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Какво са наркотиците 

 

       Наркотиците са химични вещества, които променят физическите, 

психическите и социалните функции на човека.  

       Самите наркотици не могат да се определят нито като добри, нито като 

лоши. Добър или лош е начинът, по който ги използваме. Някои от тях са 

нелегални, а други се използват в медицината.  

        Решението дали трябва да вземате наркотици и по този начин да 

разрушите живота си е ваше. Важно е да знаете достатъчно за тези 

вещества преди да направите своя избор.  

          

          Нашата цел е да ви предоставим информация за наркотиците и за 

рисковете, свързани с тяхната употреба. 



Зависимост от наркотиците 

 В определени етапи от  живота, най-вече през детството и 

юношеството, хората попадат на различни видове наркотици. Това могат да 

бъдат цигари, алкохол, но най-често – приспивателни, марихуана, екстази, 

амфетамини, хероин, ЛСД, антидепресанти, анаболни стероиди или 

инхаланти. 

  

 Пристрастяването е много лесно - когато ефектът на наркотика 

изчезне и не се приеме друга доза, тялото сигнализира чрез чувството за 

болка – т.нар. абстинентен синдром. Когато тялото започне да изпитва 

наркотичен глад се появява физическа зависимост. За да се достигне същия 

ефект организмът се нуждае от все по-силна доза и постепенно се 

развива толеранс. Не само тялото, но и умът става зависим от наркотиците 

и възниква т.нар. психическа зависимост. 



Видове наркотици 

кокаин 



Видове наркотици 

канабис  



Видове наркотици 

кокаин 



Видове наркотици 

кокаин 



Видове наркотици 

LCD  



Видове наркотици 

Халюциногенни гъби 



Най-новата дрога 

 На външен вид новият наркотик прилича много на соли за 

вана. Затова е популярен и под това име. 

 Нарича се още "Синьо кадифе“, "Ванила скай“ и "Облак 9“. 

 Химичният състав на веществото е такъв, че позволява то 

да се внася съвсем легално през границата - като соли за вана. 

 

 Бяло вещество, което е под формата на кристали, може и 

да е прахообразно и съответно се ползва така, както кокаинът и 

амфетите. Но действието му върху мозъка е много драстично, 

поради което и действията на самите пък наркозависими са 

неконтролируеми. 



Действие на наркотика 

 Наркотикът кара мозъчните клетки да 

функционират по неспецифичен за тях начин. Оттам те 

подават фалшиви сигнали на нашите рецептори - очи, 

уши, нос.  

 

 Затова се появяват и халюцинациите и 

надрусани с такъв вид наркотик наистина виждат около 

себе си съвсем различни неща. Скачат да ядат хора, 

защото вижда съвсем друго нещо. Когато дойдат на 

себе си, най-вероятно нямат спомен, за това което са 

правили. 



 Четири главни фактора играят важна роля за 

формирането на съвременните проблеми, свързани с 

употребата на наркотици: 

 
•  Инжектирането е най-честият начин на приемане 

на най-проблемния наркотик – хероинът.   

 

•   Ниска средна възраст на първата доза. 

•  Ниско здравно образование сред 

тийнейджърите. 

•  Липса на ефикасни програми за превенция и 

рехабилитация.  



 Инжектирането на наркотици често е свързано 

с използването на едни и същи прибори (спринцовки, 

игли и др.) от наркоманите. 

 

 

 Това увеличава риска от разпространение на 

инфекциозни заболявания като  

хепатит B,  

хепатит C,  

HIV,  

сифилис. 



Престъпност 

  

 Престъпното поведение е характерно за 

повечето наркомани. Нуждата от ежедневни дози ги 

кара да крадат, ограбват импулсивно и безскрупулно. 

Затова са считани за обществена заплаха.  

 Други, водени от същите мотиви, започват да 

пласират наркотици. Престъпното поведение е 

основната причина за негативните реакции на 

обществото срещу употребяващите наркотици. 



Маргинализация 
 
 
 

на първата доза и на пристрастяване води до 

напускане на учиническата средна възраст на 

приемане чилище, липса на професионална 

квалификация, безработица, умствени 

проблеми 

 

 



Оказване на първа помощ 

 Спешният случай е 

показателен, че нещо опасно се 

случва в живота на вашия приятел е 

добре да го посъветвате да се обърне 

към психолог или психиатър. 

 



 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

 

 
Изготвили: 

Педагози от ЦОП гр.Нови пазар 

 


