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Každý rok drogy
zničia a zruinujú
milióny životov.
Čo by si o nich
MAL vedieť?
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PREČO VZNIKLA
TÁTO BROŽÚRKA

V

o svete sa o drogách veľa hovorí – na uliciach,
v školách, na internete a v TV. Niečo je pravda
a niečo nie.
Mnohé z toho, čo sa ľudia o drogách dozvedajú,
pochádza od tých, ktorí ich predávajú. Polepšení
drogoví díleri priznali, že by povedali čokoľvek, len
aby od nich ľudia kupovali drogy.
Nenechaj sa obalamutiť. Vyhnúť sa závislosti
od drog a pomôcť svojim priateľom, aby im
neprepadli, môžeš len tak, že poznáš pravdivé
fakty. To je dôvod, prečo sme pripravili túto
brožúrku – je pre teba.
Zaujíma nás tvoja spätná väzba a budeme
radi, keď nám napíšeš. Môžeš sa pozrieť na
slovenskobezdrog.sk a poslať e-mail na
info@slovenskobezdrog.sk.
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Naša drogová kultúra
D

rogy sú súčasťou našej kultúry už od
polovice minulého storočia. Po tom, čo ich
hudobná scéna a masmédiá v 60. rokoch
spopularizovali, prenikli do všetkých oblastí
spoločnosti.
Odhaduje sa, že celosvetovo užíva nelegálne
drogy až 208 miliónov ľudí. Len v Európe užilo
niekedy v živote nelegálne drogy viac než 96
miliónov dospelých. Medzi 15 až 34-ročnými
to bolo za posledný rok až 19,1 milióna ľudí.
Pravdepodobne poznáte niekoho, kto sa stal
obeťou drog – či už priamo alebo nepriamo.
Najviac užívaná – a zneužívaná – droga na
Slovensku je alkohol. Vodiči pod vplyvom
alkoholu zavinia na Slovensku ročne
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v priemere 1 550 dopravných nehôd, čo je až
12% všetkých nehôd na cestách.

pravidelne užíva alkohol a 27,4% už
skúsilo marihuanu.

Najviac užívaná nelegálna droga na svete
je marihuana. V Európe to nie je inak, podľa
Európskej správy o drogách je marihuana
najčastejšie užívanou nelegálnou drogou vo
všetkých vekových kategóriách populácie
Európy.

Nedávne výskumy v Európe ukazujú, že
užívanie marihuany medzi 15 a 16-ročnými
sa pohybuje v rozmedzí 10% – 40%,
pričom najvyššie percentá hlási Česká
republika (44%), nasledovaná Írskom
(39%), Spojeným kráľovstvom (38%)
a Francúzskom (38%). Kokaín užíva
v Španielsku a Spojenom kráľovstve približne
4% – 6% mladistvých vo veku 15 až 16
rokov. Užívanie kokaínu sa rozšírilo medzi
mladistvými v Dánsku, Taliansku, Španielsku,
Spojenom kráľovstve, Nórsku a Francúzsku.

Mladí ľudia sú dnes vystavení drogám skôr
ako kedykoľvek v histórii. Z Európskeho
školského prieskumu o alkohole a iných
drogách z roku 2015 vyplýva, že 72,4%
študentov na Slovensku užilo alebo
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M

ojím cieľom v živote nebolo žiť... ale dať si drogu
a užiť si to. Za tie roky som skúsil kokaín, marihuanu
„
a alkohol v domnienke, že uniknem problémom,
ale veci sa iba zhoršili. 20 rokov som si pri každej dávke
opakoval, že po tejto dávke s tým navždy skoncujem.
Nikdy sa mi to nepodarilo.“ – John

Z

ačalo to trávou, potom prišli pilulky (extáza) a kyselina
(LSD), koktaily všetkých možných drog, niekedy som
„
sa aj predávkoval, len aby boli rauše dlhšie. Raz v noci
som zažil fakt zlý trip... Modlil som sa a plakal, aby to
odišlo, v hlave mi zneli hlasy, triasol som sa a nasledujúcich
6 mesiacov som nedokázal vyjsť z domu. Mal som pocit,
že ma každý sleduje. Nedokázal som ísť medzi ľudí. Kriste!
Nedokázal som ani šoférovať.
Skončil som ako bezdomovec na ulici, žil a spal
som v kartónovej krabici, žobral som a bojoval
o kus jedla.“ – Ben

Prečo ľudia užívajú drogy?
Ľ

udia užívajú drogy, pretože chcú vo
svojom živote niečo zmeniť.

