


�

Кратък алманах по зависимости  
към психоактивни веществa

“Кратък алманах по зависимости към пси-
хоактивни вещества” е опит в един, макар и 
съкратен, вариант да бъдат обобщени съвре-
менните тенденции в разбирането на естест-
вото на проблема с наркотиците, причините 
за тяхната употреба, както и основните прин-
ципите, на които стъпва световната общност в 
своя отговор на търсене на решения (превен-
ция, лечение).

Материалът е разработен от екип на Асоци-
ация на варненските организации за превен-
ция на наркомании и финансиран от Общи-
на Варна в рамките на защитен проект пред 
Дирекция “Младежки дейности и спорт” и се 
разпространява безплатно.

Използвани са различни източници на ин-
формация, като основно са ползвани мате-
риали на Европейски мониторинг център по 
наркотици и наркомании (EMCDDA) и Наци-
онален институт за злоупотреба с наркотици 
- САЩ (NIDA). Отделните статии в алманаха 
са предварително съгласувани и супервизира-
ни от отдел “Превенции”.

Изданието е предназначено за широк кръг 
читатели - учители, студенти, социални и 

здравни работници, членове на неправител-
ствени организации, както и за други профе-
сионалисти и доброволци.

Чрез него Асоциацията на варненските 
организации за превенция на наркомании и 
Отдел “Превенции” при Дирекция “МДС” - 
Община Варна ще позволи на читателите да 
получат една обобщена картина на различни 
аспекти на проблема, свързан с употребата на 
психоактивни вещества, като по този начин 
подобрят своята професионална подготовка и 
ефективността си на работа в полето на нар-
команиите.

Алманахът включва няколко ключови теми: 
терминология, биологични и психо-социални 
механизми за развитие на зависимото поведе-
ние, превенцията и лечение на зависимости от 
психоактивни вещества, нормативната уред-
ба, третираща проблема, и информация за ня-
кои от най-разпространените видове психоак-
тивни вещества, като е използван максимално 
достъпен език, а там, където прилагането на 
термините е било неизбежно, екипът се е по-
старал да даде подробно описание.

◄ Въведение ►

◄ Психоактивни вещества - терминология ►

Психоактивно вещество
Терминът “психоактивно вещество” за-

мени широко разпространените термини 
“дрога” и “наркотици” поради размитата де-
финиция, твърде разностранна употреба и 
лингвистични противоречия.

Под това понятие се разбира “природно 
дадено или синтетично получено вещество, 
което чрез директно въздействие на опреде-
лени мозъчни структури може да повлиява 
психичния живот на човека и притежава 
потенциал за развитие на злоупотреба и за-
висимост”.
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Психологична  
и физическа зависимост

Психологичната зависимост може да се 
развие от каквото и да е било психоактивно 
вещество или група вещества. Психологична 
зависимост е усещането на употребяващия, че 
взимането на вещества е необходимо за дости-
гане максималната степен на функциониране, 
или по-просто казано “да се чувства добре”. 
Понятието “психологична зависимост” се упо-
требява масово, но е много субективно, трудно 
се проверява достоверността му и затова прак-
тически вече няма клинична и диагностична 
стойност.

Физическата зависимост е опит на орга-
низма да се адаптира физиологично към хро-
ничната употреба на веществото чрез форми-
ране на толеранс и/или поява на абстинентни 
симптоми при спиране на употребата или на-
маляване на дозите. Макар че тази категория 
изглежда относително проста за разбиране 
на диагностиката, толерансът трудно се ана-
лизира, особено ретроспективно. Освен това 
има сериозни доказателства, че поведенчески-
те, психологичните влияния, както и тези на 
обкръжаващата среда често се изразяват във 
физически усещания и по този начин реалната 
изразеност на абстинентното състояние може 
да бъде оценено погрешно. За разлика от ка-
тегорията “психихологична зависимост” фи-
зическата зависимост се развива далеч не към 
всички психоактивни вещества. Например все 
още няма доказателства за формиране на фи-
зическа зависимост към LSD.

Изкуственото разделение на психологична 
и физическа зависимост води до голямо обър-
кване при диагностицирането на отделните 
случаи, последващите терапевтични действия 
и дори при формирането на законодателните 
инициативи в отделните държави. Това на-
ложи постепенна промяна в използването на 
термините и понятията чрез приемане на меж-
дународни консенсусни становища, базирани 
на научни изследвания.

Толеранс
Толерансът е процес, който се развива при 

хроничната употреба на повечето психоактив-
ни вещества и се характеризира с нуждата от 
все по-големи количества от веществото, за да 
се постигне желаният ефект или намаляване 
на ефекта при употреба на същите количества 
вещество. 

Толерансът се формира по два основни 
механизма: чрез промяна на обработката на 
веществото в черния дроб, при което веще-
ството се разгражда по-бързо (метаболитен 
толеранс) или чрез намаляване на реакцията 
на засегнатите неврони в мозъка (фармаколо-
гичен толеранс). 

Формирането на толеранс към вещество 
от определена група по правило означава, че 
толерансът е формиран към всички вещества 
от същата група. При някои вещества не се 
наблюдава формиране на толеранс, например 
никотин, но това по-скоро е изключение, от-
колкото правило.

Абстинентно състояние
Абстинентното състояние е един от ин-

дикаторите на зависимостта и се определя 
като “група симптоми с различна тежест и съ-
четание помежду си, които се появяват след 
пълно спиране или намаляване на приема на 
вещество, употребявано редовно и обикнове-
но за дълъг период от време и/или във високи 
дози.”

Началото и протичането на абстинентното 
състояние са ограничени във времето и зави-
сят от типа на веществото и на дозата, достиг-
ната непосредствено преди спирането на упо-
требата. Като правило клиничната картина е 
точно обратната на ефектите на веществото.

Абстинентното състояние може да протича 
неусложнено или да бъде усложнено с гърчове 
и/или делир. Телесните симптоми варират съо-
бразно употребяваното вещество. Психологич-
ните разстройства (като тревожност, депресия 
и разстроен сън) също са обичайни белези на 
абстиненцията. Типично е пациентът да съоб-
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различни дози. Например алкохолът, който 
при по-ниски дози може да има видимо сти-
мулиращ ефект върху поведението, може да 
доведе до възбуда и агресия с увеличаване на 
дозата и до силно седативен ефект при много 
високи дози.

Острата интоксикация може да бъде неус-
ложнена, като при нея се наблюдават симпто-
ми с различна тежест, обикновено в зависи-
мост от дозата, особено при високи стойности. 
Възможни са и усложнения, като травми, на-
ранявания, медицински усложнения (напри-
мер вдишване на повърнати материи), делир, 
кома, гърчове и др.

“Разстройства*,  
дължащи се на употреба  

на психоактивни вещества”
Повечето хора употребяват или са употре-

бявали поне едно психоактивно вещество, 
например алкохол, кофеин, никотин. Много 
от тях поне веднъж в живота са изпитвали не-
гативните страни на употребата - сърцебиене 
след няколко силни кафета или кашлица при 
пушачите. Макар че тези нарушения са ва-
жни, те не са достатъчни да се постави диа-
гноза “разстройство, свързано с употреба на 
психоактивни вещества”.

Диагнозата е клинично твърдение основа-
но на определени критерии и формулирано 
с обективни термини. По-долу са представе-
ни основните понятия, заложени в “Между-
народна класификация на болестите - 10-та 
ревизия” (МКБ-10), и американското “Ръко-
водство за диагностика и статистика - 4-та ре-
визия” (DSM-IV).

щава, че възобновяването на приема на веще-
ството облекчава абстинентните симптоми.

Необходимо е да се помни, абстинентни-
те симптоми могат да бъдат предизвикани от 
условно заучени стимули при липса на непо-
средствено предхождаща употреба на даде-
но вещество. При такива случаи диагнозата 
абстинентно състояние е обоснована само ако 
проявите му са достатъчно тежки.

Остра интоксикация
Преходно състояние, възникващо след при-

емане на психоактивни вещества и водещо до 
нарушения в съзнанието, когнитивните функ-
ции, възприятията, настроението или поведе-
нието или други психо-физиологични функ-
ции и реакции.

Тази диагноза е водеща само в случаите, 
когато интоксикацията се развива при отсъст-
вие на по-трайни проблеми, свързани с веще-
ството.

Острата интоксикация обикновено е тясно 
свързана с дозата. Изключения се наблюдават 
у лица с телесни заболявания, при които мал-
ки дози от едно вещество могат да предизви-
кат несъответно тежък интоксикиращ ефект. 
Трябва да се отчита също наличието на дезин-
хибиция, дължаща се на социален контекст 
(например по време на “купон”, партита, кар-
навали и др.) острата интоксикация е преходно 
явление. Интензитетът £ отслабва с времето и 
ефектите £ изчезват, ако не се приемат нови 
дози от веществото. Следователно възстано-
вяването е пълно освен при възникване на тъ-
канна увреда или друго усложнение.

Симптомите на интоксикация не винаги от-
разяват първичното действие на веществото 
- например вещества с потискащ ефект (ус-
покоителни медикаменти) могат да доведат 
до симптоми на възбуда или хиперактивност, 
а стимуланти - до поведение на социално от-
дръпване и затваряне. Ефектите на такива ве-
щества като канабис и халюциногени могат да 
бъдат особено непредсказуеми. Много веще-
ства причиняват различен по вид ефект при 

*	 Терминът	 “разстройство”	 се	 използва,	 за	 да	 се	 избегнат	
още	по-големите	проблеми,	свързани	с	употребата	на	тер-
мини	 като	 “болест”	 и	 “заболяване”.	 “Разстройство”	 не	 е	
точен	термин,	но	тук	той	се	използва	за	обозначаване	съ-
ществуването	на	клинично	разпознаваем	набор	от	симп-
томи	или	поведение,	които	в	повечето	случаи	са	свързани	
с	дистрес	и	с	нарушение	на	поведенческите	функции	ви-
наги	на	личностово	ниво	и	често	на	групово	или	социално	
ниво	(но	не	само	на	последното).
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Злоупотреба/Вредна употреба

“Международна класификация  
на болестите - 10-та ревизия” (МКБ-10)

Съгласно МКБ-10 злоупотребата е дефини-
рана като “вредна употреба” и най-общо се 
описва като “начин на употреба, който увреж-
да здравето”. Увредата може да бъде соматична 
(напр. хепатит след инжектиране на психоак-
тивно вещество) или психична (напр. епизоди 
на депресия в резултат на тежко пиене).

Тази диагноза изисква наличието на дейст-
вителна увреда на психичното или телесно 
здраве на употребяващия.

Вредните начини на употреба често са обект 
на критики от страна на другите и често водят 
до различни социални последици. Фактът, че 
начинът на употреба на дадено вещество не 
се одобрява от друго лице или от общество-
то или е довело до отрицателни социални 
последици като арестуване, уволнение или 
брачни конфликти, не е сам по себе си дока-
зателство за вредна употреба.

Острата интоксикация, както и “махмурлу-
кът” не са достатъчно доказателство за “ув-
реждане на здравето”, което се изисква за диа-
гнозата вредна употреба.

Вредна употреба не трябва да се диагности-
цира, ако са налице синдром на зависимост, 
психотично състояние или други специфични 
форми на разстройство при употреба на пси-
хоактивни вещества.

Американско “Ръководство за диагностика  
и статистика - 4-та ревизия” (DSM-IV)
Съгласно критериите на американската кла-

сификация DSM-IV (Diagnostical and Statistical 
Manual - IV) за злоупотреба с психоактивни 
вещества се описва като: дезаптативна упо-
треба, довела до клинично значими дис-
функции, определени от наличието на един 
или повече от посочените проблеми през по-
следните 12 месеца: 

1. Повтаряща се употреба, която довежда 
до провали при изпълнение на основните 

задължения в работата, учението или в 
личния живот; 

2. Повтаряща се употреба в ситуации, в ко-
ито това създава рискове за живота (шо-
фиране или работа с машини); 

3. Повтарящи се проблеми със закона, свър-
зани с употребата; 

4. Продължителност на употребата въпре-
ки социални, личностни и междуличностни 
проблеми. Няма достатъчно данни за фор-
мирана зависимост от този клас веще-
ства.”

Синдром на зависимост

“Международна класификация  
на болестите - 10-та ревизия” (МКБ-10)

Съгласно МКБ-10 “Синдромът на зависи-
мост” се определя като “съчетание от физио-
логични, поведенчески и когнитивни явле-
ния, при които употребата на определено 
вещество или клас от вещества придобива 
много по-висок приоритет за дадено лице, 
отколкото други видове поведение, които в 
миналото са имали по-висока стойност”. 

Основната описателна характеристика на 
синдрома на зависимост е желанието (често 
силно, понякога непреодолимо) да се приемат 
вещества или медикаменти (предписани или 
не от лекар), алкохол или тютюн. Може да са 
налице доказателства, че при лица, които се 
връщат към употреба на психоактивни веще-
ства след период на въздържане, признаците 
на синдрома на зависимост се появяват по-
бързо, отколкото при лица без предшестваща 
зависимост.

Сигурна диагноза на зависимост може да 
се постави само ако три или повече от след-
ните показатели са били заедно налице по 
някое време през последната година:

1. Силно желание или чувство на вътрешна 
принуда да се приемат психоактивни ве-
щества;

2. Затруднен контрол върху приема на психо-
активното вещество по отношение нача-
лото, края или нивото на употреба;
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мер хирургични пациенти, на които се дават 
опиати за облекчаване на болки и които могат 
да покажат белези на абстинентно състояние 
при спиране на лекарствата, но които нямат 
желание да продължат тяхното вземане.

Синдромът на зависимост може да е налице 
по отношение на конкретно вещество (напр. 
алкохол, тютюн), на група вещества (напр. опи- 
ати и опиоидни лекарства), или на по-широк 
кръг от различни вещества (както е при лица, 
които усещат принуда редовно да употребяват 
каквито и да е било достъпни лекарства и ко-
ито показват дистрес, тревожност и/или сома-
тични белези на абстиненция при въздържане 
от такава употреба).

Американско “Ръководство за диагностика  
и статистика - 4-та ревизия” (DSM-IV)
Съгласно критериите на американската 

класификация DSM-IV (Diagnostical and Sta-
tistical Manual - IV) зависимостта се дефини-
ра, като: дезадаптативна употреба, довела 
до клинично значими дисфункции, опре-
делени от наличието на три или повече от 
посочените проблеми през последните два-
надесет месеца”:

1. Промени в толеранса, както следва:
a. Необходимостта от по-големи количе-

ства от веществото с цел постигане на 
желания ефект;

b. Значително снижен ефект от веществото 
при продължителната му употреба в съ-
щите количества.

2. Абстиненция, прояваваща се със следно-
то:
a. Типични за веществото абстинентни 

симптоми;
b. Същите или подобни вещества се упо-

требяват с цел премахване или намаля-
ване на абстиненцията.

3. Веществото се употребява в по-големи ко-
личества и/или по-дълго, отколкото лице-
то предполага или възнамерява.

4. Наличието на постоянно желание или не-
успешни опити да се намали, спре или кон-
тролира употребата на веществото.

3. Физиологично състояние на абстиненция 
при прекъсване или намаляване употреба-
та на веществото, което се проявява с ти-
пичния за веществото абстинентен синд-
ром; или употреба на същото (или сродно) 
вещество с цел облекчаване или премахване 
на абстинентните симптоми;

4. Данни за повишен толеранс, като нужда 
от по-високи дози за постигане на ефект, 
който първоначално се е постигал с по-
ниски дози (типични примери за това се 
наблюдават при зависими от алкохол или 
опиати лица, които употребяват дневни 
дози, достатъчни да увредят или убият 
непривикнали лица);

5. Прогресивно отпадане на алтернативни 
удоволствия или интереси поради употре-
бата на психоактивното вещество; нужда 
от повече време за доставяне или употре-
ба на веществото или за възстановяване 
от ефектите му;

6. Продължаване на употребата въпреки 
наличието на очевидни вредни последици, 
като чернодробно увреждане от преко-
мерно пиене, депресивни състояния вслед-
ствие от тежка злоупотреба или свързани 
с употребата на веществото нарушения 
в когнитивното функциониране; трябва 
да се положат усилия, за да се установи 
дали употребяващият е бил или от него би 
се очаквало да бъде наясно с естеството и 
размера на вредата.
Стесняването на личния репертоар от начи-

ни на употреба на психоактивното вещество 
също е описано като характерна черта (напр.
тенденцията да се пие алкохол по един и същ 
начин, всеки ден или всеки край на седмица-
та, без съобразяване със социалните норми на 
приемливо пиене).

Съществена особеност на синдрома на за-
висимост е или наличието на данни за приема-
не на психоактивни вещества, или на желание 
за тяхна употреба; субективното осъзнаване на 
принудата да се приемат психоактивни веще-
ства се наблюдава най-често по време на опи- 
тите да се прекрати или намали употребата им. 
Това диагностично изискване изключва напри-
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5. Значително време се прекарва в търсенето 
и снабдяването с веществото, неговата 
употреба или изчакването да отминат 
ефектите му.

6. Важни социални, професионални и други 
жизнени активности са намалени или за-
местени с употребата на веществото.

7. Употребата продължава въпреки очевид-
ните за индивида постоянни или повтаря-
щи се телесни или психо-социални пробле-
ми, които най-вероятно са причинени или 
директно свързани с употребата на психо-
активни вещества.

Забележка: Другите психични и поведенчески 
разстройства, дължащи се на употреба на 
психоактивни вещества, не са включени под-
робно в настоящия материал поради строго 
клиничния си характер. Най общо става дума за 
психози и паметови разстройства, настъпили 
поради употреба на психоактивни вещества. Те 
могат да настъпят по време на интоксикация 
или абстиненция. Изразяват се в халюцинации, 
налудности (най-често за преследване), страхо-
ве или екстаз, загуба на ориентация, двигател-
на възбуда или ступор (пълно обездвижване), 
загуба на памет за близки и/или далечни съби-
тия, измислени спомени и др.

Проблемна употреба
Посочените по-горе термини и дефиниции 

по същество са медицински понятия и служат 
за оценяване на вида и тежестта на употребата 
при конкретен индивид и по правило се при-
лагат тогава, когато лицето потърси някаква 
здравна помощ. 

За нуждите от едно по-широко оценяване 
на проблемите, свързани с употребата на пси-
хоактивни вещества, страните-членки на ЕС 
приеха с консенсус термина “проблемна упо-
треба” и го дефинираха като “инжектиране 
на наркотици или редовна/продължителна 
употреба на опиати, кокаин и амфетами-
ни”.

Той се прилага за оценяване на употреба-
та сред населението с акцент върху рискови-
те практики (инжектиране на вещества) и не-
законни субстанции с най-висока степен на 
опасност за хората. По същество дефиници-
ята на термина “проблемна употреба” и из-
мерването на тази употреба обезпечава т. нар. 
“политика на отговор” - намаляване търсене-
то (превенция, лечение и др.) и предлагането 
(продажби, трафик, производство) на психоа-
ктивни вещества.

Употреба на психоактивни вещества
В САЩ и ЕС широко се използват методики 

(най-често анкетни проучвания) за количест-
вена оценка на разпространението на употре-
бата на психоактивни вещества сред различни 
възрастови групи и населението като цяло. 
Ключов момент в тях е измерването и оценя-
ването на каквато и да е била употреба (в 
т.ч. и еднократна) локализирана в три време-
ви периода: 

1. “употреба поне веднъж в живота”; 
2. “употреба поне веднъж през последната 

година”; 
3. “употреба поне веднъж през последните 

30 дни”.
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двупосочни сигнали. Връзката се осъществява 
по химичен път - чрез вещества, наречени не-
вромедиатори. В контекста на действието 
на психоактивните вещества като най-ва-
жни медиатори могат да бъдат споменати 
ендорфини, допамин, серотонин, ацетилхо-
лин, норадреналин, глутамат и гама-амино-
маслена киселина (ГАМК).

В местата на контакт стените (клетъчни 
мембрани) на невроните са силно сближени; 
това образувание се нарича синапс, а проце-
път между клетъчните мембрани - синаптич-
на цепнатина.

Предаването на сигнал се състои в отделяне-
то на невромедиатор от мембраната на първия 
неврон в синаптичната цепка. Попадайки там, 
той контактува с втория неврон чрез свързва-
не със специфично за него място, което се на-
рича рецептор. Тази връзка може аналогично 
да се оприличи с израза “определен ключ за 
определена ключалка”. Има два основни типа 
рецептори - възбуждащи (стимулират актив-
ността на втория неврон) и потискащи (нама-
ляват активността на втория неврон).

Контактът на невромедиатора с рецептора 
на втория неврон предизвиква определен тип 
реакция, която може да се прояви в четири по-
соки:

1. Той може да активира възбуждащия ре-
цептор, което ще доведе до възбуда на съ-
седния неврон;

2. Той може да активира потискащия рецеп-
тор и в този случай ще доведе до намалява-
не активността на съседния неврон;

3. Той може да бъде преработен от специа-
лизирани вещества (ензими), като това 
няма да доведе промяна в активността на 
съседния неврон;

4. Той може да бъде върнат обратно в “скла-
да” на “изпращащия” неврон чрез обратно 
“засмукване” (обратен захват), където ще 
бъде запазен, преработен или унищожен.

Независимо от голямото разнообразие на 
психоактивни вещества, всички те притежават 
способността да въздействат на определени 
участъци в мозъка. Тези въздействия обхващат 
практически всички емоционални, мисловни и 
поведенчески аспекти от нашия живот, които 
субективно възприемаме като жажда, глад, сек-
суално желание, страх, тревожност, гняв, омра-
за, бягство, агресия, депресия, еуфория, радост, 
щастие, нежност, любов, гордост и т. н.

Най-общо казано, чрез промяната на мо-
зъчните функции след приемане на психоак-
тивното вещество човекът очаква онези въз-
действия, които се усещат като удоволствено 
преживяване и преживяване на “възна-
граждение”. 

В крайна сметка това е основната причина, 
поради която толкова много хора продължават 
употребата на психоактивни вещества дори 
при последващо наличие на проблеми.

За да се разбере истинското въздействие на 
дрогите върху човешката психика, ще е не-
обходимо да бъдат споменати някои важни, 
макар и схематично представени, характерис-
тики на това, как функционира централната 
нервна система.

Мозък, неврони, синапси,  
невромедиатори и рецептори

Главният мозък се състои от повече от 10 
милиарда нервни клетки, които се наричат не-
врони. Всеки неврон се състои от тяло и много 
израстъци, с които той контактува със съседни-
те неврони. Тези израстъци са два типа. Едните 
провеждат информация към тялото на неврона 
от други неврони и се наричат дендрити. Дру-
гите правят същото, но в обратна посока - из-
пращат сигнали от тялото на неврона до други 
неврони и са познати под името аксони.

