Aneb ty v tom můžeš jet také!!....
Základní dělení drog
 I.skupina

Konopné drogy – Drogy vyrobené z konopí, tj. marihuana, hašiš a hašišový olej

 II. skupina Opiáty – Drogy s tlumivým účinkem, pocházejí ze surového opia získaného z nezralých makovic.
Patří sem: heroin (v nejrůznějších podobách), braun (směs derivátů kodeinu)

 III.skupina Stimulační látky – Různorodá skupina drog s převažujícím stimulačním (povzbuzujícím
účinkem). Patří sem: kokain, amphetamin (speed), deriváty (pervitin, perník,
peří atd.), extáze, lysohlávka (česká, kopinatá), dob,

 IV.skupina Halucinogeny – přírodní a syntetické látky. Široké ovlivnění psychiky (halucinace).
 V.skupina

Patří sem: Lysohlávka (česká,kopinatá), LSD,
,
Psychotropní léky – Léky, zneužívané jako drogy (ROHYPNOL)

Co to jsou drogy?
 Drogy se dají definovat jako omamné látky, které mění stav člověka různými způsoby. Získávají se buď z rostlin nebo
chemickou syntézou. Člověk si může vypěstovat návyk buď psychický nebo fyzický a stává se z něho toxikoman.
Světová zdravotní organizace definuje pojem toxikoman jako každou oběť fyzické či psychické závislosti (nebo obou
těchto závislostí zároveň).
 Problém drog: je starý jako lidstvo samo. Odkazy na drogy nacházíme ve starém zákoně i starších náboženských
textech. Drogy, ať už legální či nelegální, už od počátku věků způsobují lidstvu problémy.

Jak odhalit braní drog?











Problémy ve škole – absence,zhoršení prospěchů
Ztráta původních zájmů – odmítaní milované zábavy(koníčků)
Změna přátel a party- změna trávení volného čas. Večerní výlety
Změna chování – neobvyklá veselost
Slabost, spaní přes den – klesající výkonnost
Ztráta chuti k jídlu, hubnutí
Kožní defekty – stopy po škrábání a sebepoškozování
Mizení peněz – ztrácení cenností
Nález stříkaček, jehel, drog
Stopy po injekčním vpichu na končetinách

C
Coo ssii ppooččíítt,, kkddyyžž nněěkkddoo bbeerree ddrrooggyy??
1. NEPANIKAŘIT
2. SEHNAT SI VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE
3. BÝT DŮSLEDNÝ!

Kontakty:
Praha 5: FN Motol
Centrum pro infekční oddělení
Praha 5
tel: 224 436 929

Praha 1:
Centrum metadonové substituce DROP IN
Praha 1
tel: 222 221 431

NO DRUGS!!
Praha 2:
Substituční centrum Apolinář
Praha 2
tel: 224 968 217

Odkaz: www.minimalizacesikany.cz

STOP DROGÁM!!