Tu je niekoľko vecí, ktoré mladí ľudia uviedli
ako dôvody, prečo začali brať drogy:
• zapadnúť
• uniknúť alebo sa uvoľniť
• zbaviť sa nudy
• vyzerať dospelo
• rebelovať
• experimentovať
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Myslia si, že drogy sú riešením. Avšak
napokon sa stanú ich problémom.

Následky užívania drog sú vždy horšie než
problém, ktorý sa človek snaží nimi vyriešiť.
Skutočným riešením je najprv poznať fakty
a nie začať užívať drogy.

Ako fungujú drogy?
sú v podstate jedy. Účinok je
podmienený množstvom, ktoré si vezmeš.
D rogy
Malé množstvo stimuluje (zrýchli ťa
a naštartuje). Väčšie množstvo účinkuje
ako sedatívum (spomalí ťa). A ešte väčšie
množstvo spôsobí otravu a môže ťa zabiť.
Toto platí pre každú drogu. Rozdiel je
len v množstve, ktoré je potrebné na
dosiahnutie určitého účinku.
Mnohé drogy však so sebou nesú ešte ďalšie
riziko: majú priamy dopad na myseľ. Môžu
skresliť pohľad človeka na dianie okolo
neho, v dôsledku čoho sa môže správať

čudne, iracionálne, nevhodne a dokonca
deštruktívne.
Drogy blokujú všetky pocity – žiaduce
aj nežiaduce. Poskytnú síce krátkodobú
pomoc tým, že uľavia od bolesti, ale zároveň
ničia schopnosti a ostražitosť a zatemňujú
myslenie.
Lieky sú drogy, ktorých cieľom je zrýchliť
alebo spomaliť, alebo zmeniť činnosť
telesných funkcií v snahe tieto funkcie
zlepšiť. Niekedy sú potrebné. Avšak sú to
stále len drogy: účinkujú ako stimulanty
alebo sedatíva a privysoké dávky ťa môžu
zabiť. Takže ak neužívaš lieky tak, ako by sa
mali užívať, môžu byť rovnako nebezpečné
ako nelegálne drogy.
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Drogy majú dopad na myseľ
eď si človek na niečo spomína, bežne
je myseľ veľmi svižná a informácie sa
Kvynárajú
rýchlo. Drogy však zahmlievajú
spomienky, čím ich zneprístupňujú. Keď
sa človek snaží vybaviť si informácie skrz
takýto nejasný chumáč, nejde mu to. Drogy
spôsobujú, že človek sa cíti pomalý alebo
hlúpy a v živote zlyháva. A ako pribúdajú
zlyhania a život sa stáva ťažším, stále
viac prahne po drogách, aby mu pomohli
vyrovnať sa s problémami.
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Drogy ničia tvorivosť
Jedno z rozšírených klamstiev o drogách je,
že v človeku podporujú tvorivosť. Pravda je
však úplne inde.
Nešťastný človek môže užívať drogy
v nádeji, že bude šťastný, ale nefunguje
to. Drogy v ňom môžu vyvolať falošný
pocit šťastia, ale keď ich účinok pominie,
prepadne sa ešte hlbšie ako predtým.
Emočný prepad je zakaždým hlbší a hlbší.
Nakoniec drogy zničia všetku tvorivosť,
ktorú má.

C

elý čas, čo som bola na
drogách, som si myslela, že
„
mám život pod kontrolou
a že sa mám skvele. Pravdou
ale je, že som zničila všetko, čo
som si vybudovala a za čo som
v živote bojovala. Odrezala
som sa od rodiny a od všetkých
kamarátov, ktorí nebrali
drogy, takže okrem svojich
drogových kamarátov som
nikoho nemala. Každý deň sa
točil okolo jedinej veci: plánu,
ako získam peniaze na drogy.
Urobila by som všetko na svete,
aby som si znovu dala – celý
môj život bol len o tom.“ – Pat

