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1. ВИДОВЕ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА.
ПРИЧИНИ ЗА УПОТРЕБА. РИСКОВИ
И ПРЕДПАЗВАЩИ ФАКТОРИ.
МИТОВЕ И ФАКТИ
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Информационен
блок

Психоактивните вещества променят начина, по който функционира организмът. Те се делят на наркотични и ненаркотични.

Краткотрайните ефекти на някои ненаркотични вещества като алкохол, никотин, кофеин, могат да накарат хората, да се почувстват по-добре. Те са разпространени и толерирани в нашето общество, но прекомерната им употреба води до зависимост и вреди на здравето.
Наркотиците са природни или синтетично получени вещества, които чрез директно въздействие на определени мозъчни структури оказват влияние върху психиката на човек и притежават потенциал за развитие на злоупотреба и зависимост.
Значим дял от тези вещества са медикаменти, които са жизнено важни за болните хора и се предписват за лечение.
Някои наркотични вещества са много по-силни и опасни от други и не се използват в медицината в
нашата страна. Разновидностите на един наркотик, също имат различна сила. Свободната им употреба
е забранена от закона.
По начина си на действие психоактивните вещества (ПАВ) се разделят на няколко големи
групи:
Депресанти – алкохол, почти всички успокоителни лекарства за страхови разстройства, сънотворни и барбитурати. Те обикновено ни карат да се чувстваме отпаднали и
апатични. Това не са вещества, предизвикващи депресия.

Опиати – кодеин, хероин, метадон, почти всички обезболяващи лекарства, като
морфин и др. Те предизвикват нечувствителност към болка.
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Стимуланти – кокаин, амфетамини, екстази,
кофеин. Те предизвикват чувство на сила и ни
държат будни.

Канабиноиди – всички форми на канабис
(в т.ч. марихуана, хашиш, хашишово масло и
т.н.), които предизвикват усещане за отпускане.

Халюциногени – ЛСД, магически гъби,
екстази, псилоцибин, мескалин, пейота кактус.
Тези ПАВ предизвикват обостряне и промяна
на възприятията.

Разтворители /инхаланти/– ацетон,
бензол, етер, бензин, лепила, толуол и т.н. Те
предизвикват чувство на зашеметяване и отнесеност.

Други – никотин, диазотен оксид („райски
газ“), фенциклидин (РСР, „ангелски прах“).
Към тази група се причисляват ПАВ, които
не спадат към никоя от другите групи.

Нови психоактивни вещества или дизайнерски дроги – това наименование
не означава, че веществото е ново. Много от тези вещества са разработени отдавна от
фармацевтичната индустрия или дори се срещат в природата. Това, което е ново, е търговията с тях с цел да се използват като психоактивни вещества. Някои от тях са добре
известни природни вещества, чието използване не е регламентирано, включително и вещества с традиционна употреба от древни времена. Огромната част от тях никога не са били
изследвани или прилагани върху хора, преди продажбата им да започне. Употребата им крие
разнообразни рискове, включително и риск от смърт.

Знаете ли,
че.... ?
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Психоактивните вещества могат да се класифицират и според това, дали са естествени или сътворени от човека (синтетични), от растение, груби смеси от вещества или самоятелни, пречистени химикали.
Третата класификация разделя психоактивните вещества на:

•психоактивни вещества, които може да

се придобият по законен път чрез лекарско
предписание (медикаменти), или ПАВ които се продават свободно (алкохол, тютюн).

•незаконни психоактивни вещества – този

термин се отнася за тези психоактивни субстанции,
чието производство, разпространение, продажба и
употреба е забранено от закона.

Според нормативната уредба "наркотично
наркотично вещество"
вещество означава всяко упойващо и психотропно вещество, посочено в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или
депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации
или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.

Смъртни случаи при зависимост от наркотици в света, 2017 г.

Знаете ли,
че.... ?
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Смъртните случаи са свързани с :

Фиг. 1*

Косвени смъртни случаи, които са резултат
от употребата на вещества, действащи
като рисков фактор за развитието на различни заболявания и наранявания.

Директна смърт от употреба на ПАВ.
Това са смъртни случаи, причинени от
предозиране на алкохол или незаконно
използване на наркотици.

Незаконната употреба на наркотици е причина за над 750 000 смъртни случая през 2017 г. Това е почти двойно
повече от смъртните случаи от убийства - 400 000.
Над 166 000 души в света умират от предозиране с наркотици всяка година.
Повече от половината от тези, които умират от предозиране с наркотици, са на възраст между 15 и 49 години.
Смята се, че около 1,5 % от хората в света са зависими от наркотиците.
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*Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) Results. Seattle, United States: Institute for
Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018.
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Никой не започва употреба на наркотични вещества с намерението да
стане зависим. Прочетете комикса и обсъдете с приятелите си причините за употреба на психоактивни вещества.

Комикс

5
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Причини за употреба на наркотични
вещества
Групова
работа
Хората употребяват психоактивни вещества по различни причини:

За да се чувстват добре. Основната причина, поради която хората използват ПАВ, е за да променят своите емоции и да се почувстват по-добре. Съществуват много начини за промяна и без да се
употребяват вещества, например спортуване, слушане или изпълнение на музика, танцуване, рисуване,
посещение на кино, разходки сред природата, влюбване. Списъкът вероятно е безкраен и включва почти
всички дейности, които ни карат да се чувстваме добре. Мартин се притеснява от старата си травма
как ще се представи, но след победата в мача изпитва радост и еуфория. Това е нужно за физическото и
психичното ни здраве, точно както смехът и сънуването през нощта са жизненоважни за благополучието ни.
Психоактивните вещества осигуряват лесен и бърз път към подобни преживявания, но това първоначално усещане за еуфория е последвано от други ефекти, които се различават според вида на използвания наркотик. Например, при стимуланти като кокаина, в "пиковия момент" възниква чувство за сила,
самочувствие и повече енергия, последвано от тревожност, отпадналост и безсъние.
За да се чувстват по-добре. Някои хора, които страдат от социална тревожност, нарушения,
свързани със стрес или депресия, започват да употребяват наркотици в опит да намалят чувството
на неразположение или страдание. Отборът на Сашо е загубил в мача, а той изпитва вина за това. В
опит да промени състоянието си и да спечели вниманието на приятелите си приема предложението на
Влади да пуши трева. Стресът може да има важна роля в началото на употребата на наркотици, продължаващата злоупотреба, или за повторна употреба/рецидив при хора, които се възстановяват от
пристрастяване.
Тъй като психоактивните вещества карат хората да се чувстват различно, лекарите и пациентите
винаги са разчитали на тях за справяне със симптомите на болестите. Например опиумът, морфинът и
алкохолът са широко използвани в медицината през ХІХ век. Тинктурата от марихуана също е била популярно лекарство. В края на ХІХ век кокаинът се рекламира като чудодейно лекарство и панацея. Такъв
тип лечение може да съдейства за отклоняване на вниманието на боледуващия от симптомите, но ако
не се провежда лечение за основния проблем, той ще прибягва до наркотика отново и отново, докато
развие зависимост.
За да се справят по-добре. Схващането, че психоактивните вещества могат да подобрят физическата издръжливост и познавателните функции, може да провокира първоначалното експериментиране и продължаващата злоупотреба с анаболни стероиди и наркотици.
Мартин се притеснява, че е боледувал и може да не се представи добре на футболното първенство.
Склонен е да пробва с допинг, но приятелите му го разубеждават.
"Защото другите го правят." В това отношение юношите са особено уязвими, поради силното
влияние на натиска от страна на връстниците, при тях е по-вероятно, например, да се включат в групи,
в които да демонстрират "сензационно", "смело" или предизвикателно поведение. Нина провокира любопитството на Мартин със становището си, че „Всички готини хора пушат!“.
Някои юноши започват да пушат тютюн и марихуана, макар че не харесват ефектите им, само за
да се чувстват приети от групата.
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Причини за употребата на психоактивни вещества от младежите /в %/