Комуникацията между отделните неврони 
се състои от предаване на еднопосочни и/или 

Психоактивни вещества -  
биологични механизми на въздействие◄ ◄ 
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Всички дроги, без изключение, се намесват 
в различните етапи на действие на невромедиа- 
торите по следните начини:

1. Спират химическите процеси на производ-
ство (синтез) на невромедиатора;

2. Изваждат невромедиаторите от “скла-
да”, където се съхраняват, за да се пред-
пазят от разграждане;

3. Блокират влизането или излизането на не-
вромедиаторите във или извън “склада”;

4. Закачат се за рецептора на мястото, пред-
назначено за невромедиатора;

5. Блокират обратното “засмукване” (зах-
ват) на невромедиатора в “изпращащия” 
неврон.
Много от дрогите действат по повече от 

един от тези механизми. Всичко това довежда 
практически до един и същ резултат - усещане 
за удоволствие и награда. То е привидно, за-
щото възниква не като резултат от естествени 
процеси, като глад, жажда, секс и т. н. При за-
доволяване на тези потребности в определени 
зони на мозъка протичат процеси, чиято посо-
ка, скорост и последователност са строго ре-
гулирани. Тези процеси са били изработени в 
човешкия мозък в резултат на хиляди години 
еволюция. Психоактивните вещества въздейст-
ват на същите мозъчни участъци и засягат съ-
щите неврохимични процеси, но по много раз-
личен начин. В литературата този ефект често 
се нарича “открадване на мозъка”.

Важно е да се припомни, че невробио-
логичните механизми на въздействие на 
психоактивните вещества наподобяват ес-
тествените неврофизиологични процеси в 
мозъка.

Разбира се, в клиничната практика често 
срещаме реакции (симптоми и синдроми), ко-
ито излизат от очакваните рамки на мозъчно 
въздействие на определено психоактивно ве-
щество. Причините са много. Повечето от пси-
хоактивните вещества, купени от дилъри, не 
са чистите субстанции, използвани в лабора-
торни изследвания. В тях има множество раз-
лични съставки и примеси и затова реакциите 
са често нетипични. Също така клиничната 

картина на интоксикациите и абстинентните 
състояния в голяма степен зависят от начина 
на употреба, комбинирането с други вещества 
(особено с алкохол), физиологичното и емоци-
онално състояние на индивида, неговата въз-
раст, индивидуалната му чувствителност към 
един или друг клас вещества и не на последно 
място от приетата доза.

Дози и ефекти
Ефектът на едно вещество зависи не толко-

ва от абсолютното му количество, колкото от 
неговата концентрация в тялото, която зависи 
от най-вече от приетата доза. Общоприето е 
дозите да се изразяват като количество прието 
вещество, отнесено към единица живо тегло 
- например: милиграм на килограм (mg/kg). 
Това дава възможност за сравняване действие-
то на дадено вещество върху различните хора.

Всяко психоактивно вещество има осно-
вен, т.е. желан, и страничен ефект. Желаният 
ефект е влиянието върху психиката (усещане 
за удоволствие и награда), страничните ефекти 
обикновено засягат някой други важни функ-
ции на организма - дишане, сърдечна дейност 
и др. Често дозата за постигане на желания 
ефект е твърде близо до дозата, предизвиква-
ща някои от страничните ефекти. Най-общо 
казано, смъртта също би могла да се причис-
ли към страничните ефекти, тъй като тя обик-
новено е резултат на някои от тях, доведен до 
крайност; така зависимите от хероин най-чес-
то умират от спиране на дишането, а тези от 
кокаин от сърдечен удар.

За да се получи пълна и вярна картина на 
въздействието на едно психоактивно вещество, 
необходимо е то да се изследва в най-широкия 
възможен интервал - от нула до смъртна доза. 
Очевидно е, че всяко вещество има повече от 
един възможен ефект и за всички от тях съ-
ществува собствена зависимост от дозата му. 
В практиката се използват две понятия:

1. Ефективна доза (ED 50) е дозата, при ко-
ято у 50% от хората се наблюдава даден 
ефект, като всеки от ефектите на дадено 
вещество има своя ED 50;
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2. Летална (смъртна) доза (LD 50) съответ-
ства на гибелта на 50% от хората. Когато 
се говори за токсичност на дадено веще-
ство, най-често се има предвид способ-
ността му да предизвиква смърт и тогава 
токсичността се изразява чрез LD 50.
Когато става дума за сила на дадено пси-

хоактивно вещество, се има предвид каква 
доза е необходима за предизвикване на ня-
какъв определен ефект. И тук въпросът е “в 
сравнение с какво”. Ясно е, че може да бъде 
сравнявана силата само на вещества, които са 
от един клас и имат близък по характер ефект; 
в такъв случай дадено вещество е толкова сил-
но, колкото по-ниска е ефективната му доза. 
Така псилоцибинът (активна съставка на т. 
нар. “магически гъби”) има халюциногенно 
действие в доза около 10 милиграма, а LSD 
предизвиква много сходен на неговия ефект 
в доза около 0.1 милиграма. От сравняването 
на тези цифри можем да заключим, че LSD е 
около 100 пъти по-силен халюциноген от пси-
лоцибина.

Освен че са различни по сила, различните 
вещества от една и съща група могат да имат 
и различна ефективност - тя се характеризи-
ра с максималния ефект, който може да бъде 
постигнат с дадено вещество. Например ко-
деинът е около 10 пъти по-слаб обезболяващ 
медикамент от морфина и когато става дума 
за потискане на слаба болка, една доза мор-
фин може да бъде заместена от десеторна 
доза кодеин, но най-силният ефект, който дава 
морфинът, не може да бъде получен от колко-
то и да е голяма доза кодеин. В този смисъл 
кодеинът е не само по-слаб, но и по-неефек-
тивен аналгетик, като същото се отнася и до 
способността му да предизвиква еуфория (да 
“издрусва”).

Безопасността на дадено вещество зависи 
от отношението на дозата, която предизвиква 
желания ефект, към смъртната доза. Следова-
телно, когато те са близки, съществува опас-
ност даже неголяма доза да предизвика смърт. 
Мярка за тази опасност се нарича терапевти-
чен показател (ED 50/LD 50). Още по-голя-
ма яснота дава факторът на сигурна безо-

пасност, който е равен на съотношението ED 
99/LD 01 (т. е. максимален ефект/максимална 
възможност за смърт).

Общо разпространено е заблуждението, 
че “твърдите дроги” са по-опасни, но често 
нещата стоят наопаки, а поуката от това е, 
че и слабите вещества могат да бъдат много 
опасни.

Съществува разлика и в чувствителността 
на различните хора към ефектите и токсич-
ността на всяко едно вещество, което се дъл-
жи на определена биологична (най-често) ге-
нетична предразположеност и/или история на 
предходна употреба. Съществуват хора, които 
са извънредно чувствителни към токсичните 
ефекти на някои вещества. Дозите, които са 
безвредни за огромна част от хората, могат да 
предизвикат у тях шок и даже смърт (например 
с алкохол при т. нар. “патологично опиване”). 
Без да се проведе специален тест, е практичес-
ки невъзможно да се предскаже дали дадено 
вещество е безопасно за даден човек. Извест-
ни са много смъртни случаи от приемането 
на една-единствена доза. Тук е важно да спо-
менем и честата причина за смъртност от 
“свръхдоза” при зависими от опиати лица, 
които в продължение на месеци или години са 
спрели употребата и са възстановили чувст-
вителността си спрямо веществото, както 
при другите хора, но водени от желанието 
да получат търсения ефект, приемат висо-
ки дози, към които са били адаптирани преди 
спирането на употребата.

Много често употребата не е само на едно 
психоактивно вещество. При прилагане на 
две и повече вещества ефектът им е просто 
адитивен (сума от ефектите на всяко от тях). 
Резултатът от взаимодействието може да бъде 
както увеличаване, така и намаляване на ефек-
та и токсичността на всяко от тях. Когато су-
марният ефект нараства, се говори за потен-
циране на ефекта (така например токсичният 
ефект на опиатите или на успокоителните и 
сънотворни медикаменти силно нараства при 
съвместна употреба с алкохол). Когато ефек-
тът на двете вещества е противоположен, тога-
ва се говори за антагонизъм (т. напр. в сместа 
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от хероин и кокаин (speedball) хероинът е ан-
тагонист на възбудата, причинена от кокаина. 
Този начин на приемане е широко възприет, 
защото хероинът има способност да овладява 
тревожността, предизвикана след отминаване 
на желания ефект от кокаина).

В реални условия токсичността на дрогата 
се определя от токсичността на всички при-
състващи в нея вещества и на практика тя ви-
наги е по-голяма от тази на чистия наркотик. 
Най-често уличната дрога е толкова нечиста, 
че употребата и силата напомнят на играта 
“руска рулетка”. 

ЮНОШЕСТВО -  
особености на развитието

Юношеската възраст като фаза в развити-
ето се характеризира с драматична промяна 
и ре-приспособяване, което причинява нови 
стресове и тревожности и може да нарас-
не уязвимостта спрямо натиск от страна на 
връстниците. В термините на интрапсихично-
то развитие това е време на консолидиране на 
идентичността.

Юношеството е и време на практикуване на 
нови роли. От ранна детска възраст по-малки-
те практикуват роли на възрастните чрез игра 
на “превъплъщаване” - т.е. преобличайки се, 
играейки си на “къща”. Но през юношество-
то това практикуване на роли на възрастни-
те се променя от игра на “превъплъщаване” 
в действително поведение. След 10-годишна 
възраст момчето/момичето в предюношеска 
възраст започва да експериментира с редица 
нови поведения и за много, без оглед на култу-
ра и в целия свят, цигарите, алкохолът и други 
дроги стават нормална част от навършване на 
пълнолетие.

Социално юношеството е отбелязано чрез 
нарастваща автономия по отношение на ро-

дителите и съответно нарастване на довери-
ето към връстниците за норма и посока. Съ- 
образяването с групата от връстници нара-
ства бързо през пред- и ранната юношеска 
възраст, когато достига върха си и тогава по-
степенно спада. Юношите оценяват себе си 
и своето поведение чрез реакциите на своите 
връстници. Връстниците са жизнено важни за 
емоционалното и психологическо развитие на 
тийнейджърите и приемането от връстниците 
е от критично значение. Повече от в която и 
да било друга възраст отхвърлянето може да 
бъде опустошително.

Пубертетът се характеризира с поразител-
ни и бързи физически промени, които често 
могат да предизвикат разрушаване на самоо-
ценката и образа за себе си. Освен това тези 
промени съпровождат нарастващ интерес към 
взаимоотношенията между момчета и моми-
чета и произтичащия променен статус на чле-
новете на групата от връстници.

Юношеството също включва известен брой 
когнитивни (познавателни) промени. Крайна-
та фаза на интелектуално развитие е достиг-
ната през ранното юношество, когато юноша-
та се придвижва от конкретно операционално 

Психоактивни вещества - психо-социални механизми  
за развитие на зависимото поведение◄ ◄ 

че употребата и силата напомнят на играта 
“руска рулетка”. 
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към формално операционално или абстрактно 
мислене, което е много по-гъвкаво. Юношата 
е способен да мисли хипотетично и за пръв 
път в развитието си младата личност може да 
разбере литературно метафори и е способна за 
комплексни математически операции, такива 
като начин на смятане. По-малкото дете е по-
“закотвено” в конкретната реалност и в това, 
което е незабавно на разположение за въз-
приятие, и когато е изправено пред проблем, 
ще започне директно да опитва да разреши 
проблема, преди да вземе предвид всичките 
възможности за разрешаването му. Разпола-
гайки с по-изтънчени умствени възможности, 
юношата е способен да обмисли много въз-
можности и може да се справи с предложение 
и теория. Все още забележителни и вълнува-
щи тези когнитивни промени могат също да 
причинят нови напрежения между юношите 
и авторитети и институции. Юношите са спо-
собни да започнат да оспорват правилата, ко-
ито са били предварително взети за дадени, и 
нови и алтернативни жизнени стилове са заче-
тени или опитани.

През юношеството мисленето става интро-
спективно, но то остава егоцентрично по от-
ношение на възрастните. По-специално юно-
шите се развиват до точката, в която разбират, 
че другите хора имат живот, независим от тях, 
и че другите хора имат собствени вътрешни 
мисли. Но на юношите им е по-трудно да от-
делят своите собствени мисли от мислите на 
другите и те често приемат, че другите са така 
погълнати от своето поведение, както самите 
са. Тяхната “въображаема публика” може да 
помогне да обясни мъчителното ниво на са-
мосъзнаването, наблюдавано често сред юно-
шите.

През юношеството нараства поемането на 
риск и докато изследователското и ново по-
ведение или роля включват поемане на риск, 
юношите също явно се ангажират с поемане 
на риск само заради ободряването, развесе-
ляването от предизвикателството. Търсенето 
на усещания и поемането на риск изглежда е 
свързано с хормоналното ниво, в частност на 
тестостерона, поради което известно поемане 

на риск е резултат от надигащите се, зле мо-
дулирани хормони през пубертета. В добавка, 
когнитивните промени могат също да допри-
несат за нарастващото поемане на риск. Юно-
шите искат да впечатлят връстниците си, но те 
още не са опитни при оценяването на риска. 
Хамбург наблюдава, че юношите често допус-
кат, че ако те са ангажирани с определено по-
ведение няколко пъти без негативни послед-
ствие, възприетият риск намалява. Например, 
ако те правят секс без предпазни мерки и няма 
бременност, шансовете за негативни послед-
ствия намаляват. Налице е също тенденция 
сред юношите да преувеличават, базирана на 
непосредствен опит, която позволява риско-
вете да бъдат минимализирани. Накрая, юно-
шите имат чувство за неуязвимост - нагласата 
“това няма да се случи на мене”. 

Юношите обаче могат действително да 
правят оценки на риска. Юношеското мисле-
не е по-“закотвено” в “тук и сега”, отколкото 
мисленето на възрастния, така че те са по-
малко заинтересувани от далечното бъдеще. 
Причинени от незабавно времево опериране, 
незабавните последствия могат да прехвърлят 
по-дълговременни рискове. Чрез пушенето 
например потенциалните дълговременни не-
гативни здравни последствия могат да бъдат 
по-маловажни от кратковременните ефекти, 
които може да изглеждат действително удо-
влетворяващи и приятни, задоволяващи не-
посредствените нужди на юношата. Също 
така някои рискове могат да са по-очебийни 
от други. Нормите на групата връстници имат 
много силно влияние над отделния юноша и 
принадлежността към и приемането от връст-
ниците са първостепенни през този период. И 
така рискът от загуба на статус сред връстни-
ците, от отхвърляне или присмех, или от това 
да изглеждаш незрял или неопитен може да 
изглежда по-опасен или по-желан, отколкото 
възможните рискове от едно пиене или общо 
пушене.

Общите задачи на юношеството включват 
приспособяване към физическите промени от 
пубертета, добиване на независимост от ро-
дителите, установяване на взаимоотношения 
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с връстниците и подготовка за работа. Докато 
тези задачи са нормални, те са също така труд-
ни и предизвикващи. Борбата да се справи с 
тях може да намери резултат в силни чувства 
на безсилие, отчуждение, бунт. За да завърши 
тези задачи на развитието, юношата трябва 
да развие философия за живота, включваща 
личностни ценности, също както и усещане за 
смисъла или целта. 

И така юношеството е най-идеалистичната 
фаза в развитието, период, когато всичко из-
глежда възможно. Докато това също е време, 
когато здравните навици и бъдещи поведения 
все още са в процес на формиране и когато 
много от житейските стратегии за справяне 
със стреса и натиска от страна на връстниците 
се развиват, юношеството е важен прозорец за 
възможността за интервенция и превенция.

За възникването и протичането на нарко-
маниите съществуват няколко обяснителни 
модела. Тези модели и произтичащите от тях 
подходи следват определена хронология. Това 
обаче, което е особено важно, е, че във всеки 
нов подход към наркоманиите се съдържат или 
съзнателно се използват елементи от предхож-
дащите модели.

Морализаторският модел разполага зло-
употребата с наркотици върху моралната ос 
“престъпление - вина - наказание”. Този мо-
дел е продължение на обяснителните схеми 
за човека, за неговото поведение и за света. 
Този модел е продължение на средновековни 
обяснителни схеми. Рецидиви на този модел 
се наблюдават и в 20-ти век в някои идеоло-
гизирани общества, главно чрез практиката на 
санацията и евтаназията или чрез т. нар. при-
нудително лечение.

Медицинският модeл възниква в края на 
19-ти век и доминира изцяло подходите към 
проблема до втората половина на 20-ти век. 
Той хуманизира отношението към наркомани-
ите, признава ги за болест и изгражда лечеб-
ни доктрини и методи, които са валидни и до 

днес. Този модел обаче затваря наркоманиите 
в чисто биологични рамки и не дава възмож-
ност те да бъдат погледнати в техните соци-
ални, психологични и поведенчески аспекти. 
Поради това медицинският модел не може 
да предложи профилактичен подход или въз-
можности за ранна интервенция, тъй като не 
разполага с подходяща концепция, операцио-
нални категории и техники в сферата на пси-
хосоциалните подходи. 

Био-психо-социалният модел се появява 
през втората половина на 20-ти век като отго-
вор на новото явление - младежките наркома-
нии. Негова методологична база е системният 
подход. Този модел разглежда наркоманиите 
като системно разстройство, което възниква 
в недрата на проблемното обществено разви-
тие. Тези процеси влияят върху състоянието и 
функциите на всички обществени структури, 
в които човек се ражда, изгражда като личност 
и живее: семейство, община, училище и т. н. В 
условията на недобре функциониращо семей-
ство например се формират такива личносто-
ви черти и психологични особености, които 
са рискови за изграждането на отклоняващо 

да развие философия за живота, включваща 
личностни ценности, също както и усещане за 

със стреса и натиска от страна на връстниците 
се развиват, юношеството е важен прозорец за 
възможността за интервенция и превенция.

Причини за развитие на употребата  
на психоактивни вещества - теоретични модели◄ ◄ 
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се поведение. В този смисъл злоупотребата 
с наркотици е правилно да се разглежда не 
като специфично разстройство, а като един от 
многото видове отклоняващо се поведение. 
Следователно срещата с наркотика има в го-
ляма степен случаен характер и той трябва да 
се приеме не като главен причинен фактор, а 
като катализатор на ескалиращата дисфунк-
ция на системата. 

Теория на социалното научаване
Теорията на социалното научаване пред-

полага, че индивидите се учат чрез процес на 
наблюдаване на поведения на ролеви модели, 
в частност ролеви модели с висок статус. По-
следствията от поведение, особено подкре-
пленията, които ролевите модели получават 
за дадено поведение, са най-очевидни за на-
блюдателя. Поведения, наблюдавани като на-
граждавани, е много по-вероятно да бъдат на-
учени. Ролевите модели за юношата включват 
родителите, братята и сестрите, връстниците 
и фигури от медиите. Връстниците и малко 
по-големите от тях имат особено висок статус 
като ролеви модели. Ролеви модели, които пу-
шат, пият или използват други психоактивни 
вещества и които се показват изтънчени, зре-
ли, секси, хладнокръвни или мъжкари, могат 
да внушат на юношата, че тези поведения са 
не само възприемаеми, те могат дори да бъдат 
необходими, ако човек иска да бъде популярен 
или привлекателен.

Опитът по отношение на употребата на пси-
хоактивни вещества се учи и се появява дори 
по-силен от настоящия опит. Семейните влия-
ния са важни при оформяне на очаквания към 
употреба на психоактивни вещества. Родител-
ските навици на пиене ясно имат въздействие 
върху пиенето и вярванията на юношата. На-
пример хората, които вярват, че пиенето ще 
улесни социалните им контакти или ще подо-
бри представянето пред хора, е много по-веро-
ятно да пият, и то от по-млада възраст.

Медиите в нашето общество играят мощна 
роля при създаването на очаквания за употре-
ба на психоактивни вещества, в частност под 

формата на реклама на цигари и алкохол. Юно-
шите се борят да се приспособят и да паснат 
на обществото на възрастните, което ги прави 
лесни мишени за рекламата на алкохол и ци-
гари, която внушава прости асоциации между 
използването на продуктите и щастието, да 
бъдеш секси, хладнокръвен, мъжкар или на-
мирането на щастието.

Теория на проблемното поведение
Теорията на проблемното поведение води 

началото си от работата на Джесор и Джесор и 
се базира на емпирична интеграция на психо-
логически, социални и биохимични фактори, 
които допринасят за проблемното поведение 
на юношите.

“Проблемните поведения” се отнасят до 
онези поведения, които са социално дефини-
рани и познати като “проблеми” от група или 
култура. Те могат да бъдат разгледани като 
приемливи за една възрастова група, но като 
проблемни в друга възрастова група. Напри-
мер пиенето е прието сред възрастните в на-
шето общество, но не и сред деца и юноши. 
Юношеското проблемно поведение включва 
пушене, пиене, употреба на други психоак-
тивни вещества, преждевременно въвличане 
в сексуален живот и бременност, деликвент-
ност и насилие.

Според теорията на проблемното поведение 
употребата на психоактивни вещества е функ-
ционална за юношата и може дори да бъде ин-
струментална при достигане на лични цели. 
Например тя може да служи като средство за 
показване на свързаност със и за приетост от 
връстниците си. Тя може да служи като на-
чин за справяне с тревожността, неуспех или 
провал (реален или очакван), безнадеждност-
та или скуката. Юношите са свръхангажира-
ни със секса и често тревожни по този повод. 
Алкохолът и другите психоактивни вещества 
могат да бъдат използвани за справяне с тре-
вожността по отношение на секса или за за-
силване на сексуалния опит. Употребата на 
психоактивни вещества може да служи като 
предполагаем източник на удоволствие. 
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Чрез ангажиране с “поведения на възраст-
ни”, такива като пушене, пиене, употреба на 
други психоактивни вещества, юношите може 
да вярват, че те изглеждат по-пораснали. Сле-
дователно тези поведения са функционални и 
ефективни за юношите при достигане на тех-
ните цели.

