîëåìè êîëè÷åñòâà
íàòóðàëíè ñîêîâå áè ìîãëî äà ïîìîãíå, íî îò äðóãà ñòðàíà
òðÿáâà äà ñå èçáÿãâà ïðèåìàíåòî íà àëêîõîë, êàôå, êàêòî è
íà ïðîäóêòè ñ âèñîêî ñúäúðæàíèå íà êîôåèí è çàõàð.
 Óïîòðåáàòà íà ñúíîòâîðíè èëè
áîëêîóñïîêîÿâàùè ñ öåë îáëåê÷àâàíå íà ñèìïòîìèòå ìîæå äà èçëåçå èçâúí êîíòðîë è äà óäúëæè
ïåðèîäà íà „îòêà÷âàíå“.
 Ïóøåíåòî íà êàíàáèñ ïðåç òîçè
ïåðèîä ìîæå äà óâåëè÷è èíòåíçèâíîñòòà íà íåïðèÿòíèòå óñåùàíèÿ.
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Кокаин
Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà êîêàèíúò?
 Êîêàèíúò å áÿë, ïóõêàâ ïðàõ, êîéòî
ñå ïîëó÷àâà îò ëèñòàòà íà ðàñòåíèåòî êîêà. Êîêàèíúò å ñòèìóëàíò
ñúùî êàòî àìôåòàìèíèòå, íî ñ ïîêðàòêî äåéñòâèå.
 Êðåêúò ñå ïîëó÷àâà ÷ðåç îáðàáîòâàíåòî íà êîêàèíà ñ
íåîðãàíè÷íè âåùåñòâà êàòî àìîíÿê, àìîíèåâ õëîðèä
èëè îðãàíè÷íè ðàçòâîðèòåëè êàòî åòåð è õëîðîôîðì.
Â ðåçóëòàò íà òîâà êðåêúò äîáèâà ôîðìàòà íà êðèñòàëè
èëè ìàëêè „ñêàëè÷êè“.

Êàê ñå óïîòðåáÿâà êîêàèíúò?
 Êîêàèíúò íàé-÷åñòî ñå ñìúðêà, íî ñúùî òàêà ìîæå äà ñå






èíæåêòèðà.
Êðåêúò ñå ïóøè. Åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà ñà åäíè è ñúùè,
íî âñåêè íà÷èí íà óïîòðåáà íîñè ðàçëè÷íè ðèñêîâå.
Ïðè ñìúðêàíå íà êîêàèí åôåêòúò íàñòúïâà ïîñòåïåííî,
à âúðõîâèÿò ìîìåíò íàñòúïâà 15-30 ìèí ñëåä ïðèåìàíåòî
íà äðîãàòà.
Ïðè èíæåêòèðàíå íà êîêàèí åôåêòúò
íàñòúïâà íåïîñðåäñòâåíî ñëåä èíæåêòèðàíå íà äðîãàòà è å ìíîãî
ïî-èíòåíçèâåí.
Ïðè ïóøåíå íà êðåê åôåêòúò íàñòúïâà âåäíàãà, íî îòøóìÿâà ìíîãî
áúðçî.
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Крек
Êàê äåéñòâà êîêàèíúò?
 Ïðè÷èíÿâà âíåçàïíî óñêîðÿâàíå íà ñúðäå÷íèÿ ðèòúì,
ïîâèøàâàíå íà êðúâíîòî íàëÿãàíå è ó÷åñòåíî äèøàíå.
 Ñúùî òàêà âîäè äî ïîâèøåíî íàñòðîåíèå è ÷óâñòâî íà
óâåðåíîñò.
 Êîãàòî êîêàèíúò ñå ïóøè êàòî êðåê, åôåêòèòå îò
óïîòðåáàòà ñà ìíîãî ïî-çàñèëåíè.
 ×åñòîòî ñìúðêàíå íà êîêàèí ìîæå äà óâðåäè ìåìáðàíèòå
â íîñà.

Êàêâè ñà åôåêòèòå, ñâúðçàíè ñ óïîòðåáàòà íà êîêàèí?
 Ìíîãî áúðçî ñå ðàçâèâà ïñèõè÷íà çàâèñèìîñò.
 Èíæåêòèðàíåòî å ìíîãî îïàñåí íà÷èí çà óïîòðåáà íà
êîêàèí ïîðàäè ðåäèöà ïðè÷èíè:
- íàðàñòâà âúçìîæíîñòòà îò ïðåäîçèðàíå, òúé êàòî
äðîãàòà äîñòèãà äî ìîçúêà ìíîãî ïî-áúðçî â ñðàâíåíèå
ñ äðóãèòå íà÷èíè íà óïîòðåáà;
- íåêîëêîêðàòíîòî èíæåêòèðàíå óâðåæäà âåíèòå è
ïðè÷èíÿâà àáñöåñè;
- ðàçìÿíàòà íà ñïðèíöîâêè ìîæå äà ïðè÷èíè çàðàçÿâàíå
ñ õåïàòèòè è âèðóñà íà ÑÏÈÍ.

 Ñëåä îòøóìÿâàíå íà åôåêòèòå ìîæå äà
íàñòúïè òðåâîæíîñò, äåïðåñèÿ è ïàðàíîÿ.
Èíòåíçèâíîñòòà íà òåçè ÷óâñòâà çàâèñè
îò êîëè÷åñòâîòî è ÷åñòîòàòà íà óïîòðåáà
è îáèêíîâåíî òå ñà ïî-ñèëíè, êîãàòî
êîêàèíúò ñå ïóøè êàòî êðåê.
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 Ïóøåíåòî íà êðåê ìîæå äà äîâåäå äî ïðîáëåìè ñ
äèøàíåòî è äà óâðåäè áåëèòå äðîáîâå.
 ×åñòàòà óïîòðåáà íà âèñîêè äîçè ìîæå äà ïðåäèçâèêà
åïèëeïòè÷íè ïðèïàäúöè, óäàð è ñúðäå÷íè ïðîáëåìè.

Екстази
Êàêâî å åêñòàçè?
Õèìè÷åñêîòî íàèìåíîâàíèå íà åêñòàçè
å 3,4 ìåòèëåí-äèîêñèìåòèëàìôåòàìèí, èëè
MDMA è êàòî õèìè÷åñêè ñúñòàâ ñïàäà
êúì ãðóïàòà íà àìôåòàìèíèòå. Åêñòàçè å
ñèíòåòè÷íà äðîãà, êîÿòî â ÷èñòàòà ñè ôîðìà
å áÿë êðèñòàëîîáðàçåí ïðàõ è íàé-÷åñòî ñå
ñðåùà ïîä ôîðìàòà íà òàáëåòêè.

Êàê ñå óïîòðåáÿâà åêñòàçè?
 Ïî÷òè âèíàãè ñå ïðèåìà ïåðîðàëíî (÷ðåç óñòàòà), ïîä
ôîðìàòà íà òàáëåòêà èëè êàïñóëà.
 Ðÿäêî ñå ñìúðêà, ïóøè èëè èíæåêòèðà.