Проучване

Отговорете на въпрос „Според Вас каква е причината връстниците Ви
да употребяват наркотици?“

ПРИЧИНИ ЗА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

За удоволствие

54,6%

За да бъдат приети от другите (групата, компанията)

53,6%

От любопитство

49,2%

За да подтиснат собствени проблеми при общуването

41,1%

За да отстранят психологически стрес

38,3%

За да се почувстват един от тях

37,6%

За да се откъснат от действителността

36,4%

Защото се чувстват самотни

33,2%

Защото човек или хора, които харесват, употребява наркотици

29,7%

От скука

26,1%

За да покажат, че са самостоятелни личности

21,1%

В повечето случаи някой ги принуждава

19,5%

Просто защото е лесно достъпно

14,6%

Просто защото са млади, а младите хора…

12,1%

Защото възрастните не харесват това

9,7%
Таблица. 1
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Данните са от изследването „Нагласи и употреба на ПАВ сред учениците
в гимназиален курс на обучение (VIII – XII клас) – Варна 2018“, проведено от
Глобал Метрикс, по поръчка на НФЦНН.

Ако приемането на дрога кара хората да се чувстват добре или по-добре,
какъв е проблемът?
В началото хората възприемат употребата на наркотици като средство, което ще им помогне да
се почувстват по-добре или да изглеждат по-добре в представите на другите. Те вярват, че могат да
контролират използването им, но това бързо се променя.
С течение на времето, ако употребата продължава, изпитването на удоволствие постепенно намалява и злоупотребата с наркотици е необходима просто, за да се чувстват „нормално“. Някои хора могат
да започнат да изпитват необходимост да вземат по-високи дози или по-често, дори и в ранните стадии
на употреба.

Зависимите стигат до момент, когато търсят и взимат наркотици, въпреки огромните проблеми,
които причиняват на себе си и своите близки.
Дали продължаващата употреба на наркотици е резултат на доброволно поведение?
Кога употребата прераства в злоупотреба?
Първоначалното решение за употреба на наркотици е най-вече на доброволен принцип. Постепенно се
нарушава способността на човек за самоконтрол при употребата. (Фиг.2)

Изследванията на зависими лица показват промени в
областите на мозъка, които
са от решаващо значение за
вземането на решения, ученето, паметта и самоконтрола. Учените смятат, че
тези изменения променят начина, по който функционира
мозъкът и може да обяснят
устойчивото и разрушително поведение при пристрастяване.
Фиг. 2
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Защо някои хора се пристрастяват към наркотиците, а други не? Кои фактори
определят дали един човек ще се пристрасти?
Както и при всяка друга болест, предразположението към развитие на зависимост се различава при
отделните хора. Въздействието на наркотиците зависи и от човека, който ги приема – от неговата
възраст, тегло, пол, генетично наследство, здравословно състояние. Различни фактори могат да бъдат
рискови за употребата на наркотици, а други предпазващи.
Проучванията през последните две десетилетия се опитват да определят как започва и прогресира
злоупотребата с наркотици. Много фактори могат да бъдат свързани с риска дадено лице да злоупотреби с дрога. Рисковите фактори, може да повишат вероятността за злоупотреба с наркотици, докато
защитните могат да намалят риска. Изследователите са открили, че младежите, при които се наблюдава бързо нарастване на злоупотребата с наркотични вещества имат високи нива на рискови и ниски
нива на защитни фактори.

2
Задача

РИСКОВИ И ПРЕДПАЗВАЩИ ФАКТОРИ ЗА УПОТРЕБАТА НА
НАРКОТИЦИ
Помислете и обсъдете със съучениците си кои индивидуални особености, фактори от заобикалящата среда – семейството, училището,
връстниците, общността в квартала, медиите могат да бъдат рискови
и кои предпазващи за употребата на ПАВ.

РИСКОВИ
ФАКТОРИ

ПРЕДПАЗВАЩИ
ФАКТОРИ

Индивидуални осОбености

Семейство

Приятели

Училище

. . . . . . . .

Нито един фактор сам по себе си не определя дали човек ще се пристрасти към наркотиците. Необходимо е да бъде отчитано, че повечето хора с повишен риск от злоупотреба не започват да ги употребяват или не стават зависими. Също така, рисковият
фактор за един човек, може да не бъде такъв за друг.
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РИСКОВИ ФАКТОРИ
Индивидуални особености

Групова
работа

Проблеми в общуването, липсата
на възможности за развитие на познавателните интереси и способности,
затрудненията в процеса на обучение,
неефективното прекарване на свободното време са фактори, които подкрепят употребата на наркотици.

Дом и семейство
Взаимоотношенията в семейството
в периода на детството, както и някои
семейни ситуации могат да повишат риска от по-късна злоупотреба с наркотици, например, когато са налице: нарушени
взаимоотношения между родители и деца,
липсата на подкрепа и насърчаване на личностното развитие на децата от страна
на родителите, неефективен родителски
контрол и надзор.

Връстници и училище
Приятелите и връстниците имат най-голямо влияние по време на юношеството. Подражанието или външната принуда могат да провокират първоначалната употреба на тютюн,
алкохол или други наркотици.

Общество
Социални стандарти, които подкрепят и допускат
употребата и формират убеждения, че злоупотребата с алкохол, тютюн и наркотици е нещо обикновено.
Достъпността на психоактивните вещества, разпространението на моделите за употреба, законодателство, което подкрепя и допуска употребата, неблагоприятно икономическо положение повишават риска
от злоупотреба.
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ПРЕДПАЗВАЩИ ФАКТОРИ
Индивидуални особености
Развитие на интересите и способностите.
Позитивна самооценка. Формиране на умения за
постигане на близки и далечни цели. Развитие на
уменията за самоконтрол. Преодоляване на проблеми в поведението и затруднения в ученето.

