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Наркоманія – широкоаспектна
загроза
Чи можливо написати спільну для України та Польщі книгу про наркоманію? Скептичні читачі скажуть, напевно, так: все-таки це різні країни, певною мірою різні культури, відмінні юридичні підходи до проблематики наркоманії, тому різні загрози! На вигляд, і лише на вигляд ці аргументи можуть
здатись правдивими. Виявляється одначе, що обидві країни в «наркотичному
просторі» мають більше спільного, ніж відмінного. Наведемо декілька аргументів, які схиляють нас до створення нижчеподаної праці.
В Україні, як і в Польщі, зростає наркотична загроза, яка вимірюється кількістю наркотичних злочинів, впровадженням в обіг нових речовин, високою
ціною лікування залежних осіб, потребою запровадження профілактики уже
серед 13–15-річних. Через обидві країни проходять важливі шляхи передачі
наркотиків до Центральної Європи, а на їх теренах організовані злочинні групи, які займаються вирощуванням та виробництвом психотропних рослин та
речовин. Обидві країни починають багатоаспектні програми боротьби з наркоманією. Це вказує на нові види залежностей, в яких дедалі збільшується
політоксикоманія – виникнення одночасної залежності від двох чи більше
наркотичних речовин. Здається, що вже ці аргументи схиляють нас на користь
реалізації міжнародних навчальних, профілактичних та дослідницьких проектів.
Незважаючи на сотні досліджень та аналізів, ми не знаємо справжньої
кількості осіб, які регулярно приймають наркотики та речовини зі схожою
дією. Найновіші досліджень вказують, що 74 млн. європейців щонайменше один раз вживали коноплі індійського походження, натомість 22,5 млн.
(3% усіх мешканців Європи) вживали цей наркотик у 2009 році, а 12 млн.
(бл. 2% усіх європейців) – протягом останнього місяця (EMCDA 2009). Число осіб, які регулярно приймають інші види наркотиків, є меншим, проте
навіть приблизні підрахунки вказують на понад 100 мільйонів тих, хто мав
7
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особистий досвід вживання наркотиків. В Польщі є близько 150 тисяч осіб,
які вживають наркотики та речовини, що мають подібну дію, в той час,
як в Україні їх понад 150 тисяч тільки офіційно зареєстрованих.
Характерним для розвитку наркоманії є поширення числа психотропних
речовин, які пропонуються на європейському ринку, а також нестача кардинальних змін в обмеженні випуску наркотиків у таких країнах як Колумбія
(кокаїн – стосується також і сусідніх країн), Марокко (марихуана), Афганістан (опіум, героїн, марихуана). На скільки вдається (зокрема в Європейському Союзі) обмежити продаж амфітамінів через зменшення продажу їх
прекурсорів, на стільки на ринку з’являється більше нових синтетичних, полісинтетичних та натуральних речовин, а також їх сумішей. Тому діагностика проблеми наркоманії повинна враховувати не лише нинішній стан та
попередні роки, а й здійснювати спроби виявлення потенційних загроз.
Найімовірніше, кожного року щонайменше півмільйона осіб у Польщі вживає
наркотик хоча б один раз (враховуючи також такі наркотичні речовини, які сьогодні називають курильними – паранаркотики). Щодо України, то аналіз розрізнених
даних МВС та СБУ вказує на число близьке до мільйона. За даними ж МОЗ, від
8% до 26% школярів у віці 13–16 років пробували наркотики хоча б один раз.
Однак, кожна з цих статистик може бути помилковою. Як вказують автори, за
останніми даними опитування про наркотичну ситуацію в Польщі, 12% респондентів вживало марихуану або гашиш, а 2% амфітамін (Струзік, Мальцеровський, 2009). Згідно даних дослідження «За здорову Україну», в 2004 році майже 11 мільйонів українців пробували марихуану бодай раз у житті. 3,5 мільйони
курять коноплю принаймні раз на рік, а 2 мільйони чоловік є постійними курцями канабісу (тобто вживають щонайменше раз на місяць). У проведеному в
Польщі SMG/KRC опитуванні населення віком від 15 до 17 років (2008) виявилось, що 7% вживали марихуану, а 3% гашиш. Інші дані надають нам численні дуже цікаві напрацювання здійснені в академічних осередках, наприклад, у
докторських та магістерських роботах. Із вміщених там досліджень випливає
той факт, що за попередній рік від 7% до 16% опитуваних підлітків вживало
один із наркотиків, причому, в більшості випадків це були просто експерименти з пoхідними канабісу чи речовинами подібної дії. Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ) в 2009 році представив результати дослідження «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків» (ESPAD),
яке виявило, що вживання алкоголю та доступність наркотиків серед учнівської
молоді в Україні збільшується щороку. Як свідчать дані дослідження, 14 відсотків дівчат та юнаків віком 15–16 років вживали марихуану або гашиш хоча
б один раз; 4 відсотки опитаних вживали транквілізатори або заспокійливі засоби; 3% респондентів мали досвід вживання інгалянтів1.
1
Див.: Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин
серед учнівської молоді України, авт. колектив: О.М. Балакірєва, (кер. авт. кол.); Т.В. Бондар та ін..,
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Будь-які кількісні дані, які ми використовували, не піддають сумніву
факт, що шкала рівня наркоманії в обох країнах висока, як у суспільному,
юридичному вимірах, охороні здоров’я так і в моралі. Багато цікавих даних
у цій сфері можна також почерпнути з медичних напрацювань, зокрема тих,
що стосуються стаціонарного лікування залежних людей. Згідно із найновішими дослідженнями, в Польщі у 2010 році на вищезазначене лікування
було прийнято 10 тис. осіб. Близько 3/4 прийнятих на лікування становили
чоловіки, а це має велике значення при оцінці появи наркоманії, та плануванні профілактичних заходів. Уже тут постає питання – якщо переважаючою
більшістю залежних є чоловіки, то чи є ця частина населення найбільшою
загрозою? Чи існує якийсь суспільний, економічний, біологічний, культурний критерій, який є причиною цієї загрози?
Предметом даної праці не є розв’язання етіології появи наркоманії в контексті чинників, які визначають вживання наркотиків та узалежнення від них.
Цю проблему висвітлено лише в такому вимірі, де є необхідним виконання
згаданих завдань. Однак, це питання є суттєвим, адже неврологічні дослідження дають щоразу більш різноманітну інформацію про шляхи та механізми потрапляння у залежність. Тут підкреслимо лише один емпірично доведений факт: за 15–20 років швидко зросла кількість залежних та… узалежнень.
Як свідчать дані дослідження, проведеного в Україні в 2009 році, 63 % дівчат
та юнаків віком 15–16 років мають досвід куріння, 91 % – вживання алкоголю,
а 14 % вживали марихуану або гашиш2. Наростання наркоманії підтверджує
той факт, що з початку 90-х років щороку в наркодиспансерах країни реєструвалося 6–8 тис. осіб, які постійно вживають наркотики, у 2000 році їх кількість
вже становила 14,2 тис., а на початок 2009 року – 18,5 тис.; кількість же осіб,
які вдаються до немедичного вживання наркотиків і перебувають на обліку, –
близько 386 тис. (щорічне зростання сягає близько 11%). Проте, за оцінками
експертів, реальна кількість таких хворих досягла біля 800 тис. осіб3.
У суспільному вимірі не лише наркоманія, драгоманія, алкоголізм та нікотинова залежність стають проблемою. Суспільною – це такою, що генерує
суспільну шкоду та примушує державу до узгоджених профілактичних, лікувальних, юридичних, організаційних та багатьох інших дій. У даній праці
ми зосередимось на цьому аспекті.
Рівень проблеми наркоманії можна оцінити в багатьох перспективах також
і на підставах лікувальної бази. В Польщі діє 85 стаціонарних осередків та 295
відділень амбулаторій, які займаються особами, залежними від наркотиків,
причому кожного року відкриваються нові відділення. За даними МОЗ України, станом на 01.01.2007 р. існувало 48 територіальних наркологічних установ
(25 з них – обласні наркодиспансери) та 4 наркологічних лікарні. Розгорнуто
Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) –
Представництво в Україні, Видавництво “К.І.С.”. -К, 2008.
2
Там же
3
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/ua/statnarkom
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6063 наркологічних стаціонарних ліжок: 4230 – в наркологічних установах
і 1451 – в психіатричних та 230 – в міських лікарнях, в тому числі в центральних районних та районних лікарнях – 1524. Також підтримкою таких людей
займаються громадські неприбуткові організації, церкви, волонтери.
Завершуючи вступ до даної праці, яка передусім призначена для педагогів,
шкільних психологів, вчителів, а також викладачів та студентів педагогічних
спеціальностей ми хотіли б звернути увагу на багатовимірність загроз наркоманії у Польщі та Україні. Чи є вони специфічними лише для наших держав,
чи теж схожі до явищ, які спостерігаються у сусідніх країнах? Не викликає
сумніву факт існування певних специфічних рис наркоманії залежно від традиції цієї проблеми, географічного положення країни, політики щодо наркоманії, продажу наркотиків, культурного фактору. Тому інший образ наркоманії
матимемо в Іспанії (широка присутність кокаїну), Голландії (легальний доступ
до обігу марихуани), Мексики (красномовна наркотична війна країна-ганги),
а інші у Польщі (заборона вживання наркотиків, репресивні правові методи,
домінуюча позиція марихуани та амфетаміноподібних речовин), чи в Україні
– приплив наркотиків через південні кордони. Однак, при істотній відмінності
маємо також і багато схожих чинників, наприклад, існування злочинних груп,
які постачають на ринок нелегальні наркотики, необхідність лікування залежних, суспільно-економічні витрати, функціонування спеціальних поліцейських
чи міліцейських підрозділів, які є відповідальними за боротьбу з поширенням
наркотиків, входження дилерів у середовища молоді шкільного віку. Схожість
проблеми наркоманії у багатьох країнах схиляє до аналізу цієї проблеми не як
самостійного, одиничного явища, але також і в загальній перспективі (такій, що
має багато площин та чинників).
Рис. 1. Загроза наркоманії – загальна перспектива
Наркоманія як проблема: юридична (кримінологічна та
криміналістична), економічна, суспільна, моральна, така,
що стосується здоров’я.
Нові наркотики та речовини з подібною дією (курильні)
Явне зменшення вікового порогу першого прийому
наркотиків
Виразна тенденція легалізації легких наркотиків
Ресурс графіки: http://www.bing.com/images/search?q=drugs+problem&FORM=BIFD#focal2Fteenage-drug
-addiction.jpg
4
Вієвський А. М., Дворяк С. В., Сидяк С. В., Лікування наркозалежності в Україні та оцінка його
ефективності, http://www.irf.ua/ﬁles/ukr/programs_health_news_1477_ua_PR.pdf
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Не підлягає сумніву те, що проблема залежності, чи вживання одурманюючих речовин, не обмежується лише вузьким колом людей, які вживають ці
речовини, або найближчим оточенням цих людей (Валянцік 2009; Kоуман,
2002; Лучak, 2004; Нєвядомська, 2006; Піщенко, 2005; Руден, Бялiк, 2003;
Соболєв, Рущенко, 2000; Сушик, 2010; Фріске,, Собєх 1987; Шишова, 2004;
Шукальський, 2005; Ючинський, 2006). Наслідки дій особи, яка перебуває
під впливом одурманюючих речовин, як легальних так і нелегальних, можна
порівняти зі збільшенням діаметру хвиль, які з’являються на воді після того,
як в неї кинути камінь. Дослідник цієї проблематики, проф. З. Ючинський,
говорить про необхідність розгляду проблеми наркоманії у співвідношеннях
людина–середовище–наркотики, бо тільки тоді видно усі його контексти. Зауважимо також, що початково наслідки залежності проявляються, головним
чином, у найближчому оточенні, але наслідки дій найчастіше є дотичними
до рідних, колег по роботі, приятелів і найближчого оточення, в якому функціонує наркозалежна особа. На наступних етапах кошти обтяжують державу
(лікування хворих, покарання наркотичних злочинців, необхідність поширення профілактичних заходів та реалізації програм підтримки). Доведено
також (Болос, Рис, 2002; Воронович, 2003; Гас, 1993; Котанський, 2004; Макеєва, 1999; Нєвядомська, 2006; Нєвядомська, Станіславчук, 2004; Цекєра,
2004; Цимбалюк, 2004; Щелкунов, А.О. 2004; Ючинський, 2006) поширення
проблеми взаємозалежності подружніх пар наркоманів, батьків, близьких.
Рис. 2. Деякі наслідки залежності від наркотиків та паранаркотиків
руйнування суспільних відносин –
внутрішньоособистісні проблеми – суспільна деградація
проблеми зі здоров’ям – піддатливість хворобам –
підвищення ризику захворювання на ВІЛ – витрати на
лікування
проблеми у школі та на роботі, нижчі економічні шанси,
нижчі суспільно-професійні перспективи; фінансові
витрати
стигматизація – виключення із суспільства – нав’язлива
поведінка – криміногенність
Ресурс графіки: http://www.bing.com/images/search?q=drugs+problem&FORM=BIFD#focal=9a88793fa43
9d0fba66027a103b8f05e&furl=http%3A%2F%2Fi222.photobucket.com%2Falbums%2Fdd106%2FTheAutark
%2FDrugWarPoster.jpg