Åôåêòè îò óïîòðåáàòà íà åêñòàçè
Åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà íà åêñòàçè çàâèñÿò îò äîçàòà è
÷åñòîòàòà íà óïîòðåáà. Íÿêîè îò åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà íà
ïî-ìàëêè äîçè åêñòàçè ñà:

 Îòïóñíàòîñò è åóôîðèÿ áåç õàëþöèíàöèè. Åíåðãè÷íîñò,
÷óâñòâà íà îáè÷ è ñèìïàòèÿ êúì äðóãèòå õîðà, çàñèëåíè
çðèòåëíè è ñëóõîâè âúçïðèÿòèÿ – ìóçèêàòà ñå ÷óâà ïîÿñíî. Äðóãè åôåêòè îò óïîòðåáàòà íà ïî-ìàëêè äîçè
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åêñòàçè ñà ïîòåíå, çàãóáà íà àïåòèò, èçñóøàâàíå íà
óñòíàòà êóõèíà è ãúðëîòî.
Åôåêòèòå îò óïîòðåáàòà íà åêñòàçè çàïî÷âàò äà ñå
óñåùàò îò 20 äî 40 ìèíóòè ñëåä ïðèåìàíåòî íà äðîãàòà,
ïðåäèçâèêâàéêè èçáëèöè íà âåñåëî íàñòðîåíèå, êîèòî
ìîãàò äà áúäàò ñúïðîâîäåíè ñ ãàäåíå.
Îò 60 äî 90 ìèíóòè ñëåä ïðèåìàíåòî íà âåùåñòâîòî
äåéñòâèåòî äîñòèãà ñâîÿòà âðúõíà òî÷êà. Óñåùàíèÿòà
ñà çàñèëåíè, êàòî ìóçèêàòà ñå ÷óâà ïî-ñèëíî îò
íîðìàëíîòî.
Ïðåæèâÿâàíåòî ñå îöåíÿâà êàòî èçêëþ÷èòåëíî ïðèÿòíî.
Åôåêòúò ñëåä óïîòðåáàòà íà åêñòàçè, êîéòî ãî ïðàâè
ðàçëè÷íî îò äðóãèòå äðîãè, ñà ÷óâñòâàòà íà îáè÷,
ðàçáèðàíå è ïðèåìàíå íà äðóãèòå õîðà. Ïàäàò áàðèåðèòå
è çàäðúæêèòå.
Åôåêòúò îò óïîòðåáàòà íà åêñòàçè îòìèíàâà îò 3 äî 4 ÷.

Êàêâè ïðîáëåìè ìîãàò äà ñå ïîÿâÿò ïðè
óïîòðåáà íà åêñòàçè?
 Åêñòàçè íÿìà ïîòåíöèàë çà ðàçâèòèå íà ôèçè÷åñêà, íî
ìîæå äà ïðåäèçâèêà ïñèõè÷åñêà çàâèñèìîñò. Ðåäèöà
ïðîó÷âàíèÿ ïîñî÷âàò íàñòúïâàíåòî íà ñåðèîçíè ïðîìåíè â õèìèÿòà íà ìîçúêà êàòî ðåçóëòàò îò ðåäîâíîòî
ïðèåìàíå íà âèñîêè äîçè åêñòàçè. Òîâà áè ìîãëî äà
ïðåäèçâèêà óâðåæäàíå íà ïàìåòòà, ëè÷íîñòîâè ðàçòðîéñòâà, äåïðåñèè. Óïîòðåáàòà íà ïî-âèñîêè äîçè
åêñòàçè ìîæå äà ïðè÷èíè ãàäåíå, ïîâðúùàíå,
òðåïåðåíå, ïîâèøàâàíå íà òåëåñíàòà òåìïåðàòóðà, ñúðäå÷íèÿ ðèòúì è êðúâíîòî
íàëÿãàíå. Ïñèõîëîãè÷åñêèòå åôåêòè îò
óïîòðåáàòà íà ïî-âèñîêè äîçè åêñòàçè ñà
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ðàçäðàçíèòåëíîñò è ïðîìåíëèâî íàñòðîåíèå, ïàíè÷åñêè
àòàêè.
 Ïðèåìàíåòî íà åêñòàçè ïðè÷èíÿâà ïîâèøàâàíå íà òåëåñíàòà òåìïåðàòóðà, êîåòî ïðè íÿêîè ñëó÷àè â ñú÷åòàíèå
ñ ãîðåùèíàòà â çàâåäåíèÿòà, òàíöóâàíåòî è íàìàëåíîòî
ïðèåìàíå íà òå÷íîñòè ìîæå äà äîâåäå äî ñìúðò. Åòî çàùî
åâåíòóàëíîòî ïðèåìàíå íà åêñòàçè ïî ìóçèêàëíè êëóáîâå,
êúäåòî è ïîâå÷å ñå òàíöóâà, å æåëàòåëíî äà ñå ñú÷åòàâà ñ
ïî÷èâêè è ïèåíå íà ïîâå÷å âîäà – îêîëî ïîëîâèí ëèòúð íà
÷àñ. Îò äðóãà ñòðàíà, ïðèåìàíåòî íà ãîëåìè êîëè÷åñòâà
âîäà ìîæå äà ïðè÷èíè ñåðèîçíè âðåäè íà îðãàíèçìà, à è
âîäàòà áè ïðåäîòâðàòèëà ñàìî äåõèäðàòàöèÿòà íà îðãàíèçìà, íî íå è äðóãèòå âðåäè, êîèòî áè ìîãëà äà ïðè÷èíè
óïîòðåáàòà íà åêñòàçè. Èìà ñëó÷àè, â êîèòî äîðè ìàëêè
äîçè åêñòàçè ïðè÷èíÿâàò ñìúðò.
 Ïðè óïîòðåáà íà ïî-âèñîêè äîçè åêñòàçè ÷îâåê ñå ÷óâñòâà íåðàçïîëîæåí íÿêîëêî äíè ñëåä ïðèåìàíåòî ìó.
Òîâà äîíÿêúäå ñå äúëæè íà âëèÿíèåòî íà MDMA âúðõó
ìîçúêà, ëèïñàòà íà ñúí è ïîòèñíàòèÿ àïåòèò, òàêà ÷å å
íåîáõîäèìî äà ñå îñèãóðè äîñòàòú÷íî ñúí è çäðàâîñëîâíî õðàíåíå.
 Ìíîãî õîðà, óïîòðåáèëè åêñòàçè, ñïîäåëÿò, ÷å ñà ïðåæèâåëè íàé-ñòðàõîòíèÿ ìîìåíò â æèâîòà ñè, íî àêî
ñå âçåìà òâúðäå ÷åñòî, òî ìîæå äà çàãóáè ñâîÿ åôåêò è
ïîòðåáèòåëèòå äà âçåìàò âñå ïî-ãîëåìè êîëè÷åñòâà, çà äà
ïðåäèçâèêàò ñúùèÿ åôåêò – ïîâèøàâàíå íà òîëåðàíñà, à
äîðè äà ïðåìèíàò êúì óïîòðåáàòà íà äðóãè äðîãè.

Àáñîëþòíî ïðîòèâîïîêàçíî å äà ñå óïîòðåáÿâà
åêñòàçè ïðè:
 Øîôèðàíå
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 Åäíîâðåìåííà óïîòðåáà íà îïèàòè (õåðîèí) è åêñòàçè,
òúé êàòî ïðèåìàíåòî íà åêñòàçè ìîæå äà „çàìàñêèðà“
âëèÿíèåòî íà õåðîèíà, êîåòî ìîæå äà å ïðè÷èíà çà
ïðåäîçèðàíå.
 Óïîòðåáà íà åêñòàçè è àíòèäåïðåñàíòè, òúé êàòî êîìáèíàöèÿòà îò òåçè äâå äðîãè ìîæå äà ïðè÷èíè ñìúðò.