Основна характеристика на човешката при-
рода е това, че когато дадено поведение е ефек-
тивно при достигане на някакъв желан изход 
или цел, ще бъде много трудно да се отстрани 
такова поведение, освен ако няма алтернативни 
начини за достигане на същия изход или цел. 
Нещо повече, цели като справяне с тревож-
ността, добиване на достъп вътре в групата от 
връстници и демонстриране на независимост 
от родителите са нормални и здравословни, 
така че е трудно да се модифицират поведения, 
използвани за постигане на цели. Задължите-
лен извод за лечението е, че ако юношите ня-
мат други начини за постигане на личностните 
си цели, употребата на психоактивни вещества 
може да е невъзможно да бъде модифицирана 
или погасена.

Последната работа на Джесор по спорния 
въпрос за възприетите житейски избори дава 
полезен начин за концептуализация на този 

въпрос. Възприетите житейски избори се 
отнасят до възприятията или вярванията на 
юношите за техните бъдещи възможности и в 
термините на образование, работа, семейство 
и приятели. Измерването на житейски избори 
пита юношите как те си представят, че ще за-
вършат средното училище или университет, 
собствения си дом за в бъдеще, удовлетворе-
ността от взаимоотношенията с връстниците, 
вероятността да имат щастлив семеен живот 
и да се наслаждават на уважение от страна на 
другите. Джесор установи, че юношите, които 
вярват, че имат позитивни житейски избори, е 
по-вероятно да се ангажират със здравословно 
поведение, а юношите, които вярват, че техни-
те житейски избори ще бъдат ограничени, е 
по-вероятно да се ангажират с рисково пове-
дение. Юношите с ограничени житейски из-
бори и свобода на избора са тези в най-висок 
риск от употреба на психоактивни вещества 
и злоупотреба с тях. Следователно социални-
ят контекст на юношата има фундаментална 
роля във възникването и регулирането на про-
блемни поведения, такива като употреба на 
психоактивни вещества. Бедността и безсили-
ето са най-силните ограничаващи фактори в 
човешкото съществуване.

Употребата на психоактивни вещества след-
ва развитие, което може да се предвиди, за-
почвайки с експериментирането и употреба на 
алкохол и цигари за отмора, ободряване и раз-
влечение. Индивидът може да напредне така 
към употреба на марихуана, и по-специално в 
големите градове, на амфетамини и екстази. 
Рискът от използване на други нелегални ве-
щества е по-нисък в сравнение с използването 
на марихуана. Вече по-късно идва индивидът, 
вероятно използващ други нелегални субстан-
ции - хероин и кокаин, стигайки по-късно до 
последствията.

По време на експериментирането и употре-
бата за отмора, ободряване и развлечение пси-

хоактивните вещества са свързани с еуфория 
и удоволствие и не се възприемат като причи-
на за случване на лоши неща. При по-редовна 
употреба толерансът и потребността от веще-
ството се развиват и индивидът става погълнат 
от веществото и може да започне да го упо-
требява всеки ден. Често на този етап се упо-
требяват няколко вещества. Функционирането 
започва да запада и причината за употреба на 
веществата се променя: освен за удоволствие 
сега индивидът употребява веществото, за да 
се предпази от негативни чувства. И така ос-
новният елемент при употребата на психо-
активни вещества е защита от абстинентни 
симптоми, психологически или като състоя-

Характериситики на употребата  
на психоактивни вещества◄ ◄ 
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ние, като индивидът свързва облекчението или 
подобрението с употреба. Психологическата и 
физическата зависимост може да бъде послед-
вана от фаза на редовна употреба. Опитите да 
се прекъсне употребата в този момент предиз-
виква абстинентен синдром.

Фактът, че има такава последователност, 
не означава задължително, че има причинна 
връзка. Употребата на психоактивни веще-
ства на един етап не означава, че индивидът 
задължително ще напредне по-нататък. Фак-
тически повечето хора употребяват алкохол и 
други вещества, без дори да развият компул-
сивни навици и загуба на контрол. Експери-
ментирането с психоактивни вещества е ста-
нало толкова често срещано и нормативно, че 
едно съвременно проучване показва, че юно-
шите, които експериментират с психоактивни 
вещества, може в действителност да са психо-
логически по-здрави в сравнение с индивиди-
те, които никога не са експериментирали, или 
тези, злоупотребяващи с психоактивни веще-
ства. Те може да са по-любопитни и по-склон-
ни към изследване и приключения. Рискът от 
употреба на психоактивни вещества (легални 
и нелегални) достига връх между 18- и 22-
годишна възраст, като рискът от употреба на 
психоактивни вещества, изключвайки херо-
ин и предписани вещества, започва да спада 
след 25-годишна възраст. Причината на този 
спад през ранна зрялост може да е тази, че 
конвенционалните роли на възрастни в брака, 
семейството и кариерата се усвояват през тази 
фаза от развитието, и тези роли са несъвмес-
тими с девиантни поведения. Най-високият 
риск индивидът да развие дълготрайни или за 
цял живот шаблони на злоупотреба е за оне-
зи индивиди, които започват да употребяват 
психоактивни вещества преди 15-16-годишна 
възраст.

Факторите, подпомагащи развитието 
на употребата на психоактивни  

вещества сред младите хора
Те могат да бъдат групирани в 4 общи ка-

тегории: 

Познания и нагласи
Юношите, които употребяват психоактив-

ни вещества, по-малко вероятно знаят за не-
гативните последствия от употребата, имат 
по-малко негативни нагласи към веществата и 
вярват, че употребата на психоактивни веще-
ства е нещо нормално или нещо, което повече-
то хора правят.

Личностни характеристики 
Личностните характеристики също са 

свързани с употребата на психоактивни ве-
щества и включват ниска настойчивост, ниска 
самооценка и себеефикасност, ниско доверие 
в собствените възможности, себе си и соци-
ума и външен локус на контрол. В допълне-
ние употребяващите психоактивни вещества 
имат тенденцията да са по-тревожни, им-
пулсивни и бунтовнически настроени. Те са 
по-нетърпеливи да пораснат и имат по-силна 
потребност от социално одобрение. Те имат 
тенденцията да бъдат по-неудовлетворени и 
песимистични и по-отчуждени от социални-
те ценности.

Когато дискутираме личностни променли-
ви, свързани с употреба на психоактивни ве-
щества, важно е да се отбележи, че няма дан-
ни за идентифицирани личностни шаблони, 
специфични за злоупотребяващите с психоа-
ктивни вещества, така че няма доказателство 
за “адиктивен (зависим) личностов тип”. В 
допълнение, злоупотребата с психоактивни 
вещества е често свързана с психопатология, 
въпреки оскъдните добри научно-изследо-
вателски проучвания по спорния въпрос на 
ко-морбидността сред юношите. Най-напред 
това се дължи на слабостта в диагностични-
те критерии и разликите между проучвания-
та в термините на извадките, диагностичните 
мерки, методологията и разполаганата във 
времето оценка. Както при възрастните, бе 
наблюдавана корелация между злоупотреба 
с психоактивни вещества и психопатология-
та. За юношата вероятността злоупотребата 
с психоактивни вещества да бъде свързана с 
психопатология зависи от това какво е откло-
няващата се от нормата употреба на психоа-
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ктивни вещества от юношата за неговия/ней-
ния социален контекст.

Един от пет юноши е засегнат от душевно 
и емоционално разстройство и психологич-
ният дистрес и психопатията може да бъдат 
включени и в първоначалните стадии, и в пос-
ледващото развитие на шаблоните на злоупо-
требата с психоактивни вещества. Робинс и 
Пржибек постулират, че употребата на психо-
активни вещества сред юношите, които започ-
ват да употребяват преди 15-годишна възраст, 
може да допринесе за развитието на психопа-
тология. В добавка, има малка неопределяема 
група от юноши, зависими от хероин, които 
започват да употребяват наркотици опиев тип, 
за да смекчат психотичните симптоми на въз-
никващо мисловно разстройство. Докато е на-
блюдавана взаимовръзка между употребата на 
психоактивни вещества и психопатологията 
при някои от случаите на юноши, най-разум-
ният ход на лечение е да се започне с лечение-
то на злоупотребата с вещества.

Поведенческо-социални характеристики  
и особености на обкръжението и средата

Има поведенческа връзка на употребата 
на психоактивни вещества, включващи анти-
социално поведение и по-слабо учебно пред-
ставяне. Далеч най-мощните предпоставки за 
употреба на психоактивни вещества са соци-
алните влияния, включващи поведението и 
нагласите на семейството и приятелите. Се-
мейните влияния, такива като стил на родител-
стване, употреба на психоактивни вещества от 
страна на родителите, също както и качество-
то на взаимоотношенията между родителите 
и юношата, всички те са имплицитно свърза-
ни с юношеската употреба на психоактивни 
вещества. Най-силно от социалните влияния 
е влиянието на връстниците, по-специално в 
термините на първоначално експериментира-
не с вещества, което се появява като резултат 
от социални влияния.

В термините фактори на обкръжението и 
средата ограниченията и ниският социо-иконо-
мически статус са установени като пряко свър-
зани с употребата на психоактивни вещества.

Интересно е да се отбележи, че факторите, 
които предвиждат дали индивидът ще спре да 
употребява психоактивни вещества в зряла 
възраст, са същите фактори като онези, нега-
тивно свързани с въвеждането в употреба на 
психоактивни вещества през юношеството. 
По-специално, по-ниско отклоняващо поведе-
ние, по-негативни нагласи към употребяването 
на психоактивни вещества и по-ниска употре-
ба между приятели са свързани със спиране 
на употребата в зряла възраст. Нещо повече, 
това показва, че е по-вероятно да спрат да 
употребяват индивидите, използвали психоа-
ктивни вещества за социални в противовес на 
психологически цели.

Биологични и генетични фактори 
Макар че генетичните и биологичните фак-

тори при първоначалната и последващите 
фази на юношеската злоупотреба с психоак-
тивни вещества са все още недобре разбрани 
и очертани, те вероятно са много определящи. 
Децата на злоупотребяващите с психоактив-
ни вещества изглежда са в по-висок риск от 
употреба на нелегални субстанции. Проучва-
ния на близнаци и осиновени деца показват, 
че алкохолната употреба и злоупотреба са 
поне средно унаследяеми, че предаването по 
наследство по мъжка линия надминава това 
по женска, че различните шаблони на злоупо-
треба могат да бъдат предавани от поколение 
на поколение различно. Подобни модели на 
унаследяване са били описани при злоупотре-
ба с психоактивни вещества при еднояйчни 
близнаци, които са отгледани отделно един от 
друг. Генетичната предразположеност обаче 
винаги взаимодейства с фактори на средата, 
така че гените вероятно определят слабите 
места, следователно, играейки по-“пермисив-
на”, отколкото “роля на указ, заповед” при де-
терминиране на разстройства, свързани със 
злоупотреба с психоактивни вещества.

Истинската зависимост е една и съща при 
юноши и при възрастни: натрапливата упо-
треба на вещество, загуба на контрол и про-
дължаваща употреба на веществото, дори въ-
преки че то причинява негативни последици. 
Обаче има също и важни разлики между юно-
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шата и възрастния - злоупотребяващи с пси-
хоактивни вещества. Юношите разполагат с 
по-малък контрол над житейското си същест-
вуване и не са формирали все още силна иден-
тичност. По-малко вероятно е те да разпозна-
ят, че имат проблем. Обикновено юношите не 
търсят помощ за себе си, но идват за лечение 
чрез родителите, училището или криминал-
ната съдебна система. Също в противовес на 
възрастните-злоупотребяващи с психоактив-
ни вещества, които може да са достигнали 
известно ниво на независимо функциониране 
преди развитието на проблема, юношите, ко-
ито развиват шаблони на злоупотреба с пси-
хоактивни вещества, може да започнат да из-
остават в развитието си от връстниците си и 
след време, дошли за лечение, може вече да 
са далеч зад връстниците си. Понеже са изо-
станали в развитието си и понеже са загубили 
идентичността от преди употребата на веще-
ства, да си я “спомнят” или да се върнат към 
нея, може да няма смисъл да се мисли за ре-
хабилитация с юношата - те не могат просто 
да бъдат върнати към предишните си нива на 
функциониране. Следователно може да бъде 
насърчено нормално развитие или хабилита-
ция като част от лечението.

Кои са най-високорисковите периоди  
за злоупотреба с наркотици  

сред младежите?
Изследванията показват, че ключовите ри-

скови периоди за злоупотреба с наркотици се 
появяват, когато настъпят значителни проме-
ни в живота на детето. Сред тях са значител-
ни промени във физическото развитие (напр. 
пубертета) или социални ситуации (като пре-
местване или развод на родителите), когато 
при децата се наблюдава повишена уязвимост 
към проблемно поведение. 

Първата голяма промяна за децата е, когато 
напуснат сигурността на семейството и започ-
нат училище. По-късно, когато от началното 
училище преминат в основното или в долните 
класове на гимназията, те често преживяват 
нови учебни и социални ситуации, като това 

да се научат да се разбират с повече връст-
ници и да имат по-големи очаквания за ан-
гажираност в училище. Именно на този етап 
- ранните юношески години, децата могат да 
се сблъскат със злоупотребата с наркотици за 
първи път. 

След това, когато отидат в гимназията, мла-
дежите се сблъскват с допълнителни социал-
ни, психологически и учебни предизвикател-
ства. В същото време те могат да се сблъскат 
с по-голямо количество наркотици, с лица, 
злоупотребяващи с наркотици, и социална 
ангажираност, включваща наркотици. Тези 
предизвикателства могат да увеличат риска от 
злоупотреба с алкохол, цигари и други нарко-
тични средства. 

Особено предизвикателство в късните юно-
шески години е напускането на дома за първи 
път, далеч от родителския контрол, за пос-
тъпване в колеж или друго учебно заведение. 
Злоупотребата със субстанции, особено с ал-
кохол, остава един важен обществен проблем 
за колежите. 

Когато младежите започнат работа или съз-
дадат семейства, те отново биват изправени 
пред нови предизвикателства и стресови ситу-
ации, които могат да ги поставят пред риск от 
злоупотреба с алкохол или други наркотични 
средства в средата, в която се движат. Но тези 
предизвикателства могат да бъдат и защитни, 
когато представят на младия човек възмож-
ности да израства и преследва бъдещи цели 
и интереси. Изследванията сочат, че този нов 
начин на живот може да служи като защитен 
фактор, тъй като новите роли стават по-важни 
от наркотиците. 

Рискове се появяват на всеки етап от прехо-
да от ранно детство през ранните юношески 
години и следователно хората, които планират 
програмите за превенция, трябва да имат пред-
вид своите целеви групи и да създават програ-
ми, които оказват подкрепа, подходяща за все-
ки етап на развитие. Те трябва и да отчетат по 
какъв начин защитните фактори, участващи в 
тези преходи, могат да бъдат засилени.
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Кога и как се заражда  
и развива злоупотребата с наркотици?

Различни международни изследвания сочат, 
че деца на 12 или 13 години вече злоупотребя-
ват с наркотици, което вероятно означава, че 
някои могат да започват дори още по-рано. 
Ранната злоупотреба обхваща такива нарко-
тични средства като тютюн, алкохол, инхалан-
ти, марихуана и психотропни медикаменти. 
Ако злоупотребата с наркотици продължи и в 
късните юношески години, младежите започ-
ват да употребяват повече марихуана и мина-
ват на други незаконни наркотици, като през 
това време продължават да злоупотребяват с 
тютюн и алкохол. Проучванията сочат още, че 
ранното започване със злоупотреба с наркоти-
ци е свързано с повече включени наркотици, 
независимо дали едни и същи или различни 
наркотици. Необходимо е да се отбележи, оба-
че, че както еднократните, така и дългосроч-
ните изследвания сочат, че по-голямата част 
от младежите не продължават със злоупо-
треба с други наркотици. Но сред тези, които 
все пак го правят, историята на злоупотреба 
с наркотици варира от наличността на нарко-
тици в квартала, демографски групи и други 
характерни черти на популацията от злоупо-
требяващи с наркотици. Най-общо моделът на 
злоупотреба е свързан с нивата на социално 
неодобрение, възприет риск и наличие на нар-
котици в общността. 

Учените предлагат няколко хипотези за 
това, защо хората първо започват да употребя-
ват наркотици, а след това ескалират до злоу-
потреба с тях. Едното от обясненията е биоло-
гична причина, а именно фамилна история на 
злоупотреба с наркотици или алкохол, което 
генетично предразполага лицето към злоупо-
треба. Друго обяснение е, че започването да се 
злоупотребява с наркотик може да доведе до 
общуване с повече връстници, злоупотребява-
щи с наркотици, което от своя страна излага 
човек на други наркотици. Разбира се, много 
фактори могат да играят роля. 

Определени бяха различни модели на за-
почване употреба на наркотици на база пол, 
раса и етническа принадлежност и географ-

ско разположение. Например изследвания-
та откриха, че обстоятелствата, при които се 
предлагат наркотици на младежите, зависят 
от пола. Като цяло момчетата получават по-
вече предложения за наркотици и на по-ранна 
възраст. Първоначалната злоупотреба с нар-
котици може да бъде повлияна и от това къде 
се предлагат наркотици, като паркове, улици, 
училища, домове и партита. Освен това нарко-
тици могат да се предлагат от различни хора, 
включително братя и сестри, приятели, дори 
и родители. 

Докато повечето младежи не отиват по-да-
леч от проста употреба, един малък процент 
от тях бързо ескалират до злоупотреба със 
субстанции. Изследванията показват, че при 
тези младежи вероятността да са преживе-
ли комбинация от високорискови фактори с 
малко защитни фактори е много голяма. Тези 
младежи се характеризират с високи нива на 
стрес, слаба подкрепа от родители и слаба 
успеваемост. Но съществуват защитни фак-
тори, които могат да потиснат ескалирането 
до злоупотреба със субстанции. Тези фактори 
включват самоконтрол, който е насочен към 
потискане на проблемното поведение, и често 
по естествен начин нараства с израстването на 
децата. Освен това защитната семейна струк-
тура, индивидуалността и промените в средата 
могат да намалят въздействието на рисковете 
от злоупотреба с наркотици. 

Често срещани митове,  
свързани с обясненията за причините  

на употреба на психоактивни вещества
Нещо не е наред при младежите, които 

вземат наркотици!
Много от младите хора приемат употреба-

та на наркотици за нещо нормално, за забавен 
експеримент или просто като начин да прео-
долеят задръжките си в общуването.

Младежите започват да вземат наркоти-
ци единствено поради натиск от страна на 
приятели!

Те наистина може да бъдат подтикнати към 
това от приятели или могат да възприемат мо-
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дели на поведение, общи за приятелската гру-
па. Преобладаващи обаче сред младежите са 
отрицателните нагласи към наркотиците. Упо-
требата е свързана с личен избор!

Дилърите са виновни, че младежите взе-
мат наркотици!

Истината е, че повечето млади хора полу-
чават малки дози наркотици по-често от при-
ятели, познати, по-големи братя и сестри или 
от наркомани, които продават, отколкото ди-
лъри.

Всеки, който започва с марихуана, про-
дължава с хероин!

Няма такова правило.

Всички, които употребяват наркотици, 
извършват престъпления, за да си набавят 
пари!

Вярно е, че не малко от младежките прес-
тъпления имат връзка с наркотици. Въпреки 
това, повечето млади хора, които употребяват 
наркотици, не биха извършили престъпление.

Всички наркотици са много скъпи!
Цената на доза наркотик, особено когато се 

подели между приятели, може да стане по-ни-
ска дори от цената на една вечер в дискотека.

Употребата е характерна само за опреде-
лена група хора!

Употребяващи наркотици има във всяка со-
циална и етническа група.

От първото опитване на хероин или ко-
каин човек се пристрастява!

Малка част от тийнейджърите наистина се 
“закачат”. Нужно е време за изграждане на 
зависимост към наркотиците, въпреки че при 
хероина и кокаина процесът е много бърз.

Ако ги сплашим, ще ги спрем!
Това не действа! Често забраните прово-

кират интерес, а и младежите споделят не-
правилното убеждение, че някои наркотици 
(напр. марихуана) са безобидни.

Ако им посочим всички факти, ще ги 
спрем!

Младите хора имат нужда от точна инфор-
мация, но само това не е достатъчно, за да се 
предотврати опасността. Въпреки това е наш 
дълг да ги осведомим за всички възможни по-
следствия и рискове.

Експериментирането е равнозначно на 
наркомания!

Една цигара марихуана например не пре-
връща младежа в наркоман! Прибързаното 
поставяне на подобен етикет може дори да на-
вреди.

Всички, които взимат наркотици, ще ум-
рат!

Мнозина опитват наркотици, някои от тях 
употребяват редовно, но внимателно, без да 
получат сериозни увреждания.

◄   Фази на развитие на зависимото поведение   ►

“Никой не започва да употребява вещества 
с идеята да стане зависим” - на пръв поглед 
верността на това твърдение е очевидна и не 
би трябвало да предизвиква дискусия.

Зависимостта от психоактивни вещества е 
процес, които се развива постепенно и преми-
нава през няколко различни етапа.

Започва с експериментиране с вещества, 
обикновено в младежка възраст и най-вече под 

влияние на средата и приятелите. По принцип 
поведението да експериментираш е нещо съв-
сем нормално и очаквано в тази възраст. Под-
растващите експериментират с всичко: стил 
на обличане, музика, секс, общуване, игра на 
роли и за съжаление - дрога и алкохол.

Независимо от това, колко информация им 
се предлага за потенциалните рискове от упо-
требата на психоактивни вещества, те ще про-
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дължат да експериментират, защото предвари-
телно знаят, че дрогите са в състояние да им 
доставят удоволствие, емоционална “награда” 
или бърз и лесен начин да се справят с про-
блем, и са любопитни да направят това.

Неуспехът на повечето превантивни про-
грами, базирани единствено да предоставят 
информация, е ясното доказателство за това. 
Превенция сред младежите на този етап, която 
се основава на предлагане на информация за 
рисковете, не води до полезен ефект и си има 
причини за това:

■	Експериментирането е нормално пове-
дение при подрастващите, то обслужва 
важни жизнени цели и чрез него се фор-
мира автономност;

■	Предлагането на информация само по 
себе си никога не води до трайни проме-
ни в поведението на човека;

■	В психичния живот на подрастващите 
концепцията за “смърт” просто не съще-
ствува и затова плашенето им със СПИН, 
чернодробна цироза и други болести е 
практически загуба на време, защото 
"Това не може да се случи на мен!".

Несъмнено елементът на избор дали да екс-
периментират с вещества винаги присъства, 
но изборът е повлиян както от любопитство-
то, така и от тежкия натиск на средата. Все пак 
това далеч не означава, че тийнейджърите ще 
продължат да употребяват и ще се пристрастят. 
Данните показват, че огромното мнозин-
ство младежи, дори ако веднъж или някол-
ко пъти са взимали дрога, не продължават 
употребата и не развиват зависимост.