Дом и семейство
Семействата могат да осигурят защита срещу злоупотребата с наркотици по-късно, когато е
налице: силна връзка между децата и родителите;
участие на родителите в живота на детето, както и ясни граници и последователно прилагане на
дисциплина, отворена комуникация и подкрепящо
поведение.

Връстници и училище
Подкрепа от страна на връстниците. Ефективно прекарване на свободното време. Позитивна комуникация и изяви.

Общество
Развитие на позитивна обществена среда, която подкрепя моделите на неупотреба. Законодателство, което ограничава производството, разпространението и употребата на наркотични вещества.

Общият риск за употреба и пристрастяване се влияе от индивидуалните особености, заобикалящата среда – семейството, училището, връстниците, общността в
квартала, медиите. Полът, расата и географското местоположение може да окажат
влияние върху това, кога и как децата започват да злоупотребяват с наркотици.
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При подрастващите се наблюдава психо-физиологична уязвимост към ефектите от въздействието на психоактивните веществата. Една от областите на мозъка – префронталния
кортекс, все още се развива по време на юношеството. (Фиг.3).

Знаете ли,
че.... ?

Тя е свързана с развитието на умението за оценяване на ситуацията и
вземане на обосновани решения. Фактът, че тази важна част от мозъка при
юношите, все още е в процес на съзряване, ги излага на повишен риск от лоши
решения (като например опити с наркотици или продължаваща злоупотреба).
Поради това, употребата на психоактивни вещества, когато мозъкът все още
се развива, може да има сериозни и трайни последствия.

Фиг. 3

Какви други фактори повишават риска от зависимост?
Ранното въвеждане. Въпреки, че приемането на вещества, на всяка възраст, може да до- Информационен
веде до пристрастяване, изследванията показват, че колкото по-рано човек започне да упоблок
требява наркотици, толкова по-вероятно е това да прогресира до по-сериозна злоупотреба.
Това може да е свързано с влиянието на наркотиците върху развиващия се мозък, взаимодействието в
системата от биологични и социални фактори на риска, включително и генетична предразположеност,
психични заболявания, нестабилни семейни отношения, излагане на физически или сексуален тормоз.
Действието се определя и от начинА на употреба на психоактивните вещества.
Наркотичните вещества могат да бъда приемани чрез пушене, инхалиране, смъркане, ядене, пиене или
инжектиране.
Пушенето на наркотика или инжектирането му във вената засилва вероятността
за пристрастяване. Наркотикът достига до мозъка за няколко секунди, като генерира силен прилив
на удоволствие. Това усещане избледнява в рамките на няколко минути, като постепенно спада до
по-ниски нива от нормалното състояние. Това чувство кара хората да повтарят употребата на
наркотици в опит за възвръщане към това състояние.
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Какви са рисковете от комбинираната употреба на алкохол
с други психоактивни вещества?
Освен рисковете за здравето от употребата на ПАВ, съществуват значими
рискове от съвместната употреба на
алкохол и наркотици. Рисковете могат да
бъдат наблюдавани в два аспекта:
Първо:
алкохолът
увеличава
многократно рисковете, които носят наркотиците при самостоятелната им употреба.
При такава комбинация страничните
ефекти настъпват при употребата и на много по-малка доза от наркотика.

•При употреба на алкохол и екстази настъпва много по-бързо обезводняване на организма, което може
да причини смърт.

•Съвместната употреба на алкохол и кокаин провокира епилептични пристъпи.
•При употреба с хероин се подсилва подтискането на дихателния център. При по-голяма доза може да
настъпи наркошок и смърт.

Второ: създават се и изцяло нови странични ефекти и рискове, които не се
наблюдават при самостоятелна употреба на наркотика.
Например употребата на алкохол и кокаин води до бъбречна недостатъчност, която е малко вероятно да настъпи при употребата единствено на кокаин.
Някои рискови фактори могат да бъдат по-силни в определени етапи от развитието – например натиска от връстници по време на тийнейджърските години. Някои защитни фактори, като силната връзка
родител-дете, може да има по-голямо въздействие за намаляване на рисковете в начална училищна възраст. Рисковите и защитните фактори засягат хората от всички групи, но те могат да имат различен
ефект в зависимост от възрастта на лицето, пола, етническата принадлежност, културата, социалната и околната среда. На колкото повече рискови фактори е изложено дадено лице, толкова по-голяма е
вероятността приемането на дрога да доведе до злоупотреба и пристрастяване.

3

МИТОВЕ И ФАКТИ
Прочетете твърденията и отбележете дали това е мит или факт.

Задача

ТВЪРДЕНИЯ
Кварталът и приятелите са решаващият фактор подрастващите
да посегнат към наркотиците
Канабисът е безвреден
Канабисът помага да се отпуснеш преди изпит
Пушенето на канабис води до употреба и на други наркотици
Клубните наркотици не са много опасни и са предвидими

14

ФАКТ МИТ

Мит: Кварталът и приятелите са решаващият фактор подрастващите да посегнат към
наркотиците

Факт: Подрастващите наистина може да бъдат подтикнати към това от приятели или могат да възприемат модели на поведение, общи за приятелската група, но употребата е свързана
с личен избор. Основният рисков фактор за употреба на дроги е не “злият дилър”, а отношенията с най-близкото социално обкръжение и подкрепата, която получава детето в семейството.

Мит

Мит: Канабисът е безвреден
Факт: Канабисът е най-разпространеният незаконен наркотик сред младите днес и е много
по-достъпен от всякога. Неговата употреба води до много проблеми със здравето, социалния
живот, ученето и поведението.

Мит

Съществува разлика между мозъчната химия на младите и възрастните хора. Вредата от
употребата на марихуана е по-голяма при подрастващите, защото техните мозъчни структури
все още са в процес на изграждане. Всекидневната употреба на канабис при младите хора води
до увеличаване на риска от психози в по-късна възраст.
Мит: Канабисът помага да се отпуснеш преди изпит
Факт: Употребата на канабис засяга концентрацията на вниманието, способността за запомняне и адекватно възприемане на средата.

Мит

Докато трае неговото въздействие изпълнението на интелектуални задачи, изискващи запомняне и логично мислене или на задачи, изискващи добра преценка и координация на движенията
е влошено.
Мит: Пушенето на канабис води до употреба и на други наркотици
Факт: Това послание е много опасно, защото може да създаде у младите хора нагласата, че е
нормално след като си пушил марихуана, да преминеш на нещо по-сериозно.
Изследванията показват, че има връзка между употребата на канабис и други психоактивни
вещества, но не е доказано, че връзката е причинно-следствена. Възможно е хората, които са
предразположени към употреба на психоактивни вещества по ред причини, да започват употреба на тези, които са леснодостъпни: алкохол, тютюн, марихуана.