Канабис
Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà êàíàáèñúò?
Õàøèø å ñìîëàòà íà èíäèéñêèÿ êîíîï.
Èçñóøåíîòî è ñèòíî íàðÿçàíî ðàñòåíèå ñå
íàðè÷à ìàðèõóàíà. Àêòèâíèòå âåùåñòâà
â èíäèéñêèÿ êîíîï ñà êàíàáèíîëèòå è
êàíàáèäèîëèòå è îñîáåíî äåëòà-8 è äåëòà9 òåòðàõèäðîêàíàáèíîëúò (ÒÕÊ).

Åôåêòè îò óïîòðåáàòà íà êàíàáèñ
Åôåêòèòå ñå îïðåäåëÿò îò ðåäèöà ôàêòîðè:

 Kîëè÷åñòâî íà ïðèåìàíàòà äðîãà, ÷åñòîòà (êîëêî ÷åñòî
ñå âçåìà) è íà÷èí íà óïîòðåáà. Îò ãîëÿìî çíà÷åíèå å è
äàëè êàíàáèñúò å ÷èñò, èëè ñúäúðæà è äðóãè ïðèìåñè.
 Îò ðåäèöà ïñèõîëîãè÷íè îñîáåíîñòè è íàãëàñè – ìîìåíòíî íàñòðîåíèå; î÷àêâàíèÿòà çà òîâà êàêâî ùå ïðè÷èíè óïîòðåáàòà íà êàíàáèñ; ïðè÷èíèòå, ïîðàäè êîèòî
ñå âçåìà äðîãàòà, êàêòî è ìîìåíòíîòî ôèçè÷åñêî è ïñèõè÷åñêî ñúñòîÿíèå íà óïîòðåáÿâàùèÿ.
 Îò îáñòàíîâêàòà è ìÿñòîòî, â êîåòî ñå èçâúðøâà óïîòðåáàòà – êúäå è ñ êîãî?
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Íà÷èíè íà óïîòðåáà
 Íàé-ðàçïðîñòðàíåíèÿò íà÷èí çà óïîòðåáà íà êàíàáèñ å
äà ñå ïóøè ñìåñåí ñ òþòþí â öèãàðåíè õàðòèéêè.
 Ïóøåíåòî íà êàíàáèñ å íå ñàìî íàéðàçïðîñòðàíåíèÿò, íî è íàé-âðåäíèÿò
çà çäðàâåòî íà÷èí. Êîãàòî êàíàáèñúò
ñå íàãîðåùè â ëóëà, òîé îòäåëÿ 3
ïúòè ïîâå÷å êàòðàí è 5 ïúòè ïîâå÷å
âúãëåðîäåí îêèñ îò åäíà îáèêíîâåíà
öèãàðà ñ ôèëòúð.
 Äðóã ðàçïðîñòðàíåí íà÷èí çà ïðèåìàíå íà êàíàáèñ å äðîãàòà äà ñå êîíñóìèðà ïîä ôîðìàòà
íà êåêñ èëè ñëàäêè. Êîëè÷åñòâîòî, êîåòî îáèêíîâåíî
ñå ïîñòàâÿ â åäíà öèãàðà, ìîæå äà „íàäðóñà“ 4 ÷îâåêà,
êîãàòî ñå ïðèåìà ïîä ôîðìàòà íà õðàíà. Êîãàòî ñå ÿäå,
êàíàáèñúò çàïî÷âà äà äåéñòâà åäâà ñëåä 1-2 ÷àñà, íî
äåéñòâèåòî ìó ìîæå äà òðàå íåîïðåäåëåíî äúëãî, äî 12
÷àñà! Åôåêòúò îò ÿäåíå íà êàíàáèñ å ìíîãî ïî-ñèëåí,
à ñúùî è íåêîíòðîëèðóåì, îòêîëêîòî òîçè, êîéòî ñå
ïîëó÷àâà ïðè ïóøåíå.

Ïðîáëåìè, ñâúðçàíè ñ óïîòðåáàòà íà êàíàáèñ
Âñå îùå íÿìà óáåäèòåëíè äîêàçàòåëñòâà, ÷å êàíàáèñúò
ïðè÷èíÿâà ñåðèîçíè è òðàéíè ùåòè íà çäðàâåòî. Ïóøåíåòî
íà êàíàáèñ ìîæå äà ðàçäðàçíè òúêàíòà íà áåëèòå äðîáîâå
è äà óâåëè÷è âúçìîæíîñòòà îò âúçíèêâàíå íà ïðîáëåìè ñ
äèõàòåëíèòå ïúòèùà, íàïðèìåð áðîíõèò. Íÿìà äàííè çà
ðàê íà áåëèòå äðîáîâå, ïðè÷èíåí åäèíñòâåíî îò óïîòðåáàòà
íà êàíàáèñ, íî òúé êàòî ó÷åíèòå ñà îòêðèëè ïðîìåíè â
áåëîäðîáíèòå êëåòêè íà ðåäîâíè ïóøà÷è íà êàíàáèñ, êîèòî
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íàñòúïâàò ïðåäè ïîÿâàòà íà ðàêà, âúçìîæíîñòòà êàíàáèñúò äà
ïðè÷èíÿâà ðàê íå ñå èçêëþ÷âà.
Õîðà ñ ðåäèöà çäðàâîñëîâíè ïðîáëåìè îò ôèçè÷åñêî åñòåñòâî (êðúâíî íàëÿãàíå, áîëåñòè íà ñúðöåòî èëè áåëèòå äðîáîâå)
èëè ñ ïðîáëåìè ñ ïñèõè÷íîòî çäðàâå (äåïðåñèÿ, øèçîôðåíèÿ,
ïàðàíîÿ è äð.) íå áèâà äà óïîòðåáÿâàò êàíàáèñ. Âúïðåêè ÷å
êàíàáèñúò ñàì ïî ñåáå ñè íå ïðè÷èíÿâà ïñèõè÷åñêè áîëåñòè,
àêî ñå ÷óâñòâàòå äåïðåñèðàí èëè íåñïîêîåí, ìíîãî å âúçìîæíî
óïîòðåáàòà íà êàíàáèñ äà çàñèëè òåçè óñåùàíèÿ. Äîêàçàíî
å, ÷å êàíàáèñúò âðåäè íà êðàòêîñðî÷íàòà ïàìåò, òàêà ÷å àêî
òðÿáâà äà ðàáîòèòå, ó÷èòå èëè äà ïðàâèòå íåùî âàæíî, ïîäîáðå ùå å äà ñå âúçäúðæèòå îò óïîòðåáà.
Îò äðóãà ñòðàíà, óïîòðåáàòà íà êàíàáèñ èçêðèâÿâà ÷óâñòâîòî
çà ïðåöåíêà, âðåìå, ðàçñòîÿíèå è ïðîñòðàíñòâî, òàêà ÷å ïîäîáðå å äà ñå èçáÿãâà øîôèðàíåòî èëè óïðàâëåíèåòî íà êàêâàòî
è äà å ìàøèíà, äîêàòî íå ïðåìèíå âëèÿíèåòî íà äðîãàòà.
Âúïðåêè ÷å ïñèõîëîãè÷åñêèòå åôåêòè îò óïîòðåáàòà íà
êàíàáèñ îòøóìÿâàò ñëåä îêîëî 2 ÷àñà, ÒÕÊ îñòàâà â ìàñòíèòå
òúêàíè íà òÿëîòî, òàêà ÷å ìîæå äà áúäå íàìåðåí äúëãî ñëåä
ïîñëåäíàòà óïîòðåáà íà êàíàáèñ. Ñëåäè îò êàíàáèñ ìîãàò äà
áúäàò îòêðèòè â óðèíàòà äî 6 ñåäìèöè ñëåä óïîòðåáà, à â êîñàòà
äî ìíîãî ïî-äúëúã ïåðèîä îò âðåìå, îñîáåíî ïðè ðåäîâíî óïîòðåáÿâàùè. Â ÷óæáèíà íÿêîè ðàáîòîäàòåëè èçèñêâàò óðèííà
ïðîáà êàòî ÷àñò îò èçáèðàòåëíèÿ ïðîöåñ çà íàçíà÷àâàíå íà
ðàáîòà, à íà íÿêîè ðàáîòíè ìåñòà ñå èçâúðøâàò ïåðèîäè÷íè
ïðîáè.
Àêòèâíàòà ñúñòàâêà íà êàíàáèñà – ÒÕÊ (òåòðàõèäðîêàíàáèíîë) ìîæå äà áúäå ïðåäàäåíà îò áðåìåííà æåíà íà ïëîäà, à
èìà ñâåäåíèÿ, ÷å ìàëêè êîëè÷åñòâà ìîãàò äà áúäàò ïðåäàäåíè è
÷ðåç êúðìàòà. Íèñêè êîëè÷åñòâà ÒÕÊ ñà îòêðèâàíè â óðèíàòà
íà ìàëêè äåöà, êîåòî ìîæå äà áúäå îáÿñíåíî ÷ðåç ïàñèâíîòî
âäèøâàíå íà ÷óæä äèì.
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Хепатит