Сучасна література багато уваги присвячує наслідкам розповсюдження
теперішньої суспільної патології, якою є залежність, в т. ч. явищу наркоманії
та похідним від неї (Валанцік, 2009; Єнджейко, 2007; Koзачук, 2005; Лев11
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чук, 2006; Нєвядомска, 2007; Поспішиль, 2007; Прокош, 2004; Урбан, 2000;
Урбан, 2004; Холист, 2008; Цекєра, 2004; Ючинський, 2006), вказуючи на дедалі частіші взаємозв’язки між іншими девіантними проявами та патологіями
(вживання наркотиків повіями та їх клієнтами, що призводить до небезпечної
сексуальної поведінки; зростання злочинних дій під впливом наркотиків, суттєве збільшення кількості злочинів з вживанням data-rape drugs; вживання
наркотиків людьми, яких змусили до примусової праці; зв’язок наркотикипрацеголізм; вплив узалежнених батьків на виховання дитини).
Вже давно відомий той факт, що вживання психотропних речовин перешкоджає суспільним відносинам, є чинником роз’єднання родини, значно
обмежує, а у випадку повної залежності унеможливлює навчання та працю,
негативно впливає на рівень взаємодовіри, яка є основною у суспільних та
робочих стосунках. З часу збільшення продажу наркотиків та речовин з подібною дією, їх вживання виявляється дедалі більшою загрозою в дорожньому
русі, а також при використанні технічних та спеціалістичних засобів. Якщo
ще 10–15 років тому аналізовано в основному поведінку молодих наркоманів
у контексті загроз внутрішніх (їх соматичне та психічне здоров’я), а також
зовнішніх (руйнування суспільних відносин, погіршення стану здоров’я), то
сьогодні маємо щораз більше доказів про набагато гірші наслідки розвитку
наркоманії (зростання помилкових економічних рішень узалежнених менеджерів; компульсивна поведінка з метою отримання наркотиків; проституція
наркоманок, інфікованих ВІЛ чи хворих на СНІД; гомосексуальні контакти
наркоманів-переносників ВІЛ, злочинна діяльність громадських працівників, залежних від наркотиків). Не без уваги залишається також проблема
довірення повноважень до впливу на здоров’я та життя інших осіб і використання коштовного, заавансованого технологічно військового обладнання
особами, яке свого роду інвалідами внаслідок вживання психотропних речовин (Яблонський, 2009). В’єтнамська війна довела, яким трагічним може
бути ефект діяльності солдатів під впливом наркотиків.
Виходячи з того, що наркотики хоч є небажаними, та все ж широко розповсюдженими у суспільному просторі, пропонуємо читачам працю, що стосується загроз наркоманії у Польщі. Усвідомлюємо, що останніми роками
кількість публікацій подібного типу є величезною, а описане явище ретельно розкрите у наукових доповідях поляків про наркотики в Європі (Лісабонський міжнародний центр моніторингу наркотиків та наркоманії).
У зв’язку з цим структура праці має на меті не тільки зазначення явища
з точки зору впливу наркотиків на поведінку людини (розглядаючи найновіші речовини, що зараз надходять на польський ринок, але є у значних кількостях на території Європи), а також представлення нашого професійного
досвіду у сфері профілактики наркоманії. Система опрацювання зводиться
до представлення основної інформації необхідної для розпізнання явища,
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його наслідків і способів проведення превентивних заходів. Оскільки праця
з’являється одночасно англійською та німецькою мовами, сподіваємось, що
вона стане елементом міжнародного обміну досвідом на тему проблем наркоманії.
Хотілося б підкреслити, що незважаючи на численні заходи, особливо в
2008–2010 роках, спрямовані на профілактику наркоманії та куріння в Польщі,
їх ефективність є досить різною. На жаль, в більшій частині соціальних сфер
ця проблема залишається непоміченою і часто трактується як перехіднийперіод «підліткового бунтарства», а в терапії наркоманії виникає проблема самозалежності, тоді, коли рідні намагаються за всяку ціну уберегти найближчу особу від розкриття факту вживання нею наркотиків. Значна частина успіху усіх
профілактичних дій залежить від розуміння основного правила: ефективність
запобігання наркотичній залежності (в перспективі всім її видам) досягається
їх систематичністю і побудовою довгострокових програм. З нашого дослідження випливає, що варто стерегтись вузьких та обмежених дій, які є виявом
«гасіння пожеж», а не ліквідації реальних джерел проблеми.
Істотною проблемою профілактики залежності від хімічних речовин у
Польщі (наркоманія, алкоголізм, тютюнокуріння, надмірне вживання ліків,
експерименти з новими речовинами) є її тимчасовість, в той час коли щороку в локальних середовищах, школах і групах однолітків з’являються нові
загрози, які є специфічними для цих районів і груп. Найчастіше після отримання перших позитивних результатів у вихованні та поведінці профілактика завершується. В той же час, про що свідчать численні дослідження,
найкращі результати профілактичної діяльності отримуємо тоді, коли вона
є систематичною, здатна нести в собі новий зміст, пристосована до кращого
сприйняття її одержувачем, а також спрямована на усунення реальних загроз.
Порушена нами проблема є багатоаспектною і багатовимірною. В ній
варто вбачати трагедію одинокої людини (як результат хвороби-залежності),
а також величезні економічні витрати, які бере на себе держава (боротьба з
наркотичною злочинністю, криміналізація осіб, винних у таких злочинах,
кошти на лікування, дослідження нових речовин). Натомість, в погляді на
саму проблему часто постає питання необхідності рішучої боротьби з поширенням наркотиків і протидії злочинності.
Варто зазначити, що при розгляді цієї проблеми потрібно усвідомлювати
і враховувати, що найпопулярнішою психотропною речовиною в Польщі є
алкоголь. Відповідно до епідеміологічних тенденцій він є легальною речовиною, яка дедалі частіше вживається в поєднанні з нелегальними речовинами.
В більшості випадків саме алкоголь є першою психотропною речовиною,
яку вживає більшість неповнолітніх. Він також викликає складні наслідки
13
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Рис. 3. Ключові критерії ефективної профілактики наркоманії в школі
(польський досвід 2000–2010)

Систематичність дій, повторюваність ініціатив в подальших
роках. Кожен наступний навчальний рік учня повинен охоплювати навчально-профілактичну програму. Найкращий
результат приносять програми, розпочаті з учнями в 11–12
річному віці.
Зміст і методи програми повинні бути пристосовані до існуючих реалій, а також до кращого сприйняття її одержувачем.
Основний принцип – не злякати.
Професіоналізм лекторів. Програми спрямовані на свідоме
розуміння проблеми, та її наслідків на особистість. Найкращий результат приносить використання послуг лекторів,
запрошених ззовні.
Паралельні дії з трьома групами отримувачів інформації:
вчителі (зміст: розпізнання поведінки, нові знання, поведінка
в критичних ситуаціях); учні (зміст: знання про наслідки для
здоров’я та психіки, виховання характеру, вміння поводитись
в критичних ситуаціях); батьки учнів (зміст: розпізнавання
тривожної поведінки, виховання дитини, поведінка в ситуації, пов’язаній з наркотиками).
Ресурс графіки: http://www.bing.com/images/h?q=drugs+problem&FORM=BIFD#focal=308ef53e4d8ec70f962
e2e969889c5c3&furl =http%3A%2F%2Fhomepage.eircom.net%2F~araknie%2Fsite_images%2Fdrugs.jpg

вживання як для нашого суспільного становища, так і для здоров’я. Відомо,
що в Польщі кількість алкоголіків становить близько 800 000 осіб (дані щодо
наших сусідів не менш страшні – в Німеччині це близько 1,5 млн. осіб, в Росії – європейська частина – понад 2 млн.). Ці самі проблеми спостерігаються
в масовому масштабі в Білорусі і Україні. Згадати про алкоголь – це, на нашу
думку, є дуже важливим, оскільки ця речовина є не лише юридично легалізована, але, передусім, вільнодоступна для молодих людей, зокрема неповнолітніх. Невипадково в польській педагогіці і літературі з питань профілактики залежності алкоголь трактується як причина поширення і інших хімічних
залежностей та неефективності профілактики в цій сфері (дуже ефективною
в останні роки стала профілактика нікотинової залежності).
Представлена в праці інформація є пов’язаною з дедалі поширеним
явищем політоксикоманії, тобто вживання разом чи почергово легальних
і нелегальних алкоголю, наркотиків, ліків, та інших подібних речовин.
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Польська наркоманія все частіше має вигляд політоксикоманії, тобто
залежності від кількох речовин одночасно. Найчастіше поєднують:
– Алкоголь і наркотики
– Алкоголь і зміцнюючо-енергетичні речовини
– Алкоголь і паранаркотики
– Алкоголь і ліки

!

В заголовку праці окрім відомого терміну «наркотики» вжито також термін «паранаркотики». Це не випадково, оскільки ринок психотропних речовин розширюється, в результаті чого виникає потреба зміни правових норм і
розширення списку заборонених речовин (в 2010 році на польському ринку
наркотиків і паранаркотиків з’явилося аж 17 нових психотропних речовин),
зокрема через те, що вони постійно модифікуються. На основі власної професійної практики зазначаємо, що в продажу з’являється дедалі більше нових наркотиків (наприклад, допалячі) під виглядом «класичних наркотиків»
як амфетамін чи екстазі. Адресатом таких підмін в основному є молодь, яка
вперше експериментує з наркотиками.
З обговорюваними тут питаннями пов’язані також численні сигнали від токсикологів, лікарів і терапевтів стосовно нових речовин, які
в лікарських дозах нерідко допомагають людині (зокрема сиропи і ліки від
кашлю), а в позамедичних дозах спричиняють психічні порушення, а навіть порушення моторних функцій. Звідси і походить назва – паранаркотики.
До них ми будемо відносити певні компоненти до продукції ліків, ліки від
кашлю і ліки проти болю, вживані в позамедичних цілях, невідомі (чи маловідомі) суміші ліків, рослини, що спричиняють сильну психоактивну реакцію.
Крім того, дуже цікавим є процес зміни польського ринку наркотиків,
особливо з огляду на вміст психотропних речовин в певних видах наркотиків. Протягом останніх двох років вміст амфетаміну в таких наркотиках
зменшився на 30%, натомість на нелегальному ринку з’являється сильніша
марихуана (гідропонічна – з вмістом THC навіть до 30%). Новим явищем
(2010) став продаж під назвою амфетаміну інших наркотиків – т. зв. допалячів – курильних сумішей, а також збільшення переліку компонентів, що
використовуються як «наповнювачі» наркотиків.
Обсяг представленої праці унеможливлює огляд і представлення основних наукових теорій, що подають механізм перебігу розвитку залежності
(дослідження «Сучасні теорії хімічної і нехімічної залежності» ВаршаваПултуськ, 2009). Знання етіології цього явища дозволяє однак висловити наступну тезу: не існує єдиного чинника, що викликає цю хворобу. Існує також
багато аргументів, які дозволяють твердити про особистісний перебіг залежності від певного виду речовини (одні особи стають залежними швидко, інші
– ні; одні добре справляються з терапією, інші потребують багатомісячного
15

Вступ

лікування, щоб позбутися залежності; деякі люди, що експериментували
з наркотиками, не потрапили в залежність).
Рис. 4. Умови вживання наркотиків і речовин подібної дії у світлі
сучасних наукових теорій
МАКРОСТРУКТУРНІ
– Споживчо-промислова цивілізація з швидким темпом життя та високими
вимогами
– Швидка суспільна зміна в області функціонування родини
– Сучасні культурні тренди
– Наркотик як товар масового купівельного доступу
– Модель масової культури

У

М

О

В

И

МІКРОСТРУКТУРНІ
– Середовище сусідське
– Середовище однолітків
– Шкільне середовище
– Середовище праці
– Доступність наркотиків (чи подібно діючих речовин)
РОДИННІ
– Входження в залежність у родині (дідусь/бабуся, батьки, найближча родина)
– Патології і руйнування родинного життя (насильство, алкоголізм, розлучення, злочинне середовище в родині, занедбаність дитини, відмова від
дитини) – родинна дисфункція
– Травми, соматичні хвороби, хвороби і психічні розлади
– Порушення процесу виховання (брак позитивних моделей поведінки,
розлади спілкування в родині між батьками і дитиною)
– Брак чи дефект виховних компетенцій батьків (недостатність в вихованні)
ІНДИВІДУАЛЬНІ, ПЕРСОНАЛЬНІ
– Емоційна недозрілість
– Низька самооцінка
– Брак стійкість до стресів і проблем
– Низький рівень знань
– Негативні переконання
– Низький рівень інтерперсональних компетенцій