Решаващият фактор е правилният и навре-
менен избор, който е възможен при наличие 
на едно главно условие - протективни (защит-
ни) средови фактори (най-вече семейни) и 
достатъчно добре изградено умение на мла-
дия човек да направи своя избор за живот. Тук 
трябва да се подчертае, че правенето на избор 
не е инстинкт, с който хората се раждат, а е 
социално умение, което се учи и развива.

При някои подрастващи употребата про-
дължава и експериментирането преминава в 

следващата фаза - фазата на активно търсе-
не. В тази фаза ефектите на веществата вече 
са познати и се наблюдава определен интерес 
към събирания на места, където наличието им 
е вероятно, както и с групи, които одобряват 
тяхната употреба. Човек на този етап мисли, 
че контролира употребата и че може да спре, 
когато си поиска. Факт е, че той наистина 
може да спре, но за това се нуждае от по-мощ-
ни позитивно подкрепящи фактори (влизане в 
университет, добре платена работа, стабилен 
партньор, уважение сред значимите за него 
хора и т.н.) или негативно подкрепящи факто-
ри/социалният натиск на средата (семейство, 
партньор, колеги и др.), арест за притежание 
на дрога или за шофиране в нетрезво състо-
яние, загуба на работа или напускане на учи-
лище/университет. Рационалния избор за спи-
ране е възможен, но вече е затруднен, преди 
всичко заради социалния натиск на средата.

Съществува работна оценка на риска от 
продължаваща употреба, която се базира на 
следните пет категории:

1. Контакт с веществото - функциониране 
в среда с висока наличност и употреба на 
наркотици и лесен достъп до вещества 
(“лесен достъп” е термин, който се дефи-
нира като “времето, необходимо на един 
човек да си набави желаната дрога”);

2. Несподеляне на ценностната система 
на обкръжаващата среда - семейство, 
приятели, колеги, социални норми, зако-
ни (“За какво да уча, след като виждам, 
че с вашето висше образование едвам из-
хранвате семейството си”);

3. Усещане за блокирано бъдеще - липса 
на социална и общожитейска перспекти-
ва. Това “закотвя” очакванията и поведе-
нието на принципа “тук и сега” и е свър-
зано с висока тревожност;

4. Усещане за самота - несподелянето на 
социално приемливата ценностна сис-
тема и усещането за блокирано бъдеще 
затруднява силно общуването и не поз-
волява създаването и поддържането на 
трайни, емоционално значими връзки с 
другите.
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5. Липса на съюзник при нужда - отчуж-
даването, недоверието към другите и 
затварянето в себе си не позволява въз-
можността да ползваш другите за емо-
ционална подкрепа или споделяне на 
значими преживявания и поведения, без 
оглед на техния позитивен или негати-
вен характер (“да няма пред кого да из-
плачеш загубата или да се похвалиш с 
победата”).

В редица случаи рисковото поведение 
продължава и употребата на дрога е един от 
симптомите на задълбочаваща се поведенче-
ска дисфункция. Активното търсене също се 
задълбочава и се навлиза в следващата фаза - 
фазата на “подчинението”. Това е период, в 
който дрогата постепенно “премества” на все 
по-заден план значими до този момент пове-
дения, жизнени интереси и ценности. Прия-
телският кръг се променя. Старите приятели, 
които не употребяват дрога, постепенно се 
отдръпват и се сменят с други, повечето от 
които също се дрогират, и в тази нова субкул-
тура употребата е част от социалните ритуали 
и норми. На този етап човек е изправен пред 
изключително труден избор - дали да продъл-
жи употребата и по този начин да бъде приет 
от субкултурата, или да спре, но да бъде от-
хвърлен. При подрастващите преживяването 
за принадлежност и значимост има изключи-

телно значение. Затова при липсата на други 
алтернативи употребата най-често продължа-
ва и се появяват първите психологически и 
социални проблеми. Кръгът от поведенчески 
възможности се стеснява все повече и пове-
че. Възможността за взимане на рационални 
решения също намалява и взимането на дрога 
има за цел не само да предизвика очаквания 
физиологичен ефект на удоволствие, а при-
добива и много по-дълбоко значение - веще-
ството постепенно започва да изпълнява за-
губените социални функции на общуване и 
принадлежност към “групата”. Още на този 
етап се отбелязват начални белези на форми-
раща се патологична физиология - силно вле-
чение и дискомфорт без веществото.

Продължаващата употреба засилва патоло-
гичните процеси в мозъка и емоционално-по-
веденческото функциониране, особено ако са 
налице съпътстващи генетични и биологични 
рискови фактори. Така се стига до етапа на 
зависимост, когато промените в мозъчните 
структури са вече трайни (но обратими при 
адекватно лечение). Вземането на рационални 
решения за спиране на употребата е изключи-
телно трудна, а понякога практически липсва. 
Налице е загуба на съзнателен поведенчески 
контрол, който е основен критерий за оценка 
наличието на вече развита зависимост.

◄   Рискови и протективни (защитни) фактори   ►

Проучванията през последните две десети-
летия имаха за цел да установят произхода и 
пътищата на злоупотреба с наркотици и нар-
комании - как се заражда проблемът и как се 
развива.

Установени бяха множество фактори, спо-
магащи да се разграничат тези, за които е 
по-вероятно да злоупотребят с наркотици, от 
тези, които са по-малко уязвими към злоупо-
треба. Факторите, свързани с по-голяма веро-
ятност от злоупотреба с наркотици, се наричат 
„рискови” фактори, а тези с малка - „защитни” 
фактори.

Нужно е да се отбележи, обаче, че повечето 
от лицата, за които съществува риск от злоу-
потреба с наркотици, не започват да употре-
бяват такива или да се пристрастяват към тях. 
Освен това рисков фактор за един може да не 
бъде рисков за друг.

Рисковите и защитни фактори могат да за-
сегнат децата при свързана с растежа/разви-
тието рискова траектория или път. Този път 
показва как рисковете стават очевидни в раз-
личните етапи от живота на детето. Например 
ранните рискове, като неконтролируемо агре-
сивно поведение, могат да бъдат забелязани у 
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едно много малко дете и ако това поведение 
не бъде повлияно положително от родителите, 
това може да доведе до още рискове, когато 
детето започне да ходи на училище. Агресив-
ното поведение в училище води до отхвърля-
не от връстниците, наказване от учителите и 
неуспехи в учебния процес. И отново, ако на 
това поведение не бъде противодействано с 
превантивни интервенции, тези рискове могат 
да доведат до поведение най-близко до злоу-
потреба с наркотици, напр. бягство от учили-
ще и дома, общуване със злоупотребяващи с 
наркотици връстници. 

Таблицата по-долу показва рамката за оха-
рактеризиране на рисковите и защитни факто-
ри в пет области или среди. Както сочат пър-
вите два примера, някои рискови и защитни 
фактори са взаимно изключващи се - наличи-
ето на единия означава липсата на другия.

Например в индивидуалната среда ранно-
то агресивно поведение - рисков фактор, сви-
детелства за липса на импулсивен контрол - 
ключов защитен фактор. Да се научи детето да 
контролира импулсивното си поведение стои 
в центъра на някои програми за превенция. 

Рискови фактори Среда Защитни фактори

Ранно агресивно поведение Индивидуална Контрол върху импулсивното поведение

Липса на родителски контрол Семейна Родителски мониторинг и контрол

Злоупотреба със субстанции Връстници Информираност и съответни на възрастта 
изградени жизнени и социални умения

Наличие на наркотици Училище Политики срещу употребата на наркотици

Бедност Общество Силни семейни, роднински и приятелски
отношения

Другите рискови и защитни фактори са не-
зависими един от друг, както става видно от 
таблицата, като примери сред връстници, в 
училище и в обществото. Например в училищ-
ната среда може да има наркотици въпреки на-
личието на политика „срещу наркотиците”.

Рисковите фактори за злоупотреба с нар-
котици представляват предизвикателство за 
емоционалното, социалното и интелектуал-
ното развитие на човека. Тези рискови фак-
тори могат да доведат до различни последи-
ци в зависимост от отличителните черти на 
характера на човек, ниво на развитие и среда. 
Например множество сериозни рискове, като 
ранното агресивно поведение и слабите резул-
тати в училище могат да сочат, че детето върви 
по отрицателен път на развитие, насочено към 
проблемно поведение. Ранната интервенция 
обаче може да помогне за намаляването или 
обратно на тези рискове и да промени пътя на 
развитие на детето. 

За малки деца, вече проявяващи сериозни 
рискови фактори, да се забави интервенция-
та до юношеските години означава по-трудно 
преодоляване на рисковете. Докато достигнат 
юношеските години, начинът на мислене и 
поведението на детето са добре оформени и 
не могат лесно да бъдат променени. 

Рисковите фактори могат да въздействат 
върху злоупотребата с наркотици по няколко 
начина. Те могат да бъдат кумулативни, т.е. 
на колкото повече рискове се излага детето, 
толкова по-вероятно е то да злоупотреби с 
наркотици. Някои рискови фактори са особе-
но силни, но въпреки това e възможно да не 
окажат влияние върху злоупотребата с нарко-
тици, докато определени фактори не вземат 
надмощие. Например, ако в семейството се е 
злоупотребявало със субстанции, то това по-
ставя детето пред риск от злоупотреба. Но в 
среда от връстници, свободна от злоупотре-
ба и със строги правила срещу наркотиците, 
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детето е по-малко вероятно да злоупотреби с 
наркотици. Присъствието на множество за-
щитни фактори може да намали въздействи-
ето на няколко рискови фактори. Например 
силната протекция - като родителска подкрепа 
и ангажираност, може да намали влиянието на 
такива сериозни рискове, като обкръжение с 
връстници, злоупотребяващи с наркотици. Ва-
жна цел на превенцията е, следователно, да се 
промени балансът между риска и защитните 
фактори така, че защитните фактори да вземат 
превес над рисковите фактори. 

Казаното по-горе показва, че рисковите и 
защитните фактори имат психологически и 
поведенчески, семейни и социални характе-
ристики. Нека направим опит за тяхното об-
общение, като фокусираме върху най-критич-
ните от тях:

 Рискови фактори
■	Хаотична семейна среда, по-специално 

такава, в която родителите злоупотребя-
ват с психоактивни вещества или страдат 
от психични разстройства;

■	Неудачно родителство, особено при деца 
с труден темперамент или с поведенчес-
ки отклонения;

■	Липса на взаимна привързаност и възпи-
тание;

■	Неуместенен срам и стеснителност;
■	Агресивно поведение в клас или сред 

връстниците;
■	Провали в училище;
■	Слаби социални умения за справяне;
■	Свързване с връстници с дивиатно (от-

клоняващо) се поведение, в това число и 
с такива, употребяващи дроги;

■	Получаване на одобрение за употребата 
на дроги в училище от връстници и от 
обществената среда;

■	Наличие и лесен достъп до психоактив-
ни вещества;

■	Убеждения, че употребата е приемливо 
поведение.

Защитни фактори
■	Силни връзки в семейството;
■	Родителско напътствие, ясни правила за 

държане в семейството и въвличане на 
родителите в живота на децата;

■	Успех в представянето в училище;
■	Силни връзки с различни социални ин-

ституции като семейството, училището и 
други организации;

■	Приемане и обвързване с конвенционал-
ните норми относно употребата на пси-
хоактивни вещества.

◄   Превенцията на наркомании   ►

Основната цел на превенцията по отноше-
ние на проблемите, свързани с дроги, е най-
общо казано предотвратяването на риска от 
злоупотреба с дроги сред дадено население 
и оттук - предотвратяване на риска от въз-
никване на лични вреди или вреди на об-
ществото.

Често лансираната идея за “свободно от 
дроги общество” е много амбициозна, но мал-
ко реалистична. В повечето човешки общества 
редовната употреба на някакво психоактивно 
вещество е не само културално възприемчи-

ва, но и културално стимулирана. Поради това 
нерядко се налага целите на превенцията гъв-
каво да се адаптират към културалната среда 
и традиционно изградените навици и да пре-
следват не толкова пълно въздържание, кол-
кото да контролират моделите и тенденци-
ите на употреба, които са тясно свързани с 
нежелани усложнения - например превенция 
на честтата употреба или на проблемната упо-
треба. Понякога превенцията може да цели 
само въздържание по повод с оглед предотвра-
тяване на инциденти, които са следствие от 
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непосредственото приемане на психоактивни 
вещества - например въздържане от приемане 
на алкохол преди и по време на шофиране.

Съществуват три равнища на превенция, 
които обхващат всички нейни аспекти:

■ Първична превенция - стреми се да се 
предотврати развитие на разстройство, 
процес или проблем, които все още не са 
възникнали;

■ Вторична превенция - стреми се да се 
открие и прекрати или да се модифоцира 
към по-добро развитието на разстрой-
ство, процес или проблем във възможно 
най-ранния етап;

■ Третична превенция - стреми се да се 
спре или да се забави прогресирането на 
разстройство, процес или проблем и тех-
ните последствия, въпреки че основното 
състояние продължава да съществува.

В последно време програмите за превенция 
се описват в зависимост от целевата група и 
степента на интервенция, за която са разра-
ботени: 

■ Универсалните програми са разрабо-
тени за всички слоеве на населението, 
например всички ученици в дадено учи-
лище;

■ Селективните програми са насочени 
към рискови групи или части от цялото 
население, напр. деца на родители, зло-
употребяващи с наркотици, или ученици 
със слаби резултати в училище; 

■ Симптоматичните програми са разра-
ботени за хора, които вече експеримен-
тират с наркотици.

Принципи за планиране  
на превенцията на наркомании

Принцип 1. Превантивните програми тряб-
ва да увеличават защитните фактори и/или да 
намаляват рисковите фактори. 

■ Рискът от злоупотреба с наркотици 
включва взаимовръзката;

■ Между броя и вида рискови фактори 
(напр. антисоциално отношение или по-

ведение) и защитни фактори (напр. роди-
телска подкрепа);

■ Потенциалното въздействие на специ-
фични рискови и защитни фактори се 
променя с възрастта. Например рискови 
фактори вътре в семейството имат по-
голямо въздействие върху по-малките 
деца, докато общуването с други лица, 
злоупотребяващи с наркотици, може да 
бъде много по-важен рисков фактор за 
младежите;

■ Ранната интервенция на рискови факто-
ри (напр. агресивно поведение и слаб са-
моконтрол) често оказва по-голямо вли-
яние, отколкото по-късната интервенция 
чрез промяна жизнения път на детето, 
(траекторията) далеч от проблемите и 
към позитивно поведение;

■ Докато рисковите и защитни фактори 
могат да засегнат хора от всички гру-
пи, действието на тези фактори може да 
бъде различно в зависимост от възрастта 
на лицето, неговия пол, етническа при-
надлежност, култура и средата, в която 
се движи.

Принцип 2. Превантивните програми тряб-
ва да бъдат насочени към всички форми на 
злоупотреба с наркотици, самостоятелно или 
в комбинация, включително и към употреба-
та на легални наркотици от малолетни (напр. 
тютюн или алкохол), употребата на незакон-
ни наркотици (напр. марихуана или хероин) и 
неуместна употреба на придобити по легален 
начин субстанции (напр. инхалатори), лекар-
ства, отпускани със и без рецепта. 

Принцип 3. Превантивните програми тряб-
ва да бъдат насочени към конкретния проблем 
със злоупотребата с наркотици в местната 
общност и към изменяемите рискови факто-
ри, както и към заздравяване на установените 
защитни фактори. 

Принцип 4. Превантивните програми 
трябва да бъдат така разработени, че да са на-
сочени към характерните за населението или 
групата от хора рискове, като възраст, пол и 
етническа принадлежност, с цел подобряване 
ефективността на програмата. 
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Принцип 5. Фамилните програми за пре-
венция трябва да укрепват семейните връзки 
и взаимоотношения и да включват умения за 
възпитаване; практика при разработването, 
дискутирането и прилагането на фамилни по-
литики върху злоупотребата със субстанции и 
обучение по въпросите за наркотичните сред-
ства и информираност. 

Фамилните връзки са основата на взаимо-
отношенията между родители и деца. Връзки-
те могат да бъдат заздравени чрез професио-
нално обучение на родителската подкрепа на 
децата, общуването между родител и дете и 
ангажираност на родителите. 

■ Родителският мониторинг и надзор са 
особено важни за превенция на злоупо-
требата с наркотици. Тези умения могат 
да бъдат подобрени посредством обуче-
ние по установяването на правила; тех-
ники за мониторинг, похвала за добро 
поведение и умерено последователно 
поведение, което отговаря на установе-
ните семейни правила. 

■ Обучаването по наркотичните вещества 
и информираността за родители и възпи-
татели утвърждава това, което децата на-
учават за вредното действие на наркоти-
ците, и открива възможности за фамилни 
дискусии по злоупотребата с легални и 
нелегални субстанции.

■ Накратко, интервенциите за население-
то, фокусирани върху семейството, мо-
гат да променят в положителна посока 
специфичното поведение на родителите, 
а това може да понижи риска от злоупо-
треба с наркотици по-късно. 

Принцип 6. Програмите за превенция мо-
гат да бъдат разработени така, че да се прила-
гат още в предучилищна възраст, обръщайки 
внимание на такива рискови фактори от зло-
употреба с наркотици, като агресивно пове-
дение, лоши социални умения и трудности в 
учебния процес. 

Принцип 7. Програмите за превенция за 
учениците от началните училища трябва да 
имат за цел подобряване на учебните и социал-

но-емоционални умения, като биват насочени 
към такива рискови фактори от злоупотреба, 
като ранна агресия, лоши резултати в учили-
ще и ученици, които не успяват да завършат. 
Обучението трябва да бъде съсредоточено 
върху развиване на следните умения:

■ Самоконтрол;
■ Емоционална ангажираност;
■ Комуникативност;
■ Решаване на социални проблеми;
■ Помощ в учебния процес, особено при 

четене.

Принцип 8. Програмите за превенция за 
основните училища или по-малките ученици 
и гимназиите трябва да подобряват учебните 
и социални компетенции посредством разви-
ване на следните умения: 

■ Учебни навици и помощ;
■ Комуникативност;
■ Взаимоотношения с връстници;
■ Резултатност и самоувереност;
■ Умения за противодействие на наркотич-

ните вещества;
■ Укрепване на отношенията “срещу нар-

котиците”;
■ Лична отговорност срещу злоупотребата 

с наркотици. 

Принцип 9. Програмите за превенция, на-
сочени към населението в такива ключови мо-
менти като отиването в средно училище, мо-
гат да имат ползотворно влияние дори и сред 
високорисковите семейства и деца. Такива ин-
тервенции не са насочени само към рисковото 
население, следователно намаляват класифи-
цирането и насърчават връзките с училището 
и общността. 

Принцип 10. Превантивни програми, бази-
рани в общността, които съчетават две или по-
вече ефективни програми, като тези, базирани 
в семейството и в училището, могат да бъдат 
по-резултатни, отколкото една самостоятелна 
програма. 

Принцип 11. Превантивни програми, ба-
зирани в общността, които достигат до насе-
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лението на множество места, напр. училища, 
клубове, религиозни организации и медии, са 
най-ефикасни, когато предават логични и ши-
рокообхватни послания на всяко едно място. 

Принцип 12. Когато общността адаптира 
програмите така, че да отговарят на нейните 
нужди, социални норми или отличителни кул-
турни изисквания, те трябва да запазят ключо-
вите елементи на първоначалната интервен-
ция, която включва: 

■ Структура (как е организирана и струк-
турирана програмата);

■ Съдържание (информацията, уменията и 
стратегиите на програмата);

■ Предоставяне (по какъв начин е адапти-
рана програмата, приложена на практи-
ка, и оценена). 

Принцип 13. Превантивните програми 
трябва да бъдат дългосрочни с многократни 
интервенции (т.е. интензивни програми), за да 
затвърдят първоначалните цели на превенция-
та. Изследванията сочат, че ползата от преван-
тивни програми в основните училища намаля-
ва, ако в гимназиите липсват такива. 

Принцип 14. Превантивните програми 
трябва да включват обучение на учители за 
това как най-добре да организират работата в 
клас, като награждават доброто поведение на 
учениците. Техники като тези насърчават по-
зитивното поведение на учениците, техните 
резултати, мотивираност за обучение и връзки 
с училището.

Принцип 15. Превантивните програми 
са най-резултатни, когато прилагат взаимно-
свързващи техники, като дискусии между гру-
пи връстници, както и ролята на родителите. 
Това спомага за активно участие в обучението 
по злоупотреба с наркотици и заздравява при-
добитите умения. 

Принцип 16. Програмите за превенция, 
базиращи се на извършени изследвания, са 
рентабилни. И тези, подобно на по-раншни 
изследвания, сочат, че за всеки един вложен в 
превенция долар се спестяват до 10 долара от 
лечението на злоупотреба с алкохол или други 
субстанции. 

Кои са ключовите елементи  
на ефективните, базирани  

на изследвания, програми за превенция? 
През последните години много базирани на 

изследвания програми за превенция се оказа-
ха ефективни. Тези програми бяха проверени 
със строги проекти в различни общини и в 
различни среди, и с различни популации. Най-
щателните проекти проверяваха какво въз-
действие са оказали програмите върху група, 
която получава интервенция („експеримен-
тална група”) и сравнява резултатите с тези на 
втора група, която не получава интервенция 
(„контролна група”).

Когато общините преглеждат програмите за 
превенция с цел да определят кои от тях най-
добре отговарят на техните нужди, трябва да 
се имат предвид следните ключови елементи 
на ефективната, базирана на изследвания, 
програма: 

■ Структура - как е организирана и струк-
турирана всяка програма; 

■ Съдържание - как са представени ин-
формацията, уменията и стратегиите; 

■ Предоставяне - как се избира или адап-
тира и изпълнява програмата, както и 
как същата се оценява в определена общ-
ност. 

Когато програмите се адаптират, за да от-
говорят на характеристиките на общината, е 
важно да се запазят тези ключови елементи, за 
да се гарантира, че най-ефективните елементи 
на програмата ще останат незасегнати. Клю-
човите елементи спомагат за разработването 
на ефективни, базирани на изследвания, про-
грами за превенция. 

Всеки ключов елемент съдържа описател-
ни черти, които са представени по-долу в тази 
глава. Таблиците са включени във всяка част 
като пример за това, как тези черти се допъл-
ват в програмите. 