Îò êàêâî ñå ïðè÷èíÿâà õåïàòèòúò?
Õåïàòèòúò îáèêíîâåíî ñå ïðè÷èíÿâà îò âèðóñ, êîéòî çàñÿãà
÷åðíèÿ äðîá. Ñúùåñòâóâàò íÿêîëêî âèäà õåïàòèò – À, Â, Ñ, D, E
è G. Óïîòðåáÿâàùèòå íàðêîòèöè ÷ðåç èíæåêòèðàíå íàé-÷åñòî
ñå çàðàçÿâàò îò õåïàòèòè Â è Ñ, êîèòî ïðè÷èíÿâàò ïî-ñåðèîçíè
ïîðàæåíèÿ íà ÷åðíèÿ äðîá.
Õåïàòèòèòå Â è Ñ ìîãàò äà ñå ïðåäàâàò ïî êðúâåí è ïîëîâ
ïúò, êàòî íÿêîè îò íàé-ðàçïðîñòðàíåíèòå íà÷èíè ñà ñëåäíèòå:

 Èçïîëçâàíå íà îáùè èëè çàìúðñåíè
èãëè è ñïðèíöîâêè ïðè óïîòðåáà íà
íàðêîòèöè.
 Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà ïîëîâè êîíòàêòè áåç ïðåäïàçíè ñðåäñòâà – ïðåçåðâàòèâè.
 Áðåìåííà æåíà, êîÿòî å çàðàçåíà,
ìîæå äà ïðåäàäå âèðóñà íà ïëîäà ïî âðåìå
íà áðåìåííîñòòà.
 ×ðåç èçïîëçâàíå íà îáùè ñàìîáðúñíà÷êè èëè ÷åòêè çà
çúáè.

Êàêâî ñòàâà, êîãàòî ñå çàðàçèì?
Âúçìîæíî å è äà íÿìàòå íèêàêâè ñèìïòîìè.

 Ïðè îñòðî ïðîÿâëåíèå íà áîëåñòòà çàðàçåíèòå îáèêíîâåíî ñå ÷óâñòâàò îòïàäíàëè, áúðçî ñå óìîðÿâàò è íÿìàò
àïåòèò.
 Êîæàòà è î÷èòå ìîæå äà ïðèäîáèÿò ñïåöèôè÷íèÿ çà
áîëåñòòà æúëò öâÿò, à óðèíàòà äà ïîòúìíåå.
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 Ïðè ìàëêà ÷àñò îò çàðàçåíèòå ñ õåïàòèò Â íàñòúïâà ïúëíî
âúçñòàíîâÿâàíå íà ÷åðíèÿ äðîá, äîêàòî ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò
îò òÿõ íå ñå âúçñòàíîâÿâà íàïúëíî è îñòàâà ñúñ ñåðèîçíè
ïîðàæåíèÿ íà òîçè îðãàí çà öÿë æèâîò.
 Òåçè, êîèòî íå óñïåÿò äà ñå âúçñòàíîâÿò íàïúëíî, ïðîäúëæàâàò äà ñòðàäàò îò ðàçëè÷íè ñèìïòîìè è ñà ïîïðåäðàçïîëîæåíè êúì ðàçëè÷íè çàáîëÿâàíèÿ.

Õåïàòèò Ñ ìîæå äà ñå îêàæå ìíîãî îïàñåí
Âåäíúæ çàðàçåíè, ïîâå÷åòî õîðà ðàçâèâàò õðîíè÷åí õåïàòèò.
Òîâà ìîæå äà äîâåäå äî öèðîçà èëè ðàê íà ÷åðíèÿ äðîá ñëåä
íÿêîëêî ãîäèíè. Âúçìîæíîñòòà òîâà äà ñå ñëó÷è ñå óâåëè÷àâà,
àêî áîëíèÿò ïðîäúëæè äà çëîóïîòðåáÿâà ñ íàðêîòèöè, ïèå
ãîëÿìî êîëè÷åñòâî àëêîõîë èëè ñå çàðàçè îò äðóãè ôîðìè íà
õåïàòèò. Âúçìîæíî å, ìàêàð è ìíîãî ðÿäêî, ÷îâåê äà óìðå îò
âíåçàïåí îñòúð ïðèñòúï. Âàæíî å äà ñå èìà ïðåäâèä, ÷å ìîæåòå
äà ñòå çàðàçåí ñ õåïàòèò è äà íÿìàòå íèêàêâè ñèìïòîìè. Ïî òîçè
íà÷èí ìîæå äà çàðàçèòå è äðóãè õîðà, ïðàêòèêóâàéêè ñåêñ áåç
ïðåäïàçíè ñðåäñòâà èëè èçïîëçâàéêè îáùè èãëè è ñïðèíöîâêè
ïðè ïðèåìàíå íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà.

Êàê äà óñòàíîâèì äàëè ñìå çàðàçåíè?
Íàé-ïðîñòèÿò íà÷èí äà óñòàíîâèòå òîâà å êàòî ñè íàïðàâèòå
êðúâíî èçñëåäâàíå.