Протягом багатьох десятиліть діагностики проблеми з наркотиками прийнято вважати, що ця патологія показує тісний зв’язок трьох компонентів:
людина-наркотик-середовище. Другий чинник – наркотик, особливо його
вживання та властивості (можливість зловживання), має тут ключове зна16
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чення (Войцешек, 2009; Руден, Бялік 2003; Шмідбауер, 2006; Ючинський,
2006). Tака ситуація (в наступних розділах детальніше) може призвести до
значного поширення старих і нових речовин, значної пропозиції в інтернеті
і на нелегальному ринку, тому на протидію цьому вирішальна роль належить
обмеженню появи наркотичної залежності та небезпечних наслідків їх вживання. У зв’язку з цим необхідні:
– Ефективність держави в боротьбі з наркотичною злочинністю, також ліквідація лабораторій та джерел продажу прекурсорів;
– Ознайомлення з небезпечними наслідками, що спричинюються вживанням наркотиків;
– Впровадження новітніх методів терапії;
– Виховання вміння дітей та підлітків опиратися негативному впливу;
– Підтримка осіб, що намагаються позбутись наркозалежності.
Складно однозначно стверджувати, в якому напрямку розвиватиметься
польська модель наркоманії в найближчі роки. Однак можна вважати, що на
ринку з’являтиметься дедалі більше нових синтетичних наркотиків та психотропних рослин (особливо з галюциногенною та притуплюючою дією).
Існує також реальний ризик поширення поєднання наркоманії та алкоголізму і надмірного вживання психотропних ліків, а також безперервного відродження ринку нових наркотиків. Разом з ефективністю боротьби з ринком
наркотиків зростатиме і тиск на легалізацію марихуани, а також зацікавлення ринком наркотиків нашого південного сусіда – Чехії.
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Поняття та визначення
Наркотики були відомі людям ще близько 10 тисяч років тому, а перші
згадки про них залишені в стародавньому Вавилоні, Єгипті і на сучасних
теренах Індії (арійці). Перший історик Геродот, подорожуючи країнами Центрального Сходу, записував у своїй книзі «Історія» про дивні звичаї вдихання
випарів та пиття напоїв, які супроводжуються екстатичними танцями воїнів
та жінок. Ближче до сучасності таких описів більшає.
Термін «наркотик» походить від грецького слова narcotikos – приголомшуючий. В сучасній науці під цим поняттям розуміються речовини, що
притуплюють біль, викликають почуття ейфорії і приголомшення, часте
використання яких призводить до залежності, тобто наркоманії. Це визначення стосується зазвичай видобутих з опіумного маку речовин або
його штучних хімічних замінників. На сьогоднішній день як в розмовній
мові, так і в юридичній літературі, цей термін часто вживається у неточному значенні «будь яких нелегальних фармацевтичних речовин, що
використовуються не з лікувальною метою незалежно від їх фармацевтичних властивостей і впливу». Це часто викликає нерозуміння, або неправильне використання терміну.
Ширшим терміном є психотропні речовини, або психотропні засоби.
Потрібно зазначити, що поняття «психотропний» не обов’язково повинно
означати «той, що викликає залежність». Дуже часто термін «психотропні
речовини (засоби)» вживають замість терміну «наркотики», який означає
певну хімічну структуру, що впливає на діяльність мозку та психічний
стан людини, а саме на функції усвідомлення, оцінки і настрою.
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Рис. 5. Ключові терміни в аналізі явища наркоманії
Наркотик
Субстанція психоактивна
Наркоманія
Прекурсор
Шкідливе вживання
Залежність – психічна, фізична, суспільна
Наркотик
Шкідливе вживання
Абстинентний синдром
Ресурс графіки: http://www.topnews.in/furore-over-teen-drug-tips-users-guide-speed-292365

Прекурсор
Термін «прекурсор» означає речовину природного або штучного походження, що може бути перетворена на п’янкий засіб, психотропну речовину
або слугувати їх виробництву.
Наркоманія
Термін «наркоманія» розуміється як постійне або періодичне вживання
психотропних засобів або речовин не з лікувальною метою. Така поведінка
може стати першопричиною виникнення залежності. У свою чергу порушення, викликане вживанням психотропних речовин розуміється як «будьяке порушення нормального фізичного стану та поведінки, спричинене вживанням однієї або декількох психотропних речовин, незалежно від того, чи є
на це дозвіл лікаря». Це призводить до таких клінічних наслідків:
• гостре отруєння,
• шкідливе вживання,
• синдром залежності,
• абстинентний синдром,
• абстинентний синдром з мареннями,
• психічні розлади,
• психічні розлади з пізнім виявленням,
• синдром втрати пам’яті.
20
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Шкідливе вживання
Згідно з міжнародною класифікацією психічних розладів та розладів поведінки ICD-10 під поняттям вживання шкідливих речовин розуміється вживання психотропних речовин, що призводить до соматичної або психічної
шкоди здоров’ю, в тому числі його різкого погіршення або дисфункційної
поведінки, що може призвести до його інвалідності, або мати небажані наслідки для зв’язків з іншими людьми.
Залежність
В світлі результатів багатьох досліджень та досвіду медичної практики,
наркотична залежність – це важке, хронічне захворювання центральної нервової системи (ЦНС), що характеризується можливістю рецидиву хвороби
навіть через значний проміжок часу утримання (ремісії). Найгіршою властивістю психотропних речовин є викликання залежності. Зазвичай виділяють
два види залежності: психічну і фізичну. Головним симптомом залежності
є цілковита або часткова втрата контролю над кількістю прийняття психотропних речовин і прояв бажання (так званого голоду) продовжувати приймати психотропні речовини незважаючи на будь які наслідки.
В цілому залежність являє собою стан потреби чи необхідність підкорятися чомусь або комусь для отримання підтримки з метою продовження
функціонування, або навіть виживання (Ючинський, 2006, Цекєра, 2004,
Шукальський, 2005). Стосовно алкоголю або інших психотропних речовин
цей термін означає потребу повторення отримання певної дози даної речовини для покращення самопочуття або для уникнення поганого самопочуття.
В свою чергу комплекс залежностей – це група пізнавальних та фізіологічних явищ поведінки, що можуть розвинутись внаслідок повторюваного вживання психотропних речовин. Зазвичай це явище характеризується непереборним бажанням прийняти більше психотропної речовини, втратою контролю
за кількістю її вживання, постійним вживанням речовини, наданням переваги
вживанню, а не необхідним життєвим обов’язкам людини і продовженням
цього процесу незважаючи на прояв шкідливих впливів. Утримання або відмова від вживання призводить до такого явища як наркотичний голод.
Синдром залежності може бути пов’язаний з вживанням конкретних
психотропних речовин (наприклад: тютюну, алкоголю, діазепаму), речовин,
які належать до певної групи сполук (наприклад опіатів) чи іншої групи різних
фармакологічних речовин
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Розглянута попередньо тема підводить нас до висновку про те, що наркотична залежність має різні ознаки, а тому вона поділяється на фізичну та
психічну. Наукова література, зокрема соціологічна, пропонує також соціальну залежність
Психічна залежність
Психічна або психологічна залежність виникає внаслідок зловживання
усіх груп наркотиків і полягає у сильному бажанні продовження вживання
наркотиків для покращення функціонування організму на найвищому рівні та
хорошого самопочуття.
Фізична залежність
Фізичну або фізіологічну залежність викликає лише певна група наркотичних речовин, і вона є наслідком адаптації організму до вживання наркотиків.
Фізична залежність виникає тоді, коли наркотик настільки сильно включається у фізіологічні і біохімічні процеси організму, що припинення їх вживання
характеризується зупинкою цих процесів, розладом його роботи, погіршенням
здоров’я та загрозою життю. Виділяють такі риси фізичної залежності:
– дуже сильне, практично нестримне прагнення продовження вживання наркотика, незважаючи на загрози здоров’ю та життю, що виникають при цьому;
– наявність небезпечної для життя абстинентної групи. Це поєднання
симптомів різної дії, які з’являються в момент припинення або значного
обмеження вживання психотропних речовин, що попередньо вживалися
протягом довгого проміжку часу у великих дозах.
Рис. 6. Ознаки і симптоми синдрому залежності
• сильна потреба або примус вживання психотропних речовин,

• втрата самоконтролю над процесом вживання
•
•
•
•
•
•
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психотропних речовин (нездатність припинити
вживання, втрата контролю над величиною доз),
вживання речовин з метою уникнення абстинентних симптомів,
прояв абстинентного синдрому після припинення вживання речовин,
підвищення толерантності (подальше збільшення
дози з метою отримання попереднього ефекту),
особливий, індивідуальний спосіб вживання речовин,
поступова запущеність інших зацікавлень з
метою отримання і вживання речовин, що призводить
вживання засобів без огляду на видимі втрати
(фізичні, психічні, суспільні), хоча про них відомо,
що вони пов’язані з вживанням наркотиків.
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Відповідно до міжнародної класифікації хвороб, якщо протягом одного
року виявляються прояви щонайменше трьох із шести описаних вище симптомів, у даної особи можна розпізнати cиндром залежності.
Абстинентний синдром
Залежність від наркотиків супроводжується абстинентним синдромом,
який є наслідком повної або часткової нестачі психотропної речовини, що
призводить до прояву соматичних і психопаталогічних симптомів. Кожна група психотропних речовин спричиняє прояв характерного клінічного
синдрому з певним перебігом і інтенсивністю. Абстинентний синдром може
мати типовий перебіг чи з ускладненнями, наприклад, з роздвоєнням особистості.
Розлад психотичний
Варто додати, що роздвоєння особистості, яке виникає внаслідок вживання психотропних речовин, може мати різні психопатологічні прояви.
До симптомів, які проявляються найчастіше, належать
• ілюзії
• галюцинації,
• манія величі
• марення
• pозлади настрою.
Амнестичний синдром
Ефектом споживання наркотичних засобів може бути також амнестичний
синдром, який характеризується порушенням короткочасної пам’яті (менш
вираженим є дефіцит довготривалої пам’яті), а провали у пам’яті можуть
бути заповнені конфабуляціями.
Провівши клінічні дослідження, ми дізналися, що наслідки вживання
наркотиків можуть призводити до залишкових психічних розладів і пізнього
виявлення. Вони діють поза фізіологічним часом дії цієї наркотичної речовини і до них включаються такі розлади: ретроспекції (ﬂashbacks), роздвоєння особистості, афект, ступор, психози з пізнім початком.

Вживання наркотиків в багатьох випадках призводить до появи
стану флешбеку, який проявляється навіть після багатьох років
від часу прийому останньої дози. Перебіг ретроспективної
реакції є подібним до стану після прийому дози.