M

ala som pocit, že s opitou je so mnou väčšia
zábava. Krátko na to, ako som začala piť, mi
„
bola ponúknutá marihuana... Neskôr som bola
na párty u kamaráta, kde sme fajčili marihuanu
a niekto vytiahol balík s kokaínom. Zo šnupania
kokaínu sa rýchlo stal každodenný zvyk. Denne
som kradla peniaze rodičom z firmy aj mojim
starým rodičom, aby som mala na alkohol, kokaín,
marihuanu a LSD. Potom mi povedali o OxyContine
a začala som ho denne užívať. Než som si uvedomila,
že som závislá, už som OxyContin šnupala každý
deň. Potrebovala som niečo silnejšie, takže mi bol
ponúknutý heroín. Keď som si chcela dať drogu,
nezastavila som sa pred ničím. Moja závislosť vždy
vyhrala. A zakaždým, keď som sa snažila s tým
skončiť, neodolateľná fyzická túžba po droge ma
poslala pre ďalšiu dávku.“ – Edith
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základné fakty
o bežne užívaných

10

drogách

Z

ákladné fakty o týchto bežne užívaných drogách boli zostavené zo zdrojov
uvedených na konci brožúrky. Predkladáme ich s cieľom ukázať pravdu o tom,
čo sú tieto drogy a čo spôsobujú.

• Marihuana ........................................................................................ strana 12
• Alkohol............................................................................................. strana 14
• Syntetické drogy ............................................................................... strana 16
• Extáza.............................................................................................. strana 18
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• Inhaláty .......................................................................................... strana 24
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• LSD .................................................................................................. strana 28
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Marihuana
arihuana sa obyčajne balí do cigarety
nazývanej joint alebo brko. Môže sa z nej
M
variť čaj alebo sa môže zamiešať do jedla,
prípadne fajčiť pomocou vodnej fajky.

V roku 2017 bol kanabis* v Európe treťou
najčastejšou drogou, kvôli ktorej boli
ľudia privezení do nemocnice alebo na
pohotovosť. Deti, ktoré často užívajú
marihuanu, sú takmer 4-krát náchylnejšie
správať sa násilnícky alebo ničiť majetok.

Pouličné názvy:
• tráva
• kava
• pot
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• fajčivo
• skunk
• gandža

Užívatelia marihuany sú 5-krát náchylnejší
kradnúť než tí, ktorí ju neužívajú.
Marihuana je dnes často oveľa silnejšia než
v minulosti. Výsledkom pestovateľských
techník a starostlivého výberu semien
je silnejšia droga. Vzhľadom na to, že
marihuana je dnes oveľa silnejšia a účinnejšia,
počet mladých fajčiarov marihuany na
pohotovostiach rapídne stúpol.
Keďže telo si vytvorí na marihuanu
toleranciu, užívatelia tejto drogy sú nútení
konzumovať silnejšie drogy, aby dosiahli
rovnako silné opojenie. Keď sa začnú
vytrácať aj tieto účinky, užívateľ sa môže
uchýliť k ešte účinnejším drogám, aby
sa zbavil nechcených stavov, od ktorých
mu mala marihuana pôvodne uľaviť.
* kanabis: ktorákoľvek z drog pochádzajúcich z konopy
indickej, vrátane marihuany a hašišu

Marihuana sama osebe nevedie človeka
k ďalším drogám – ľudia užívajú drogy
preto, že sa chcú zbaviť nechcených
situácií a pocitov. Droga (marihuana)
dočasne zamaskuje problém (kým je ňou
užívateľ opojený). Keď účinok pominie,
nechcený stav či situácia sa vracajú v oveľa
intenzívnejšej podobe než predtým. A tak
sa užívateľ môže dať na silnejšie drogy,
pretože marihuana už „nezaberá“.

Krátkodobé účinky:

Strata koordinácie a skreslené vnímanie
času, skreslené videnie a sluch, spavosť,
začervenanie očí, zvýšená chuť do jedla
a strata prirodzeného tonusu* v svalstve.
Môže nastať zvýšená činnosť srdca.
V skutočnosti je u užívateľa počas
prvej hodiny po vyfajčení marihuany
až päťnásobne vyššie riziko infarktu.
Vzhľadom na oslabenú pamäť a zhoršenú
schopnosť riešiť problémy, užívatelia
marihuany v školskom veku mávajú
v škole horšie výsledky.
* tonus: stupeň napätia živého tkaniva, najmä svalu

Dlhodobé účinky:

Dlhodobé užívanie môže spôsobiť
psychotické príznaky. Môže
tiež poškodiť pľúca a srdce,
zhoršiť príznaky bronchitídy
a zapríčiniť kašeľ a chrčanie.
Môže znížiť schopnosť tela
bojovať s infekciami pľúc
a inými ochoreniami.