Êàêâî äà ïðåäïðèåìåì, àêî ñìå çàðàçåíè?
 Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà ïîëîâè êîíòàêòè
âèíàãè èçïîëçâàéòå ïðåäïàçíè ñðåäñòâà
– ïðåçåðâàòèâè.
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 Ïðè áðåìåííîñò å îò èçêëþ÷èòåëíî çíà÷åíèå äà ñå êàæå
íà ëåêàð, òúé êàòî ìîæå äà ñå ïðîâåäå ñïåöèàëíî ëå÷åíèå,
êîåòî äà ïðåäïàçè áåáåòî îò çàðàçÿâàíå ñ õåïàòèò.
 Èçáÿãâàéòå àëêîõîëà ïî âðåìå íà áîëåñòòà è 3 ìåñåöà
ñëåä âúçñòàíîâÿâàíåòî âè.
 Ãðèæåòå ñå çà çäðàâåòî ñè è ðåäîâíî ñè ïðàâåòå
ïðîôèëàêòè÷íè ïðåãëåäè.

Ñúùåñòâóâàò ëè âàêñèíè ïðîòèâ õåïàòèò?
Èìà âàêñèíè ïðîòèâ õåïàòèò À è Â. Ïîñúâåòâàéòå ñå ñ ëåêàð
è àêî ñå íàëîæè, âàêñèíèðàéòå ñå. Íÿìà âàêñèíà ñðåùó õåïàòèò
Ñ. Ïî-îïàñíî å, àêî ñòå çàðàçåíè ñ ïîâå÷å îò åäèí âèä õåïàòèò
èëè âèðóñà íà ÑÏÈÍ åäíîâðåìåííî, çàòîâà:

 Àêî ñòå çàðàçåí ñ õåïàòèò Ñ, íàé-äîáðå ñå âàêñèíèðàéòå
ïðîòèâ õåïàòèòè À è Â.
 Àêî ñòå çàðàçåí ñ õåïàòèò Â, âàêñèíèðàéòå ñå ïðîòèâ
õåïàòèò À.
 Àêî ñå âàêñèíèðàòå ïðîòèâ õåïàòèò À è Â, îòíîâî áúäåòå
ïðåäïàçëèâè è âèíàãè ïðàêòèêóâàéòå áåçîïàñåí ñåêñ.

Êàê äà ñå ïðåäïàçèì îò çàðàçÿâàíå?
Âñè÷êè ìåðêè, êîèòî ñå ïðèëàãàò, çà äà ñå èçáåãíå çàðàçÿâàíå
ñ âèðóñà íà ÑÏÈÍ, âàæàò è ïðè ðàçëè÷íèòå õåïàòèòè.

 Äà ñå èçáÿãâà èçïîëçâàíåòî íà îáùè è çàìúðñåíè èãëè è
ñïðèíöîâêè ïðè èíæåêöèîííà óïîòðåáà íà íàðêîòèöè.
 Ïðè ïîëîâè êîíòàêòè âèíàãè èçïîëçâàéòå ïðåçåðâàòèâè.
 Íå èçïîëçâàéòå ÷óæäè ñàìîáðúñíà÷êè èëè ÷åòêè çà çúáè.
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Кратък терминологичен
речник по наркотици и
наркомании
Този речник съдържа дефиниции и термини, които се използват
в областта на наркотиците и наркоманиите, и е предназначен за
всички, които работят или имат интереси в тази сфера.
При изготвянето на речника сме се стремили да обхванем всички аспекти, свързани с употребата на психоактивни субстанции
– медицински, социални и психологически, както и вредите, които
са характерни при случаите на злоупотребата с ПАВ.
Речникът няма за цел да осигури цялостен преглед на всички
термини и дефиниции, които се използват в тази област, а поскоро да предостави едни от най-широко използваните определения, както и да осигури един минимум от базови познания, необходими за всички експерти, които са професионално ангажирани
в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и намаляването на вредите от употребата на ПАВ.
Представени са и някои по-рядко използвани и не толкова разпространени и популярни термини и понятия, които обаче се използват по-широко в англоезичните специализирани издания и литература.
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Абстиненция
(abstinence)
– въздържане от употреба
на психоактивна/и субстанции, вкл. и алкохол, като
без значение е причината
поради която индивидът се
въздържа от употребата на
конкретната дрога – дали
поради принципни или други съображения.
Терминът „настоящ въздържател“ (current abstainer)
често се използва в някои
видове анкети и проучвания
и се използва тогава, когато
човек не е употребявал никакъв алкохол в предходните 12 месеца.
Абстинентно състояние – група от симптоми с различна
тежест и съчетание помежду си, които се появяват след
пълно спиране или намаление на приема на вещество,
употребявано редовно и
обикновено за дълъг период
от време и/или във високи
дози. Началото и протичането на абстинентното състояние са ограничени във
времето и зависят от типа
на веществото и на дозата,

достигната непосредствено
преди спирането на употребата.
Амфетаминова психоза (amphetamine psychosis) – характеризира се с параноидни мисли, в много от случаите придружени от халюцинации, хиперактивност,
променливо
настроение,
които се появяват по време
или скоро след употребата
на умерена или висока доза
амфетамини. Психотичното
състояние обикновено е
краткотрайно, ако се спре
по-нататъшният прием на
веществото.
Амотивационен
синдром
– състояние, което се свързва с употребата на психоактивни вещества и включва
редица симптоми като: апатия, ограничен капацитет
за дългосрочно планиране,
нисък толеранс на фрустрация, увредена концентрация, трудности при изпълнение на рутинни действия.
Това състояние е обект на
противоречиви
коментари и основно се свързва с
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употребата на канабис и е
възможно да отразява хронична интоксикация с това
вещество. От друга страна,
симптомите може да отразяват и някои личностни
характеристики на употребяващия веществото.
Бупренорфин – бупренорфинът е опиоидна субстанция
със смесено агонистичноантагонистично действие.
Субстанция, която намалява
желанието за употреба на
хероин при спиране на хероиновата употреба, като може
да се използва и при лечение
на кокаинова зависимост.
Bad trip (лошо, кофти пътуване) – жаргонен израз, който
обикновено се използва като
метафора за неблагоприятните последствия от употребата на психоактивно вещество, като чувство за загуба
на контрол, странни и плашещи халюцинации, страх от
полудяване или смърт, разочарование, суицидни мисли
и др. Физическите симптоми
могат да включват потене,
гадене, тремор. Въпреки че

тези неблагоприятни симптоми се свързват основно с
употребата на халюциногенни дроги, те могат да бъдат
следствие и на употребата
на амфетамини и други стимуланти, както и някои видове бензодиазепини.
Вредна употреба – начин на
употреба, който уврежда
здравето. Увредата може да
бъде соматична (напр. хепатит след венозна употреба
на психоактивно вещества)
или психична (напр. епизоди
на депресивно разстройство
в резултат на тежко пиене).
Вредната употреба не трябва да се диагностицира, ако
са налице синдром на зависимост, психотично състояние или други специфични
форми на разстройства при
употреба на психоактивни
вещества.
Вторична диагноза – термин,
който се използва за заболяване, което обикновено е
резултат или следствие на
друго заболяване.
Входна дрога (gateway drug)
– терминът се отнася за вид
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законна или незаконна дрога, чиято употреба се счита като „вход“към употребата на друга субстанция,
която обикновено се разглежда като по-проблемна.
Например едно лице след
период на употреба на марихуана може да започне да
употребява и хероин.
Дванайсетстъпкова програма
– концепция, която е заимствана от ОАЛ (Организация
на анонимните алкохолици)
и други сходни организации. Философията на тази
програма е, че възстановяването от зависимостта се
постига чрез стриктното
следване на 12 определени
етапа (стъпки).
Двойна диагноза – използва се
при наличие на зависимост
от ПАВ и друго съпровождащо психиатрично заболяване.
Детоксификация – процес на
прекратяване на употребата на дрогата и изчистване
на индивида от ефектите на
психоактивната субстанция,
от която клиентът е зависим,