Мит

Мит: Клубните наркотици не са много опасни и са предвидими
Факт: Този вид наркотици имат стимулиращо въздействие върху мозъчната дейност. Използват се главно при различни партита на открито и закрито. Те са опасни поради ефектите, които предизвикват: повишаване на кръвното налягане, стимулация на мозъчните тъкани
и структури, превъзбуда, намаляване на умората и апетита. На такива места се употребява и
много алкохол. Комбинацията на алкохол и наркотици може да е много опасна и да доведе до непредвидими последствия.

Проведете беседа
със свой роднина или
приятел, свързана с
„Митове и факти за
наркотиците“ и обсъдете представените твърдения.

Мит

Проучване
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2. Психоактивни вещества –
последици, свързани с употребата.
Канабис и екстази
КАНАБИС
Канабисът е най-разпространеният нелегален
наркотик в България. Родината на индийския коноп
Информационен (Cannabis sativa) е Индия, но между отделните му
разновидности има множество биологични, химичеблок
ски и/или морфологични различия.
В растението могат да бъдат открити над 500 химични
вещества, като основното активно вещество, което въздейства върху психиката, е делта-9-тетрахидроканабинолът
(ТНС).
Сортовете канабис и техните продукти се различават по
процентно съдържание на ТНС.

КАНАБИСОВИ ПРОДУКТИ И ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ
Марихуаната
Ганджата

(Marijuana) е смес от цъфтящи връхчета (съцветия) и листата около тях.

се приготвя от изсушени пъпки и съцветията.

Съдържанието и в двата продукта на THC е средно 9-12% за страни от Европейския съюз (ЕС).
(Hashish) се получава от смолата на канабиса. Цветът варира от светлокафяв до черен. Съдържанието на THC е средно 14 -21% за EС.
Хашишът

Хашишовото олио (Cannabis/Hash oil) е извлек с кафяв цвят. Той е с много по-висока концентрация на
THC – средно 50 - 60% за EС.

УПОТРЕБА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Обикновено канабисът се пуши самостоятелно или
смесен с тютюн в саморъчно направени цигари (джойнт, масур, конус), в наргиле или лула („бонг“).
Канабисът може да има много различно по сила въздействие - някои разновидности (напр. т. нар. skunk) са
много силни и с натрапчив мирис. Ефектите варират
значително от съдържанието на ТНС в продукта, средата, индивидуалните характеристики, емоционалните
проблеми в момента и очакванията на употребяващия.
Повишеното търсене на канабис провокира селектирането на нови сортове. Общото в тези сортове
е много по-високото съдържание на ТНС. В резултат
на това, е регистрирано многократно увеличение на
търсенето на медицинска помощ поради интоксикации,
зависимост, психози, битови и пътни инциденти.
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1

НЕ, БЛАГОДАРЯ – МОГА И БЕЗ ТОВА!
Прочетете комикса и обсъдете с приятелите си въпросите: Защо някои
юноши пушат марихуана, а други - не? Какви са ефектите, които очакват
от въздействието й? Защо някои вземат екстази?

Комикс

17
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ИМА РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ ЗА УПОТРЕБАТА НА КАНАБИС
Някои юноши пушат трева, защото виждат своите братя, сестри, приятели или дори
Групова
по-възрастни членове на семейството да го правят. Други употребяват марихуана, тъй като
работа
техни приятели им предлагат и очакват да го сторят. Румен подава запалената цигара и провокира другите да опитат с думите: „Кой не е задръстен?“. Причината някой да посегне към
наркотиците е желанието да принадлежи към определена група. Ако другите оказват натиск
върху вас, се оказва трудно да откажете дори и да го искате. Понякога някои юноши взимат наркотици,
за да докажат, че може да го направят и не ги е страх. За да откажеш, се изисква смелост.
Някои могат да мислят, че е готино да се пуши марихуана, тъй като са слушали песни, гледали са
филми по телевизията и в киното, в които това е представено като очарователно поведение. Сашо
навярно вярва в това и подканя Вяра да се присъедини към тях, като казва „Трябва да се живее опасно“.
Други го правят от любопитство, за да разберат какви са ефектите от употреба. А може би просто
наркотиците са твърде достъпни.
КАКВИ СА КРАТКОТРАЙНИтЕ ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ ОТ УПОТРЕБА НА КАНАБИС?
За да има ефект едно вещество върху нервната система, то трябва да се свърже с конкретен рецептор в мозъка. СВD, СВN и THC на канабиса се свързват с вече същесвуващи
Информационен
човешки рецептори в нашия организъм по модела на ключ – ключалка (Фиг.1)

блок

Фиг 1

Различните сортове канабис съдържат различно съотношение на веществата тетрахидроканабинол (THC), който има психоактивни свойства и канабидиол (CBD), който няма психоактивни свойства.

Следователно, при едно и също количество на ТНС, но при различно количество на CBD
в сортовете и продуктите на канабис, ефектите върху емоциите, възприятията, мислите и усещанията на тялото могат да бъдат различни. Синтетичните канабиноиди не
притежава CBD, затова са много опасни.
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При сортове канабис, с по-високо количество на СВD, който няма психоактивни свойства, въздействието на THC от канабиса е свързано с:

•Приповдигнато настроение, глуповато веселие, приказливост, намаляване на задръжките и комплексите;

•Усещане на чувство за съпричастност с околните. Употребилият канабис може да извърши глупави и
необясними неща, за които след това да се чувства неудобно;

•На Сашо му става неловко от смеха на другите и отпива от бутилка с бира. Комбинацията на канабис
с алкохол води до замайване, гадене, повръщане и дезориентация;

•Усещане за „забързано“ време. Вяра се чувства объркана и е притеснена, че времето е напреднало и
трябва да се прибира;

•Някои хора не чувстват абсолютно нищо, когато пушат марихуана.
При сортове канабис, с по-ниско количество на СВD се проявяват по-силно
ефектите на психоактивния ТНС като:

•Отпускане и усещане, че не е необходимо да вършиш каквото и да е;
•Наблюдава се изостряне на възприятията;
•При по-високи дози може да се появят халюцинации (чуване/виждане на несъществуващи гласове, музика, форми, картини), чувство за дезориентираност, пристъп на паника, силен страх и безпокойство;

•Натрапливи мисли, че околните го/я „наблюдават или преследват“;
•Изпълнението на задачи, изискващи запомняне и логично мислене или на задачи, свързани с добра преценка и координация на движенията е влошено;

•Възможно е да настъпи внезапна умора и заспиване.

Тези ефекти могат да провокират поведение, което да се
окаже опасно и да доведат до инциденти с фатален край за употребяващия или околните (напр.
шофиране след употреба).