Структура 
Структурата показва вида на програмата, 

целевата група и средата. Няколко от програ-



��

мите се оказаха ефективни при превенция на 
злоупотребата с наркотици. 

Училищните програми, първата напълно 
разработена и проверена програма, стана ос-
новният подход за достигане до всички деца. 
Фамилните програми се доказаха ефективни 
при достигане както до децата, така и до тех-
ните родители в различни среди. Медиите и 
компютърните технологии започват да демон-
стрират ефективност при достигане на хора на 
ниво община, както и на индивидуално ниво. 

Изследванията още сочат, че комбинира-
нето на две или повече ефективни програми, 
като семейните и училищни програми, може 
да бъде дори и по-ефективно, отколкото една 
отделна програма. Същите се наричат мулти-
компонентни програми. 

Следните примери илюстрират структура-
та на програмите:

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Вид програма Целева група Среда

Община (универсална) Всички младежи Билбордове

Училище (селективни) Основно училище
ученици

Извънкласни
занимания

Семейство (симптоматични) Високорискови младежи и 
техните семейства Клиники

В рамките на тези категории програми-
те бяха разработени с цел да се обърне вни-
мание на нуждите на определена група, като 
симптоматичната програма за превенция за 
високорискови момчета. Примери на други 
подкатегории биха включвали населението от 
градовете и селата, националните и етнически 
малцинства и различните възрастови групи. 
Изследователите изпитват по какъв начин да 
модифицират ефективните програми така, че 
най-добре да обхващат тези различия.

Средата описва къде се осъществява про-
грамата. Програмите за превенция обикнове-
но са разработени така, че да достигат до це-
левата аудитория в тяхната естествена среда, 
като например децата в училище. Става все 
по-обичайно обаче ефективните програми да 
се осъществяват в условия, различни от тях-
ната естествена среда, напр. провеждане на 
фамилна програма в училище или училищна 
програма в младежка организация, като напр. 
Клубове за момчета/момичета. Мултикомпо-
нентните програми достигат до аудиторията в 
различни среди.

Съдържание 
Съдържанието се състои от информация, 

повишаване на квалификацията, методи и ус-
луги. Информацията включва факти за нарко-
тиците и тяхното въздействие, както и за зако-
ните и политиките по наркотичните средства. 
Установено бе, че сама по себе си информаци-
ята за наркотиците не е ефективна при огра-
ничаване злоупотребата с наркотици. Съчета-
ването на информацията с уменията, методите 
и услугите дава по-ефективни резултати. Про-
грамите включват обучение за развиване на 
уменията с цел изграждане и подобряване на 
начина на държание в такива важни области, 
като комуникацията вътре в семейството, со-
циалното и емоционално развитие, учебните 
и социални способности на децата и страте-
гии за противодействие при младежите.

Методите са ориентирани към структурна 
промяна, като въвеждането и изпълнението 
на училищни правила по отношение на злоу-
потребата със субстанции или изпълнение на 
съществуващи закони, като тези, свързани с 
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продажбата на цигари на непълнолетни. Ус-
лугите биха могли да включват консултации и 
съдействие в училище, консултации на техни 
връстници, фамилни терапии и здравеопазва-
не. Това предметно съдържание е разработено 

с цел да намали изменяемите рискови фактори 
и да усили защитните фактори. 

Таблицата по-долу описва вида съдържа-
ние, включен в програмите. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Вид програма Информация Развиване на 
уменията Методи Услуги

Община Тенденции Умения за 
общуване

Политики на 
толерантност

Зони без 
наркотици

Училище Въздействие
на наркотиците

Умения за 
противодействие

Промяна на 
нормите

Консултации
и съдействие в 

училище

Семейство
Симптоми за 
злоупотреба
с наркотици

Умения за 
възпитаване

на децата

Тестване за 
наркотици в дома

вечерен час
Фамилна терапия

Предоставяне 
Предоставянето включва подбор или адап-

тиране и изпълнение на програмата. Таблица-
та по-долу описва различните подходи за пре-
доставяне.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Вид програма Подбор или адаптиране
на програмата Изпълнение

Община Етнически малцинствена аудитория Последователни
мултимедийни послания

Училище Пол Интензивни сесии

Семейство Провинция Подбор на кадри / задържане

По време на процеса на подбор общините 
подбират ефективни, базирани на изследвания, 
програми, които да отговарят на техните нуж-
ди. Беше предложено общините да извърш-
ват структуриран преглед на съществуващите 
програми, за да определят какви пропуски са 
останали, като се имат предвид рисковите и 
защитни фактори в общините и проблемите 
с наркотиците в общината и нейните нужди. 
Тази информация може да бъде инкорпорира-
на в общинския план, който насочва подбора 
на нови, базирани на изследвания, програми. 

За първоначални насоки в помощ на процеса 
по подбор общините могат да се обърнат към 
описанието на програми в няколко категории. 
Допълнителното планиране и програмни сред-
ства могат да бъдат открити в Избрани ресурси 
и референции, които предлагат интернет стра-
ници, информация за контакт и публикации, 
които да насочват усилията на общината. 

Адаптирането включва създаването на та-
кава програма, която да съответства на нуж-
дите на специфичната група от населението в 
различни среди. 
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Учените изследват как в културно отно-
шение най-добре да адаптират ефективните 
програми към специфичната среда (например 
селската среда) и населението (напр. само 
момчета). В процеса на адаптация ключовите 
елементи на програмата се запазват с цел да се 
гарантира ефективността на интервенцията, 
като се адресират нуждите на общината. 

За програми, които все още не са адапти-
рани и изучени в изследователски протокол, 
е най-добре програмата да се прилага както 
е била разработена, за да се гарантират най-
ефективните резултати. Реализацията се отна-

ся до това по какъв начин се предоставя про-
грамата, включително броя сесии, използвани 
методи и проследяване на програмата. Изслед-
ванията разкриха, че начинът, по който се реа-
лизира програмата, може да определи нейната 
ефективност при превенция на злоупотребата 
с наркотици. 

Използването на взаимосвързани методи и 
подходящи спомагателни сесии помага за ук-
репването на по-ранното съдържание на про-
грамата и на уменията да се запазят ползите от 
програмата. 

◄   Лечение на зависимости от психоактивни вещества   ►

Много хора разглеждат злоупотребата с 
наркотици и пристрастяването към тях като 
строго социален проблем. Родители, тийней-
джъри, по-възрастни хора и други членове на 
общността имат тенденцията да характеризи-
рат хората, вземащи наркотици, като морал-
но слаби или склонни към престъпления. Те 
вярват, че тези, които злоупотребяват с нарко-
тици, и тези, които са пристрастени към тях, 
би трябвало да са в състояние да ги спрат, ако 
имат желание да променят поведението си.

Тези митове не само са вкарали в стереотип 
тези с проблеми с наркотиците, но и техни-
те семейства, техните общности и здравните 
професионалисти, които работят с тях. Зло-
употребата с наркотици и зависимостта към 
тях формират обществен здравен проблем, 
който засяга много хора и има широк кръг от 
социални последствия. Важна цел е да бъде 
подпомогнато обществото да замени митове-
те и дълго отстояваните погрешни вярвания 
относно злоупотребата с наркотици и при-
страстяването към тях с научни доказателства 
за това, че зависимостта е дълготрайна, реци-
дивираща (повторяема) болест, която може 
да се лекува. Да се преодолеят погрешните 
мнения и да се замени идеологията с научни 
знания е най-голямата надежда да се прекара 

мост над „голямото разединение“ - пропастта 
между общественото схващане за злоупотре-
бата с наркотици и зависимостта към тях и на-
учните факти.

Зависимостта наистина започва със злоупо-
требата с наркотика, когато един човек напра-
ви съзнателен избор да използва наркотици, но 
зависимостта не е само „използването на мно-
го наркотици“. Новите изследвания привеждат 
категорични доказателства, че наркотиците 
не само влияят на нормалното функционира-
не на мозъка, създавайки силни усещания на 
удоволствие, но те имат и дълготрайни ефекти 
върху метаболизма и дейността на мозъка. В 
някакъв определен момент настъпват проме-
ни в мозъка, които могат да превърнат злоупо-
требата с наркотици в зависимост - хронична, 
повторяема се болест. Тези хора страдат от на-
трапчива нужда да употребяват и не могат да 
се откажат сами. Лечението е необходимо, за 
да сложи край на това натрапчиво поведение.

Разнообразни подходи се използват при 
програми за лечение, за да помогнат на паци-
ентите да се справят с тези нужди и евенту-
ално да избегнат повторното пристрастяване. 
Съвременните проучвания сочат, че зависи-
мостта несъмнено подлежи на лечение. Чрез 
лечение, което е адаптирано към индивидуал-



�0

ните нужди, пациентите могат да се научат да 
контролират състоянието си и да водят норма-
лен живот.

Лечението може да има пълно въздействие 
върху тези, които злоупотребяват с наркотици, 
но и върху обществото като цяло, като същест-
вено подобри социалното и психологическо 
функциониране, намалявайки престъпността 
и насилието и редуциране на разпростране-
нието на СПИН. Също така може драматично 
да намали средствата на обществото по повод 
злоупотребата с наркотиците. 

Принципи на лечението  
на зависимостта от наркотици

Повече от три десетилетия научни изслед-
вания са родили 13 фундаментални принципа, 
които характеризират резултатното лечение 
на злоупотребата с наркотици. Тези принци-
пи са описани в подробности в Принципи на 
лечението на зависимостта от наркотици 
на Националния институт за злоупотреба с 
наркотици - САЩ (NIDA): Ръководство, ба-
зирано на проучване.

1. Нито едно единично лечение не е подхо-
дящо за всички лица.

 Съчетаването на обстановката на лече-
ние, интервенциите и услугите за пробле-
мите и нуждите на всеки един пациент е 
от изключителна важност.

2. Лечението трябва да е достъпно, на 
разположение, и то веднага.

 Кандидатите за лечение могат да се от-
чаят, ако то не е незабавно налично или 
лесно достъпно.

3. Резултатното лечение обръща внима-
ние на различните нужди на лицето, не 
само на неговата или нейната употреба 
на наркотици.

 Лечението трябва да се ориентира към 
употребата на наркотици на личността 
и свързаните с нея медицински, психиче-
ски, социални, професионални и правни 
проблеми.

4. В някои моменти от лечението пациен-
тът може да развие нужда от медицин-

ски услуги, фамилна терапия, професио-
нална рехабилитация, както и социални и 
правни услуги.

5. Подлагането на лечение за адекватен 
период от време е критично за резул-
татността на лечението.

 Времето зависи от индивидуалните нуж-
ди. За повечето пациенти прагът на значи-
телно подобрение се постига след 3 -месеч-
но лечение. Допълнително лечение може да 
доведе до по-голям напредък. Програмите 
трябва да включват стратегии за превен-
ция на пациентите от преждевременно 
напускане на лечението.

6. Индивидуалните и/или групови консул-
тации или други поведенчески терапии 
са ключови компоненти от ефикасното 
лечение на зависимостта. 

 По време на терапия пациентите се об-
ръщат към мотивацията, градят умения, 
с които да устоят на употребата на нар-
котици; да заменят дейностите, свързани 
с нея, с градивни и поощрявани занимания, 
подобряват способностите си във връзка 
с решаването на проблеми и се улесняват 
междуличностните отношения.

7. Лекарствата са важен елемент от ле-
чението за много пациенти, особено ко-
гато са комбинирани с лична консулта-
ция или други поведенчески терапии.

 Напр. метадонът помага на зависимите 
от опиати да стабилизират живота си 
и да намалят употребата на наркотици. 
Налтрексон е ефикасен за някои зависими 
от опиати и някои пациенти с паралелна 
алкохолна зависимост.

8. Пристрастени или злоупотребяващи с 
наркотици лица с паралелно съществу-
ващи ментални увреждания трябва да 
лекуват и двете смущения интегрирано.

9. Медицинска детоксификация е само 
първата фаза от лечението на зависи-
мост и сама по себе си прави малко, за 
да промени продължителната употре-
ба на наркотици. 

 Медицинската детоксификация се спра-
вя с тежките физически симптоми на 
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отказване. Това е предшественик на ефи-
касното лечение на зависимостта от 
наркотици, включващо разнообразни ре-
хабилитационни програми.

10. Не е нужно лечението да бъде добровол-
но, за да е ефикасно.

 Санкции или пък натиск в семейството, 
работната обстановка или съдебната 
система могат съществено да повишат 
подлагането на задържането и успеха на 
лечението.

11. Евентуална употреба на наркотици по 
време на лечението трябва да се кон-
тролира постоянно.

 Контролирайки употребата на наркоти-
ци и алкохол от страна на пациентите по 
време на лечението, чрез тестове на ури-
на например, може да се помогне на па-
циента да се противопостави на подтика 
да използва наркотици. Подобен контрол 
също може да осигури ранни доказател-
ства за употребата на наркотици, така 
че лечението да се приспособи.

12. Програмите за лечение трябва да осигу-
рят преценка за ХИВ/СПИН, хепатит 
В и С, туберкулоза и други инфекциозни 
болести и лична консултация, която да 
помогне на пациентите да променят 
частично или изцяло поведения, които 
излагат тях или други хора на риск от 
инфекция. Личната консултация може 
да помогне на пациентите да избягват 
рисково поведение и да помогне на хора-
та, които са вече заразени, да се справят 
с болестта.

13. Възстановяването от зависимостта 
от наркотици може да бъде дългосро-
чен процес и често изисква многократ-
ни епизоди на лечение.

 Както при другите хронични болести, 
повторяемостта на употребата на нар-
котици може да настъпи по време на или 
след успешния епизод на лечение. Участи-
ето в насърчителни програми тип “По-
могни си сам” по време на или след лече-
ние често подкрепят въздържанието и 
намаляват риска от нова употреба.

Терапевтични подходи  
и терапевтични фази

Терапевтични подходи
Съществуват различни начини за класифи-

циране на терапевтичните методи и модели. 
Независимо от това коя класификация се из-
ползва, важно е да се помни, че терапевтич-
ният метод не е изолирана активност, а в по-
вечето случаи представлява една поредица от 
действия всяка, от която има научно обуслове-
на логическа рамка и определена цел.

Всички терапевтични подходи могат да се 
разделят на 2 основни групи:

■ Биологично ориентирани (лекарстве-
ни) интервенции. Те целят предимно 
преодоляване на невробиологичните раз-
стройства, свързани или пряко предиз-
викани от употребата на психоактивното 
вещество. Развитието на невронауките е 
довело до създаване на редица ефектив-
ни лекарствени интервенции при терапия 
на пациенти, зависими от психоактивни 
вещества. Разбира се, нито един от фар-
макологичните подходи не е достатъчен 
сам по себе си и вероятно никога няма да 
бъде заради комплексността на пробле-
ма, но ролята на медикаментите в ника-
къв случай не бива да се подценява. Те са 
много полезен инструмент за успеха на 
цялостната терапия.

Тук могат да бъдат споменати две от най-
използваните медикаментозни средства - ме-
тадон и налтрексон:

Метадонът е опиатен препарат с дълго 
действие, който притежава практически същи-
те основни физиологични свойства на хероина 
- физическа зависимост, снижаване и “успоко-
яване” на психичните процеси (седация), по-
тискане на дишането и т.н. Същевременно има 
няколко съществени разлики между хероина 
и метадона. Метадон може да се употребява 
орално (прием през устата), неговата продъл-
жителност на ефектите е по-голяма (24 - 26 
часа) и при правилна употреба не предизвик-
ва седативно или еуфоризиращо действие като 
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хероина, като същевременно блокира разви-
тието на абстинентни симптоми. Поради тези 
свойства метадонът е най-широко използвано-
то в света ефективно средство за поддържащо 
лечение на хероиновата зависимост.

Все още се води дебат дали субституция-
та (заместване) с метадон може да се счита 
за терапевтична интервенция или предста-
влява само опит за намаляване на рисковете 
при зависими от опиати. От гледна точка на 
медицинския прагматизъм тази дискусия е 
безсмислена, защото заместването на едно 
вещество с друго няма да реши проблема сам 
по себе си и има смисъл само тогава, когато 
е придружена от други нелекарствени психо-
социални интервенции.

Метадонът не лекува зависимостта към опиа-
тите. Използването му има за цел да помогне на 
пациентите да спрат употребата на нелегалния 
хероин (като по този начин се “руши” организи-
раната престъпност, свързана с наркотици), да 
спрат инжектирането, с което значително се на-
маляват рисковете от ХИВ/СПИН, хепатити и 
други разнообразни здравословни усложнения, 
да възстанови телесното, психично и социално 
благополучие, да подобри нивото на житейско 
функциониране, да излезе от криминалната си 
жизнена атмосфера и в крайна сметка да позво-
ли постепенното спиране употребата на психо-
активни вещества.

Налтрексонът (ревиа, налорекс, трексан) 
е опиатен антагонист. Условно казано той е на 
“противоположния” полюс спрямо метадона. 
Докато метадонът замества действието на хе-
роина и с това се постигат специфичните цели, 
налтрексонът неутрализира действието на 
всички видове опиати (в това число и хероин).

Неговият ефект се постига чрез блокира-
не на ендорфиновите рецептори в мозъка, 
чрез които опиатите се свързват с невроните 
и оказват своето въздействие върху централ-
ната нервна система. Образно казано, ако па-
циентът приема ежедневно налтрексон и ин-
жектира хероин, ще усети същия ефект, който 
би усетил, ако инжектира минерална вода, т.е. 
нулев. Тук е важно да бъде казано, че поради 
тази си способност на действие този медика-

мент трябва да се приема едва след като паци-
ентът е “изчистен” от опиатите, защото, ако е 
била налице скорошна употреба на хероин и 
лицето поеме дори и малка доза налтрексон, 
ще изпадне в тежка абстинентна криза. 

Следователно включването на този ме-
дикамент трябва да стане само ако е нали-
це напълно прекратена опиатна употреба, 
липса на абстинентни симптоми и отрица-
телен уринен тест за опиати.

Макар и поради не напълно изяснен био-
логичен механизъм, налтрексонът е изключи-
телно ефективен и при лечение на алкохолна 
зависимост, като намалява влечението към ал-
кохол, подпомага въздържането и ограничава 
рисковете от рецидив.

Налтрексонът не води до зависимост, ко-
ето позволява продължителна употреба и е 
изключително ефикасно средство за лечение 
на алкохолна и опиатна зависимост, особено 
ако се съчетае с различни психотерапевтични 
подходи.

■ Поведенчески и психо-социални ин-
тервенции. Тяхна цел е постигането 
на позитивни поведенчески промени в 
живота на пациентите и подобряване 
на нивото на тяхното психо-социално 
функциониране. Тези подходи често се 
определят под общото название “неле-
карствени стратегии” или “психотера-
пия”. Основани са върху различни тео-
рии, използват разнообразни техники и 
се провеждат в различни условия - бол-
ници, терапевтични общности (комуни) 
или извънболнични програми. Незави-
симо от разликите им те представляват 
същината на терапевтичния процес при 
зависимите лица.

Терапевтични фази -  
Детоксификация и стабилизация

Детоксификацията е термин, с който се 
обозначават различни терапевтични техники 
за овладяване на абстинентните състояния, 
както и на други психични и телесни симп-
томи, възникващи след спирането на употре-
бата. Медицинската детоксификация сама по 
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себе си не е самостоятелен лечебен модел, а е 
стъпка, която винаги е наложителна преди да 
се започне същинската терапевтична работа.

“Истинска” детоксификация е почти вина-
ги наложителна при лица, зависими само от 
определени вещества - опиати (хероин, мор-
фин, кодеин и др.), алкохол, бензодиазепини 
(диазепам, ривотрил, ксанакс, лексотан и др.) 
и барбитурати (фенобарбитал и др.) Съще-
временно зависимите от практически всички 
психоактивни вещества, включително кофеин, 
амфетамини, кокаин, халюциногени и канабис 
изпитват определен дискомфорт през първите 
дни след спирането им, макар че специфична 
детоксификация не се налага и тези явления 
отзвучават спонтанно.

Правилно проведената детоксификация има 
две основни цели - физическа и психологиче-
ска стабилизация на зависимото лице и работа 
с тяхната мотивация за включването им в по-
дълготрайни рехабилитационни програми.

В повечето случаи детоксификацията включ-
ва използването на различни медикаменти, 
специфични или неспецифични за различните 
групи психоактивни вещества. Добре е да се 
помни обаче, че ролята на медикаментите е да 
ускорят физическото стабилизиране и да под-
помогнат цялостната лечебна стратегия. Нито 
един медикамент сам по себе си не е ефекти-
вен при лечението на зависимост. Точно заради 
това още в началото на детоксификацията е на-
ложително да започне психотерапевтична ра-
бота, чиято цел е да се повиши мотивацията на 
пациентите, да се дискутира с тях преживява-
нията им за срам, вина, едновременното жела-
ние и съпротива за лечение и други важни емо-
ционални състояния. Повечето от зависимите 
лица вече са били лекувани в миналото и са 
рецидивирали, което формира в тях типичното 
преживяване на “заучена безнадеждност”. Това 
преживяване е една от най-мощните съпротиви 
спрямо лечението и с него трябва да се работи 
практически още от първия ден.

Продължителността на детоксификацията е 
различна в зависимост от основното проблем-
но вещество, но рядко надхвърля 30 дни, като 
най-често е в рамките на 5 - 15 дни. Обикнове-

но се осъществява в амбулаторни или болнич-
ни условия, като изборът зависи от тежестта 
на зависимостта, съпътстващи заболявания, 
наличието на семейна подкрепа и нивото на 
мотивационна готовност за промяна.

Трябва още веднъж да се подчертаят двете 
цели на детоксификационно-стабилизиращата 
фаза на лечението:

1. Подобряване на физиологичните и пси-
хологични разстройства.

2. Работа с мотивацията на пациента да 
продължи лечението след отзвучаване на 
симптомите.

По този начин става ясно, че детоксифика-
цията не може да се счита за завършен лече-
бен процес, а това е само подготовка за пос-
ледващо лечение. Множество изследвания са 
показали еднозначно, че значими устойчиви 
резултати се наблюдават само ако пациентът 
е насочен и включен в по-дългосрочна тера-
певтична програма, подбрана в зависимост от 
неговите нужди, които са професионално оце-
нени и измерени.

Терапевтични фази - Рехабилитация
Обикновено тази фаза на лечението е дъл-

госрочна, като от гледна точка на времевата 
организация се дели на неинтензивна - до 20 
часа седмично, и интензивна - над 20 часа 
седмично. Може да се осъществи на различ-
ни места - дневни или полудневни центрове, 
терапевтични общности (комуни), фамилни 
програми, програми за самопомощ и взаимна 
помощ и др. През този период някои програми 
използват медикаменти за поддръжка, докато 
при други акцентът е върху психосоциалната 
работа (индивидуална, фамилна, групова пси-
хотерапия и др.)