Alkohol
Pouličné názvy:
• chľast
• tvrdé
• ožieračka
• mok

A

lkohol utlmuje centrálny nervový systém
(mozog a miechu), znižuje zábrany*
a zhoršuje úsudok. Pitie veľkého množstva
alkoholu môže viesť ku kóme a dokonca k smrti.
Miešanie alkoholu s liekmi alebo pouličnými
drogami je extrémne nebezpečné a môže mať
smrteľné následky. Alkohol vplýva na mozog
a vedie k strate koordinácie, spomaleným
reflexom, skreslenému videniu, výpadkom
pamäte a strate vedomia. Mladé telá sú ešte
stále vo vývine a alkohol má u mladých ľudí,
na rozdiel od starších, závažnejší dopad na ich
fyzické a duševné zdravie.

Krátkodobé účinky:

Pocit tepla, sčervenená koža, zhoršený
úsudok, nedostatok koordinácie,
nezrozumiteľná reč, strata pamäti
a schopnosti chápať. Intenzívne pitie
alkoholu zvyčajne končí „opicou“,
bolesťami hlavy, nevoľnosťou, úzkosťou,
slabosťou, triaškou a niekedy aj zvracaním.
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Dlhodobé účinky:

Vyvinutie tolerancie na mnohé
z nepríjemných účinkov alkoholu, čoho
výsledkom je schopnosť piť viac. Toto vedie
k zhoršovaniu telesného stavu, vrátane
poškodenia pečene a zvýšeného rizika
vzniku srdcových ochorení. Tehotná žena
môže porodiť dieťa s vrodenými chybami
na srdci, mozgu a iných životne dôležitých
orgánoch. Človek môže zostať závislý
od alkoholu. Ak niekto náhle prestane
s pitím alkoholu, dostavia sa abstinenčné
príznaky. Patrí medzi ne nervozita,
nespavosť, potenie, nechuť do jedla, kŕče
a niekedy aj smrť. Užívanie alkoholu
môže taktiež viesť
k násiliu a konfliktom
v medziľudských
vzťahoch.
* zábrany: myšlienky alebo zásady, ktoré
človeku bránia v tom, aby sa správal určitým
spôsobom
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syntetické drogy

Pouličné názvy:
• K2
• smiles
• spice
• kúpeľové
soli
• n-bomba
• falošná
tráva
• black
mamba
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S

yntetické drogy sa vyrábajú z umelých,
človekom vyrobených, chemikálií. Do skupiny
syntetických drog známej ako „dizajnérske
drogy“ patrí syntetická marihuana („spice“ alebo
„K2“), syntetické stimulanty („kúpeľové soli“)
a „n-bomba“. Sú to chemicky vytvorené verzie
ilegálnych drog, ktoré niekto mierne pozmenil,
aby neboli zaradené v kategórii ilegálnych
drog a umožnili dílerom zarábať na ich predaji
cez internet alebo v obchodoch v podstate
bez porušovania zákona. Keď je dizajnérska
droga zaradená medzi ilegálne, chemik ju
znovu pozmení. Toto sa opakuje
stále dokola. Vzhľadom na to, že
použité chemikálie sa neustále
menia, užívatelia dizajnérskych
drog nemajú šancu poznať obsah
ani účinky toho, čo užívajú.

Krátkodobé účinky:

Halucinácie a preludy, zmätok
a dezorientácia, psychóza,
samovražedné myšlienky alebo
samovražda, extrémne rozrušenie
a úzkosť, záchvaty paniky, depresia,
nespavosť, násilnícke správanie,
nereagovanie, strata vedomia. Bolesti
hlavy, nevoľnosť, zvracanie, hnačka,
nadmerné potenie, vysoká teplota,
porucha funkcie obličiek, srdcový
infarkt, krvácanie do mozgu.

Dlhodobé účinky:

Medzi dlhodobé trvalé účinky
môže patriť poškodenie
a zlyhanie obličiek, poškodenie
pečene, záchvaty, opuch mozgu
a mozgová mŕtvica, triaška,
extrémna únava, nespavosť,
zábudlivosť a zmätenosť,
paralýza, trvalá a závažná
úzkosť a depresia, nefunkčnosť
svalov zabezpečujúcich pohyb
kostí, smrť.
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Extáza
Pouličné názvy:

•E
• XTC
• koleso

• éčko
• ekina
• koláč

E

xtáza sa obyčajne užíva orálne vo forme
pilulky, tabletky alebo kapsule. Užívateľ
si niekedy berie aj viac ako jednu.
Extáza je syntetická (človekom vyrobená)
droga, ktorá sa vyrába v laboratóriu.
Výrobcovia môžu pridať do drogy čokoľvek,
napríklad kofeín, amfetamín* a dokonca aj
kokaín. Extáza je nelegálna a účinkami je
podobná halucinogénom a stimulantom.
Pilulky bývajú rôznej farby a niekedy sú
potlačené rozličnými motívmi. Užívanie
extázy spolu s alkoholom je extrémne
nebezpečné a môže byť smrteľné.
Stimulatívne účinky drog, akou je extáza,
umožňujú užívateľovi tancovať dlhé hodiny
a keď sa k tomu pridá horúčava, ľuďmi
preplnené tanečné kluby a diskotéky,
výsledkom môže byť extrémna
dehydratácia a zlyhanie srdca a obličiek.
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Krátkodobé účinky:
• zhoršený úsudok
• falošný pocit
náklonnosti
• zmätok
• depresia
• problémy so
spánkom
• ťažké stavy úzkosti
• paranoja†

• neodolateľná
túžba po droge
• svalové napätie
• mimovoľné
zovieranie čeľustí
• nevoľnosť
• zahmlené videnie
• mdloby
• triaška alebo
potenie

E

xtáza zo mňa urobila blázna.
Raz som zahryzla do pohára,
„
ako keby to bolo jablko.
Musela som mať ústa plné kusov
skla, aby som si uvedomila, čo sa
so mnou deje.
Inokedy som
trebárs hodinu
zubami šklbala
uteráky.“
– Ann

Dlhodobé účinky:

• opakované užívanie spôsobuje dlhodobé
a pravdepodobne trvalé poškodenie
mozgu so závažným dopadom na
schopnosť úsudku a schopnosť myslieť
* amfetamín: stimulant centrálnej nervovej sústavy, často nazývaný aj „speed“
† paranoja: podozrievavosť voči ľuďom, nedôvera alebo strach z ľudí
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Kokaín a
crack kokaín
K

okaín a crack kokaín sa dajú užívať
orálne, cez nos, injekčne, prípadne
inhalovať výpary zo zohriateho cracku.

Týmto rozličným spôsobom užívania sa
teda hovorí: žuvať, šnupať, „šľahnúť si“
(vpichnutie do veľkej žily) a fajčiť.

Pouličné názvy:
• koka
• crack
• kokeš
• koks
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• sneh
• vápno
• lajna

Slovo kokaín označuje drogu vo
forme prášku (kokaín) alebo
v podobe kryštálov (crack).
Vyrába sa z rastliny coca a hneď
po pervitíne* je kokaín ďalšia

droga, ktorá spôsobuje najväčšiu
psychickú závislosť zo všetkých
drog.

Krátkodobé účinky:

Kokaín navodzuje krátkodobé intenzívne
opojenie, ktoré vzápätí nahrádza jeho
presný opak – hlboká depresia, nepokoj
a neodolateľná túžba po ďalšej dávke.
Jeho užívatelia často poriadne nejedia ani
nespia. Môžu pociťovať zvýšenú činnosť
srdca a svalové kŕče. Zažívajú stavy
paranoje, zlosti, nepriateľstva a úzkosti
– a to dokonca i vtedy, keď nie sú pod
vplyvom drogy.
* pervitín: vysoko návykový stimulant centrálnej nervovej
sústavy

Dlhodobé účinky:

Okrem vyššie uvedených účinkov môže
kokaín spôsobovať podráždenosť,
výkyvy nálady, nepokoj, paranoju
a sluchové halucinácie. Ako rastie
tolerancia na túto drogu, závislý musí
brať stále väčšie množstvá, aby dosiahol
rovnakú intenzitu opojenia.
Slabnutie účinku drogy navodzuje krutú
depresiu, ktorá je po každej dávke hlbšia
a hlbšia. Môže to zájsť až tak ďaleko,
že závislý je v takom stave schopný
urobiť čokoľvek, len aby sa k droge
dostal – dokonca aj spáchať vraždu.
A ak sa nedokáže ku kokaínu dostať, jeho
depresia naberie takú intenzitu, že ho
môže dohnať k samovražde.
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Pervitín
P

ervitín a jeho kryštalická forma sa
inhaluje, fajčí alebo pichá. Nízke dávky
mávajú formu pilulky.