!
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Міжнародна «класифікація психічних розладів і розладів поведінки»
(ICD-10) виокремлює групи цих розладів, які стали результатом
• алкоголю,
• опіатів (героїн),
• канабісу (марихуана),
• заспокійливих і снодійних ліків ,
• кокаїну,
• інших стимулюючих речовин, в тому числі кофеїну (наприклад, амфетамін),
• галюциногенних речовин (ЛСД),
• тютюну,
• летких розчинників (клей),
• декількох психотропних та інших речовин, які не перераховані вище (наприклад, алкоголь разом з марихуаною).
Психічні розлади та розлади поведінки, викликані вживанням психотропних речовин, відповідають терміну, що з певними застереженнями
вживаєтьсяв соціальних науках, – наркоманія, під яким розуміємо регулярне вживання психотропних речовин, що викликають серйозні проблеми зі
здоров’ям.
Складно детально визначити, наскільки великим є перелік як легальних,
так і нелегальних засобів з психотропною дією, які, ймовірно, спричиняють
залежність. По-перше тому, що він безперервно розширюється, по-друге,
появляється більша кількість нових речовин рослинного і синтетичного
походження, які мають такі самі властивості (Єнджейко, 2009, 2010). Входження психотропних речовин різної структури і з різними напрямками
дії на ринок широкого діапазону також спричиняє труднощі їх класифікації. Протягом останніх десятиліть з’являлися різні типології і класифікації,
в яких є спроби відобразити появу нових психотропних речовин. Відносно
актуальним і послідовним здається поділ наркотиків, який пропонує Марк
А. Шукіт в монографії «Зловживання наркотиками та алкоголем». Він поділяє наркотики на 7 груп.
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Рис. 7. Поділ наркотиків М. Шукіта.
• Депресанти центральної нервової системи (ЦНС) – психо-

•

•
•
•

•
•

активні речовини, що демпфірують, інгібітори або ознаки
зниження активності ЦНС. До цієї групи належать алкоголь,
барбітурати, бензодіазепіни, у-оксимасляна кислота (GHB).
Стимулянти або стимулятори ЦНС – психотропні речовини,
що стимулюють діяльність ЦНС. До них належить велика
група наркотиків, найвідомішими з яких є амфітаміни, метамфітаміни, кокаїн, наркотичні анальгетики метамфітаміну.
Опіоїди, до яких належать опіати, а саме алкалоїди маку (морфій, кодеїн), напівсинтетичні аналоги опіатів (героїн), наркотичні анагетики опіатів (фентанил).
Канабіс – препарати, отримані з індійської коноплі: марихуана, гашиш, олія гашишу.
Галюциногенні засоби – наркотики, домінуючим ефектом дії
яких є галюцинації. Наприклад, лізегрід (ЛСД), мескалін, псилоцин, а також наркотичні анальгетики галюциногенів (психотоміметичний амфетамін).
Інгалянти або наркотики які вдихають: пропан, бутан, толуен,
бензин, аерозоль, спрей.
Інші наркотики, які не містяться в жодній із вищезазначених
груп: фенциклідин, етамін.
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Правове регулювання в Польщі
Дискусії щодо правового врегулювання проблем, пов’язаних із наркоманією, тривають понад 30 років. Необхідність їхнього вирішення та впровадження у життя організаційних, реабілітаційних, або таких, що пов’язані
з аспектами здоров’я, питань була наслідком появи в Польщі такої соціальної
проблеми як наркоманія (на початку 70-х рр. ХХ ст.). Приблизно з 90-х рр.
зловживання наркотиками в контексті права набуває прискореної динаміки,
що особливо помітно за останні 10 років (необхідність внесення поправок
до закону про боротьбу з наркоманією (протидію наркоманії), також необхідність регулювання проблеми курильних сумішей, т. зв. допалячів).
Підхід до вирішення проблем наркотиків в Польщі має багатовекторний
характер і передбачає (Кідава, Стжелецька, Мальчевський, 2009):
– профілактику;
– лікування, реабілітацію, зменшення шкоди здоров’ю та суспільну реінтеграцію;
– обмеження постачання і збуту;
– міжнародне співробітництво;
– дослідження та моніторинг.

2.1. Закон про боротьбу з наркотиками
У Зводі законів № 179 від 19 вересня 2005 року було викладено положення
нового Закону про боротьбу з наркотиками від 29 липня 2005 року, який замінив нормативно-правовий акт 1997 року. Ці положення впорядковують тауточнюють засади функціонування польської системи розв’язання проблем,
викликаних наркотиками і наркоманією, вводять якісно нову особливість
взаємодії з терапевтичними засобами розробки і фінансування боротьби
з наркотиками на рівні місцевого самоврядування, ознайомлення персоналу
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з базою даних про наркотики і наркоманію, а також питання, пов’язані з координацією дій у сфері скорочення рівня попиту і пропозиції наркотиків.
Щодо суб’єктів, які здійснюють боротьбу з наркотиками, розширено список установ, обов’язком яких є запобігання поширенню наркотиків і наркоманії. Сюди належать прикордонна служба, митні органи, соціальні центри
та ЗМІ. Також уточнено завдання Національного управління з профілактики
наркоманії шляхом роз’яснення положень про моніторинг ситуації з наркотиками. База даних про наркотики і наркоманію створюється у структурах
Управління завдяки Інформаційному центру з наркотиків та наркоманії, завданням якого є моніторинг на рівні місцевого самоврядування.
Статті, які стосуються «Національної програми щодо попередження зловживання наркотичними засобами», свідчать, що на центральному рівні національна програма повинна визначати напрямки і види діяльності у сфері
протидії наркотикам, графік таких заходів, їх мету та способи їх реалізації,
призначати осіб, відповідальних за їх виконання, а також осіб для виконання
конкретних завдань.
Завдання на місцевому рівні плануються по-іншому. У розділі «Про місцеві органи влади» Національної програми визначено лише напрямки запланованої діяльності, залишаючи органам місцевого самоврядування можливість
самостійно приймати рішення щодо превентивних дій, які мають в результаті
аналізу місцевої ситуації та з урахуванням потреб регіону ставати основними
заходами.
Закон вимагає прийняття органами самоврядування воєводств «Регіональної програми з протидії наркоманії», яка повинна стати частиною регіональної стратегії впровадження соціальної політики. Також представлено
детальні відомості про завдання органів місцевого самоврядування у сфері
боротьби з наркотиками, вважаючи їх власне завданнями муніципалітетів,
якімають бути реалізовані мерами міст, заступниками з муніципальних програм із боротьби з наркоманією.
Введення нового положення до Закону, згідно з яким «Національна програма щодо попередження зловживання наркотичними засобами» приймається Радою Міністрів як розпорядження, чітко підкреслює важливість антинаркотичних дій для соціальної політики держави.
Важливим компонентом антинаркотичної політики держави є впроваджена за Законом зміна, що стосується Ради з попередження зловживання наркотиками. Попередньо Раду, яка виконувала обмежені прерогативи
консультативно-громадської діяльності, було перетворено в координаційний
орган діяльності держави у сфері наркотичних засобів, психотропних речовин і т.п. У рамках існуючої форми, Рада складається, в основному з державних секретарів або їх заступників, які репрезентують собою ключові для політики і антинаркотичної практики міністерства, в тому числі і представника
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Міністерства національної оборони. Високе політичне становище більшості
членів Ради дозволяє приймати скоординовані структурно-організаційні дії.
Закон забороняє рекламу психотропних речовин і медичних препаратів
в немедичних цілях. Тепер ті, хто незважаючи на положення Закону,
вчиняє такі дії караються штрафом, обмеженням волі або позбавленням
волі строком до одного року.

У частині, що стосується лікування наркоманів, Закон докладно визначає
кваліфікацію для здійснення реабілітації наркозалежних.
Істотні зміни до Закону внесені в розділ щодо альтернативної терапії. Відповідно до нових положень, таке лікування може здійснюватися медичним
закладом лише після отримання дозволу воєводи, виданого на підставі позитивного висновку директора Національного управління з профілактики наркоманії. У зв’язку з цим розширення каталогу уповноважених до лікування
закладів, в які ввійшли приватні заклади (лікарні), та спрощення прийняття
рішень про відкриття нових програм в установах пенітенціарної служби, має
призвести до більш швидкого розвитку цієї категорії медичних послуг для
наркоманів.
Розділ, присвячений прекурсорам, а також зміни в положенні, що стосуються конопель і маку, стали відповіддю на необхідність перегляду цієї
частини польських законів про наркотики відповідно до стандартів ЄС.
Частково залишилися в силі існуючі кримінально-правові норми, згідно
з якими зберігання наркотиків в будь-якій кількості карається позбавленням
волі терміном до 3 років. Так само, надання можливості, сприяння, а також
заохочення до наркоманії перебувають під загрозою покарання. У разі злочинної діяльності, спрямованої на отримання матеріальної чи особистої користі шляхом сприяння, розповсюдження або заохочування чи використання
психотропних речовин, передбачається максимальне покарання до 10 років
позбавлення волі. Впроваджено також значне загострення санкцій у випадках, коли злочин скоєно на ущемлення неповнолітньої особи або стосується
значної кількості контрольованих речовин.
Положення кримінального права також посилюють увагу до осіб, які займаються власним розважальним бізнесом, та тих, хто володіє інформацією
про злочини у сфері наркотиків на території або в приміщенні установи чи
закладу і не повідомляє негайно про це правоохоронні органи.
Стаття 72 Закону вводить нову якість до законодавчих рішень стосовно
осіб, які не є наркозалежними, але які вживають наркотики і вступають у
конфлікт із правом. Закон у цій частині використовує новий (відповідно до
міжнародної класифікації психічних розладів і розладів поведінки ICD-10)
термін шкідливе вживання. Відповідно до словника Закону – це вживання
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психотропних речовин, що заподіюють фізичну або психічну шкоду, включаючи порушення мислення чи дисфункційну поведінку, що може призвести до
інвалідності або погіршення стосунків з іншими людьми.
Стосовно осіб, звинувачених у скоєнні злочину, що загрожує позбавленням волі не більше ніж на 5 років, прокурор може призупинити слідство,
якщо такі люди приймуть рішення про добровільне лікування і реабілітацію,
або участь в профілактично-лікувальній програмі.
Після прийняття такого рішення, прокурор розглядає результати лікування і вирішує – чи продовжити розгляд справи, чи звернутися в суд з проханням про умовне покарання. Ці положення повинні застосовуватися за
аналогією, в будь-якому вигляді до закінчення судового розгляду. Введена
стаття стосується, в основному, неповнолітніх осіб, можливість наркозалежності яких є найбільшою. Вона дає можливість розширення сфери впливу на
споживачів наркотиків, даючи їм шанс скористатись участю у відповідних
лікувально-профілактичних програмах, яка є альтернативою безпосередньому застосуванню кримінальних санкцій.
У розділі 8 Закону, в поправках до деяких існуючих положень, вміщені
вказівки, спрямовані на сприяння місцевій владі у проведенні ефективних
превентивних дій в галузі психотропних речовин. Протягом деякого часу
у багатьох органах місцевого самоврядування створена загальна практика
спільного, особливо на рівні профілактичному, трактування залежності від
легальних речовин (алкоголь) і нелегальних (наркотики). Затвердження нового закону повністю легітимізує таку практику і підтверджує її значення за
допомогою впровадження до «Закону про виховання в тверезості і протидії
алкоголізму» статей, що говорять про можливість використання частини доходів з оплати за дозволи на продаж алкоголю на реалізацію програм з профілактики наркоманії у воєводствах та гмінах.
Як правило, положення Закону регулюють діяльність всіх органів, що займаються питаннями зменшення попиту на наркотики та профілактикою, лікуванням, реабілітацією, реадаптацією і перевихованням наркоманів. Вони
включають державні та недержавні медичні установи, неурядові організації
а також громадські організації, які діють у вказаному діапазоні.
Закон також регулює діяльність, що обмежує постачання наркотиків реалізовану правоохоронними і контролюючими державними органами, поліцією, прикордонною і митною службою, а також судовими органами, включаючи суди, прокуратуру і пенітенціарну систему.
Суттєве значення аналізованого вище закону полягає у підкресленні ролі
місцевого самоврядування у профілактиці наркотиків та наркоманії. Шляхом поліпшення умов для проведення ефективних дій як в галузі охорони
здоров’я, так і в правоохоронних органах, ця діяльність підсилює можливість ефективного впливу на стан громадського здоров’я та соціальної безпеки.
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2.2. Кримінальний Кодекс
Окрім «Закону про боротьбу з наркотиками» проблема наркотиків відображена в положеннях Кримінального кодексу. Згідно із Ст. l78a КК, особа,
яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних
речовин та керує транспортним засобом сухопутного, водного чи повітряного типу, карається штрафом, обмеженням або позбавленням волі до двох
років. Ст. 357.1. конкретно відноситься до військових питань і передбачає,
що військовослужбовець, який після призначення на службу або в процесі
відбування військової служби перебуває в стані алкогольного сп’яніння або
під впливом наркотичних речовин, підлягає покаранню у вигляді обмеження
свободи, військового арешту або позбавленням волі до двох років. Кримінальне переслідування порушника в цьому випадку відбувається на вимогу
командира частини.