Обичайната рехабилитационна програма би 
се опитала да постигне четири основни цели:

1. Подържане на психологичните и те-
лесни подобрения, които са били по-
стигнати по време на детоксификацион-
но-стабилизиращата фаза. Да се подобри 
максимално физическото и психическо-
то здраве на зависимото лице е от изклю-
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чителна важност, тъй като ще е трудно 
за пациентите да постигнат въздържане, 
ако не са лекувани адекватно хронични 
медицински проблеми.

2. Спиране на употребата на всички 
психоактивни вещества (повечето те-
рапевтични програми се базират върху 
философията на пълното спиране). Клю-
чов момент за това е подкрепяне на мо-
тивацията за въздържане чрез обучение 
на пациента и неговото семейство относ-
но обичайната причина за това разстрой-
ство. Възможно е през този период при-
лагане на подходящо медикаментозно 
лечение с цел да се спре импулсивното 
връщане към злоупотребата с вещества. 
Например медикаменти като налтрексон 
(Revia, Nalorex, Trexan).

3. Научаване на нови поведения за подо-
бряване на социалното функциониране и 
подпомагане на пациента в изграждане на 
живот без вещества чрез професионално 
и семейно консултиране, чрез оказване 
на помощ при формирането на нов кръг 
приятели, като се насочи как да органи-
зира професионалните си активности, да 
използва свободното си време и т.н.

4. Превенция на рецидив чрез подпомага-
не на зависимите лица да откриват връз-
ката между емоции, мисли и поведение, 
както и да идентифицират високориско-
вите си ситуации, с последващо изработ-
ване и трениране на справянето им с тях 
без използване на вещества.

Търсените цели и намерението на всички 
усилия на системата за рехабилитационна 
помощ е да направи предлаганите услуги за 
наркоманите възможно най-рано, възможно 
най-разнообразни, възможно най-ефективни 
и колкото може по-достъпни:
■ Рано: Целта на системата, подпомагаща 

наркомани, трябва да бъде да предотвра-
тява престъпления, дискриминация, со-
циална дезинтеграция и утежняване на 
зависимостта.

■ Разнообразие: Различни личности, со-
циални групи, начини на зависимост и 
различни култури, всичко това изисква 
различни предложения, места на оферти, 
сигнали и различни методи в системата 
за подпомагане на наркомани и начини 
за излизане от зависимостта. Основата 
на всички вариации е, че ранните и ефек-
тивните усилия трябва да бъдат базирани 
на достоверност, доверие и увереност в 
системата за подпомагане на наркомани.

Не трябва да се забравя, че голям брой зло-
употребяващи с вещества, контакт със систе-
мата, подпомагаща наркомани, е крачка към 
социализацията. Идеята е, че хората в тяхно-
то минало са били социализирани и задачата 
на рехабилитацията означава те да бъдат ре-
социализирани. Но, например, много млади 
наркомани нямат семейства, нямат училищна 
диплома, а имат опит от затвора, понякога от 
психиатрична клиника или опит от живота 
на улицата. Те нямат опит от социализация и 
хабилитация в техния живот преди лечение-
то. Тази ситуация става особено ясна, когато 
хората излязат от затвора. Следователно тук 
задачата е в процеса на хабилитация и соци-
ализация.

■ Достоверност и доверие: Млади хора 
със зависимост са оформени в живота си 
чрез недоверие. Те имат голям опит от-
носно контакти, които са били нарушени 
и прекратени. Те не са научени да имат 
доверие в други хора или как да влизат в 
контакт. Те усещат недоверие към роди-
телите си, към обществото, към цялата 
система за помощ на наркомани, към по-
лицията и юридическата система.лицията и юридическата система.
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◄   Психоактивни вещества и законът   ►

Извлечение от Наказателния Кодекс:
Чл. 354а. Който без надлежно разрешител-

но произведе, преработи, придобие или държи 
наркотични вещества или техни аналози с цел 
разпространение, или разпространява нарко-
тични вещества или техни аналози, се наказва 
за високорискови наркотични вещества или 
техни аналози - с лишаване от свобода от две 
до осем години и с глоба от пет хиляди до два-
десет хиляди лева, а за рискови наркотични 
вещества или техни аналози - с лишаване от 
свобода от една до шест години и с глоба от 
две хиляди до десет хиляди лева. Когато пред-
мет на престъплението са прекурсори или 
съоръжения или материали за производство 
на наркотични вещества или техни аналози, 
наказанието е лишаване от свобода от три до 
дванадесет години и глоба от двадесет хиляди 
до сто хиляди лева. 

(2) Когато наркотичните вещества или тех-
ните аналози са в голямо количество, наказа-
нието е лишаване от свобода от три до два-
надесет години и глоба от десет хиляди до 
петдесет хиляди лева. Който без надлежно 
разрешително на публично място придобие 
или държи с цел разпространение, или раз-
пространява наркотични вещества или техни 
аналози, както и когато наркотичните веще-
ства или техните аналози са в особено голямо 
количество или деянието е извършено: 

1. от лице, което действа по поръчение или 
в изпълнение на решение на организирана 
престъпна група;

2. от лекар или фармацевт;

3. от възпитател, преподавател, ръководи-
тел на учебно заведение или длъжностно лице 
при или по повод изпълнение на службата 
му;

4. при условията на опасен рецидив, нака-
занието е лишаване от свобода от пет до пет-

надесет години и глоба от двадесет хиляди до 
сто хиляди лева.

(3) Който без надлежно разрешително при-
добие или държи наркотични вещества или 
техни аналози, се наказва: 

1. за високорискови наркотични вещества 
или техни аналози - с лишаване от свобода от 
една до шест години и с глоба от две хиляди 
до десет хиляди лева;

2. за рискови наркотични вещества или те-
хни аналози - с лишаване от свобода до пет го-
дини и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(4) Който наруши правила, установени за 
производство, придобиване, пазене, отчитане, 
отпускане, превозване или пренасяне на нар-
котични вещества, се наказва с лишаване от 
свобода до пет години и с глоба до пет хиляди 
лева, като съдът може да постанови и лишава-
не от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

(5) В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказа-
нието е глоба до хиляда лева.

(6) В случаите по ал. 1 - 5 предметът и сред-
ствата на престъплението се отнемат в полза 
на държавата.

Чл. 354б. Който склонява или подпомага 
другиго към употреба на наркотични веще-
ства или техни аналози, се наказва с лишаване 
от свобода от една до осем години и глоба от 
пет хиляди до десет хиляди лева. 

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. по отношение на малолетен, непълноле-
тен или невменяем;

2. по отношение на повече от две лица;

3. от лекар, фармацевт, възпитател, пре-
подавател, ръководител на учебно заведение 
или длъжностно лице в местата за лишаване 
от свобода при или по повод изпълнение на 
службата му;
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4. на публично място;

5. чрез средствата за масово осведомяване;

6. при условията на опасен рецидив,

наказанието е лишаване от свобода от три до 
десет години и глоба от двадесет хиляди до 
петдесет хиляди лева, като съдът в случаите 
на т. 3 постановява и лишаване от права по чл. 
37, ал. 1, т. 6 и 7.

(3) Който даде другиму наркотично веще-
ство или негов аналог в количества, които мо-
гат да предизвикат смърт и последва такава, се 
наказва с лишаване от свобода от петнадесет 
до двадесет години и глоба от сто хиляди до 
триста хиляди лева.

(4) Който системно предоставя помещение 
на различни лица за употреба на наркотични 
вещества или организира употреба на такива 
вещества, се наказва с лишаване от свобода от 
една до десет години и глоба от пет хиляди до 
двадесет хиляди лева.

(5) Лекар, който в нарушение на установе-
ния ред съзнателно предписва другиму нар-
котични вещества или техни аналози или ле-
карства, които съдържат такива вещества, се 
наказва с лишаване от свобода до пет години 
и с глоба до три хиляди лева, като съдът може 
да постанови и лишаване от права по чл. 37, 
ал. 1, т. 6 и 7.

(6) Ако деянието по предходната алинея е 
извършено повторно, наказанието е лишаване 

от свобода от една до шест години, глоба до 
пет хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, 
ал. 1, точки 6 и 7.

Чл. 354в. Който засява или отглежда расте-
ния от опиев мак и кокаинов храст или расте-
ния от рода на конопа в нарушение на устано-
вените в Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите правила, се наказва 
с лишаване от свобода от две до пет години и 
глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. 

(2) Който организира, ръководи или финан-
сира организирана престъпна група за отглеж-
дане на растения по ал. 1 или за добиване, про-
изводство или преработване на наркотични 
вещества, се наказва с лишаване от свобода от 
десет до двадесет години и с глоба от петдесет 
хиляди до двеста хиляди лева.

(3) Който участва в организирана престъп-
на група по предходната алинея, се наказва с 
лишаване от свобода от три до десет години и 
глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(4).) Не се наказва участник в организирана 
престъпна група, който доброволно е съобщил 
на властта всички известни му факти и обсто-
ятелства за дейността на престъпната група.

(5) В маловажни случаи по ал. 1 наказани-
ето е лишаване от свобода до една година и 
глоба до хиляда лева.
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◄   Видове психоактивни вещества   ►

По-долу ще ви представим (без алкохол и 
тютюн) кратка информация за най-често сре-
щаните психоактивни вещества сред младеж-
ката популация.

МАРИХУАНА
Марихуаната е незаконният наркотик в Бъл-

гария, с който най-често се злоупотребява. 

Суха, раздробена зелена/кафява смесица 
от цветове, стъбла, семена и листа от конопе-
ното растение Cannabis sativa, обикновено се 
пуши на цигара (джойнт, гвоздей) или на лула 
(бонг). Също се пуши и на “игли”, които пред-
ставляват цигари, чийто тютюн е премахнат 
и заменен с марихуана, често в комбинация с 
друг наркотик. Също така може да бъде смесе-
на и с храна или варена като чай. 

Като по-концентрирана, смолиста форма 
се нарича хашиш, а като лепкава черна теч-
ност - маслен хашиш. Пушекът от марихуа-
ната има остра и отличителна, обикновено 
сладко-кисела миризма. 

Основният активен химикал в марихуаната 
е ТНС (делта-9-тетрахидроканабинол). Мем-
браните на определени нервни клетки в мо-
зъка съдържат протеинови рецептори, които 
се свързват с ТНС. Веднъж на сигурно място, 
ТНС стартира серия от клетъчни реакции, ко-
ито накрая водят „до върха“, което употребя-
ващите изживяват, когато пушат марихуана. 

Учените са открили много за начините, по 
които ТНС действа в мозъка, за да доведе до 
многото му въздействия. Когато някой пуши 
марихуана, ТНС бързо преминава от дробове-
те в кръвния поток, които разнася химикалите 
до органите по цялото тяло, включително и 
мозъка. 

В мозъка ТНС се свързва с определени мес-
та, наречени канабиноидни рецептори в нерв-
ните клетки и влияе върху дейността на тези 
клетки. Някои мозъчни области имат много 

канабиноидни рецептори; други имат по-мал-
ко или нямат изобщо. Много канабиноидни 
рецептори се намират в участъци от мозъка, 
които влияят на удоволствието, паметта, ми-
сълта, концентрацията, сетивното и времево 
възприятие и координираното движение.

Краткотрайните последици от марихуана-
та могат да включват проблеми с паметта и 
ученето; изопачено възприятие; проблеми с 
мисленето и решаването на проблеми; загуба 
на координация; ускорено сърцебиене. Резул-
татите от научните изследвания на дългосроч-
ната злоупотреба с марихуана показват някои 
промени в мозъка, подобни на тези, забеляза-
ни при дългосрочна злоупотреба на други ос-
новни наркотици. 

Едно изследване е показало, че рискът от 
сърдечен удар на тези, които злоупотребя-
ват, е повече от четири по-голям в първия час 
след пушенето на марихуана. Изследователи-
те предполагат, че подобен ефект може да се 
получи от въздействието на марихуаната вър-
ху кръвното налягане и сърдечния пулс и ре-
дуцирана способност на кръвта за пренос на 
кислород.

Изследване откри, че хората, които пушат 
марихуана често, но не пушат тютюн, имат 
повече здравни проблеми и пропускат повече 
дни работа от непушачите. Много от допъл-
нителните болнични дни сред пушачите на 
марихуана в проучването са били заради забо-
лявания на дихателните пътища.

Дори и рядката злоупотреба може да пре-
дизвика парене и остра болка в устата и гърло-
то, често придружено с тежка кашлица. Някой, 
който пуши марихуана редовно, може да има 
много от същите дихателни проблеми, какви-
то имат и пушачите на тютюн, като ежедневна 
кашлица и храчки, по-често остро заболяване 
на гръдния кош, повишен риск от белодробни 
инфекции и по-голяма тенденция към запуш-
ване на дихателните пътища. 
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Злоупотребата с марихуана също има по-
тенциала да спомага за рака на белите дробове 
и други части от дихателния тракт, защото съ-
държа множество карциногени. Всъщност ди-
мът от марихуана сдържа от 50 до 70 % повече 
карциногенни въглеводороди, отколкото цига-
рения дим. Също така предизвиква увеличен 
синтез на ензим, който преобразува опреде-
лени въглеводороди в тяхната карциногенна 
форма - до степени, които могат да ускорят 
образуването на злокачествени клетки. Пуше-
щите марихуана обикновено вдишват по-дъл-
боко и задържат дъха си по-дълго, отколкото 
пушачите на тютюн, което повишава излага-
нето на белите дробове на карциногенен дим. 
Тези факти предполагат, че марихуаната може 
да бъде по-вредна за дробовете, отколкото пу-
шенето на тютюна.

Някои от вредните за здравето последици 
от марихуаната се появяват, защото ТНС вло-
шава способността на имунната система да се 
бори с болестта.

Проучване ясно сочи, че марихуаната има 
потенциала да предизвиква проблеми в еже-
дневието или да влоши вече съществуващи-
те проблеми на човек. Депресия, тревога и 
разстройство на личността са асоциирани с 
хроничната употреба на марихуана. Тъй като 
марихуаната излага на риск способността за 
учене и запомняне на информация, колкото 
повече човек пуши марихуана, толкова по-ве-
роятно е той или тя да изостане с усвояването 
на интелектуални, социални умения и умения 
за работа. Още повече, проучване сочи, че 
вредното влияние на марихуаната на паметта 
и ученето може да трае седмици след острото 
въздействие на отпускане от наркотика.

Учениците, които пушат марихуана, полу-
чават по-ниски оценки и е по-малко вероятно 
да завършат гимназия в сравнение с връстни-
ците си, които не пушат. Проучване откри, че 
измежду тези, които пушат наркотика, поне 27 
дни от 30-те преди да бъдат изследвани, кри-
тичните умения, свързани с вниманието, па-
метта и ученето, са били значително влошени, 
дори и след като студентите не са поемали нар-
котика от поне 24 часа. Тези „тежко“-употре-

бяващи марихуана имали по-големи проблеми 
да поддържат и да прехвърлят вниманието си и 
в отчитането, организирането и използването 
на информация, отколкото другите участници 
в изследването, които са злоупотребили с ма-
рихуана не повече от 3 от общо 30-те дни. Като 
резултат от това някой, който пуши марихуана 
всеки ден, може да функционира на по-ниско 
интелектуално ниво през цялото време. 

Съвсем скоро същите изследователи пока-
заха, че способността на група продължителни 
пушачи на марихуана да си припомнят думи 
от лист е влошена за една седмица след спира-
не, но се е възстановила в нормални граници 
в рамките на 4 седмици. По този начин някои 
когнитивни способности могат да се възста-
новят у онези, които спрат да пушат марихуа-
на, дори след продължителна тежка употреба. 
Служителите, които пушат марихуана е по-ве-
роятно да имат проблеми на работното място, 
отколкото колегите си. Няколко проучвания 
асоциират пушенето на марихуана от служи-
телите със завишени отсъствия, мудност и ин-
циденти. (може би тук е време да припомним, 
че най-голямата влакова катастрофа в Англия, 
при която загинаха много хора, е била причи-
нена от машинист, пушил няколко часа преди 
това марихуана и поради специфичния £ ефект 
е бил “безразличен” към всички червени сфе-
тофари, подавани по пътя)

Изследванията сочат, че някои бебета, роде-
ни от жени, който са злоупотребявали с мари-
хуана по време на бременността си, показват 
променени реакции към визуални стимули, 
повишена свръхчувствителност, пронизите-
лен плач, които може да са индикация за не-
врологични проблеми в развитието. По време 
на предучилищните години при деца, изложе-
ни на марихуана, се наблюдава по-слабо из-
пълнение на задачи, свързани с поддържане 
на внимание и памет, отколкото при деца, кои-
то не са били изложени. В училищните години 
тези деца е по-вероятно да покажат дефицит в 
уменията за решаване на проблеми, в паметта 
и в способността да останат внимателни.

Продължителната злоупотреба с мариху-
ана може да доведе до пристрастяване при 
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някои хора; т.е. не могат да се въздържат да 
не злоупотребяват, дори и това да пречи на 
семейството, училището, работата и развле-
кателните дейности. Нуждата от наркотика и 
симптомите на отказване могат да затруднят 
спирането на злоупотребата с наркотика от 
продължителните пушачи на марихуана. Хо-
рата, които се опитват да спрат, съобщават за 
раздразнителност, безсъние и тревога. Също 
така показват повишена агресия на психоло-
гическите тестове с кулминация приблизител-
но една седмица след последната употреба на 
наркотика.

Учените са открили, че дали един човек ще 
има позитивни или негативни усещания след 
пушенето на марихуаната може да бъде повли-
яно от наследствеността. Проучване показа, 
че за разлика от разнояйчните мъжки близна-
ци, еднояйчните мъжки близнаци е по-вероят-
но да демонстрират сходни отклици към зло-
употребата с марихуана, сочейки за генетична 
основа за реакцията им към наркотика (едно-
яйчните близнаци имат еднакви гени).

Също така бе открито, че околната и семей-
ната среда на близнаците преди 18-тата им 
годишнина е нямала забележимо влияние на 
техния отклик към марихуаната. За определе-
ни фактори на средата обаче, като наличието 
на марихуана, очаквания как наркотикът ще 
им се отрази, влиянието на приятели и соци-
ални контакти и др., имат важни последици, 
които различават изживяването на еднояйчни-
те близнаци при употреба на марихуана.

“КЛУБНИ НАРКОТИЦИ” - ЕКСТАЗИ, 
РОХИПНОЛ, GHB И КЕТАМИН

Как започва всичко. В началото на 80-те мла-
дите хората в Детройт и Чикаго се уморяват от 
черна музика и започват да пускат касетки с 
Depeche Mode, New Order, вкарвайки и син-
тезатори. По това време Ибиза, островът, на 
който английските младежи от средната класа 
си прекарват хубаво ваканциите, има странна 
история, свързана с наркотици. Тя датира още 
от филма на Пинк Флойд - More, в който се го-
вори само за Ибиза и друсане. Paul Oakenfold 

описва как хората танцуват истерично в Ибиза 
на този нов американски наркотик - екстази.

Всичко това пристига в Англия една зима 
през 1987 г. Изведнъж има екстази и хаус му-
зика и денс културата експлодира. Първата 
трагична смърт от екстази се случва в Ман-
честър. Тогава управлението на града, поли-
цията и собствениците на клубове се събират, 
за да излязат с ‘Safer Dancing policy’. Това е 
правилник с много прости, но ефикасни пра-
вила: да има безплатна, достъпна вода на ня-
колко места в клуба, “чил аут” стаи, където хо-
рата да могат да релаксират и да се успокоят, и 
най-вече охрана и персонал, който е обучен да 
разпознава как изглеждат хора, които излизат 
от контрол. От създаването на този правилник 
за 4 години няма нито един рапортуван случай 
на смърт от екстази в Манчестър.

Терминът клубни наркотици се отнася към 
вещества, обикновено асоциирани с рейв кул-
турата - естествено екстази, но също и GHB, 
кетамини, метамфетамини, LSD и Rohypnol. 
Става тенденция електронните партита да са 
известни най-вече с употребата на наркоти-
ци, въпреки че проучвания сочат - употребата 
им в други сфери, извън клуба, не е по-рядко 
срещана. През 1986 г. обаче някои правител-
ства обявяват война на клубовете със закона 
‘Crack House’, с който преследват организа-
тори на партита, на които се взимат наркоти-
ци. По този начин управляващите поощряват 
забраната на електронните партита, пример 
е известният Rave Act. Покрай тези събития 
възниква и терминът клубни наркотици.

От друга страна, някои по-интелигентни 
организации започват кампании, които спе-
цифично са насочени към младите хора, като 
им предлагат повече информация чрез брошу-
ри и апелират към Chull out - успокояване на 
младежите и по-разумна употреба на наркоти-
ци. Пример са кампаниите Chill Out, Daizy и 
Relax 2001.

МDMA (ЕКСТАЗИ)
MDMA (3,4 метилендиоксиметамфетамин) 

е синтетичен, психоактивен наркотик, хими-
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чески подобен на стимуланта метамфетамин 
и халюцигена мескалин. MDMA е незаконен 
наркотик, който действа и като стимулант, и 
като психеделична дрога, произвеждаща енер-
гизиращо въздействие, както и изкривявания 
във времето и възприятието и засилва удо-
волствието от осезателните изживявания.

MDMA упражнява основното си въздейст-
вие в мозъка върху невроните, които използ-
ват химикала серотонин, за да комуникират с 
други неврони. Серотониновата система играе 
важна роля в регулиране на настроението, аг-
ресията, сексуалната активност, съня и чувст-
вителността към болката.

За някои хора MDMA може да доведе до 
пристрастяване. Скорошно американско проуч-
ване на младежи и малолетни, които използват 
MDMA, откри, че 43% от тези, които съобщават 
употребата на екстази, са отговорили на при-
етите диагностични критерии за зависимост, а 
34% отговорили на критерия за злоупотреба с 
наркотика. Почти 60% от хората, които употре-
бяват MDMA, съобщават за абстинентни симп-
томи, включително умора, загуба на апетит, де-
пресия и проблеми с концентрацията.

Тези, които продължително употребяват 
MDMA, се представят по-слабо на определен 
вид познавателни задачи или такива, свързани 
с паметта, от тези, които не употребяват. Ня-
кои от тези въздействия може да са вследствие 
на употребата на други наркотици в комбина-
ция с MDMA.