Без значение е какви са причините, поради които други употребяват, на колко много тениски, шапки,
бутилки виждате отпечатан лист с марихуана, или колко групи пеят за това, не забравяйте, че:

Вие не трябва да употребявате марихуана, само защото мислите,
че всички останали го правят.
Противно на общоприетото схващане,
повечето юноши не употребяват марихуана!
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Мартин отказва да пуши, като споделя, че не му харесва да прави това.
Други могат да кажат без притеснение:
- Не, благодаря – мога и без това!
- Предпочитам да съм си аз .....
- С вас ми е добре – не е необходимо
да пуша трева, за да го разбера!
Имате основание да кажете всяко едно от
тях или просто да откажете, защото притежанието на канабис е незаконно и
рискувате да попаднете под ударите на
закона.

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите канабисът е високорисково наркотично вещество, което не се използва в
медицината и следователно е незаконно.
Според Наказателния кодекс, който произведе,
преработи, придобие, разпространява, съхранява,
държи, превозва или пренася такова вещество се
наказва с лишаване от свобода и парична глоба.
Разпространението включва и даването или
продаването на малки количества на приятели.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ПРИ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА НА КАНАБИС?

Информационен
блок

Независимо от причините, поради които младите хора започват да употребяват канабис, те не винаги са наясно с възможните опасности от злоупотребата
с наркотика.

•При продължителна употреба по правило се развива зависимост. Тогава наблюдаваме:
- Увреждане на краткосрочната памет и възможността за концентрация;

- Употребяващите стават вяли, кръгът от интересите им се стеснява и губят желание за постигане
на цели, които преди това са ги интересували. Това повлиява върху успеха в училище, постиженията в
спорта и други области на интересите им;
- Налице е раздразнителност и напрегнатост, безпокойство и проблеми със съня;
- Развива се умерен толеранс (нужда от по-високи дози за постигане на ефект);
- Редовното пушене на канабис, смесен с тютюн може да доведе и до зависимост към никотина.

•Тъй като вдишваният дим при пушенето на канабис съдържа катран и други вредни съставки (катранът е с 50% повече отколкото при цигарите с високо съдържание на катран), при редовна употреба значимо нараства рискът от белодробен рак, хроничен бронхит и други белодробни заболявания.
Високото ниво на активното вещество (ТНС – тетрахидроканабинол)
в продавания канабис през последните години води до много по-бързо развитие на зависимост и съпътстващи психични заболявания (психози). Това би
могъл да си ти!
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2
Задача

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО
Обозначете в рисунката, кои са краткотрайните ефекти и дълготрайни
рискове от употребата на канабис!

ДЪЛГОСРОЧНИ

КРАТКОСРОЧНИ

Фиг. 2

Знаете ли,
че.... ?

При употреба на марихуана настъпват значителни нарушения в познавателните процеси чрез които се обработва информация.

Това включва: нарушения на възприятията, вниманието, решаването на логически задачи, език, памет,
учене. (Фиг.2)
Мозъкът на човека естествено произвежда съединение, подобно, но не идентично с THC. Нарича се
анандамид (вътрешно блаженство), защото регулира множество процеси в мозъка и вътрешните органи като се свързва със специални рецептори, наречени канабиноидни рецептори.
Когато човек употребява марихуана, чрез кръвообращението химичните вещества (THC) се прикрепят към канабиноидните рецептори, като ги активират в по-висока степен, възпрепятстват нормалната невротрансмисия и впоследствие ги разрушават.
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Областите на мозъка с най-много канабиноидни рецептори са малкият мозък, мозъчната кора и лимбичната система. Ето защо марихуаната влияе върху мисленето, решаването на проблеми, сетивата,
възприятията, движението, вниманието и паметта. Ако при употреба на марихуана се опитвате да си
спомните нещо, по-вероятно е да не успеете. В по-дългосрочен план, това може да доведе до влошаване на постиженията в училище и в дейности, в които сте постигали успехи. (Фиг. 3)

Лимбична система
Фронтален
кортекс

Знаете ли,
че.... ?

Малък мозък
Хипокампус

Фиг. 3

Тези центрове на мозъка продължават да се развиват по време на детството и юношеството. Употребата на канабис в този период е изключително рискова за развитието на мозъка и организма на подрастващите. Ето защо, хора, развили зависимост в тийнейджърските си години са загубили средно по 8
IQ точки. Много от тях не възстановяват напълно умствените си способности, дори и да са прекратили
употребата в зряла възраст.
Наблюдава се развитие на психични разстройства, дължащи се на честа, интензивна употреба и/или инцидентна употреба на канабис с високо съдържание на ТНС.
Това включва временни халюцинации, временна параноя, отключване или влошаване на симптомите на
шизофрения, депресия, тревожност, мисли и опити за самоубийство
Употребата на канабис може да увеличи многократно риска от ракови заболявания.
Доказано е, че димът от канабис съдържа някои от същите и понякога дори повече от откритите
химични вещества в тютюневия дим, които причиняват рак. Проучванията разкриват, че този, който
пуши пет цигари с марихуана на ден приема толкова канцерогенни вещества, които причиняват рак, колкото при употребата на един пакет цигари всеки ден.
Ако една жена е бременна и пуши марихуана, възникват проблеми с развитието
на детето.
Проучвания при деца, родени и кърмени от майки, които използват марихуана са показали повишен
риск от увреда на плода и поведенчески проблеми по време на детството и предучилищните години. В
училището, тези деца е по-вероятно да имат проблеми с вземането на решения, паметта и вниманието.

Употреба на канабис в медицината
В много държави са разрешени лекарства, съдържащи THC. Изборът да се разреши използването на
продукти от този канабис е продиктуван от това, че:
- Към момента няма лечение за редица тежко протичащи хронични заболявания (онкологични, инфекциозни, очни, автоимунни);
- Правото на пациенти с такива заболявания е да бъдат намалени болестните им симптоми (болка, мускулни спазми, повръщане, загуба на апетит, безсъние), които не са могли да бъдат овладени с традиционните медикаменти.
Няма европейска страна, която разрешава пушенето на канабис за
медицински цели!
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СИНТЕТИЧНИ КАНАБИНОИДИ
Те са най-разпространените нови психоактивни вещества в България. На улицата някои ги
наричат „чай“, „билка“, „тамян“, „синтетична трева“.

Информационен Синтетичните канабиноиди са химични вещества, чието действие наподобява действиеблок
то на активната съставка на канабиса тетрахидроканабинол (THC). В повечето сличаи тези
ефекти са много по-силни и продължителни. Рисковете от употребата са големи, а зависимостта настъпва много по-бързо.
Обикновено се продават в растителни смеси за пушене. Някои от тези вещества могат да се продават и под формата на течност за електронни цигари. В България е честа практика в цигари с марихуана
да се добавят синтетични канабиноиди и употребяващият няма представа какво купува.
Дори и единична употреба
на синтетични канабиноиди
може да доведе до тежки отравяния и смърт от свръхдоза!

Има различни видове от
тези вещества и всички те са
незаконни в България.

ЕКСТАЗИ /MDMA/
Екстази е високорисково наркотично вещество.