като по време на детоксификацията проявлението на неблагоприятните абстинентни симптоми е ограничено
до минимум. Тази процедура се извършва по безопасен и ефективен начин, като
помещението, където се извършва детоксификацията,
може да се нарича център по
детокс, детоксификационен
център. Детоксификацията
може да включва или да не
включва използването на някакви помощни медикаменти. Лекарствата, които обикновено се дават по време на
детоксификацията, са за облекчаване на абстинентните
симптоми, като дозировката
е такава, че да не предизвиква интоксикация. Когато
се извършва в пригодена за
целта програма, клиентът се
намира под постоянно наблюдение.
Експериментална употреба
– обикновено този термин
се отнася за първите няколко опита с някоя дрога
(понякога тютюн и алкохол). Терминът понякога
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се използва и за случаи на
крайно нередовна и/или непостоянна употреба.
Заместваща терапия – употребата на заместваща субстанция, която се използва
като заместител на дрога,
която обикновено има висок
потенциал за зависимост,
като целта е да се облекчат
някои от симптомите, които
се проявяват при спиране на
употребата на проблемното
вещество.
Законна дрога – субстанция,
която може да се добие по
законен път чрез лекарско
предписание или дрога, която се продава свободно и човек може да се сдобие с нея
без лекарско предписание.
Злоупотреба (abuse, misuse)
– употребата на незаконна
дрога/и или употребата на
психоактивна субстанция
без лекарско предписание.
Употребата на дрога в противоречие със законовите и
лекарски предписания.
Извънболнично лечение – лечение, което се провежда в
общността при извънбол-

нични условия, като целта е
клиентът да бъде стимулиран да може да функционира пълноценно в контекста
на реалния живот. Отнася се
и за случаите, когато клиентът посещава лекуващия го
лекар или лечебна програма,
която може да е ситуирана и
в болнично заведение, но не
остава да нощува там.
Интоксикация – преходно
състояние, възникващо след
приемане на психоактивни
вещества и водещо до нарушения в съзнанието, когнитивните функции, възприятията, афекта, поведението,
или други психофизиологични функции и реакции.
Интоксикацията е тясно
свързана с дозата и вида
дрога, нивото на толеранс,
както понякога и с контекста, в който се употребява
дрогата.
Инхаланти – основната характеристика на тези вещества
е, че са летливи, като повечето от тях съдържат и ацетон. Основните ефекти от
тяхната употреба са замай-
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ване, загуба на ориентация.
Кратка интервенция (brief intervention) – метод на лечение, при който се прилага
краткотрайна (обикновено
с продължителност от 530 мин.) структурирана терапия, за да се помогне на
клиента да ограничи или
прекрати употребата на
психоактивна субстанция
и/или да се справя по-успешно с всекидневните си
задължения. Този метод е
предназначен за практикуване от страна на общопрактикуващи лекари и
други здравни работници.
Най-често тази интервенция се прилага за спиране
на тютюнопушенето, както
и като терапия при наличие
на вредна употреба на алкохол. Кратката интервенция често се свързва със
систематичен скрининг за
рискова и вредна употреба
на дроги, най-вече на алкохол и тютюн.
Khat – листата на растение, което расте и се отглежда предимно в Източна Африка,

като обикновено листата
се дъвчат или сваряват под
формата на напитка. Този
вид дрога се употребява в
някои части на Източното
Средиземноморие и Северна
Африка и представлява стимулант, чиито ефекти са
сходни с тези на амфетамините. Продължителната и
прекомерна употреба може
да предизвика зависимост,
съпроводена с редица физически и психически усложнения, които са сходни
с тези, които се причиняват
от употребата на други стимуланти.
Крек-кокаин – концентрирана форма на кокаина, която
се получава при нагряване на кокаинов хидрохлорид със сода бикарбонат.
Употребява се основно чрез
пушене и се характеризира
с висок потенциал за зависимост.
Когнитивна терапия – терапевтичен метод, който има
за цел да се променят определени мисловни модели на
клиента, като по този начин
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се постигнат някои промени в неговото поведение и
емоционално състояние.
Клубни дроги – отнася се за
психоактивни вещества, които се използват най-вече
от младите хора при посещения на музикални клубове и заведения, по време на
технопартита. Повишават
енергията и предизвикват
еуфория. Такъв вид дрога е
екстазито.
Лауданум – алкохолната тинктура на опиума.
Морфин – вещество, което се
добива по естествен път от
опиумния мак и обикновено се използва като лечебно
средство за облекчаване на
остри, хронични болки.
Метадон – синтетичен опиат,
който се използва при субституираща
(заместваща)
терапия при зависими от хероин лица. Метадонът е опиоиден препарат с продължително действие и притежава
същите свойства като на хероина. Продължителността
на ефектите след прием на
метадон е 24-26 часа, като

метадонът
предотвратява
развитието на абстинентни
симптоми и не предизвиква
седативно действие или еуфория както хероина.
Меки дроги – психоактивни
субстанции, които имат послабо изразен потенциал за
развиване на зависимост.
Незаконна дрога – този термин се отнася за тези психоактивни субстанции, чието
производство, разпространение, продажба и употреба е забранено от закона.
Самата дрога като субстанция не е незаконна, а е забранено нейното производство, продажба и употреба
при определени условия и
законови изисквания.
Наркотик – когато се използва
в областта на медицината,
терминът се отнася предимно за опиатите и опиоидитедроги, които действат болкоуспокояващо, могат да причинят интоксикация, ступор
или кома и имат висок потенциал за развиване на зависимост. Другото наименование
на тези дроги е наркотични
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аналгетици.
Когато се използва в масовата литература, всекидневния език и законовите
разпоредби, се отнася предимно за незаконните дроги
и включва стимуланти, като
кокаина и метамфетамините, както и някои психоактивни вещества като марихуаната и ЛСД.
Намаляване на предлагането
на психоактивни вещества – терминът се отнася
за тези политики, програми
и стратегии, които са насочени към намаляване производството и разпространението на дроги, в частност
законовите мерки и ограничения за намаляване и ограничаване на производството
и разпространението на незаконни дроги.
Намаляване на търсенето на
психоактивни вещества
(drug demand reduction)
– термин, който се отнася за
тези политики и програми,
които са насочени към намаляване на консуматорското
търсене на ПАВ. Терминът

