
VyuZi Sancu byT informovanY!

 

  Co je droga?
Droga je látka, ktorá po užití ovplyvňuje centrálnu 
nervovú sústavu. Poznáme rôzne typy drog, 
ktoré spôsobujú aj rôzne typy problémov. Tie 
súvisia s ich účinkami a rizikami. Mnohé drogy 
sú zároveň aj liekmi. Lieky sa stávajú drogami 
vtedy, keď sa neužívajú podľa lekárskeho 
predpisu. Mnohé drogy vznikli, keď sa hľadali 
lieky na choroby a lekári neskôr zistili, že majú
viac negatívnych účinkov ako liečebných. 

	 											Ako sa
môžem	pred	drogami									
       chrAniT?
Môžeš sa pripraviť na situáciu, keď ti niekto 
ponúkne drogu. Porozprávaj sa s rodičmi, 
staršími súrodencami, s niekým, komu dôveruješ. 
Spoločne s kamarátmi získaj čo najviac 
informácií o drogách z rôznych prístupných 
zdrojov.

Co mAm robiT	ak	
mi najlepší	kamarát	
ponukne drogy?

Neber si ich! Možno sa budeš báť toho, čo si 
tvoji kamaráti budú myslieť, ak sa k nim nepridáš, 
možno ich aj kvôli tomu stratíš. Avšak skutočný 
kamarát ťa nebude nútiť k niečomu, čo nechceš. 
Zisti si o drogách čo najviac. Poraď sa s niekým, 
komu dôveruješ, čo máš robiť.

Tento informačný materiál bol vydaný s finančnou 
podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky
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	 Môže	sa	človek	stať	
na drogAch          zAvislY?
Áno môže. Sú drogy, pri ktorých je riziko vzniku 
závislosti veľmi vysoké, ako napríklad alkohol, tabak, 
heroín a  sú drogy, pri ktorých je toto riziko menšie. 
V každom prípade sa človek nestane závislým 
zo dňa na deň. Pokiaľ sa však stanú drogy každo-
dennou súčasťou ľudského života, dá sa očakávať 
vznik závislosti alebo problémov. 

DrogovA zAvislosT je choroba, 
ktorA sa Casto lieCi veLa rokov.

	 Aké	vedLajSie       
 
UCinky	môžu	mať	

drogy?
Každá droga má vedľajšie účinky, ktoré sú 
pre človeka škodlivé. Užívanie drog môže byť 
príčinou mnohých chorôb. Môže poškodiť tvoje 
srdce, pľúca, pečeň, alebo ľadviny. Môže byť 
príčinou psychického ochorenia, napríklad 
schizofrénie. Počas pôsobenia drogy na tvoje 
telo, môžeš urobiť niečo, čoho ti bude neskôr 
ľúto. Ak máš u seba drogy, môžeš ísť do väze-
nia a to môže pokaziť tvoje šance na štúdium 
alebo na uskutočnenie tvojich snov. 

.     PreCo	ľudia
	

predAvajU 
drogy?
Ľudia predávajú drogy preto, aby si zarobili 
peniaze a niektorí ich predávajú preto, aby mali 
peniaze na drogy pre seba.

									Ako			vyzerajU?
          Drogy môžu byť v rôznych formách, 
napríklad  môžu byť súčasťou jedál a nápojov. 
Drogou môže byť prášok, tableta, rastlina, huba, 
či papierik napustený drogou.

			Ako sa 	       uZIvajU?
Drogy sa môžu fajčiť, prehĺtať, vdychovať priamo 
nosom alebo pomocou trubičky, inhalovať alebo 
pichať injekciami.

					 			PreCo	ľudia	užívajú	drogy?
Majú pre to veľa dôvodov. Mnohí sú len zvedaví. 
Iní sa nudia a hľadajú nejakú formu zábavy 
alebo sa chcú cítiť dobre. Niekedy sa ľudia 
rozhodnú pre užívanie drog z dôvodu, že na nich 
tlačia kamaráti alebo chcú byť „IN“. Užívaním 
drog ľudia môžu vyjadrovať svoju túžbu vzoprieť 
sa proti niečomu a užívanie drog je pre nich 
spôsob, ako získať pozornosť okolia. Ľudia, ktorí 
žijú v chudobe alebo na ulici, môžu užívať drogy, 
aby unikli pred svojimi problémami.

							
  AKO	sa	cítim 

PO UZITI DROGY?
Ľudia sa môžu cítiť rôzne, to záleží aj na droge, 
ktorú užijú. Niektoré drogy ukľudňujú, spôsobujú 
eufóriu, či pocit šťastia. Niektoré zas dodávajú
energiu, alebo pocit sebavedomia. Sú však aj drogy, 
ktoré spôsobujú halucinácie, čo znamená, že zrazu 
„vidíš“ alebo „počuješ“ veci inak. Keď sa tieto 
účinky stratia, ľudia môžu pociťovať nepríjemné 
stavy ako sú depresie, bolesti hlavy a podobne. 
Vo všeobecnosti platí, že čím viac a častejšie člo-
vek drogy užíva, tým je pravdepodobnejšie, 
že pocíti nepríjemné stavy.  
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