Екстази е синтетичен наркотик, който действа едновременно като стимулант и халюциноген.
Предизвиква енергизиращ ефект и промени в сензорните възприятия.
Предлага се обикновено на таблетки или капсули. Формата, размерите и цветовете на таблетките
са най-разнообразни. Възможно е две таблетки с еднакво изображение, форма и цвят да съдържат различно количество от активното вещество и поради това да имат съвсем различно въздействие. От
друга страна очакваните ефекти на екстази са непредвидими, защото не е ясно какво точно е добавено
в таблетките на черния пазар.
Екстази е наркотик, който пречи на организма да чувства умора и подбужда към физическа активност – например продължително
танцуване на парти. Това е причината, Влади да
сподели, че то „...върви с тази музика“. Когато
е под въздействието му, тялото не е в състояние да отчита добре усещанията, които
служат като сигнали за опасност (изтощение,
замаяност, прегряване, обезводняване, мускулни схващания) и може да се стигне до фатални
инциденти. Поради което, екстази е определено като високорисково наркотично вещество
и е забранено от закона! Твърдението на Влади,
че „екстази не е точно наркотик“ е невярно!
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3

МИТОВЕ И ФАКТИ
Прочетете твърденията и отбележете дали това е мит или факт.

Задача
ТВЪРДЕНИЯ

МИТ

ФАКТ

НЕ МОГА ДА
ПРЕЦЕНЯ

Разрешено е пушенето на марихуана с
медицинска цел
Синтетичните канабиноиди са помалко опасни от марихуаната
С екстази не може да се предозира
Употребата на екстази уврежда
паметта

Мит: Разрешено е пушенето на марихуана с медицинска цел
Факт: Трябва да знаете, че няма европейска страна, която разрешава пушенето на канабис
за медицински цели!

Мит

Има две основни причини за това:

Първо, всеки сорт канабис произвежда редица вещества с различна концентрация. Те могат да варират дори в рамките на една реколта. Следователно – не може да се изчисли необходимата терапевтична
доза за прием.
Второ, вдишването на дима от изгарянето на растителен материал е доказано опасен заради високото съдържание на вредни катрани и канцерогенни частици, които увреждат дихателната система.
Следователно - не може да се контролира приетата доза.
Мит: Синтетичните канабиноиди са по-малко опасни от марихуаната.
Факт: Синтетичните канабиноиди в много случаи са силно действащи вещества, които
могат да причинят тежки и потенциално смъртоносни последици.

Мит

Синтетичните канабиноиди (СК) са
вещества, които имитират действието на
ТНС от растението канабис. Те са най-голямата група нови наркотици, откривани в Европа. Независимо от наличието на някои фармакологични сходства, тези наркотици не бива
да се бъркат с продуктите на основата на природния канабис.
Мит: С eкстази не може да се предозира.
Факт: С eкстази може да се предозира.

Мит

Влиянието на наркотика започва след около 20-30 до 60 минути след поглъщането на таблетката и продължава няколко часа (обикновено 3-6, в отделни случаи и повече). Употребяващите, които
очакват бърз ефект и вземат втора таблетка, защото не го усещат, предозират. Високите дози могат да предизвикат изключително силно повишаване на телесната температура (malignant hyperthermia),
което да доведе до блокиране на мускулите, бъбреците и сърдечносъдовата система. Употребата на
екстази може да причини също сърдечна атака, удар и припадъци при някои хора.
Факт: Употребата на екстази уврежда паметта.

Екстази е токсично за нервните клетки. Последните изследвания върху употребяващи
хора (а преди това и върху лабораторни животни) са показали, че предизвиква дълготрайна
увреда на определени мозъчни структури и последващо разстройство на паметта.

!
Факт

25

3. ЗАВИСИМО И НЕЗАВИСИМО ПОВЕДЕНИЕ.
ИЗБОРЪТ, КОЙТО ПРАВИМ
КАК ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ВЛИЯЯТ
НА МОЗЪКА?
Информационен Независимо от голямото разнообразие на психоактивни вещества, едно от общите им
свойства е въздействието, което имат върху определени участъци в мозъка.
блок
Механизмите на тяхното влияние наподобяват естествените процеси, които протичат
в него и се усещат от човека най-често като преживяване на удоволствие. То е привидно, защото
възниква не като резултат от естествени процеси като глад, жажда, обич, изразяване на емоции или
естетически преживявания.
При задоволяване на тези потребности по естествен път, в определени зони на мозъка протичат
процеси, чиято посока, скорост и последователност са строго регулирани. Те са възникнали в човешкия
мозък в резултат на хиляди години еволюция.

Психоактивните
вещества
въздействат на същите мозъчни
участъци и засягат същите неврохимични процеси, но по различен
начин. Това е и основната причина,
поради която толкова много хора
продължават употребата им дори
при последващо наличие на сериозни
проблеми.

Човешкият мозък е най-сложният орган в тялото. Състои се от много части, които работят заедно. Различните дялове са отговорни за координирането и изпълнението на специфични задачи. Главният
мозък е свързан с интеграцията на информацията, координирането на движенията, аналитичното и абстрактното мислене.
Как се предават съобщенията в мозъка?
Мозъкът е изграден от около 180 милиарда нервни клетки, наречени неврони. Невронът е клетка,
която обработва и предава информация посредством електрически и химически сигнали. Състои се от
звездовидно тяло, съдържащо клетъчното ядро, множество къси израстъци, наречени дендрити и един
дълъг израстък, наречен аксон. Всяка от нервните клетки в мозъка изпраща и получава съобщения под
формата на електрически импулси. След като клетката получава и обработва съобщението, тя го изпраща на други неврони. (Фиг.1)
Мрежи от неврони предават съобщения към различни структури в мозъка,
гръбначния стълб и периферната нервна
система. Тези мрежи координират и регулират всичко, което чувстваме и мислим.
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Невронът включва три важни компонента:
Невротрансмитери. Съобщенията между невроните се предават от химикали, наречени невротрансмитери (медиатори). Винаги, когато мислите или действате аксоните освобождават тези химикали.
В контекста на действието на психоактивните вещества като най-важни медиатори могат да бъдат споменати ендорфини, допамин, серотонин, ацетилхолин, глутамат.
Везикула с невротрансмитери /медиатори/. Медиаторите са затворени във везикули,
които ги освобождават при импулс, изпразват се и отново се пълнят от транспортери, които връщат
медиатора обратно. (Фиг.2)
Рецептори. Невротрансмитерите предават информацията на рецептори, разположени в края на невроните. Невротрансмитерът и рецепторът функционират като "ключ и катинар" - това е специален
механизъм, който гарантира, че всеки рецептор ще изпраща съобщение само след взаимодействие с подходящия за него вид невротрансмитер. Различните невротрансмитери предават различна информация
(отключват различни катинари).

Фиг. 1
Структура на неврона

Аксоните са покрити от миелинова обвивка, която помага на съобщенията да се предвижват по-бързо.
Невробиологичните механизми на въздействие на психоактивните вещества наподобяват естествените неврофизиологични процеси в мозъка.