2.3. Національна програма профілактики
наркоманії
Основним чинником, що визначає цілі та напрями стратегії боротьби
з наркоманією в Польщі є Національна програма з профілактики наркоманії
(НППН). Правовою основою для прийняття і здійснення програми є «Закон
про боротьбу з наркотиками». Перша Національна програма з профілактики
наркоманії була створена в 2002 році на підставі закону від 1997 року і охоплювала період з 2002 по 2005 рік. Вперше за свою недовгу історію політики боротьби проти наркотиків Рада Міністрів прийняла програму боротьби
з наркоманією на період з 2006 по 2010 рік у формі розпорядження. Ухвалена
Радою Міністрів програма, як і попередня програма на період 2002–2005
рр., здійснюється відповідно до принципу зваженості в постановці завдань
і можливостей для їх реалізації.
Правовою основою для прийняття та реалізації програми є ст. 7 п. 5 «Закону про боротьбу з наркотиками» від 29 липня 2005 року. Розробка та реалізація державної політики по боротьбі з наркотиками повинні враховувати
поширення проблеми наркоманії по всій території країни. Такі явища, як
збільшення тих, хто вживає наркотики в різних вікових групах, якісні зміни
в способі наркоманії, підвищення доступності наркотичних речовин, територіальні відмінності у вживанні психотропних засобів та поширення наркотиків у невеликих населених пунктах потребують узгоджених і ефективних
заходів державних інститутів, забезпечення міждисциплінарного підходу до
проблеми та участь в цій діяльності суспільства в цілому.
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При розробці і реалізації державної політики по боротьбі з наркотиками
повинна братися до уваги еволюція проблем з наркотиками в масштабах країни. Такі явища, як зміни в розмірах розповсюдження вживання наркотиків
в різних вікових групах, якісні зміни в способі наркоманії, збільшення доступності наркотиків, територіальні відмінності у вживанні психотропних
речовин та поширенні проблеми наркоманії в невеликих населених пунктах
потребують узгоджених і ефективних заходів державних інститутів, забезпечення міждисциплінарного підходу до проблеми та участь в цій діяльності
громадянського суспільства.
Відповідно до принципу субсидіарності держави, в антинаркотичній програмі також виділяється поділ завдань і відповідальності між різними рівнями влади. Стаття 4, п. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування
рекомендує, щоб основна відповідальність за публічні справи переносилася
в першу чергу на органи влади, які найбільш близькі до громадян. Програма
використовує так званий збалансований підхід до проблеми з урахуванням
рівнозначності та взаємодії заходів у сфері скорочення попиту та зменшення торгівлі наркотиками. Основними умовами, що необхідні для досягнення ефективності програми є побудова поряд з цим суспільного визнання та
активна участь у програмі широкого кола осіб та організацій. Важливе значення має також наявність в програмі сприйняття наркотичної проблематики
в широкому спектрі соціальної проблематики; при цьому повинно відноситися до контексту вживання інших психотропних засобів, які зазвичай ототожнюють з наркотиками, проте вони дозволені законом.
Основна мета програми була визначена як „Обмеження споживання наркотиків та пов’язаних з ними суспільних та медичних проблем”. Реалізація
програми здійснюється в п’яти сферах. Три з них є основою антинаркотичної політики
1) профілактика,
2) лікування, реабілітація, зниження шкоди та соціальна реінтеграція,
3) обмеження постачання,
Дві інші галузі
4) міжнародне співробітництво,
5) дослідження та моніторинг,
мають горизонтальний характер і проявляються в кожній з основних сфер,
а отже, стосуються як профілактики, лікування, так і скорочення пропозиції
психотропних речовин.
Новою сферою, що підтримується програмою, є міжнародне співробітництво. Для Польщі особливо важливою є можливість впливати на політику боротьби з наркотиками через міжнародні інститути, зокрема через Європейський союз. Участь у міжнародному співробітництві дає можливість
не тільки користуватись з міжнародним обігом інформації, але насамперед
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акцентувати і достосувати польські потреби до міжнародної політики і співробітництва. Це знайшло своє відображення зокрема в зусиллях по розробці
програм допомоги країнам колишнього Радянського Союзу у зв’язку з впливом
на Польщу наркотичної ситуації і пов’язаних з нею епідемії ВІЛ / СНІДу в Росії
та Україні.
Важливим нововведенням Національної програми є відношення до форм
співпраці з місцевими органами влади. Поважаючи основи незалежності
органів місцевого самоврядування, Національна програма запобігання наркоманії не вимагає від місцевих органів влади виконання завдань на територіях, що їм не підпорядковані. Проте вона вказує пріоритетні напрямки дій,
які органи самоврядування повинні використовувати при створенні провінційних і муніципальних стратегій для вирішення проблеми наркотиків. Це
рішення дозволяє враховувати конкретні обставини і проблеми в цій галузі
і пристосовувати стратегії боротьби з наркоманією до конкретних потреб
місцевих общин.
Рис. 8. Основними цілями Національної програми з профілактики
наркоманії є:
Профілактика

Гальмування зростання попиту
на наркотики

Лікування, реабілітація,
зниження шкоди та соціальна реінтеграція

Поліпшення стану здоров’я і соціального
функціонування наркозалежних і споживачів лікарських препаратів шкідливим
способом

Зменшення пропозиції

Обмеження доступності наркотиків

Міжнародне
співробітництво

Підтримка реалізації Національної
програми шляхом впливу на формування
міжнародної політики.

Наукові дослідження
та моніторинг

Інформаційна підтримка Національної
програми з профілактики наркоманії
міжнародною політикою.
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Для центральних одиниць Національна програма вводить детальні вимоги щодо ключових інститутів державної антинаркотичної політики. Державні установи, в тому числі Міністерство оборони, зобов’язуються розробити
та здійснити конкретні програми з скорочення попиту на наркотики. Для підготовки і здійснення Стратегії боротьби з наркотичною злочинністю були
залучені міністри внутрішніх справ, державних фінансів та міністр національної оборони. Побудова програми має на меті уможливлення ефективного моніторингу за здійсненням даної програми і ефективної оцінки. Згідно
з цими правилами, для кожного з етапів реалізації програми визначено основні показники його моніторингу, а також напрямки та види заходів передбачених для їх реалізації відповідними компетентними органами і міністерствами.
Національна програма з профілактики наркоманії призначена для широкого громадського сприйняття, проте основною цільовою групою є діти і молоді
люди віком 10–25 років. Наприклад, у частині, що стосується лікування, програма націлена на людей, які вживають наркотики в шкідливій кількості і є залежними від них. 80% людей з цієї групи – це особи віком від 16 до 29 років.
Завдання, визначені у Національній програмі з профілактики наркоманії
(крім поставленої основної мети, якою є поліпшення здоров’я та безпеки громадян Польщі в сфері, що пов’язана зі споживанням наркотичних речовин), відповідають також потребам міжнародної спільноти. Таким чином, Національна
програма боротьби з наркоманією на 2006–2010 роки є повністю інтегрована з Антинаркотичною стратегією і Планом дій Євросоюзу, а його реалізація
передбачає виконання Польщею всіх міжнародних зобов’язань, пов’язаних
iз зусиллями зі зменшення впливу наркотиків та наркоманії в суспільстві.
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Причини вживання наркотиків
Проблемою наркоманії займаються різні науки, намагаючись з’ясувати
причини цього явища з точки зору соціології, психології, психіатрії, права, фізіології чи генетики. Кожен з названих напрямків вносить свій вклад
до загальних знань, що стосуються механізмів узалежнення, а опрацьовані
концепції взаємодоповнюються, оскільки стосуються різних аспектів функціонування людини. Роздуми над причинами вживання наркотиків і різноманітні дослідження, пов’язані з явищем наркоманії стосуються насамперед
молоді (Божеєвіч, 2009, Єнджейко, Лучак, 2004, Нєвядомська, 2004, Цекєра, 2004, Шукальський, 2005, Ючинський, 2006), оскільки перший контакт
з психотропними речовинами зазвичай відбувається у підлітковому віці. Молодіжна наркоманія є надзвичайно складним явищем, на яке впливають як
суспільство, так і індивідуальні властивості людини.
На початку 90-х років розповсюдження наркоманії в Польщі було
пов’язане зі зміною устрою в країні. Відкриття кордонів, вплив західних
країн, зростання доступності наркотиків, зміна способу вживання – це все
сприяло розповсюдженню зацікавленості польської молоді центрами реабілітації наркоманії. Таким чином вживання наркотиків швидко додалось до
довгого списку ризикованої поведінки, яка охоплює молодь підліткового
віку. Окрім вживання наркотиків, до ризикованої поведінки, серед інших,
належить куріння тютюну, вживання алкоголю, агресивна поведінка, кримінальна чи передчасна сексуальна активність, участь в агресивних молодіжних субкультурах, кидання навчання у школі, чи втеча з дому. Спільним знаменником всіх цих видів поведінки є негативні ризиковані наслідки
як для фізичного і психічного здоров’я індивіда, так і для його оточення.
В цьому плані наркоманію можна зарахувати до групи компульсивної поведінки, в результаті якої частина суспільства зазнає помітних втрат. Наркоманія
є також прикладом девіантної поведінки (негативне відхилення чи сприяння корпоративній соціальній патології). Ми можемо також говорити про
очевидну взаємодію між наркоманією і іншими соціальними патологіями.
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В діагнозі соціологічного і кримінального аспекту явища наркоманії варто
зауважити також розкриття причинно-наслідкового зв’язку, де поява наркотиків має вплив на поглиблення інших видів девіантної поведінки, що у свою
чергу збільшує небезпеку падіння до глибшої причинно-наслідкової реакції
(Гіденс, 2006, Єнджейко, 2007, Холист, 2006).
Рис. 9. Взаємозв’язок між наркоманією та іншими проблемами і патологіями суспільства
Розвиток
наркозлочинності

Зростання агресії
та насильства

Проституція і ризикована
сексуальна поведінка

НАРКОТИКИ
І НАРКОМАНІЯ

Розвиток
«сірої зони»

Секти
і деструктивні клуби

ВІЛ/ СНІД та
венеричні хвороби

Численні дослідження причин, якими керується молодь, підхоплюючи
різноманітну ризиковану поведінку, дозволяє нам стверджувати, що мотиви такої поведінки подібні і мають багато спільного. Початок ризикованої
поведінки може стати бажанням вгамувати важливі потреби, як наприклад
потребу незалежності, автономії і зрілості, може допомогти дати собі раду
в складних життєвих ситуаціях, може бути виразом бунту спрямованого проти традиційних норм і цінностей. Наркотики в житті молоді, таким чином, виконують ту саму функцію, що й інші групи ризикованої поведінки, причому
надзвичайно важко визначити які чинники є специфічними для наркоманії,
а які характерні для інших проблем підліткової поведінки. Як згадувалось
вище, дослідження показали, що ризиковані поведінки співіснують між собою
і одна поведінка веде до іншої або замінює її. Таким чином, вживання наркотиків часто супроводжується розпиванням алкоголю, агресивною поведінкою, кримінальною чи ранньою сексуальною активністю.
Причини вживання наркотиків бувають різними, а їх список є дуже довгим, оскільки для цього є різні підстави. Як свідчать дослідження, проведені серед молоді, головною причиною вживання наркотиків є цікавість, бажання спробувати дію наркотиків і досвід вживання невідомого.
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Результат сучасних педагогічних досліджень показує, що
важливу роль в ініціюванні вживання наркотиків відіграє
вплив інших людей (колег, друзів), оскільки прийом наркотиків спочатку майже ніколи не відбувається в самоті. Це
дає відчуття приналежності до групи, викликає бажання
домогтись визнання чи, хоча б уникнути дезапробати.

До уваги
педагогів
(примітка №1)

Сучасні наукові дослідження підтверджують (Бялік, Руден, 2004, Лучак, 2004, Нєвядомська, 2007, Рада Європи, 2007), що наркотики компенсують занижену самооцінку, яка виражена несприйняттям себе, комплексами
і труднощами пов’язаними з новими знайомствами. Серед особистих причин вживання наркотиків варто назвати також труднощі в школі, проблеми
у навчанні, родинні, особисті проблеми, розчарування в коханні, відсутність
захоплень, втеча від нудьги, самотності, так само атрибут бунту і протистояння суспільству, безробіттю, відсутність життєвих перспектив, почуття відсутності сенсу життя.
Не можна перерахувати всіх мотивів вживання наркотиків, однак варто
звернути особливу увагу на те, що приводом для їх вживання серед молоді
є розваги. Широко розповсюдженою є мода на випадкове вживання наркотиків під час розваг на дискотеках чи в клубах. При недостатніх знаннях
про наркотики, їх дію, вплив на організм і процес розвитку залежності, молодь вживає наркотики, оскільки вважає таку поведінку цілком нормальною.
Загальною думкою молоді є переконання, що вони зможуть контролювати
вживання наркотиків, не потрапивши у залежність.
Одним з істотних дієвих бар’єрів до наркотичної профілактики на рівні середніх шкіл та гімназій є розповсюджене переконання молоді, що наркотики є частиною їх
життя, яке пов’язане з розвагами. На це накладаються
ненаукові докази, згідно з якими деякі наркотики
не викликають залежності.