Pouličné názvy:
• speed
• parno
• kryštál
•P
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• piko
• péčko
• perník
• sklo

• biele
• futro

Kryštalický pervitín je forma pervitínu, ktorá
vyzerá ako malé úlomky skla alebo žiarivé
bledomodré kamienky. Najpoužívanejšie
pouličné názvy sú „kryštál“ alebo „sklo“.
Je to človekom vyrobený vysoko návykový
stimulant, ktorý spôsobuje agresívne
a násilnícke alebo psychotické správanie.
Mnoho užívateľov hovorí, že sa stali
závislými už po prvej dávke. Ide o jednu
z najťažšie liečiteľných drogových závislostí.

Krátkodobé účinky:

Medzi negatívne účinky môže patriť
narušený spánok, hyperaktivita,
nevoľnosť, falošný pocit sily, zvýšená
agresivita a podráždenosť. Môže
spôsobiť zníženú chuť do jedla a úbytok
hmotnosti. Vyššie dávky spôsobujú silnejší
„rauš“, po ktorom nasleduje zvýšená
podráždenosť a niekedy násilnícke
správanie. Ostatné závažné negatívne
účinky sú nespavosť, zmätenosť,
halucinácie, úzkosť a paranoja. Môže
spôsobiť kŕče vedúce k smrti.

V

Dlhodobé účinky:

Zrýchlený tep a zvýšený krvný tlak, poškodenie
mozgových ciev vedúce k mozgovej
porážke alebo srdcovej arytmii a zlyhaniu
kardiovaskulárneho systému (srdce a cievy)
alebo k smrti. Môže spôsobiť poškodenie
pečene, obličiek a pľúc. Užívatelia môžu utrpieť
poškodenie mozgu, vrátane poškodenia
pamäti a rastúcej neschopnosti chápať
abstraktné myšlienky. Tí, čo sa
závislosti zbavia, väčšinou trpia
výpadkami pamäti a extrémnymi
výkyvmi nálad.

ybral som si kryštalický pervitín, ale boli na výber aj iné
drogy – lacné, ľahko dostupné, od ktorých môže človek
„ zostať ľahko závislý a, samozrejme, neboli náročné na
použitie. Skúsil som ho raz a BUM! Bol som závislý. Utrpela
tým hlavne moja kariéra hudobníka. Mal som úžasnú kapelu,
hrali sme skvelú muziku, boli tam super ľudia, ktorí neboli
len členovia skupiny, ale moji najlepší kamaráti. Všetko sa to
zmenilo, keď som začal užívať pervitín.“ – Brad

Inhaláty
Pouličné názvy:
• lep
• téčko
• rajský
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M

edzi inhaláty patria chemikálie z výrobkov
určených pre domácnosť, ako napríklad
rôzne spreje, kvapaliny na čistenie, lepy,
farby, riedidlá na farby, odlakovače,
amylnitrit* a náplne do zapaľovačov. Inhaláty
sa vdychujú – hovorí sa tomu fetovanie –
a majú negatívny dopad na mozog. Keď sa
tieto látky alebo výpary inhalujú cez nos
alebo ústa, môžu spôsobiť trvalé telesné
a mentálne poškodenie. Vykrádajú z tela
kyslík, čím spôsobujú nepravidelnú
a zrýchlenú činnosť srdca.
Užívatelia inhalátov môžu trpieť
stratou čuchu, nevoľnosťou
a krvácaním z nosa. Môžu
sa u nich vyvinúť problémy
s pečeňou, pľúcami a obličkami.
Trvalé užívanie vedie k úbytku
svalovej hmoty, svalového
tonusu a sily. Inhaláty môžu

tiež spôsobiť, že užívateľ nebude schopný
normálne chodiť, rozprávať a myslieť.
K najväčšiemu poškodeniu dochádza na
mozgovom tkanive, keď sa toxické výpary
vdychujú priamo do nosovej dutiny.

Krátkodobé účinky:

Okrem vyššie uvedeného môže užívateľ
inhalátov zomrieť na srdcový infarkt alebo
udusenie, keď vdychované výpary nahradia
kyslík v pľúcach a v centrálnej nervovej
sústave. Človek pod vplyvom inhalátov sa
môže náhle začať správať veľmi násilnícky.