Какво представлява удоволствието?
Когато сте вкусили любим плод, отпили сте студена напитка в горещ ден, видели сте специален за вас
човек, може би си спомняте прилива на приятни емоции и чувства, свързани с това. Тези чувства са ключ
към нашето оцеляване – в крайна сметка, ако се храните добре, поемате течности и се радвате на общуването с другите ще живеете по-дълго. Удоволствието, което изпитваме е свързано с отделянето
на невромедиатори в мозъка, един от които е допамин.
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Каква е ролята на допамина като медиатор?
В човешкия мозък (както и в мозъка на всички бозайници) съществува „център на удоволствието” –
сложна структура от неврони, които взаимодействат с различни части на централната нервна система, където допаминът играе особено важна роля.
Чрез удоволствието природата ни награждава за това, че сме направили нещо полезно. Това обаче се
регулира от сложна система за „дозиране”. Психоактивните вещества въздействат на същите мозъчни
участъци и засягат същите неврохимични процеси, но по много различен начин като нарушават тази
система.

Предаване на нервни
импулси чрез медиатори между невроните

Фиг.2

Как се регулира дозата на удоволствието?
Медиаторите (като допамин) осъществяват своя ефект посредством свързването си със специфични рецепторни молекули в клетките, като регулаторната система определя количеството на отделения
допамин и броя на свързаните рецептори. (Фиг. 2)
При употреба на наркотици (например кокаин) тази верига се активира много по-силно, в резултат
на което се натрупват големи количества допамин в синаптичните цепки. Тези количества допамин са
много по-големи, отколкото при нормалното активиране на веригата по време на хранене, изразяване на
емоции или естетически преживявания.
Как действат наркотиците на мозъка?
Различните наркотици действат по различен начин, но всички те заблужадават мозъка и провокират
приятни изживявания, които са реакция от влиянието на химикали, вместо на реални преживявания.
защо наркотиците предизвикват зависимост?
Нашият мозък образува паметови връзки, които гарантират, че ние ще повторим жизненоважни дейности, когато те се комбинират с удоволствие или с възнаграждение. Когато тази наградна схема е
активирана, мозъкът отбелязва, че се случва нещо важно, което трябва да се помни и ни учи да го правим
отново и отново, без да мислим за това.
Тъй като дрогите стимулират една и съща схема,
хората се учат да злоупотребяват с тях по един и
същи начин.
Като следствие, употребата на алкохол и наркотици дебалансира регулаторната система на центъра за удоволствие като я изчерпва, в резултат
на което се потиска постигането отново на удоволствие му по друг начин – чрез общуване, хранене,
изразяване на емоции или естетическо преживяване.
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Какво се случва с мозъка, ако продължава употребата на наркотици?
Така както намаляме силата на звука на радиото, когато е твърде силен, мозъкът се нагажда към употребата на наркотици и към огромните удари от допамина (и други невротрансмитери) чрез доставяне
на по-малко допамин или чрез намаляване на броя на рецепторите, които могат да получават и предават
сигнали. (Фиг. 3)
В резултат на това, въздействието на допамина в тази верига на награди и удоволствия от мозъка
на злоупотребяващия с наркотици може да приеме необичайно ниски нива. По този начин се намалява
(дори спира) способността му да изпитва удовлетворение по естествен път от дейности, които е
харесвал преди.

Предаване на нервен импулс при наличие на кокаин

Фиг.3

Ето защо злоупотребяващите стават безчувствени, безжизнени, депресирани и не са в състояние
да правят неща или да се радват на ситуации, които преди това са им доставяли удоволствие. Сега,
те трябва да вземат наркотици, за да приведат нивата на допамин обратно до нормалните. Те трябва
да приемат по-големи количества дрога и по-често, отколкото първия път, за да изпитат същите чувства. Този ефект е известен като толеранс към наркотика.
Концентрацията на серотонин в невроните на кората на главния мозък намалява след продължителна употреба на екстази и не се
възстановява напълно

Знаете ли,
че.... ?
Серотонинът, известен като хормона на
щастието, е вид химическо вещество, което спомага за предаването на нервните импулси в мозъка от клетка на клетка.
Резултатите от нови експерименти, дело
на учени от университета UNIGE в Женева
сочат, че колебания в отделянето му могат
да засегнат област в мозъка, отговорна за
регулирането на гнева. Неправилното функциониране на невротрансмитера по време на
бременност или в детска възраст увеличава
в пъти опасността от по-нататъшно заболяване на мозъка.
Фиг.4
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Комикс
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ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ
Когато хората започват употреба на наркотици, мислят, че не са застрашени
от страничните им ефекти и ще могат да се контролират. Някои може би вярват,
че са различни и това не може да ги нарани. В действителност наркотиците вредят на всички, които ги взимат.
Прочетете комикса и обсъдете с приятелите си: Как се променя с времето поведението на Сашо? Какво го провокира да употребявя дрога и какво го притеснява?

Сашо пробва наркотици и постепнно започва да губи интерес към тренировките, среща се все по-рядко с Диди и Мартин, които не одобряват избора му, усамотява се в стаята си. Започва, все по-често
да посещава места, където се е чувствал добре при употреба на наркотика. Среща се с нови приятели,
които подкрепят поведението му.
Това постепенно го изправя пред нови предизвикателства и избор, който трябва да направи.
В резултат на това се преживяват два аспекта на ситуацията:

•първият е моментът на удоволствието от действието или ситуацията, свързана с него;
•вторият е моментът на „неудоволствието” от загубата на средства, общуването или подкрепата
от другите.

Сашо не само започва да общува по-рядко с Диди и Мартин, но се забърква в ситуация, в която има
нужда от повече средства, за да употребява наркотици. Споделя с Диди, че са му необходими пари и е
взел тайно от портфейла на баща си. Той вярва, че все още може да се справи сам със ситуацията. Но
това се променя, когато разбира, че новите му приятели са откраднали телефона му. Отношението на
Румен, променя доверието, което е имал към тях.
Това го поставя в ситуация, в която трябва да направи избор. В такива моменти е изключително
важно, кой може да го подкрепи – семейството, приятелите, учител или друг възрастен, на който
има доверие.
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Хора като Румен, които печелят от продажбата на наркотици, умело прикриват намеренията си под привидно приятелство. Те знаят, че наркоманът става зависим и от човека, който го
снабдява. Когато купувачът започне да взема наркотика системно, пласьорите вдигат цената.
Употребяващите натрупват бързо дългове към тях и могат да извършат престъпления или да
бъдат въвлечени в други рискови ситуации. Пласьорите използват насилие срещу клиентите си,
като самите те също са застрашени от разправа, ако не се издължат на своя доставчик.

РЕШЕНИЯТА, КОИТО ВЗЕМАМЕ

Комикс

2 Прочетете комикса и обсъдете с приятелите си решението на Сашо.