До уваги
педагогів
(примітка №2)

Варто зауважити, що не всі молоді люди вживають наркотики, незважаючи на їх значне поширення і велику доступність, а навіть якщо й пробують,
то більшість зупиняється після перших експериментів та досвіду і не продовжує їх регулярне вживання. Виникає питання: від чого залежить те, що
одні вирішують експериментувати і надалі вживати наркотики, а інші ні?
Обмірковуючи причини вживання наркотиків, варто відрізняти молодіжні
експерименти від причин виникнення повної залежності. Можна вважати,
що набуття залежності стосується як психофізичної будови індивіда, так
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і властивостей конкретної речовини. Те, чи стане особа залежною від наркотиків, залежить від ряду суспільних, психологічних та біологічних чинників.
Проте в будь-якому випадку існують причини, через які люди починають
вживати наркотики, існують певні чинники ризику і чинники, які призводять
до зловживання цими речовинами.
Розглядаючи цю проблему виникає питання, яке рідко порушується
в контексті експериментів з наркотиками серед дітей та молоді. Очевидним
є те, що ризик цих експериментів росте разом з підвищенням пропозиції
таких речовин. Однак, не зважаючи на це, значна частина молоді ніколи навіть не пробує експериментувати. Отже, чинниками, які сприяють такій поРис. 10. Явища, які впливають на поширення наркоманії

Розвиток наркоманії в сферах
суспільної самореалізації – яппі,
мистецьке середовище
Швидкий розвиток сфери
паранаркотиків і допущених до продажу
підсилюючих речовин
Зв’язок тероризму з виробництвом
і розповсюдженням наркоманії

Підтримка виробництва наркотиків
або їх охорона через корумпованість
правоохорони (Корея, Венесуела,
Таджикистан)

Неефективність програм
альтернативної продукції (Марокко,
Афганістан, Колумбія)

Швидке наростання сфер виключення
та суспільної маргіналізації (Мексика,
Бразилія, колишні радянські республіки)

Законна легалізація невеликих кількостей
наркотиків (Голландія, Чехія)
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ведінці є внутрішній розвиток молодої людини (Воронецький, 2000, Олійник, 1990). Вона може мати різне підґрунтя – релігійне, моральне, культурне,
що опирається на раціональну поведінку. Підкреслимо цей аспект, оскільки
у профілактиці залежності цьому питанню варто приділити особливу увагу
(Дзєвєцкі, 2009).
Варто підкреслити також те, що поширенню наркоманії сприяє багато
суспільно-економічних та культурних чинників (в деяких частинах світу
вживання наркотиків є давньою культурною традицією). Те, що у нас забороняється законом, у них є прийнятним.

3.1. Фактори ризику та застереження при
вживанні наркотиків
За останні кілька років дослідники намагалися визначити і виявити фактори
ризику і захисні фактори, пов’язані з трьома основними сферами життя – біологічною (наприклад, спадковість), психологічною (наприклад, почуття, емоції,
ставлення до себе, стиль поведінки, амбіції, прагнення) і соціальною (наприклад, взаємодії всередині сім’ї, групи однолітків, шкіл, соціальних структур і засобів масової інформації). Хоча фактори ризику і фактори захисту є різноманітними і багатозначними, але вони можуть бути настільки точно визначені,
що зможуть допомогти проаналізувати і пояснити причини наркоманії.
Рис. 11. Фактори ризику та захисту:
ФАКТОРИ
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Це риси людини та її навколишнього середовища, що
призводять до збільшення
ймовірності вживання
наркотиків. Ймовірність
тим більша, чим більше є
факторів ризику, чим більш
вони шкідливі, і чим довше
триває їх вплив.

Це властивості людини і
навколишнього середовища, які посилюють опір
схильності до наркотичних
препаратів. Передбачається,
що накопичення захисних
факторів знижує ризик
наркоманії.
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Різні вчені (Бялік, Руден, Фурга-Баран, Хмєлєвська) вказують, що фактори ризику і захисні фактори мають дещо різний вплив на сприйняття організмом наркотиків. Зазначається, що захисні чинники є більш важливими
для довгострокового характеру вживання та пов’язаними з ними наслідками,
а фактори ризику є більш важливими для короткострокового характеру вживання. Нижче, на основі літератури суміжної з темою, в загальному представлено фактори ризику, тоді як захисні фактори слід розуміти як позитивне протиставлення цим негативним чинникам.

3.1.1. Фактори ризику – психологічна сфера
В психологічному плані найбільшу роль відіграють індивідуальні риси,
якими можуть бути
– надмірна невпевненість,
– вразливість,
– хронічна напруга та занепокоєння.
Вони, в основному, є результатом низької стійкості до стресу. Тим, хто
відзначається такими рисами, часто дуже важко у встановленні задовільних
стосунків з іншими людьми. Такі люди навмисно чи ненавмисно можуть виявити, що прийом препарату приносить психологічне полегшення і полегшує їхні труднощі, а це збільшує ймовірність повторного прийняття під час
наступної важкої ситуації.
Фактори, які збільшують ризик вживання наркотиків також включають
в себе
• емоційну нестабільність,
• частий поганий настрій,
• запальний темперамент,
• імпульсивність,
• погану адаптованість до змін,
• низьку самооцінку.

До уваги
педагогів
(примітка №3)

Одними з істотних факторів ризику експериментування з наркотиками (у психологічній сфері) можна розглядати негативні події в житті, позитивне ставлення
до вживання наркотиків, вживання наркотиків в ранньому віці.

Представляючи фактори, що впливають на вживання наркотиків, потрібно підкреслити важливу роль емоційних чинників, які включають у себе
• стосунки,
• стандарти,
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• переконання,
• очікування.
Відповідно до результатів сучасних психологічних досліджень над рішеннями про вживання наркотиків і речовин з подібною дією, вплив очікувань
і нормативних переконань має важливе значення при перших контактах молоді з цими речовинами. Очікування – це сподіваний ефект, що досягається
за рахунок використання психотропних речовин. Сучасні дослідження показують, що люди вживають алкоголь або наркотики тому, що вони очікують
позитивного ефекту. Очікування формуються на основі інформації, отриманої через засоби масової інформації, читання, людей, які вживають, суспільних спостережень.
Якщо дитина кілька разів у процесі соціалізації визнає, що
алкоголь, тютюн, наркотики, медикаменти або інші речовини допомагають у формуванні “вирішення” проблеми –
це, безумовно, збільшує ризик експериментування
з цими речовинами і дублювання конструкції для “ліквідації” подібних проблем. Така поведінка може бути описана
як: «Суспільне навчання з вирішення проблем».

До уваги
педагогів
(примітка №4)

Алкоголь і наркотики через свій ефект відносять до засобів розслаблення,
інструментів для досягнення відчутних переваг для людини. Переконання,
пов’язані з нормами, що застосовуються в групі однолітків тісно пов’язані
з поведінкою конформістської молоді. Якщо є впевненість, що певні типи
поведінки є загальними в групі (більшість молодих людей п’є, вживає наркотики, і всі сприймають це нормально), це достатній імпульс аби прийняти
подібну поведінку (Бекер, 2006).

3.1.2. Соціальна сфера
Як зазначають Дж. Вороніцкі, С. Олійник, С. Кавула (2004) та М. Дзевєцкі, вирішальну роль у розвитку дитини відіграє сім’я. Фактори, які проявляються у відносинах дитина-батьки-рідні (брати, сестри), відомі в сучасній
педагогіці як сімейні чинники.
Сім’я відіграє важливу роль у вживанні наркотиків підлітками та відмові
від них. Однак основну увагу слід зосередити на тому, що фактори, пов’язані
з функціонуванням сім’ї, можуть відігравати важливу роль і як фактори захисту, і як фактори ризику. Серед найважливіших є такі:
• відсутність чіткої та послідовної системи освіти, низької кваліфікації
батьків, які працюють з дітьми (неправильна поведінка, непослідовність,
відсутність дисципліни і контролю або дуже сувора дисципліна, надмірна
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суворість, відсутність у дитини чіткого і ясного розуміння і усвідомлення
своєї поведінки);
високий рівень конфліктності в сім’ї (у тому числі між батьками), нездатність вирішити проблеми в сім’ї, низька підтримка з боку батьків;
відсутність або слабкість емоційних зв’язків з родиною, погані стосунки
між батьками і дітьми;
порушення у виконанні ролі батька і матері, за відсутності батька в сім’ї;
байдужість батьків до вживання їхніми дітьми алкоголю або інших одурманюючих речовин; надмірне вживання алкоголю, сигарет, наркотиків
батьками;
розлучення, поділ, втрата батьків;
відсутність чітких меж і стандартів; примус дітей брати участь у сферах
діяльності, до яких вони емоційно не підготовлені.

•
•
•
•

•
•

До уваги
педагогів
(примітка №5)

Однією з найбільш важливих причин вживання наркотиків молодими людьми є емоційні зв’язки у родині.
Високий рівень конфліктів у сім’ї і відсутність зв’язків
між батьками і дітьми підвищує ризик девіантної поведінки, зокрема, ризик наркоманії. Недостатнє вираження основних потреб: любові, безпеки, схвалення
і розуміння викликає відчуття браку приналежності
до родини, в результаті чого збільшується вплив
однолітків і спричинене цим вживання наркотиків.

З власної професійної практики ми б хотіли додати, що в останні роки помітною є тенденція до збільшення числа неповнолітніх наркоманів, які проживають у благополучних та матеріально забезпечених сім’ях. При уважнішому аналізі педагогічної функції цих сімей, очевидно, що вони внутрішньо зламані, мають сильні внутрішні протиріччя, які стосуються стосунків
мати–батько (чоловік–дружина) з дуже сильним бажанням до успіху в бізнесі (фінансового, що шкодить паралельному вихованню дітей). Ще одним
фактором у суспільній сфері є шкільне середовище.
Рис. 12. Елементи шкільного середовища як фактори ризику і захисту
•
•
•
•
•
•
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виховна атмосфера в школі
успіхи в навчанні (успіхи-невдачі)
взаємозв’язок учень-вчитель (компетенції)
взаємозв’язок учень-однолітки
суспільний статус дитини (стигмати, етикетки)
рівень профілактичної діяльності.
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Навчання у школі є основним заняттям молоді, а шкільне середовище,
поруч із родиною, займає провідне місце в розвитку соціальних контактів.
Таким чином, напруженість у шкільному середовищі вважається одним
з найважливих факторів, що підвищують ймовірність вживання наркотиків.
Сучасна педагогічна практика показує, що низький рівень освіти, а також
відсутність розуміння і визнання з боку вчителя можуть бути важливими
факторами ризику, що призводять до вживання наркотиків, алкоголю і до
ризикованої поведінки. Шкільні невдачі мають прояв у сім’ях, де батьками
часто застосовуються санкції у вигляді емоційного відторгнення, заборони,
позбавлення нагород. Така ситуація часто призводить до прогулювання занять або виключення з школи, що виступають в якості прогностичних чинників наркоманії. Учні прагнуть компенсувати свої шкільні невдачі, тому
легше попадають під вплив однолітків з-поза школи, поведінка яких часто
девіантна. (Гідденс, 2006, Мертон, 2002).
Третім елементом у соціальній сфері є середовище однолітків.
Багаторічні дослідження поведінки дітей у підлітковому віці вказують на
сильний вплив групи однолітків, який є безпосереднім (імітація, страх перед
самотністю, піддавання впливу сильнішої особи) або непрямим (пошук нових шаблонів, створення свого власного іміджу). Фактори ризику, пов’язані
з роботою в групі, включають
• контакти з однолітками, які вживають психотропні речовини, позитивно
ставляться до них і мають проблеми з поведінкою,
• відмова від своїх однолітків – виключення, певні упередження,
• вплив субкультурних моделей поведінки.
Ставлення молоді до наркоманії та переконання про наслідки пов’язані
з нею, часто моделюються за допомогою спостереження за своїми однолітками, які вживають наркотики, або розмов про вживання наркотиків.
Якщо в групі функціонують некорисні стандарти: куріння,
вживання алкоголю, наркотиків, агресія, то це може призвести до появи конформістської поведінки у членів групи,
щоб відчути приязнь інших і не відчувати суспільної ізоляції. Варто підкреслити, що чим слабший зв’язок з батьками, тим сильнішим є вплив групи однолітків.

До уваги
педагогів
(примітка №6)

Підкреслимо, що особливо сильний вплив на своїх однолітків справляють ті групи, котрі мають субкультурний характер. Ці групи насправді дуже
сильно впливають на своїх членів, і також сильно стимулюють інтеграцію
такої поведінки у повсякденне життя.
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Іншими визначальними факторами для вживання наркотиків з соціальної
точки зору є
• безробіття, відсутність економічних і соціальних перспектив, відсутність
можливостей для здобуття освіти,
• доступність наркотиків (Войцєшек, 2009), можливість їх вживання,
• мода на наркотики, стандарти, які сприяють або дозволяють вживання
наркотичних речовин,
• життя в середовищі, що характеризується високою злочинністю (наприклад, існування груп наркодилерів).

До уваги
педагогів
(примітка №7)

Ключовим компонентом підвищення ризику експериментів з наркотичними речовинами, а потім і підвищення залежності від наркотиків є доступність цих
речовин. Обмеження доступу до наркотичних речовин
є провідним моментом зниження ризику поширення
наркоманії.
(Войцєшек 2009).