се прилага предимно за незаконните дроги и се отнася
за различните образователни, превантивни, лечебни и
рехабилитационни програми и стратегии.
Нископрагова програма – използва се за обозначаване
на лечебни програми (напр.
метадонови), които предлагат по-лесен достъп, както
и по-малко ограничения
и изисквания за участие в
тях. Най-често се отнася за
програми за намаляване на
вредите.
Налтрексон – опиатен антагонист, който се използва за
блокиране на ефектите от
употребата на хероин, като
се използва и при лечение
на алкохолно зависими пациенти. Предполага се, че
налтрексонът намалява влечението към алкохола.
Опиат – субстанция от групата
на алкалоидите, която се извлича от опиумния мак, като
се добива по естествен път,
без да се добавят каквито и
да е други химически съставки. Притежава свойства-
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та да облекчава болката, да
предизвиква чувство на еуфория, а в по-високи дози
предизвиква ступор, кома
и/или потиска дишането.
В групата на опиатите попадат хероинът, морфинът,
кодеинът.
Опиатни антагонисти – група
вещества, които притежават свойството да блокират
опиатния рецептор, като по
този начин предотвратяват
закачането на друга опиатна
молекула за рецептора. По
този начин антагонистите
блокират ефектите на хероина. Опиатните антагонисти се използват предимно
при терапия на остра интоксикация с опиати и контрол
върху употребата на опиати.
Опиатни антагонисти са:
налоксон (Narcan), налтрексон (Trexan, Revia).
Опиоид – субстанция, която не
се добива по естествен път,
но има действие, сходно на
това на опиатите. Добива
се по химически път и е
вид синтетична дрога. В
клиничната практика се из-

ползват за обезболяване,
за контрол на кашлицата и
диария. Опиодите (опиоидни аналгетици) включват
различни алкалоиди на опиума (морфин и др.) и други
синтетични вещества, като
фентанил, метадон и др.
Опиум – психоактивна субстанция, която се добива от
опиумния мак и съдържа
морфин и кодеин.
Обратен толеранс (reverse tolerance) – терминът се използва за случаи, при които
малка доза от дадена психоактивна субстанция предизвиква същия ефект, както
и обичайната (по-висока)
доза.
Поливалентна употреба на
дроги – отнася се за случаите, когато едно лице
употребява повече от една
психоактивна субстанция
по едно и също време или в
определена последователност, като целта е да се подсили или намали ефектът
от употребата на друга дрога. Този термин се използва
най-вече при употребата на
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незаконни дроги, въпреки
че много често алкохолът,
тютюнът и кофеинът са
субстанции, които се употребяват комбинирано в повечето общества по света.
Потенциал за зависимост –
потенциалът на една дрога
като следствие на нейните
фармакологични свойства
да оказва влияние върху
психологическото и физиологическо функциониране
на човек, като по този начин
може да предизвиква и зависимост. Потенциалът за
зависимост се определя и
детерминира от тези фармакологични свойства на конкретната субстанция, които
могат да бъдат измерени и
проверени сред животните
и хората чрез различни тестове и изследвания.
Психологическа зависимост
– силно желание или чувство за вътрешна принуда
за употреба на психоактивна субстанция за справяне
с психологически дискомфорт, както и за подобряване на социалното функцио-

ниране.
Проблемно пиене (problem
drinking) – модел на консумация на алкохол, който
предизвиква проблеми от
разнообразно естество и на
различно ниво – индивидуални или групови, здравни
или социални. В някои от
случаите този термин се
използва да обозначи един
етап от развитието на алкохолна зависимост, т.е. поранна фаза или все още не
толкова сериозно проявена зависимост. Проблемно
употребяващ алкохол е
този, чиято употреба предизвиква здравни и социални проблеми.
Някои специалисти използват този термин, за да обозначат и модел на пиене, който е възможно да предизвика
сериозни здравни и социални проблеми, т. нар. рискова
употреба на алкохол.
Психоактивно вещество –
терминът се отнася за тези
законни и незаконни субстанции, които след употреба повлияват психичните
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процеси (когниции, възприятия, емоции...) на човек.
Превенция на рецидив (relapse prevention) – съвкупност
от терапевтични методи
като част от когнитивно-поведенческата терапия, която
в областта на зависимостта
от психоактивни вещества
се прилага, за да се помогне на клиента да избегне
неконтролираната употреба
на дрога, както и връщане
към предишни модели на
употреба.
Поведенческа терапия – форма на терапия, чиято основна цел е да бъдат променени определени модели и
аспекти от поведението на
клиента, вместо да бъдат
разкривани и решавани несъзнателни конфликти.
Предиспозиция – да си предразположен или уязвим откъм определени състояния/
условия.
Психотропни вещества – субстанции, които повлияват
съзнанието (предизвикват
промени в съзнанието) и психичните процеси. В по-те-

сен смисъл под този термин
се разбират тези субстанции,
чийто основен и най-значим
ефект е влиянието, което
оказват върху централната
нервна система.
Някои употребяват термина
за тези видове дроги, които
се използват основно и найвече при лечението на психични разстройства – антидепресанти, невролептици,
седативи, докато други прилагат термина за обозначаване на субстанции с голям потенциал за злоупотреба, поради тяхното влияние върху
настроенията и съзнанието
– стимуланти, халюциногени, опиоиди и др.
Предозиране/свръхдоза – употребата на психоактивна
субстанция в такова количество (доза), което води до
неблагоприятни физически
и психически последствия.
Употребата на изключително високо количество от дадена дрога, което може да
доведе до интоксикация и
да представлява заплаха за
живота на индивида.
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Ранна интервенция (early intervention) – терапевтичен
метод, който комбинира
ранно изследване за рискова или вредна употреба
и съпровождащо лечение.
Лечението се прилага обикновено още преди да има
явно проявени симптоми,
както и в много случаи клиентът преди да е осъзнал,
че неговата/нейна употреба
може да предизвика сериозни проблеми. Този метод на
лечение се прилага основно
при клиенти, при които не
се наблюдава изразена физическа зависимост или сериозни усложнения от психо-социално естество.
Ранната интервенция се
инициира от страна на ОПЛ
(общопрактикуващия
лекар), като първият етап се
състои от първоначални
изследвания. Съществуват
няколко етапа при прилагането на този метод: първоначално рутинно изследване за употреба на алкохол,
тютюн и други психоактивни вещества в клиничната

история и използване на
скрининг-тестове.
Следващият етап e лечението, което се прилага по време на доболничната помощ
и обикновено е на етапи с
продължителност от 5 до 30
мин.
Рискова употреба – модели на
употреба на психоактивни
субстанции, които увеличават риска от вредни и неблагоприятни последствия
за този, който употребява
дрогата.
Рисковата употреба се отнася до тези модели на
употреба, които са от сериозно значение и риск за общественото здраве, въпреки
липсата на каквито и да е
моментни усложнения за
лицето, което употребява
субстанцията.
Рекреационна употреба – употребата на някаква психоактивна субстанция в определени социални ситуации,
както и за развлечение, без
да се развие зависимост или
да се наблюдават други усложнения и вреди.
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Рехабилитация – съвкупност
от различни интервенции от
психологическо, социално
и здравно естество. Процес,
при който целта е клиентът
да подобри и възстанови
своя здравен, психологически и социален статус.
Рехабилитация обикновено
започва след първоначалната
фаза на лечение, която може
да включва детоксификация,
медицинско и психиатрично
лечение. Рехабилитацията
включва съвкупност от подходи и методи като групова
терапия, превенция на рецидив, участие в самоподкрепящи се групи, настаняване
в терапевтична общност,
посещение на дневни и др.
центрове, участие в курсове за квалификация и преквалификация, започване на
работа.
Релапс (рецидив) – връщане към
предишни модели на употреба на дроги след период на
въздържание. Обикновено
се наблюдава и повторно
проявяване на синдрома на
зависимост.