Dlhodobé účinky:

Užívanie inhalátov môže viesť k úbytku
svalovej hmoty, ako i svalového tonusu
a sily. Môžu trvale poškodiť telo a mozog.
* amylnitrit: bledožltá tekutina používaná v medicíne na otvorenie
alebo rozšírenie ciev, niekedy sa zneužíva ako inhalát
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Heroín

eroín sa zvyčajne používa injekčne,
fajčí sa alebo šnupe. Je vysoko
Hnávykový.
Heroín rýchlo zasahuje

mozog, spomaľuje myslenie a reakcie
a zhoršuje schopnosť robiť rozhodnutia.
Zhoršuje schopnosť spomenúť si na veci.

Pouličné názvy:
• fet
• herák
• háčko
• štof
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njekčná aplikácia heroínu so
sebou nesie riziko prenosu
IAIDS,
hepatitídy (ochorenie

pečene) a iných chorôb
spôsobených infikovanými
ihlami. Tieto zdravotné
problémy sa môžu preniesť
aj na sexuálnych partnerov
a novorodencov. Heroín je jedna z troch
drog najčastejšie spôsobujúcich úmrtie
súvisiace s drogami. S jeho užívaním sa
spája aj násilie a kriminalita.

Krátkodobé účinky:

Užívatelia mávajú zahmlené mentálne
funkcie, trpia nevoľnosťou a zvracaním.
Uvedomovanie si bolesti môže byť
u nich potlačené. U tehotných žien
môže nastať spontánny potrat. Činnosť
srdca slabne a dýchanie sa spomalí na
kritickú úroveň, niekedy smrteľnú.

* absces: ohraničený, neskôr opuzdrený hnisavý
zápal tkanív

Dlhodobé účinky:

Zjazvené a/alebo zúžené žily, bakteriálne
infekcie ciev, srdcových chlopní, abscesy*
a iné infekcie jemného tkaniva, ochorenia
pečene a obličiek. Výsledkom môžu byť
komplikácie s pľúcami. Požičiavanie
ihiel či výmena telesných tekutín
medzi závislými môže
viesť k hepatitíde, AIDS
a iným vírusovým
ochoreniam
prenášaných
krvou.
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LSD

Pouličné názvy:
• kyselina
• štvorčeky
• trip

• dots
• papier
• acid

LSD

sa predáva vo forme tabliet, kapsúl
či tekutiny. Bežne sa napúšťa do
savého papiera, ktorý sa potom rozdelí na
malé ozdobené štvorčeky. Každý štvorček
je jedna dávka.
LSD je stále jedna z najúčinnejších
chemických látok schopných zmeniť
náladu človeka a získava sa z extrémne
jedovatých námeľových húb* rastúcich
na raži a inom obilí. Účinky tejto drogy sú
nepredvídateľné. Malé množstvo môže
navodiť účinok trvajúci 12 a viac hodín.

* námeľové huby: námeľ je huba, ktorá napáda obilniny a produkuje
jedy, ktoré po požití poškodzujú ľudský či zvierací organizmus
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Krátkodobé účinky:

Rozšírené zreničky očí, zvýšená telesná
teplota, zvýšený srdcový tep a tlak krvi,
potenie, strata chuti do jedla, nespavosť,
sucho v ústach a triaška. Po užití LSD môžu
človeka prepadnúť ťažké a desivé myšlienky
a pocity, strach a strata kontroly, strach zo
šialenstva a smrti a pocity zúfalstva.

Dlhodobé účinky:

Flashbacky (opätovné spomienky a návraty
myšlienok a obrazov z LSD tripu), ktoré môžu
prísť dlho po tom, čo účinky LSD odzneli.
Samotný trip zvyčajne končí po približne
12 hodinách, ale niektorí užívatelia uvádzajú
dlhodobé psychózy.
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Zneužívanie liekov na predpis
o zneužívania liekov na predpis sa stal
oveľa závažnejší problém, než predstavujú
Zmnohé
pouličné drogy. Lieky proti bolesti,
sedatíva, antidepresíva, tabletky na spanie
a stimulanty sa môžu javiť ako „bezpečné“,
pretože ich predpisuje lekár, ale môžu
byť rovnako návykové a silné ako heroín
alebo kokaín predávaný na ulici. Napríklad
liek proti bolesti OxyContin (predávaný
v USA), je rovnako silný ako heroín a na
telo pôsobí rovnako. Dlhodobé užívanie
liekov proti bolesti, sedatív, stimulantov
alebo antidepresív môže viesť k závislosti –
a bolestivým abstinenčným príznakom pre
tých, ktorí sa snažia s nimi skončiť.
Uvádzame len zopár účinkov týchto drog.
Lieky proti bolesti: OxyPro, Contiroxil, Fentanyl,
morfín či Breakyl je len pár z dlhého zoznamu
tohto typu drog. Medzi ich účinky patrí spomalené
dýchanie, nevoľnosť a bezvedomie. Ich nadmerné
užívanie môže viesť k závislosti.