У діагнозі розвитку проблеми наркоманії також підкреслюється особлива значимість релігійного чинникa (Олійник, 1990). Зокрема, у сучасній
моральній теології аналізується залежність між сигналізованою раніше моральною формацією людини та схильністю людини до різного роду ризикованої поведінки. Аналізуючи проблему наркоманії, приходимо до висновку,
що це явище дискредитує людську свободу і показує деградацію людської
особистості.
В численних дослідженнях обговорюваної тут проблеми (Божеєвич,
2009, Дзєвєцкі, 2009, Олійник, 1990, Цекєра, 2004) вказано, що до основнихчинників, які визначають рівень ризику вживання наркотиків відносять
також релігійність молоді і її батьків. Релігійність розуміється, як дотримання християнської етики, як чинник, що захищає від впливу групи, яка пробує
вживати наркотики. В такій ситуації низька релігійність є одним з чинників
ризику укорінення цієї звички. Натомість регулярна релігійна практика вважається одним з найважливіших чинників самозбереження. На основі наших
досліджень цілком обґрунтованим є підвищення рівня справжньої релігійності, як захисного чинника. Однак це не означає, що особи з агностичним
ставленням до реальності мають більший ризик потрапляння у наркотичну
залежність (або якусь іншу). Однак будування зв’язку низька релігійність –
більший ризик залежності є науково неправомірним.
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3.1.3. Біологічна сфера
Сучасні дослідження розвитку явища наркоманії (Коуман, 2002, Лучак,
2004, Махель, Кавула, 2001, Ючинський, 2006) вказують на домінуючий
вплив чинника (еталону) оточення на перший контакт з наркотиком. Правдивість цієї тези не підлягає сумніву. Однак, від моменту контакту з наркотиком роль біологічних чинників швидко зростає, тому що вони відповідають
за подальше вживання чи залежність від наркотиків.
Хоча немає достатніх дослідницьких доказів, які визначають профіль генетичної одиниці як чинника, що зумовлює схильність до наркотиків, то щораз численніші дослідження залежності від алкоголю вказують на спадкову
схильність до алкоголізму. Варто знати і брати до уваги також і випадки алкоголізму або наркоманії в родині, чи інші випадки, які стосуються розладів
в стані афекту, поведінки чи антисуспільних осіб. Наука шукає причини залежності, яка базується на біологічному чинникові, що за останні роки розвинувся досить швидко і, можливо, незабаром внесе нові дані до теми генетичних компонентів залежності. Особливе значення тут мають дослідження
реакції допаміну і серотоніну на введення наркотиків в організм.

3.2. Деструктивний характер наркотичної
залежності
Вживання наркотиків, на будь якій стадії, призводить до серйозних розладів функціонування людини. Природньо, що не кожна спроба вживання
призводить до залежності, але це має дуже індивідуальний характер. Відколи особа починає експериментувати з наркотичною речовиною, вона не
в стані оцінити ймовірні наслідки хвороби.
Першим критерієм оцінки наркоманії з точки зору етики є її деструктивний
характер. Треба зауважити, що наслідки залежності від наркотиків, незалежно
від способів вживання, завжди є негативними, а їхні прояви виявляються у
– стані здоров’я особи, яка страждає залежністю,
– розвитку особистості,
– соціальній деградації.
Передусім треба підкреслити те, що особи залежні від наркотиків, шукають дедалі сильніших «вражень», застосовуючи щораз більшу дозу, або засоби, які дають сильніший результат. Наслідками цього є
– руйнування організму,
– розлад функціонування всіх його систем, чисельні хвороби (підвищення
ймовірності підхопити інфекцію чи зараження),
– психофізична та суспільна деградація.
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У більшості випадків спостерігається поширення суспільних патологій
– наприклад, зв’язок наркоманії зі злочинністю, проституцією і т.д. (Гась,
1978, Мушиньська, 2004, Пстронг, 2003). Негативний вплив наркотика на
здоров’я залежить, передусім, від виду застосованого наркотика, частоти та
періоду його вживання, а також віку наркомана.
Наркотики дуже впливають на емоційний стан людини. Збої в емоційному стані людини найчастіше проявляються у формі боязкості, збудженості,
депресії, а також в раптових змінах настрою. Серед ознак довготривалого
вживання наркотиків також можна виділити такі зміни в людській особистості як обмеження кола інтересів (зосередження тільки на способі одержання наркотика), зниження інтелектуальної діяльності, слабкість сили волі,
егоїзм, слабкість протистояти маніпуляціям інших людей, а також зниження
чуттєвості. Таким чином людина залежна від наркотиків втрачає свою суспільну функцію. Таке порушення має своє віддзеркалення у виконуваних
індивідом ролях у суспільстві (дитини, учня, товариша, батька, працівника
ітд). У результаті людина дедалі більше ізолюється від суспільства, а також
втрачає мету і сенс життя.
В професійній практиці ми спостерігали основні розлади важливі з суспільної точки зору:
– зниження професійної активності, що призводить до втрати роботи;
– вдавання до злочинних дій, в тому числі і серйозних, щоб дістати наркотики;
– поступова деморалізація, мається на увазі заняття проституцією;
– руйнування сім’ї.
Під час дослідження М. Єнджейко було проаналізовано 14 випадків серед
так званих. вищих суспільних груп і складено таку піраміду поступової наркотичної деградації:
– 1–6 місяців приймання наркотиків – експериментування з так званою групою легких наркотиків
– 6–12 місяців – перехід від легших наркотиків до сильніших, перші проблеми в сім’ї
– 2 роки – постійний прийом наркотиків, перші проблеми на роботі, тривале лікування від наркотичної залежності, проте перерване;
– 3–4 роки – поява характерних ознак сильної залежності, спроби знайти
альтернативу наркотикам, очевидне погіршення ситуації в сім’ї, розпад
сім’ї – розлучення, втрата роботи;
– більше, ніж 4 роки – цілковита руйнація як внутрішнього так і зовнішнього
світу людини (4 випадки); відхід від наркоманії у результаті терапії та лікування від залежності (6 випадків); повернення до наркотиків (4 випадки).
Ще однією проблемою є зазначені раніше суспільні втрати. Вони стосуються як особистого виміру (втрата професійних та життєвих можливостей,
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мінімізація), так і групового (розрив із родиною, конфлікти з оточуючим середовищем). Нижче наводимо одну зі схем цих збитків .
Рис. 13. Суспільні шкоди як наслідок наркоманії
Хвороби, розпад сім’ї, втрата
робочого місця, соціальна ізоляція
Наростання конфліктів із законом, швидкий
контакт з іншими патологіями
Конфлікти з ровесниками
та оточуючим
середовищем
Брехня та перші конфлікти
із законом (крадіжки)

Проблеми з навчаннямі виконанням
професійних обов’язків

3.3. Наркоманія як форма обмеження
свободи людини
Наркозалежна особа не може жити та функціонувати без наркотика, і,
таким чином, не може самовизначитись шляхом усвідомленого вибору,
спрямованого на всебічний розвиток особи, бажану ієрархію цінностей, чи
зобов’язуючі правові та суспільні норми.
Найчастіше свободу ототожнюють з прогресом та самореалізацією. Багато людей також вважають, що достатньо подолати соціально-політичну систему гноблення або досягти зовнішньої свободи (наприклад, слова, асоціації, віросповідання) для того, щоб автоматично жити в умовах внутрішньої
свободи. Іншим проявом спрощеного розуміння свободи є її відхилення від
моральних, правових чи суспільних норм, а отже трактування її як найвищої
цінності, що веде до мимовільної та нічим необмеженої зовні активності
людини. Тому у висловлюваннях деяких наркоманів та людей, що експериментують з наркотиками, можна почути такі твердження: „нарешті був
вільним, відчув свободу, почував себе як птах, що літає в небі, то було небесне почуття, ніколи мені не було так добре” (Божеєвіч, Єнджейко, 2003).
Зустрічаються також набагато гостріші формулювання, які обґрунтовують
тезу, що наркоманія дає єдину і нічим необмежену свободу. Однак слід зазначити, що справжня свобода – це, передусім, здатність приймати рішення як
на основі усвідомлення власних мотивів, так і наслідків своїх дій (Дзєвєцкі,
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2009). Свобода означає не свавілля діянь, оскільки реалізується у визначених рамках матеріальних, інтелектуальних, психічних, моральних, духовних
і суспільних можливостей та обмежень, а відповідальні і свідомі дії. Сутність свободи полягає в здатності приймати рішення та зобов’язання, в реалізації яких воля є послідовною і незмінною.
Розглядаючи етіологію поведінки та наслідків залежності від наркотиків,
можна стверджувати, що свобода пов’язана із сутністю людини, її гідністю,
правами та обов’язками, а також сенсом та метою людського життя. Вона є
основою міжлюдських структур і розроблених на їхній основі різного роду
міжособистісних стосунків (Дарловський, 2002), є здатністю приймати рішення щодо себе самого як про єдине ціле і однією з фундаментальних цінностей
людини, що визначає людське існування і становить його міцну основу і сенс
(Ковальчик, 1986). Основне значення свободи людини – свобода волі вимагає
передусім „особливої самозалежності разом із самовизначенням ” (Войтила, 1984). Як зазначає автор, вислів „хтось є вільною людиною” означає, що
в динамізації суб’єкт залежить сам від себе (Войтила, 1984). Коли особа діє
у властивий спосіб то стихійно, то рефлекторно, у цих діях з’являється самовизначення чи свобода, як у прямому, так і переносному значенні цього
слова. Самовизначення насправді є чимось властивим і вродженим для людини, природним для неї. Свобода – підґрунтя розвитку особистості (стати
добрим чи поганим за допомогою здійснення вибору), яке не тільки передбачає дії людини, особисте „я” якого є винуватцем, але й моральне добро чи
зло (Божеєвіч, 2010).
Якщо в такій перспективі будемо оцінювати явище наркоманії, то неминучим є висновок, що важливим елементом залежності від наркотиків є
від-чуття вимушеності щодо прийняття рішень та повторюваності звичних
дій. Залежна людина, незважаючи на серйозні збитки, понесені у зв’язку із
залежністю від наркотиків, незважаючи на пов’язані з цим негативні досвід
та наслідки, не в змозі відмовитися від їх вживання. Вимушеність пов’язана
з прогресуючим розвитком залежності, ослабленням сили волі. З’являється
прогресивна втрата контролю над власним життям і вимушеність до вживання наркотиків, які звичайно, торкаються свідомості залежної особи. Визнання цього факту знецінює почуття гідності наркомана, і як наслідок – людина починає обманювати себе і запевняти про „силу” своєї волі, яка дозволяє
йому повністю контролювати свою поведінку та поведінку інших людей. Залежні люди та ті, яким загрожує залежність, також переконані, що можуть
з цим впоратися самі, і найчастіше залишаються у бажаному, а не дійсному
просторі, тому вони зазвичай знову починають вживати наркотики. Це викликано передусім великою і важкою для розуміння потребою, пов’язаною з
психічною та фізичною вимушеністю вживання та продовження використання визначеної дози. Це є міцно зафіксований стереотип – умовний рефлекс,
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постійне прагнення у депресивних станах шукати допомогу психоактивних
речовин (під їхнім впливом особа забуває про те, що турбує, життя здається
багатшим і більш цікавим).
Залежна від наркотиків особа, як наслідок, втрачає частину своєї автономії і не в змозі вільно розпоряджатись своєю поведінкою. Такий стан стає
запереченням свободи і призводить до „тимчасового припинення свободи”.
***
Підводячи підсумки третього розділу, можна сказати, що до найважливіших чинників, які захищають від експериментів з наркотиками, належать
– сильний емоційний зв'язок з батьками та належним чином функціонуюче
сімейне оточення,
– регулярна релігійна практика (справжній релігійний зв'язок),
– зацікавленість навчанням у школі та функціонування у врівноваженому
шкільному середовищі,
– повага права, норм, цінностей та суспільних повноважень,
– приналежність до позитивної групи однолітків.
Названі фактори істотно послаблюють вплив чинників ризику, однак вони
не є гарантованим захистом проти вживання наркотиків. Знання як факторів
ризику, так і захисних, дозволяє вжити ефективні превентивні заходи. Метою профілактичних заходів повинен бути вплив обох факторів таким чином, щоб усунути або зменшити фактори ризику, і в той же час зміцнити
захисні.
Рис. 14. Основні причини вживання наркотиків
Бажання поекспериментувати та перевірити особисту реакцію на наркотик

Досвід вживання
наркотиків

Бажання справити враження на колег та знайомих

Особисті проблеми
Приклад з оточення –
підговорювання з боку
інших осіб

Відсутність прогресу
в науці
Реакція на родинні
конфлікти

Нудьга, відсутність
дозвілля

Адаптивні труднощі –
звільнення-призначення

Ресурс графіки: http://www.tenuate-international.com/drug-abuse.htm
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3.4. Вживання наркотиків y Польщі
Проблема наркоманії в Польщі, порівняно з алкоголізмом, вважається
відносно новим явищем, хоча її історія, як медичної проблеми, сягає початку
XX століття. Натомість початки наркоманії в Польщі як явища, що проявляється в аспекті соціальної проблеми, сягає 70-х років минулого століття.
Попит на наркотики можна виміряти поширенням їх споживання. Є кілька джерел інформації, і одне з них – загальнонаціональні соціологічні дослідження проблеми вживання алкоголю та наркотиків школярами. Отримані
в Польщі результати досліджень вказують на значно вищий рівень поширеності вживання легальних психотропних речовин, ніж нелегальних. Серед нелегальних речовин відносно високою поширеністю характеризується канабіс (марихуана, гашиш). На другому місці знаходиться амфетамін.
Як експериментування із незаконними речовинами, так і їх випадкове використання частіше зустрічаються серед хлопців, ніж серед дівчат.