Във високи дози MDMA може да се намеси 
в способността на тялото да регулира темпе-
ратурата. В редки, но непредсказуеми случаи, 
това може да доведе до остро повишаване на 
температурата на тялото, довеждайки до срив 
в черния дроб, бъбреците и сърдечносъдовата 
система, както и смърт.

Тъй като MDMA може да се свърже със 
собствения си метаболизъм (да се разложи из 
цялото тяло), могат да се достигнат потенци-
ално вредни нива вследствие на многократна 
употреба на наркотика в рамките на къси ин-
тервали.

Тези, които употребяват MDMA, са изпра-
вени пред много от същите рискове, които са 

пред вземащите други стимуланти като кока-
ин или амфетамини. Те включват ускоряване 
на сърцебиенето и повишаване на кръвното 
налягане - особен риск, пред който са изправе-
ни хора с проблеми с кръвообращението или 
сърдечни болести, и други симптоми като на-
прежение в мускулите, неволево скърцане със 
зъби, гадене, замъглено виждане, прималява-
не, студени тръпки или потене.

Въздействията върху психиката могат да 
включват объркване, депресия, проблеми със 
съня, нужда от наркотика и силна тревога. 
Тези проблеми могат да се появят по време на 
и понякога дни или седмици след вземането 
на MDMA.

Други наркотици, химически подобни на 
MDMA, като МDА (метилендиоксиамфета-
мин, източника на MDMA) и РМА (параме-
токсиамфетамин, свързан със смъртните слу-
чаи в САЩ и Австралия) понякога се продава 
като екстази. Тези наркотици могат да бъдат 
невротоксични или да създадат допълнителни 
здравни рискове за този, който ги употребява. 
Също така таблетките екстази могат да съдър-
жат други допълнителни субстанции освен 
MDMA, като ефедрин (стимулант); декстроме-
торфан (DXM, вещество потискащо кашлица-
та, който има подобно на РСР въздействие при 
високи дози); кетамин (обезболяващо, използ-
вано главно от ветеринарите, което също има 
подобно на РСР въздействие); кофеин, кокаин 
и метамфетамини. Въпреки че комбинацията 
на MDMA с един или повече от тези наркоти-
ци може да е присъщо опасно, тези, които го 
употребяват, могат също да го комбинират със 
субстанции като марихуана или алкохол, изла-
гайки се на допълнителен физически риск.

GHB, КЕТАМИН И РОХИПНОЛ
Рохипнол и GHB са седативни средства, за-

сягащи предимно централната нервна систе-
ма. Тъй като те често са без цвят, вкус и мирис, 
могат да се прибавят към питиета и да бъдат 
погълнати неволно.

Тези субстанции се появиха преди някол-
ко години като наркотици тип „дръг асистед 



��

асолт“ (нападение, придружено с употреба на 
наркотици).

От около 1990 г. насам с GHB (гамахидро-
ксибутират) в САЩ се злоупотребява зара-
ди еуфоричното, успокоително и анаболно 
(боди-билдинг) въздействие. То е седативно 
средство, засягащо централната нервна систе-
ма, което е било широко разпространяемо без 
рецепта в магазините за здравословна храна 
през 1980-та и чак до 1992 г. Купувано е най-
вече от фитнес маниаците, за да им помогне 
в редуцирането на мазнините и в изгражда-
нето на мускули. Уличните му наименования 
включват: „течно екстази“, „сапун“, „лесна 
свалка“, „вита-G“ и „Джорджия Хоум Бой“.

Могат да настъпят кома и припадъци след 
злоупотребата с GHB. Комбинацията от зло-
употреба с GHB и други наркотици може да 
доведе до повръщане и проблеми с дишане-
то. GHB може да доведе и до симптоми на 
отказването, включително безсъние, тревога, 
треперене и потене. GHB и два от предше-
ствениците му - гама бутиролактон (GBL) и 
1,4 бутанедиол (BD), са били използвани при 
отравяния, свръхдози, изнасилване от мъж, с 
който жената е имала познанство, и смърт.

Кетаминът е обезболяващо средство, кое-
то е одобрено както за човешка, така и за жи-
вотинска употреба в медицински условия от 
1970 г.; около 90% от продавания кетамин е 
предназначен за ветеринарна употреба. Може 
да се инжектира, както и да се смърка. Кета-
минът е още известен като „специално К“ или 
„витамин К“.

Определени дози кетамин могат да пре-
дизвикат състояния, подобни на сън и халю-
цинации. В големи дози кетаминът може да 
предизвика делириум, амнезия, нарушена 
двигателна функция, високо кръвно налягане, 
депресия и потенциално фатални дихателни 
проблеми.

Рохипнолът, търговското име за флуни-
тразепам, принадлежи към вид наркотици, из-
вестни като бензодиазепини. Рохипнол може 
да извади от строя жертвите и да им попречат 
да се съпротивляват на сексуално посегател-

ство. Може да доведе до „антероградна амне-
зия“, което означава, че лицата може и да не 
си спомнят за случки, които са изживели, до-
като са били под въздействието на наркотика. 
Също така рохипнол може да бъде смъртоно-
сен, в случай че се смеси с алкохол и/или дру-
ги седативни средства.

Злоупотребата на други два подобни нарко-
тика сякаш е заменила тази с рохипнол в някои 
държави. Това са клоназепам, произвеждан 
като ривотрил (изключително разпространен 
сред инжектиращите хероин в България) и ал-
празолам, произвеждан като ксанакс.

LSD И “МАГИЧЕСКИ ГЪБИ”
LSD (диетиламид на лизеринговата кисели-

на) е един от основните наркотици, съставящ 
халюциногенния клас вещества. Синтезиран е 
през 1938 г. и е произведен от лизеринговата 
киселина, която се съдържа в моравото рог-
че, гъбичка, която израства върху ръж и други 
житни растения.

Обикновено се разпространява под форма-
та на малки хартиени квадратчета, напоени с 
веществото и щамповани с различни картин-
ки, най-често на анимационни герои. По ряд-
ко може да се разпространява като таблетки 
или капсули с различен цвят и форма.

Халюциногените предизвикват халюци-
нации - пълно изопачаване на усещането за 
реалност. Халюциногените предизвикват сво-
ето влияние, като разрушават взаимодействи-
ето между нервните клетки и невромедиато-
ра серотонин. Разпределена в централния и 
гръбначния мозък, системата на серотонина 
е обвързана с контрола на поведенческата, 
възприятна и направляващата системи, вклю-
чително и настроение, глад, телесна темпера-
тура, сексуално поведение, контрол на муску-
лите и сетивно възприятие.

Под влиянието на LSD хората виждат об-
рази, чуват звуци и имат усещания, които из-
глеждат истински, но не съществуват. Също 
така предизвиква бързи, наситени емоционал-
ни промени.
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Въздействията на LSD са непредсказуеми. 
Те зависят от поетите количества; от характе-
ра, настроението и очакванията на този, кой-
то ги употребява; както и от средата, в която 
се употребява наркотикът. Обикновено този, 
който ги употребява, усеща първия ефект на 
наркотика от 30 до 90 мин. след поемането 
му. Физическите последствия включват раз-
ширени зеници, по-висока телесна температу-
ра, учестено сърцебиене и повишено кръвно 
налягане, потене, загуба на апетит, безсъние, 
суха уста и треперене.

Усещанията и настроението се променят 
много по-драстично, отколкото физически-
те симптоми. Консуматорът може да изпита 
няколко различни емоции наведнъж или да 
премине бързо от едно усещане към друго. 
Ако се поема в достатъчно големи дози, нар-
котикът предизвиква самоизмами и визуални 
халюцинации. Чувството за време и собстве-
на личност се променя. Усещанията може да 
изглеждат, сякаш се разминават, давайки на 
консуматора усещане за чуване на цветове и 
виждане на звуци. Тези промени могат да бъ-
дат плашещи и могат да предизвикат паника.

Тези, които са го употребявали, описват 
усещането си от LSD като „пътешествие“, а 
неблагоприятните реакции - като „лошо пъте-
шествие“. Тези преживявания са дълги, обик-
новено започват да се “изчистват” след около 
12 часа. Някои консуматори на LSD изживяват 
тежки, ужасяващи мисли и усещания, страх 
от загуба на контрол, страх от лудост и смърт, 
както и отчаяние, докато ползват LSD.Някои 
фатални инциденти са се случвали по време 
на състояние на опиянение с LSD.

Много от употребяващите LSD изживяват 
ретроспекции, повторение на определени аспе-
кти на изживяването, без да са поемали повтор-
но наркотика. Ретроспекцията обикновено на-
стъпва внезапно, без предупреждение, и може 
да настъпи в рамките на няколко дни или след 
повече от година от употребата на LSD. Ре-
троспекциите обикновено настъпват при хора, 
които използват халюциногени продължително 
време или имат скрити личностни проблеми; и 
все пак, при иначе здрави хора, които използ-

ват LSD от време на време, също могат да нас-
тъпят ретроспекции. „Лошите пътешествия“ и 
ретроспекциите са само част от рисковете на 
употреба на LSD. При LSD консуматорите мо-
гат да се проявят сравнително продължителни 
психози, като шизофрения или тежка депресия. 
Трудно е да се определят степента и механи-
змът на участие на LSD в тези болести.

Повечето от употребяващите LSD добро-
волно намаляват или спират употребата му 
след време. LSD не се счита за наркотик, кой-
то води до физическа зависимост, както кока-
ин, амфетамин, хероин, алкохол и др. Въпреки 
това, както много от наркотиците, които водят 
до пристрастяване, при LSD се наблюдава то-
леранс, така че някои от употребяващите, ко-
ито вземат наркотика продължително, трябва 
прогресивно да вземат по-високи дози, за да 
постигнат предишно достигнат ефект от опия-
няването. Това е изключително опасна прак-
тика, имайки предвид непредсказуемостта на 
наркотика.

Някои вещества, като псилоцибин, наподо-
бяват изключително много по въздействие на 
LSD. Псилоцибинът е основното активно ве-
щество в т.нар. “магически гъби”. Ефектът 
настъпва за около 15 - 30 мин. и продължава 
2-3 часа при средни дози 4-8 мг.

Най-често гъбите се ядат сурови, без ни-
какво приготовление, независимо от това дали 
са пресни, или сушени. Другият популярен 
вариант е чаят от сушени гъби. Гъбите могат 
и да се сготвят на супа, пица, кекс и каквото 
ви роди фантазията. При висока температура 
(над 110°C) обаче активните съставки започ-
ват да се разрушават и затова сготвените гъби 
стават по-слаби или дори не действат. Факт е, 
че високата температура ще разгради актив-
ните вещества в гъбите, но все пак някои хора 
настояват, че гъбите могат да се пушат. Дори и 
да имат някакъв ефект, той ще е много слаб.

Ниските дози дават малък, но забележим 
ефект. Може да са налице някои от следните 
симптоми: стомашен дискомфорт, разшире-
ни зеници, нервност или притесненост, леки 
визуални промени, по-ярки светлини, по-дъл-
боки звуци (музика), повишена емоционална 
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чувствителност, лека еуфория, чувство за от-
вореност и освободеност.

В по-високи дози се проявява много по-от-
личителен психеделичен ефект. Симптомите 
включват: студенина, стомашен дискомфорт, 
разширени зеници, тежко дишане; разноо-
бразни визуални изкривявания - при отворени 
очи светлините добиват аура, става ярки, сте-
ните се изпълват с повтарящи се модели, ня-
кои обекти добиват необикновен смисъл; при 
затворени очи - разноцветни образи и моде-
ли, детайлни изображения, визуализиране на 
музиката; изкривено усещане за времето, по-
дълбоко вникване в проблеми, емоции и т.н. 
(понякога водещо до ефективно разрешаване 
на проблемите, друг път до ‘циклене’), пови-
шена креативност, промяна в цялостния въз-
глед върху реалността, живота, хората и т.н.; 
в общуването (особено с друг човек/хора на 
гъби) усещане за връзка, телепатия; параноя, 
еуфория, изблици на смях. Ефектът зависи до 
голяма степен от ситуацията и атмосферата. 
Възможно е затруднено общуване с хората, 
обърканост и др.

При големи дози човек е напълно погъл-
нат от психеделичното изживяване. Налице 
са симптомите, изброени по-горе, но с още 
по-силна изразеност. Халюцинациите са по-
сложни и изпълнени с повече смисъл и могат 
да са от религиозно естество, свързани със 
смърт, прераждане, вселената. Контролът вър-
ху поведението често е загубен. Преживяване-
то е изпълнено с изключително силни емоции, 
които често са неконтролируеми. Халюцина-
циите и реалността невинаги могат да бъдат 
разграничени.

Токсичност - от физическа гледна точка 
вълшебните гъби не са отровни. Нивото им на 
токсичност е толкова ниско, че е нужно човек 
да изяде количество гъби, равно на телесното 
му тегло, за да достигне смъртоносна доза - 
а това е очевидно невъзможно. Но затова пък 
ефектът им върху психиката е толкова мощен, 
че дози, по-високи от препоръчаните, водят 
най-малкото до ужасяващ дискомфорт и най-
често до психоза и така индиректно могат да 
причинят наранявания или смърт.

Пристрастяване - много са редки случаите 
на пристрастяване към гъбите. Към тях не се 
развива физическа зависимост. Психическата 
зависимост обаче е честа, но преодолима.

Толеранс - при честа употреба на гъби ор-
ганизмът привиква към тях и са нужни все 
по-големи дози за постигане на същия ефект, 
който обикновено се преодолява след около 10 
дни на въздържание.

МЕТАМФЕТАМИНИ/АМФЕТАМИНИ 
Това са силно пристрастяващи, стимулира-

щи психоактивни вещества, спадащи към гру-
пата на т.нар. “твърди дроги”.

Приемат се орално, интраназално (вдиш-
ване на праха), чрез спринцовка или чрез пу-
шене. Тези, които злоупотребяват, могат да се 
пристрастят много бързо, нуждаейки се от все 
по-големи и по-чести дози.

По правило се синтезират в малки, незакон-
ни лаборатории, където производството за-
страшава хората там, съседите, както и окол-
ната среда. Разпространяват се на улицата 
под много имена, като най-разпространените 
са “амфитератър” и „спийд“. Метамфетамин 
хидрохлорид, прозрачни кристални бучки, по-
добни на лед, които могат да се вдишват чрез 
пушене, биват наричани „лед“, „кристал“ или 
„стъкло“.

Метамфетаминът, който в последно време 
доминира на черния пазар, е химически свър-
зан с амфетамина, но в еднакви дози, въздейст-
вията на метамфетамина са много по-силни, 
по-продължителни и по-вредни за централна-
та нервна система. (ЦНС).

Метамфетаминът повишава освобождава-
нето на много високи степени на невромедиа-
тора допамин, което стимулира мозъчните 
клетки, изостряйки настроението и движени-
ята на тялото. Хроничната злоупотреба с ме-
тамфетамин значително променя функциите 
на мозъка. Съвременните изследвания показ-
ват, че високи дози метамфетамин увреждат 
израстъците на невронните клетки, чрез ко-
ито те комуникират със съседните неврони. 
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Допамин- и серотонин-съдържащите неврони 
не умират след употребата на метамфетамин, 
а израстъците им са прекъснати и новообра-
зуването е ограничено. Тези изменения са 
свързани с редуцирана двигателна активност 
и влошено словесно учене. Скорошни изслед-
вания на тези, които хронично злоупотребяват 
с метамфетамин, също така разкриха тежки 
структурни и функционални промени в обла-
сти на мозъка, свързани с емоцията и паметта, 
което може да е причина за многото емоцио-
нални и познавателни проблеми, наблюдавани 
при хронично злоупотребяващите с метамфе-
тамин.

Приемането на дори малки дози метамфе-
тамин може да доведе до повишена слабост, 
повишена физическа активност, занижен апе-
тит, ускорено сърцебиене, непостоянна сър-
дечна пулсация, повишено кръвно налягане 
и свръхвисока температура. Други последици 
от метамфетамина могат да включват: раздра-
знителност, тревога, безсъние, объркване, тре-
перене, конвулсии и сърдечносъдов колапс и 
смърт. Като дългосрочни последици могат да 
се включат параноя, агресивност, крайна ано-
рексия, загуба на паметта, визуални и слухови 
халюцинации, самоизмама и тежки проблеми 
със зъбите.

Предаването на СПИН и хепатит В и С също 
може да бъде последствие от злоупотребата с 
метамфетамин. Сред тези, които злоупотребя-
ват, инжектирайки си наркотика, заразата със 
СПИН и други заразни болести се разпрос-
транява най-вече чрез повторната употреба на 
заразени спринцовки, игли и други средства 
за инжектиране от повече от един човек. Оп-
ияняващите ефекти от метамфетамина обаче, 
независимо дали е инжектиран, или поет по 
друг начин, може да промени преценката и за-
дръжките и да доведе хората до опасно пове-
дение.

КРЕК И КОКАИН
Кокаинът е мощен стимулиращ наркотик, 

към който човек може да развие тежка зави-
симост.

Прахообразната, хлороводородна форма на 
кокаина може да се смърка или да се разтвори 
във вода и да се инжектира.

Крекът е кокаин, който не е неутрализиран 
от киселина, за да се получи хлороводородна 
сол. Тази форма на кокаина произлиза от про-
зрачен кварц, който може да бъде нагрят и да 
се вдишват изпаренията. Терминът “крек” се 
обяснява с щракащия звук, който се чува, до-
като се нагрява.

Независимо от това как се употребява ко-
каинът или колко често, потребителят може 
да претърпи остри сърдечносъдови или мо-
зъчни критични моменти, като сърдечен 
удар или пристъп, което може да доведе до 
внезапна смърт. Смъртните случаи, свърза-
ни с кокаин, често са резултат от спиране на 
сърцето или припадък, последвано от спира-
не на дишането.

Кокаинът е силен стимулант, действащ вър-
ху централната нервна система, който се смес-
ва с процеса на реабсорбация на допамина, 
хормон, свързан с удоволствие и движение. 
Увеличаването на допамина е причина за про-
дължително стимулиране на рецепторите, кое-
то е свързано с еуфория, обикновено съобща-
вана от употребяващите кокаин.

Физическите ефекти от употребата на кока-
ин включват свиване на кръвоносните съдове, 
разширяване на зениците и повишаване на 
температурата, сърцебиене и повишаване на 
кръвното налягане. Продължителността на не-
посредствените еуфорични ефекти от кокаина, 
които включват свръхстимулиране, намалена 
умора и буден ум, зависи от пътя на приемане-
то. Колкото по-бърза е абсорбацията, толкова 
по-интензивно е влиянието на наркотика. От 
друга страна, колкото по-бърза е абсорбацията 
(усвояването от организма), толкова по-кратка 
е продължителността на действието. Влияни-
ето на наркотика при смъркане може да про-
дължи от 15 до 30 минути, докато при пушене 
може да продължи 5 до 10 минути. Повише-
ната употреба може да намали периода, през 
който потребителят е под влияние на наркоти-
ка и да повиши риска от зависимост.
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Някои хора, употребяващи кокаин, съобща-
ват за чувство на безпокойство, раздразнител-
ност и тревога. Може да се развие толеранс 
- много пристрастени казват, че се мъчат, но 
не успяват да достигнат такова удоволствие, 
както при тяхното първо подлагане. Някои 
потребители ще увеличат дозата си, за да за-
силят и удължат еуфоричния ефект. Докато 
толерансът към влиянието на наркотика може 
да се появи, то потребителите също така мо-
гат да станат по-чувствителни към анестетич-
ния и раздрусващ ефект на кокаина, без да се 
увеличава дозата, която се приема. Тази пови-
шена чувствителност може да обясни някои 
смъртни случаи, настъпващи след очевидно 
малки дози кокаин.

Употребата на кокаин при веселба, по вре-
ме на която наркотикът се взема многократно 
и във все по-високи дози, може да доведе до 
състояние на увеличаваща се раздразнител-
ност, безпокойство и параноя. В резултат на 
това се развива пълна клинична картина на па-
раноидна психоза, при която индивидът губи 
връзка с действителността и получава слухо-
ви халюцинации.

Други усложнения, свързани с употребата 
на кокаин, включват нарушения в сърдечния 
ритъм и сърдечни удари, болки в гръдната 
област и затруднения в дишането, пристъпи, 
припадъци и главоболие и гастроинтестинал-
ни усложнения като стомашни болки и гадене. 
Тъй като кокаинът има тенденция да намаля-
ва апетита, при много постоянни потребители 
може да се получи недохранване.

Различните начини на приемане на кокаин 
могат да произведат различни вредни ефек-
ти. Редовното смъркане на кокаин, например, 
може да доведе до загуба на обонянието, кър-
вене на носа, проблеми с гълтането, дрезга-
вост и хронично сополив нос. Поглъщането 
на кокаин може да причини тежка чревна ган-
грена заради намален кръвен поток. Хората, 
които си инжектират кокаин, могат да пре-
търпят тежки алергични реакции и както при 
всички, които си инжектират наркотици, има 
голям риск за заразяване с ХИВ и други боле-
сти, пренасяни по кръвен път.

Допълнителна опасност: Кокаетилен
Когато човек смеси кокаин и алкохол (а това 

се случва изключително често), се смесват и 
опасностите, които всеки от тях поставя и не-
съзнателно оформят един сложен химически 
експеримент в тялото си. Изследователи са 
открили, че черният дроб на човек комбинира 
кокаин и алкохол и произвежда трето съедине-
ние, кокаетилен, което прави по-интензивни 
еуфоричните ефекти от кокаина, докато прави 
възможно увеличаването на риска от внезапна 
смърт.

ХЕРОИН
Хероинът е силно пристрастяващ наркотик 

и е основно проблемно вещество в България 
през последните години.

Хероинът е преработка на морфина, естест-
вено намираща се субстанция, извлечена от 
азиатско маково семе. Хероинът обикновено е 
под формата на бял или кафяв прах.

Злоупотребата с хероин се свързва със се-
риозни здравни състояния, включително и фа-
тална свръхдоза, спонтанен аборт, деформи-
рани вени и особено при употребяващи, които 
си инжектират наркотика, заразни болести, 
включително ХИВ/СПИН и хепатит.