Какви други избори, би могъл да направи Сашо, които да му помогнат да излезе от ситуацията или напротив – да не се справи и да продължи с употребата на наркотици?
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Не забравяйте, че употребата на наркотици не засяга само потърпевшите, но е и проблем, с който
родителите, приятелите, учителите трябва да се справят. Има няколко важни неща, които всички
могат да направят, за да окажат помощ и подкрепа на приятел, който има проблеми с употребата им.

3

КАК ДА ПОДКРЕПИМ ПРИЯТЕЛ, КОЙТО ИМА ПРОБЛЕМ
С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ?
Разгледайте и обсъдете с връстниците си отделните стъпки
при възникване на проблемна ситуация:

!

Групова
работа

! Не игнорирайте проблема - той няма да изчезне от само себе си. Уточнете какво знаете за това.

Задайте повече въпроси на приятеля си. Назовете ситуациите и последствията с истинските им имена.

! Помислете между какви алтернативи може да бъде направен избор, какви са последствията. Обсъдете ги заедно.
! Правили ли сте подобни избори в рискови ситуации в миналото? Ако да, това добър избор ли е бил

и може ли той или тя да направят същия избор сега. Ако не, или изборът, който сте направили не е бил
добър, какво може да предложите на приятелите си като алтернатива.

! Помислете заедно с кой близък човек може да поговорите и да се посъветвате по този проблем като родител, учител или приятел.
! Поемете отговорност за себе си. Посочете какъв е вашият избор, уточнете какво ще правите,

къде ще бъдете и оставете „вратата отворена” – кажете, че той или тя винаги могат да се присъединят към вас, когато пожелаят.

! Помнете, че зависимостта от наркотиците е поведение, с което е трудно да се справите сам. Отдалечете се за известно време от приятеля си, ако той отказва да промени поведението си. Обсъдете
това с отговорен възрастен, който би могъл да му помогне. Информирайте се какво се случва, кога и с
какво може да подкрепите приятеля си!
КАК ДЕЙСТВИЕТО НА НАРКОТИЦИТЕ ВЛИЯЕ НА МОЗЪКА В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН?
Наркотиците могат да променят важни области в мозъка, които са необходими за поддържане на жизнени функции. Известно е, че едни и същи вид механизми, участващи в развитието
на толеранс може да доведат до дълбоки промени в невроните и мозъчните вериги, с потенциал за сериозни, дългосрочни нарушения при функционирането на мозъка.
Областите в мозъка, засегнати от злоупотребата с наркотици са:

Знаете ли,
че.... ?

Мозъчният ствол - контролира основни (автономни) процеси в човешкото тяло, които са от решаващо значение за живота, като например пулса, дишането, храносмилането и съня.
Лимбичната система - отговаря за емоциите, настроенията, мотивациите и паметта на индивида.
Кората на главния мозък - разделена е на области, които контролират специфични функции – моторни, сензитивни, слухови, зрителни, езикови и социалното поведение.
Хроничното излагане на злоупотреба с наркотици променя и начина, по който структурите на мозъка
си взаимодействат в процеса на регулиране на поведението. Като резултат се нарушава способността
за вземане на обосновани решения и самоконтрол.
Много от психоактивните вещества действат по повече от един от
тези механизми. Злоупотребата с тях
води до пристрастяване.
Зависимостта от психоактивните
вещества е заболяване, изразяващо
се в мозъчни промени, получени вследствие на натрапчиво желание да се
употребяват такива вещества.
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Зависимостта не се появява веднага след първия прием на веществото. Това е
процес, който се развива постепенно и преминава през няколко различни етапа:

I.

Експериментиране:

•Много характерно за подрастващите;
•Не възприемат лесно информация за последствията;
•През този етап подкрепата на средата и семейството за
отказ от употреба е особено важна.

2.

3.

Употребата продължава:

Фаза на активно търсене:

•Ефектите на наркотика са вече познати;
•Търсят се групи за съвместна употреба;
•Децата са убедени, че „могат да спрат, когато поискат“;
•Нужни са по-силни защитни фактори за отказване.

•Кръгът от приятели се стеснява;
•Проявяват се психологически и социални
проблеми;

•Търси се замяна на загубите от употреба на
веществото.

4.

Зависимост:

•Развиват се трайни промени в мозъчните структури;

•Наблюдава се невъзможност за вземане на рационални решения.

Дял от населението с нарушения в употребата на алкохол или наркотици, 2016 г.

Зависимостта от употребата
на алкохол или наркотици се определя от Международната класификация на болестите като наличие на
три или повече индикатора за зависимост за поне месец в рамките на
предходната година.

Фиг.5*

Над 2% от населението в света страда от зависимости към алкохол или незаконни наркотици

Наркотиците създават физическа зависимост и тялото започва да
изпитва наркотичен глад.
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*Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) Results. Seattle, United States: Institute for
Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018.

Също толкова силна е психическата зависимост от приятните чувства и начина на живот, които създават. При развитие на зависимост, когато ефектът на наркотика започне да отслабва или се пропусне
следваща доза се появяват силни, неприятни и болезнени усещания – абстинентни симптоми.
Към определени психоактивни вещества се развива по-силна зависимост.
Никой, който започва употреба, не e мислил, че ще се пристрасти към тях.
За да се появи това заболяване, освен настъпилите промени в мозъка, влияние оказват и други фактори – наследствени (генетични), особеностите на личността, фактори на средата (семейство, приятели), както и други, съпътстващи заболявания. Затова и зависимостта може да бъде психическа и
физическа.
Брой на смъртните случаи от предозиране с наркотици в света

Броят на смъртните случаи от употреба на опиати рязко нараства през последните няколко години.
Опиатите са причина за най-големия
брой случаи на предозиране с наркотици 110 000 през 2017 г.

Фиг.6*

Повечето хора се нуждаят от помощ, за да се справят със зависимостта си от наркотиците. Някои
от тях влизат в болници, други се присъединяват към групи за взаимопомощ и са подкрепяни от специалисти. Често употребяващите не успяват изведнъж – това понякога може да бъде опасно.

4

КОЕ ПОВЕДЕНИЕ Е ЗАВИСИМО И КОЕ - НЕЗАВИСИМО?
Помислете и обсъдете с приятелите си: Какво означава да си зависим?
Какво означава да си независим? Разделете се на групи и направете колажи
по тези теми.

Групова
работа
В процеса на обсъждане бихте могли да дискутирате
следните въпроси:

•Може ли човек да направи такъв избор, който да ограничи възможностите му да прави други
избори, и в резултат на това да се почувства по-малко независим/свободен?

•Може ли човек да направи такъв избор,

който да разшири възможностите му да
прави други избори, в резултат на което
да се почувства по-независим?
Потърсете
допълнителни материали и направeте
постер за анти-реклама на
употребата на наркотици или Самостоятелна
работа
реклама на здравословния
начин на живот.

*Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) Results. Seattle, United States: Institute for
Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018.
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