Реинтеграция – дългосрочен
процес, чиято цел е да бъдат възстановени, както и
изградени множество нови
социални контакти, връзки
и взаимоотношения с хора
и институции. Връзките
трябва да бъдат достатъчно
устойчиви и силни, както
и източник на подкрепа за
клиента.
Рохипнол – психоактивна субстанция, която се използва
като сънотворно и е забранена в САЩ, но се използва незаконно като клубна дрога.
Кръстосана
зависимост
(Crossdependence) – фармакологичен термин, който се
използва, за да се обозначи
потенциалът на една психоактивна субстанция (или
клас от субстанции) да потиска, предотвратява проявяването на абстинентно
състояние, свързано с употребата на друга дрога, като
по този начин се поддържа
състоянието на физическа
зависимост. Такава зависимост е по-вероятно да се
развие, ако употребяващият
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вече е зависим от някаква
сходна психоактивна субстанция. Например много
е вероятно зависимост от
бензодиазепини да се развие по-често от лица, които
вече са зависими от някаква дрога от същия клас или
от субстанция със седативен ефект като алкохол или
барбитурати.
Синдром – съвкупност от
симптоми, които се проявяват заедно и характеризират
конкретно заболяване.
Спийдбол (speedball) – жаргонен израз, който се използва, за да се обозначи комбинираната употреба на хероин и кокаин.
Спийд – жаргонен израз, който
обикновено се използва за
стимуланти, най-вече метамфетамини.
Социална употреба на алкохол – като дефиниция това
се отнася за:
(1) Употребата на алкохол
основно в присъствието на
други хора;
(2) Отнася се и за модели
на консумация, които не се

определят като проблемна
употреба;
(3) Употребата на алкохолни напитки при социални
значими поводи и ритуали,
като в тези случаи употребата на алкохол е социално
приемлива, а в някои случаи
и одобрявана;
Социалната употреба на алкохол не е задължително да
се характеризира с умерена консумация. Например
някои народи и общества в
Южна Америка организират
т. нар. алкохолни фиести,
които са социално значими
събития и се характеризират с консумация на големи
количества алкохол, които
често водят и до случаи на
тежка интоксикация.
Студена пуйка – използва се за
обозначаване на внезапното
прекъсване на употребата
на психоактивно вещество,
което има висок потенциал
за зависимост, без необходимото съпровождащо лечение и подкрепа.
Субституиращо (заместващо)
лечение – лечение, при ко-
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ето клиентите получават
като част от терапевтичните
мерки психоактивна субстанция, която има сходен
ефект с тази дрога, от която
е зависим клиентът.
Терапевтична общност – терапевтичната общност представлява
структурирана
среда, чиято цел е да се постигне рехабилитация на зависими от дроги лица. Този
вид общности функционират на основата на стриктни
правила и са менажирани
в повечето от случаите от
бивши зависими от дроги
лица, които са се излекували и възстановили от наркотичната си зависимост. В
терапевтичната общност се
използват различни методи,
като групова и индивидуална работа, самоподкрепящи
се групи и др.
В повечето от случаите терапевтичните общности са
разположени в географски
изолирани райони.
Тетрахидроканабинол (THC
-B9-tetrahydrocannibinol)
– основната активна състав-

ка, молекула в марихуаната
и канабиса.
Толеранс – нуждата от и употребата на по-високи дози
от дадена дрога за постигане на ефект, който първоначално се е постигал с по-ниски дози. Толерансът е един
от критериите за наличието
на синдром на зависимост,
като физиологически и психосоциални фактори могат
да предизвикат развитието
на толеранс, който може да
бъде физически (функционален и метаболичен), поведенчески и/или психологически.
Функционалният толеранс
представлява намаляване на
чувствителността на централната нервна система
към конкретната субстанция. Поведенческият толеранс е промяна на ефекта от
дрогата, което е резултат от
заучаване или промяна на
някои от факторите на заобикалящата среда.
Транквилизатори – лекарства,
които се употребяват, за да
облекчат, намалят усещане-
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то за тревожност и безпокойство.
Твърда дрога – използва се
за обозначаване на психоактивни вещества, които
обикновено имат висок потенциал за развиване на зависимост.
Уязвими лица/групи – отнася
се за индивиди, които се намират в голям риск от това
да бъдат обект на определени неблагоприятни условия
и влияния.
Физическа зависимост – състояние, което се проявява,
когато след продължителна
употреба на дадена дрога се
спре внезапно приемът на
психоактивното вещество
или се намали количеството
на приеманата дрога.
При спиране на употребата
или намаляване на приема

се проявяват редица неблагоприятни физиологични
симптоми.
Физическата
зависимост
обикновено зависи от вида
и количеството на употребяваното вещество, както
и от продължителността на
приема.
Халюциногенна дрога – термин, който се използва за
обозначаването на дроги,
които влияят на сензорните
възприятия и предизвикват
визуални и слухови халюцинации, както и усещания,
които не са реални. Например визуалните халюцинации са един от основните
ефекти при употребата на
ЛСД.
Халюциногенните
дроги не се използват в клиничната практика.
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Община Варна,
Дирекция „Превенции“
Фамилен център „Младост“
Дейността на центъра е насочена към ранна помощ и подкрепа
на семейства с деца в риск.
Фамилният център „Младост“ работи със:
• деца с експериментална употреба на наркотици или проблемна употреба на алкохол;
• деца с бягства от дома и училище; със затруднения в социалната адаптация; прояви на агресия и друго проблемно поведение;
• деца с рискова семейна среда – проблеми с алкохол или наркотици, домашно насилие, кризи в семейството – развод,
смърт на родител/близък, осиновяване и др;
Насочването на деца и техните близки към услугите на центъра се извършва от училищната общност, социалните служби,
личните лекари, център за спешна медицинска помощ, отделение
по токсикология, районните полицейски инспектори, местните
комисии за БППМН, други организации и институции, работещи
с деца, близки, специалисти от центъра.
С насочените деца, в зависимост от конкретната проблемна ситуация, се реализират следните дейности:
• диагностика, психо-социални интервенции и консултации на
децата и техните значими близки;
• индивидуални психо-социални консултации;
• групова работа с деца и с групи родители;
• психологична подкрепа на родители/значими близки на децата;
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• структуриране на свободното време;
• посредничество между децата/семействата им и институции
– образователни, социални, здравни и др. според конкретната
необходимост.
Посочените дейности са финансирани от Община Варна, дирекция „Превенции“, и са напълно безплатни за деца и родители.
Екипът на Фамилен център „Младост“
Координатор:
Капка Николова – главен експерт, дирекция „Превенции“
Специалисти:
д-р Александър Попов – психиатър, експерт по наркомании
д-р Стойка Лекова – детски психиатър
Константин Воденичаров – психолог-психотерапевт
Петя Събева – психолог-психотерапевт
Ана Райкова – психолог-психотерапевт
Илка Димитрова – арт-терапевт
Христо Христов, Иванка Атанасова – социални медиатори
Светлана Коева, д-р Борислав Станчев – супервизия

Координати:
гр. Варна, район „Младост“,
бул. „Вл. Варненчик“, бл. 50 (до Varna Towers)
тел. 052 985 099, 0884 611 603; 052 620 402, 0887 020 223
www.prevencii.com
prevencii_varna@abv.bg
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Легални дроги
Наркотици?! ... Не благодаря!
Кратък терминологичен речник по
наркотици и наркомании
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