Краткотрайните последици от злоупотреба-
та с хероин се появяват скоро след единична 
доза и изчезват след няколко часа. След инже-
ктирането на хероин употребяващият описва 
изблик на еуфория („вълна“), съпроводена със 
затопляне и зачервяване на кожата, суха уста 
и натежали крайници. След тази първоначал-
на еуфория употребяващият преминава към 
„дрямка“, редуващи се бдително и сънливо 
състояние. Мисловните функции се замъгля-
ват вследствие на депресията на централната 
нервна система. Дългосрочните последствия 
на хероина се появяват след неколкократна 
употреба за известен период. Хроничните кон-
суматори могат да развият деформирани вени, 
инфекция на сърдечната мембрана и клапи, 
гнойни възпаления, целулити и заболявания на 
черния дроб. Белодробни усложнения, включ-
ващи различни видове пневмония, като могат 
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да бъдат както вследствие на лошо здравослов-
но състояние на злоупотребяващия, но също 
така и от потискащите въздействия на хероина 
върху дишането.

Злоупотребата с хероин по време на бремен-
ност и множеството дължащи се на средата 
фактори (напр. липсата на родителска грижа) 
се свързвани с неблагоприятни последствия, 
включително ниско тегло при раждане, важен 
рисков фактор за по-нататъшно закъснение в 
развитието.

Като допълнение към последиците на са-
мия наркотик уличният хероин може да има 
добавки, които не се разтварят лесно и като 
резултат запушват кръвоносните съдове, кои-
то водят до белите дробове, черния дроб, бъ-
бреците или мозъка. Това може да доведе до 
инфекция или дори смърт на малки участъци 
от клетки в жизненоважни органи.

С постоянната употреба на хероин се фор-
мира толеранс. Това означава, че този, който 
злоупотребява, трябва да употреби повече хе-
роин, за да постигне същата интензивност на 
въздействие. Тъй като с течение на времето 
се употребяват все по-големи дози, развиват 
се физическа зависимост и пристрастяване. С 
физическата зависимост тялото се е адапти-
рало към наличието на наркотика и могат да 
настъпят абстинентни симптоми, характерни 
за периода на отказване на наркотика, ако упо-
требата е понижена или спряна.

Абстиненцията може да настъпи едва някол-
ко часа след последното приемане, като пре-
дизвиква нужда за наркотика, неспокойствие, 
болки в мускулите и костите, безсъние, диария 
и повръщане, студени вълни с настръхване на 
кожата („студена пуйка“ - рязко прекратяване 
на вземането на опиати), повишена двигател-
на активност и напрегнатост и други прояви. 
Главните симптоми достигат върха си между 
48 и 72 часа след последната доза и отминават 
след около седмица. Внезапното отказване на 
тежко зависимите, които са с влошено здраве, 
понякога е фатално, въпреки че хероиновото 
отказване се счита за по-малко опасно от за-
висимостта към алкохол или сънотворни ме-
дикаменти. 

АНАБОЛНИ  
И АНДРОГЕНИ СТЕРОИДИ

Анаболните и андрогенните стероиди са 
създадени от човека субстанции, свързани с 
мъжките полови хормони. „Анаболни“ се от-
нася до изграждането на мускули, а „андро-
генни“ е свързано с повишаване на мъжки-
те характеристики. „Стероиди“ се отнася до 
вида наркотик. Тези наркотици са на законно 
разположение само с цел да се лекуват състо-
яния, които настъпват, когато тялото произ-
вежда ненормално ниски количества тестос-
терон, като закъснял пубертет някои видове 
импотентност. Също така биват предписани 
да третират изтощението на тялото при паци-
енти, болни от СПИН и други болести, които 
водят до ниска мускулна маса. Злоупотребата 
с анаболни стероиди обаче може да доведе до 
сериозни здравни проблеми, някои от които 
необратими.

В наши дни атлети и други злоупотребяват 
със стероиди, за да подобрят постиженията си 
и също така да подобрят физическия си вид. 
Анаболните стероиди се приемат орално (през 
устата) или се инжектират, по-скоро на цикли 
от седмици или месеци (наричано „циклене“), 
отколкото за продължителен период. „Цикле-
нето“ е свързано с поемането на многократни 
дози стероиди през определен период от време, 
спирането им за кратко и повторното им започ-
ване. Като допълнение употребяващите често 
комбинират няколко различни вида стероиди, 
за да увеличат максимално ефективността им 
и същевременно да сведат до минимум нега-
тивните ефекти (наричано „трупане“).

Главните странични ефекти от злоупотре-
бата с анаболни стероиди могат да включ-
ват тумори на черния дроб, рак, жълтеница 
(жълтеникава пигментация на кожа, тъкани 
и телесни течности), задържане на течности, 
високо кръвно налягане, повишение на LDL 
(т.нар “лош” холестерол) и спад на HDL (т.нар. 
“добър” холестерол). Други странични ефек-
ти включват бъбречни тумори, тежко акне и 
треперене. Като допълнение има някои специ-
фични за половете странични ефекти:
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При мъже: свиване на тестисите, редуци-
ран брой на спермата, безплодие, плешивост, 
развитие на гърди, повишен риск от рак на 
простатата.

При жени: лицево окосмяване, плешивост 
като при мъжете, промяна или спиране на 
менструалния цикъл, уголемяване на клитора, 
удебеляване на гласа.

При младежи: спиране на растежа преж-
девременно чрез преждевременно узряване 
на скелета и ускорени промени по време на 
пубертета. Това означава, че младежите рис-
куват да останат дребни до края на живота си, 
ако вземат анаболни стероиди преди нормал-
ния за тях ход на растеж.

Освен това хора, които си инжектират ана-
болни стероиди, се излагат на опасността да 
се заразят или да предадат ХИВ/СПИН или 
хепатит, който причинява сериозни вреди на 
черния дроб.

Научните изследвания също така показват, 
че агресията и други психически странични 
ефекти могат да са резултат от злоупотреба с 
анаболни стероиди. Много от употребяващи-
те описват, че се чувстват добре със себе си, 
но всъщност се наблюдават крайни промени 
в настроението, които могат да доведат до на-
силие. Депресията често е налице, когато нар-
котиците се спрат, и това може да допринесе 
до зависимостта от анаболни стероиди. Упо-
требяващите могат да страдат от параноична 
завист, крайна раздразнимост, самоизмама и 
влошена преценка, извираща от усещането за 
неуязвимост.

Изследванията също индикират, че някои от 
употребяващите могат да се обърнат към други 
наркотици, за да облекчат негативните ефекти 
от анаболните стероиди (напр. хероин).

ИНХАЛАНТИ
Инхалантите са химически средства, които 

се приемат чрез вдишване и пораждат пси-
хоактивно въздействие. Редица широко раз-
пространени продукти в дома и на работното 
място съдържат субстанции, които могат да се 

вдишат. Много хора не смятат тези продукти 
- като спрейове за боядисване, лепила, почист-
ващи флуиди - за наркотици, защото никога не 
са били използвани за постигането на опияня-
ващ ефект и поради това са често безкритични 
или не контролиращи малките деца и младе-
жите, които могат лесно да се сдобият с тях.

Инхалантите се поделят на следните кате-
гории:

■	Изпаряващи се разтворители
Промишлени или домакински разтворите-

ли или продукти, съдържащи разтворители, 
включително разредители за бои или препарат 
за премахване на бои, обезмаслители, течно-
сти за химическо почистване, газолин и лепи-
ло. Разтворители, използвани в художествения 
занаят или в офиса, включително и коригира-
щи течности, флумастери или електрически 
препарат за чистене.

■	Аерозоли
Домакински аерозолни метателни експло-

зиви и асоциираните с тях разтворители в 
артикули като спрейове за бои, за коса, дезо-
доранти, спрейове за предпазване на материи, 
аерозолни почистващи продукти за компютър 
и спрейовете от растително масло.

■	Газове
Газове, използвани в домакинството или 

търговски продукти, включително бутанови 
запалки и пропанови цистерни, аерозоли на 
течната сметана или автоматите за самооб-
служване (малки леки танкове) или охлажда-
щи газове. Медицински обезболяващи газове 
като етер, хлороформ, халотан и азотен оксид 
(„смешен газ“).

■	Нитрити
Органичните нитрити са бързо изпаряващи 

се вещества, които включват циклохексил, бу-
тил и амил нитрат, широко известни като „по-
пърс“ (стимуланти за смъркане). Амил нитрат 
все още се използва в определени диагностич-
ни медицински процедури. Летливите нитри-
ти често се продават в малки кафяви бутилки с 
надпис „средство за почистване на видео гла-
ви“, „освежител за стая“, „средство за почист-
ване на кожа“ или „течен аромат“.
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Въпреки че се различават по състав, почти 
всички инхаланти, с които се злоупотребява, 
пораждат краткотрайно въздействие, подобно 
на обезболяващите, които действат в насока 
успокояване на функциите на тялото. Кога-
то биват вдишани в достатъчна концентра-
ция, инхалантите предизвикват опиянение, 
обикновено траещо само няколко минути. Но 
тези, които ги употребяват, понякога удължа-
ват въздействието с няколко часа, като вдиш-
ват инхалантите многократно. Първоначално 
вдишващите могат да се почувстват леко въз-
будени. Многократните инхалации ги карат да 
се чувстват по-освободени и по-малко овла-
дени. Ако употребата продължи, вдишващите 
могат да загубят съзнание.

Вдишването на висококонцентрирани ко-
личества от химикалите в разтворителите или 
аерозолните спрейове може директно да до-
веде до сърдечен паралич и смърт в рамките 
на минути от поредица от многократни вдиш-
вания. Този синдром, известен като „внезапна 
смърт при вдишване“, може да е в резултат от 
една поредица употреба на инхалант от иначе 
здрав човек. Внезапната смърт при вдишване 
е особено свързана със злоупотребата на бу-
тан, пропан и химикалите в аерозолите.

Високи концентрации на инхаланти могат 
също да предизвикат смърт от задушаване, 
като изместят кислорода в белите дробове и 
оттам в централната нервна система и диша-
нето бива прекратено. Преднамереното вдиш-
ване от хартия или торбичка или в затворено 
помещение увеличава много шанса за задуша-
ване. Дори при използването на аерозоли или 
летливи продукти с легитимни цели (т.е. боя-
дисване, почистване), е разумно да се направи 
в добре проветрена стая или на открито.

Хроничната злоупотреба на разредители 
може да предизвика тежки, дългосрочни вре-
ди на мозъка, черния дроб и бъбреците.

Вредните необратими последствия могат 
да се причинят от злоупотребата с определени 
разредители, включително:

■	загуба на слух - толуен (спрейове за бои, 
лепила, средства, отстраняващи парафин) 

и трихлороетилен (химикали за химиче-
ско почистване, коригиращи флуиди)

■	периферна невропатия или спазми в 
крайниците - хексан (лепила, газолин) и 
азотен оксид (автомати за течна сметана, 
газови цилиндри)

■	вреда на централната нервна система 
или на мозъка - толуен (спрейове за бои, 
лепила, средства, премахващи парафин)

■	вреда на костния мозък - бензен (газо-
лин)

Сериозни, но потенциално обратимите ефек-
ти включват:

■	вреда на черния дроб и на бъбреците - 
съдържащи толуен субстанции и хлори-
рани въглеводороди (коригиращи флуи-
ди, флуиди за химическо почистване)

■	намаляване на кислорода в кръвта - али-
фатични нитрати (известни на улицата 
като попърс, болд и ръш) и метиленов 
хлорид (лакочистители, разредители за 
бои)

ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ  
В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Предписани лекарства като обезболяващи, 
успокоителни, сънотворни и други са успеш-
ни средства за лечение, но понякога хората 
не ги приемат, както е предписано, и могат 
да станат зависими. Обезболяващите правят 
хирургията възможна и позволяват на много 
хора с хронични болки да водят пълноценен 
живот. Повечето хора, приемащи предписани 
лекарства, ги употребяват разумно. Все пак 
неправилната или немедицинска употреба на 
предписани медикаменти е от особено значе-
ние за общественото здраве. Немедицинската 
употреба на предписани медикаменти като 
опиати, успокоителни и сънотворни средства, 
действащи върху централната нервна система, 
може да доведе до зависимост, характеризира-
ща се с непреодолимо търсене на наркотични 
вещества и употребата им.

Пациентите, здравните специалисти и фар-
мацевтите - всички те имат роля в предотвра-
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тяване на неправилната употреба и пристра-
стяването към предписаните медикаменти. 
Например, когато лекар предпише обезболя-
ващо лекарство, действащо върху централна-
та нервна система, пациентът трябва да след-
ва внимателно инструкциите за употреба, да 
научи какъв ефект биха могли да имат медика-
ментите и да определи всякакви потенциални 
взаимодействия с други лекарства. Пациентът 
трябва да прочете цялата информация, дадена 
от фармацевта. Лекарите и други здравни спе-
циалисти трябва да проверяват внимателно за 
всякакъв вид злоупотреба с вещества по време 
на редовното проследяване на историята на 
заболяването, с въпроси за това какви предпи-
сани и давани без рецепта медикаменти паци-
ентът е вземал и защо. Здравните специалисти 
трябва да отбелязват всяко бързо увеличение 
на количеството необходим медикамент или 
чести искания за повторно даване на лекар-
ство, преди предписаното количество да е 
било употребено, тъй като това може да бъде 
индикатор за злоупотреба.

Предписани медикаменти, с които обикно-
вено се злоупотребява:

■	Опиати - често предписвани за успокоя-
ване на болката.

■	Успокоителни и сънотворни средства за 
лечение на потиснатост и/или смущение 
в съня, както и на други разстройства.

Опиатите обикновено се предписват зара-
ди техните ефективни аналгетични или бол-
коуспокояващи свойства. Изследванията са 
показали, че правилното управление на меди-
цинската употреба на опиоидни аналгетични 
съединения е безопасно и рядко е причина за 
пристрастяване. Ако се приемат точно, както е 
предписано, опиоидите могат да се използват 
ефективно за успокояване на болката. 

Сред веществата, които спадат към тази 
категория - понякога наричани наркотици - 
са: морфин, кодеин и подобни медикаменти. 
Морфинът често се използва преди или след 
операция за облекчаване на силната болка. 
Кодеинът се използва при по-слаба болка. 
Опиоидите действат, като се закрепят за спе-

цифични белтъчни вещества, наречени опио-
идни рецептори, които се намират в мозъка, 
гръбначния мозък и стомашно-чревния тракт. 
Когато тези вещества се прикрепят за опреде-
лени опиоидни рецептори в мозъка или гръб-
начния мозък, те могат ефективно да променят 
начина, по който човек изпитва болка.

В допълнение тези медикаменти могат да 
влияят на части от мозъка, като посредничат 
за това, което ние възприемаме като удоволст-
вие, водещи до първоначална еуфория, причи-
нена от много опиоиди. Те могат също да са 
причина за сънливост, запек, и в зависимост 
от приетото количество, отслабено дишане. 
Приемането на една голяма доза може да ста-
не причина за много силна респираторна де-
пресия или смърт.

Опиатите могат да си взаимодействат с 
други лекарства и е безопасно да се използват 
с други лекарства под лекарско наблюдение. 
Обикновено те не трябва да се използват с ве-
щества като алкохол, антихистамини, барби-
турати или бензодиазепини. Тъй като тези ве-
щества забавят дишането, техния комбиниран 
ефект може да доведе до животозастрашава-
щи респираторни депресии.

Дългосрочното използване може също да 
доведе до физическа зависимост - тялото се 
адаптира към присъствието на веществото и 
могат да се появят симптоми на отказване-
то, ако използването се намали рязко. Това 
включва също и толеранс, което означава, че 
по-високи дози на даден медикамент трябва 
да бъдат взети, за да се получат същите първо-
начални ефекти. Имайте предвид, че физиче-
ската зависимост не е същото като диагнозата 
“зависимост”, поради факта, че често пациен-
тите не изпълняват всички диагностични кри-
терии за поставянето £.

На лица, приемащи предписани опиоид-
ни медикаменти, трябва да им се дават таки-
ва лекарства не само под съответно лекарско 
наблюдение, но също така трябва да са под 
медицинско наблюдение при спиране на упо-
требата, за да се намалят или избегнат абсти-
нентните симптоми. Тези симптоми на отказ-
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ване могат да включват: безпокойство, болки 
в мускулите и костите, безсъние, диария, пов-
ръщане, студени вълни с настръхване на ко-
жата (“студена пуйка” - рязко прекратяване на 
вземането на опиати) и неволни движения на 
краката. 

Успокоителните и сънотворни средства 
са примери за т.нар. депресанти на централна-
та нервна система.

ЦНС депресантите могат да бъдат разделе-
ни в две групи, на база на химичния си състав 
и фармакология:

■	Барбитурати, като например фенобар-
битал, които се използват за третиране 
на безпокойство, напрежение и смуще-
ние на съня.

■	Бензодиазепини, като диазепам, лексо-
тан, транксен, ривотрил, ксанакс, които 
се предписват за лечение на безпокой-
ство, остри стресови реакции и пристъпи 
на паника. Някои бензодиазепини могат 
да бъдат предписани при краткотрайно 
лечение на смущения в съня.

Има много ЦНС депресанти и повечето 
действат на мозъка по един и същ начин - те 
въздействат върху невромедиатора гама-ами-
нобутиринова киселина (ГАБК). ГАБК дейст-
ва, като намалява мозъчната активност. Въпре-
ки че различните категории ЦНС депресанти 
действат по уникален начин, в основата си те 
имат способността да повишават ГАБК актив-
ността, която има успокоителен или подпо-
магащ съня ефект. Независимо от полезните 
ефекти за хора, страдащи от безпокойство и 
смущения в съня, към барбитуратите и бензо-
диазепините човек може да се пристрасти и те 
трябва да се употребяват само по начина, по 
който са предписани.

ЦНС депресантите не трябва да се ком-
бинират с никакви медикаменти и вещества, 
които причиняват сънливост, включително 
предписани болкоуспокояващи лекарства, 
определени лекарства, които се продават без 
рецепта срещу настинка или алергия или ал-
кохол. Ако се комбинират, те могат да доведат 
до забавяне на дишането или да забавят и дей-

ността на сърцето и дишането, което може да 
бъде фатално.

Непоследователната продължителна упо-
треба на високи дози ЦНС депресанти може 
да доведе до зависимост и тежка абстиненция. 
Тъй като те действат, като забавят мозъчната 
активност, възможната последица на злоупо-
требата е такава, че когато човек спре да взема 
ЦНС депресанти, мозъчната активност може 
да отскочи до точка, при която могат да се 
появят пристъпи. Ако човек смята да спира 
употребата на ЦНС депресанти или който е 
спрял и претърпява симптомите на отказване-
то, трябва да се обърне към лекар и да потърси 
медицинско лечение.

Често злоупотребата с ЦНС депресанти на-
стъпва заедно със злоупотребата с друго веще-
ство или наркотик, като алкохол или кокаин. 

РСР (ФЕНЦИКЛИДИН)
РСР (фенциклидин) е бил разработен през 

1950 г. като интравенозно обезболяващо. Упо-
требата му от хората се прекратява през 1965 
г., защото пациентите често ставали обезпоко-
ени, дезорентирани и ирационални по време 
на възстановяването си от обезболяващото 
въздействие. РСР е нелегално произвеждан в 
лаборатории и се продава на улицата най-чес-
то под името ангелски прах. Джойнт убиец е 
името, с които РСР се асоциира, когато е сме-
сен с марихуана. Разнообразието от улични 
имена за РСР отразява странно и променливо 
въздействие.

РСР е „дисоциативен наркотик“, т.е., че из-
кривява зрителните и звуковите възприятия и 
поражда усещане за отделяне (дисоциация) от 
околната среда и от собствената личност. Дис-
оциативните наркотици действат, като проме-
нят разпределението на невромедиатора глу-
тамат по целия мозък. Глутаматът е обвързан 
с възприятието за болка на човек, отклика към 
околната среда и паметта.

РСР е бял, чист прах, който лесно се раз-
тваря във вода или алкохол. Има отличителен 
горчив, химичен вкус. РСР може да се смеси 
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лесно с бои и се появява на пазара на незакон-
ни наркотици в разнообразие форми от таб-
летки, капсули и оцветени прахове. Обикно-
вено с него се злоупотребява по един от трите 
начина: смърка се, пуши се или се поглъща. 
Що се отнася до пушенето, РСР често се при-
лага към листен материал на канабис.

РСР води до пристрастяване - многократна-
та злоупотреба с него може да доведе до нуж-
да и натрапчиво поведение, стремящо се към 
повтаряща се употреба. Първо въведено като 
уличен наркотик през 1960 г., РСР бързо доби-
ва репутация на наркотик, който може да пре-
дизвика лоши реакции и който не си струва ри-
ска. След еднократна злоупотреба с РСР много 
хора отказват да го направят отново съзнател-
но. Други приписват продължителната си зло-
употреба на усещането за сила, власт, неуязви-
мост и сковаващ ефект върху съзнанието.

Много от тези, които злоупотребяват с РСР, 
са докарвани в спешните отделения заради 
свръхдоза РСР или заради неприятното пси-
хическо въздействие на наркотика. В болница 
или в обстановка на задържане тези хора чес-
то стават агресивни или склонни към самоу-
бийство и са много опасни за себе си и за дру-
гите. Те трябва да бъдат държани в спокойна 
атмосфера и да не се оставят сами.

В малки до умерени дози психическото въз-
действие на РСР включва леко учестяване на 
дишането и изразително покачване на кръвно-

то налягане и пулса. Дишането става повърх-
ностно, настъпва зачервяване и обилно поте-
не. Също могат да настъпят обща скованост 
на крайниците и загуба на мускулна коорди-
нация.

При високи дози на РСР кръвното наляга-
не, пулсът и дишането спадат. Това може да 
е придружено с гадене, повръщане, замъглено 
виждане, трепване на очите нагоре и надолу, 
гледане в една точка, загуба на баланс и зама-
яност. Високи дози РСР могат също така да 
причинят припадъци, кома и смърт (въпреки 
че смъртта настъпва от инцидентно наранява-
не или самоубийство по време на опиянение-
то с РСР). Високите дози могат да причинят 
симптоми, подобни на тези на шизофренията, 
като самозаблуда, халюцинации, параноя, хао-
тично мислене, усещането за дистанциране от 
околната среда и мускулна скованост. Говорът 
често е неорганизиран и изопачен.

Хората, които злоупотребяват с РСР про-
дължително време, съобщават за загуба на па-
метта, трудности с говора и мисленето, депре-
сия и загуба на тегло. Тези симптоми могат да 
продължат до една година след спирането на 
злоупотребата с РСР. За смущения в настро-
ението също е съобщено. РСР има седативно 
(успокояващо) въздействие и взаимодействи-
ето с други седативни, действащи на централ-
ната нервна система, като алкохол и бензодиа-
зепини, могат да доведат до кома. 



Материалът се разпространява безплатно
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