Sedatíva: medzi tieto drogy spomaľujúce funkciu
mozgu a nervového systému patrí napríklad Xanax,
Zyprexa, Seroquel, Neurol, Diazepam a ďalšie.
Účinky zahŕňajú problémy so srdcom, zvýšenie
telesnej hmotnosti, únavu a nezrozumiteľnú reč.
Dlhodobé užívanie môže viesť k závislosti.
Stimulanty: tieto drogy zrýchľujú činnosť srdca
a dýchanie, podobne ako „speed“ alebo kokaín.
Patria sem Ritalín (v Českej republike), Atofab,
Concerta, Atominex, Strattera a ďalšie. Medzi ich
účinky patrí zvýšený krvný tlak a zrýchlený tep,
nepriateľstvo a paranoja.
Antidepresíva: Zoloft, Agomed, Deprim, Coaxil,
Valdoxan či Mirzaten je len pár z bežných
antidepresív. Medzi účinky patrí srdcová arytmia,
paranoidné reakcie, násilnícke či samovražedné
myšlienky a halucinácie. Dlhodobé užívanie môže
viesť k závislosti.
V Európe súvisela takmer štvrtina všetkých
návštev na pohotovosti v roku 2017 so
zneužívaním liekov na predpis alebo voľne
predajných liekov.

Čo ti
povie díler
V

rámci prieskumu medzi tínedžermi, ktorý zisťoval,
čo ich predovšetkým viedlo k užívaniu drog,
55% z nich odpovedalo, že boli pod nátlakom priateľov.
Chceli byť „cool“ a obľúbení. Díler to vie.
Bude sa tváriť ako priateľ a ponúkne ti „pomoc“
s „niečím, čo ťa naladí“. Droga ti „pomôže zapadnúť“
alebo budeš vďaka nej „cool“.
Drogoví díleri ti s vidinou balíka, ktorý im to vynesie,
nahovoria čokoľvek, len aby si si drogu kúpil.
Povie ti, že „s kokaínom bude tvoj život jedna párty“
a že „heroín je teplá prikrývka“. Povie ti, že ak si vezmeš
extázu, „pôjde s tebou veľa báb“.

Milióny výtlačkov brožúrok ako je táto v 22 rôznych
jazykoch boli rozdané ľuďom po celom svete. Ako sa
na ulici objavujú nové drogy a ako sa o ich účinkoch
dozvedáme nové informácie, vydané brožúrky
aktualizujeme a vytvárame nové.
Brožúrky vydáva Drug-Free World, nezisková
verejnoprospešná organizácia so sídlom v Los Angeles
v Kalifornii.
Táto nadácia poskytuje svojej medzinárodnej sieti,
zameranej na prevenciu užívania drog, vzdelávacie
materiály, poradenstvo a koordinuje ju. Pracuje
s mládežou, rodičmi, pedagógmi, občianskymi
združeniami a vládnymi organizáciami – s každým,
kto má záujem pomáhať ľuďom viesť život bez drog.
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Z predaja drog si dobre žije a je mu jedno, že tebe drogy
zničia život. Ide mu len o jediné – o peniaze. Bývalí díleri
priznali, že svojich zákazníkov považovali za „figúrky
v šachovej hre“.
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FAKTY, KTORÉ MUSÍŠ POZNAŤ
Táto brožúrka je jednou zo série publikácií, ktoré zverejňujú fakty o marihuane, alkohole,
extáze, kokaíne, crack kokaíne, pervitíne a jeho kryštalickej forme, inhalátoch, heroíne,
LSD a o zneužívaní liekov na lekársky predpis. Kto si tieto informácie prečíta, dozvie sa
o drogách dosť na to, aby sa dokázal rozhodnúť pre život bez nich.

Ak chceš získať viac informácií alebo viac výtlačkov
tejto alebo ďalších brožúrok z tejto série, kontaktuj:
Slovensko bez drog, o.z.
www.slovenskobezdrog.sk info@slovenskobezdrog.sk

Foundation for a Drug-Free World
6331 Hollywood Boulevard, 90028,
Los Angeles, California, USA
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