До уваги
педагогів
(примітка №8)

Слід відзначити, що більшість молодих людей добре
орієнтується в можливостях ризику для здоров’я і суспільної шкоди, пов’язаних із вживанням психотропних
речовин. Переважна більшість учнів середніх шкіл та
вищих навчальних закладів беруть участь в шкільних
профілактичних заняттях.

Одним із нових елементів протидії наркоманії є врахування цієї проблематики на гімназійному та надгімназійному рівнях при проведенні профілактичних занять. В результаті аналізу таких зустрічей випливає, що молодь сприймає істотні аргументи про шкідливість наркотиків, проте, згідно
з оцінкою учнів ступеня ризику, пов’язаного з вживанням одурманюючої
речовини, визначає для себе швидше частоту і спосіб її вживання, ніж ґатунок. При цьому слід зазначити, що молодь вважає гашиш та марихуану
м’якшими наркотиками, порівняно з іншими нелегальними речовинами, що
призводить до частішого вживання цих речовин.

До уваги
педагогів
(примітка №9)

50

Однією з ключових проблем профілактики наркоманії
в Польщі є високий рівень схвалення експериментування з марихуаною. Значна частина молоді визначає
цю наркотичну речовину такою, яка має низький ступінь шкідливості.

Вживання наркотиків в Польщі

До нелегальних речовин, з якими молоді люди найчастіше експериментують,
належать коноплі, амфетаміни та екстазі. Крім того, велику небезпеку несе вживання і легальних речовин, таких як ліки, анаболічні стероїди (особливо серед
групи тих осіб, що збільшують м’язову масу), леткі сполуки, більш відомі, як
клеї, та вживання курильних наркотиків – відомих, як «смарти», або «допалячі».
Курильні наркотики стають дедалі популярними серед молоді, а доступ до них в
Інтернеті та у спеціальних магазинах сприяє поширенню моди на їх вживання.
Це найчастіше речовини психотропної дії, зареєстровані як колекціонерський
предмет, який продається під безпечними для споживачів назвами.
З огляду на легальність продажу та схожий до наркотиків вплив, різноманіття та модифікація складників, що входять до складу продукції є дуже
небезпечними. Було впроваджено правове обмеження, та все ж незважаючи
на заборону законом вживання деяких рослин та інгредієнтів для курильних
наркотиків, це обмеження дозволяє зменшити масштаби явища, але чисто
потенціальних речовин, які можна вжити у продукцію курильних наркотиків, лишає постачальникам можливість продовження легального продажу.
Рис. 15. Сутність проблеми курильних наркотиків у Польщі
Багатоскладові речовини, що
викликають різнофакторні розлади.
Випадки смертельного отруєння.
Використання правової прогалини при
продажі ( колекціонерський продукт)
з масовою популяризацією.

Масовий продаж
та популяризація

Дія: дуже сильна, відсутність
відомостей про далекоглядні наслідки
для здоров’я.

Ресурс графіки: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8437544,Dopalacze

Необхідність зміни точки зору на особу, що вживає наркотики, випливає
з факту, що нелегальні психотропні речовини з’являються насамперед серед
осіб у віці до 24 років. Одночасно проблематика наркотиків стосується і молодих і дорослих поляків віком 24-44-х років
Важливою загрозою для здоров’я та суспільної безпеки є керування автомобільними засобами пересування під впливом інших, ніж алкоголь психо51
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тропних речовин. Щорічно близько 150 тисяч водіїв наражають на небезпеку здоров’я та життя людей, та й своє власне, при водінні автомобілів в стані
зміненої під дією наркотиків свідомості.
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Досвід педагогічної та терапевтичної практики вказує на наявність загального незнання способів поведінки у тих випадках, коли особа перебуває
під впливом наркотиків (паранаротиків). На жаль, в таких ситуаціях страх
та емоції часто беруть гору. Тому у вступі до цієї частини наголосимо, що
підбір правильної поведінки буде корисним як жертві (хворому), так і третім
особам. Насамперед слід пам’ятати, що людина, яка перебуває під впливом
наркотиків, має порушення центральної нервової системи, що спричиняє неадекватну реакцію на будь-які сигнали з навколишнього світу (порушення
слуху, зору, галюцинації, зниження концентрації, проблеми з оцінкою відстані і загроз).
Рис. 16. Безпосередні порушення, що є наслідком дії наркотиків5
Погіршення зору – галюцинації, недобачання, притуплена реакція на світло

Сильна збудливість
– несприйняття болю –
агресивні реакції

Несвідомість дій

Надзвичайно порушенi,
або повністю відсутні
моральні критерії

Відсутність координації
руху, порушення діяльності вестибулярного апарату

Знижені здатності оцінки ситуації – відсутність
контакту з дійсністю

5

Не всі порушення будуть стосуватись одночасно наслідків дії одного виду наркотику.
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Існуючі в Польщі правила поведінки в ситуаціях, коли стверджено, що
особа перебуває під впливом наркотиків, є тісно пов’язані з ситуаційним контекстом (інакше реагуємо на ситуації, коли маємо, наприклад, справу з учнем
в школі, а ще інакше з солдатом, який перебуває при виконанні обов’язків).
В розробці таких правил фокусуємося на універсальних діях, підкреслюючи
не правові аспекти, а функціональні, що стосуються допомоги хворому (деякі пояснення поведінки з учнем на території шкільної установи читач може
зустріти в праці М. Цабальського «Учень–школа–наркотики», Педагогічна
Фундація, Варшава, 2009).
Особа, що перебуває під наркотичним впливом, потребує допомоги. Звідси, поведінка стосовно особи, що є під впливом психотропних речовин, має
характеризуватися спокоєм та рівновагою. Слід пам’ятати, що така людина
сприймає усі подразники в інший спосіб, її реакція може бути неконтрольованою. В світлі найновіших досліджень із поведінки осіб, що перебували
під впливом наркотиків чи курильних наркотиків, найважливішим є повідомлення працівників швидкої медичної допомоги. Потім, якщо нам трапиться
бути в оточенні людей, які в результаті передозування чи отруєння наркотиками потребують негайної допомоги, то потрібно знати кілька способів
поведінки, щоб не почуватися безпорадним в такій ситуації. Інформація, яка
представлена нижче, стосується основних порад, тим не менш наші чіткі
вказівки можуть врятувати комусь життя.
Якщо Ви бачите, що хтось раптом почав погано себе почувати і підозрюєте, що це наслідок вживання наркотиків, потрібно:
– вивести цю особу з приміщення, особливо, якщо в приміщені голосно
грає музика, тісно, миготить світло,
– не шарпати хворого, не змушувати його до жодних фізичних дій, наскільки це буде можливо – заспокоїти його,
– помістити в тихому місці, що провітрюється і освітлюється належним чином,
– забезпечити знайдені психотропні речовини, упаковки (це стане у пригоді при медичній діагностиці інтоксикації),
– по можливості дізнатися які наркотичні засоби особа приймала і коли це
сталося,
– не залишати хворого наодинці,
– передати всю інформацію бригаді швидкої медичної допомоги чи будькому іншому, підготовленому до надання допомоги.
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Рис. 17 . Повідомлення про подію – важлива інформація для швидкої
допомоги
•
•
•
•
•
•
•

Що сталося
Місце події
У якому стані перебуває людина, що стала жертвою дії
наркотиків
Які було вжито заходи для допомоги потерпілому
Інформація, яку надав потерпілий – що він вживав, у якій
кількості, яким чином вживав наркотичний засіб і коли
Номер телефону, з якого дзвонили
До того ж потрібно діяти згідно із вказівками і не можна
першому відключати телефон

Поведінка осіб, що перебувають під впливом наркотиків, може вказувати
на тип вжитого засобу. Важливу інформацію надають вираз обличчя і очі потерпілого. Якщо спостерігаємо сильне розширення зіниць (7–8 мм), це може
означати вживання збудника (амфетаміну і його похідних, кокаїнy, ефедринy,
похідних канабісу). Дуже малі зіниці (2–3 мм) можуть свідчити про вживання опіуму чи інших сильнодіючих заспокійливих ліків.

Особи, які перебувають під впливом сильних збуджуючих засобів, будуть дуже імпульсивно реагувати
на буд-ьякі спроби допомогти. В міру можливості потрібно посадити таку особу і сісти біля неї. Особа,
що сидить є менш небезпечна для самої себе та інших.

Практична
вказівка 1

До ознак підвищеної активності, характерних для осіб, що перебувають
під впливом наркотика належать
– фізичне збудження, іноді агресія,
– швидка, інколи незрозуміла мова, відсутність логіки висловлюваннь,
– дивна поведінка,
– зорові, слухові галюцинації,
– стан занепокоєння.
В такій ситуації підтримуючими діями повинні стати спокійна розмова,
в крайніх випадках знерухомлення потерпілого.

55

Поведінка

•
•
•
Практична
вказівка 2

•

–
–
–
–
–
–
–

ПРИ СИЛЬНОМУ УРАЖЕННІ ПОТЕРПІЛОГО
ПОТРІБНО:
спокійно розмовляти з потерпілим, заспокоювати,
інформувати стосовно місця і часу,
запевнити присутність 1–2 осіб приязних для потерпілого, 3–4 осіб у випадку значного збудження,
агресії,
у випадку поведінки, що загрожує власному життю
чи оточуючим (наприклад, спроба вистрибнути з
вікна, спроба втекти на вулицю) потрібно обмежити потерпілого в руcі. Кожен з друзів притримує
одну кінцівку (руки, ноги). Не потрібно придушувати грудну клітку, шию, голову,
дуже дієвий спосіб знерухомлення потерпілого:
посадити хворого на крісло і притримувати його
(ці дії виконує 2 особи, які сидять по боках) за
зап’ястя, притискаючи лікоть хворого до своєї
грудної клітки). Особа, що сидить в такий спосіб,
втрачає приблизно 2/3 своєї сили.

В свою чергу, ознаками зниженої активності є
сповільнення рухів, затримання в русі,
хитання,
запаморочення,
марення,
сповільнена мова, подекуди белькотіння,
засинання,
зомління, втрата свідомості.

Сьогодні ми стоїмо перед реальною можливістю зустрітися з особою, що
перебуває під впливом наркотиків чи токсичних засобів. Варто наголосити,
що образ сучасного «наркомана» відрізняється від описаного в колишній літературі. Це часто професійно активна людина - учень, студент, водій, працівник вільної професії. Може також трапитися, що розвиток подій викличе
необхідність допомоги такій особі (задихання, зомління, неконтрольована
поведінка). У таких випадках слід діяти таким чином:
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Алгоритм дій:

– перевірити чи є потерпілий притомним (легко припідняти за плечі, задати
просте питання);
– якщо відповідає (реакція на голос, дотик) – залишитися біля потерпілої
особи до часу прибуття швидкої допомоги, у випадку втрати свідомості
поводитись як вказано нижче;
– якщо не відповідає (нестача реакції) – звільнити дихальні шляхи;
– перевірити чи не постраждали дихальні шляхи;
– якщо є дихання, покласти у безпечній позиції боком;
– перевіряти щохвилини до прибуття допомоги чи не припинилося дихання;
– у випадку зупинки дихання чи атрофії дихання діяти як вказано нижче;
– зробити два вдихи (повільно, плавно вдихати повітря до виразного підняття грудної клітки);
– знову перевірити чи з’явилось дихання;
– якщо з’явилося правильне дихання, кашель, рух потерпілого –позиція лежачи на боці;
– якщо не з’явилося дихання, кашель, рух тіла потерпілого – почати стискати грудну клітку і вдихати повітря 15:2 (15 втисків і 2 вдохи). Повторювати секвенцію 15:2 до прибуття швидкої допомоги.
Серед реакцій, які проявляються в результаті вживання наркотиків,
з’являються також напади судоми. Ознаки і правила поведінки пропонуються
за такою схемою.
Поведінка особи, що перебуває під впливом наркотиків, може бути небезпечною для її здоров’я і життя. Як ми вже вказували, деякі з цих форм поведінки
можуть бути неусвідомленими з огляду на сильний розлад центральної нервової
системи. З медичного досвіду відомо, що хворі, які перебувають під впливом
наркотиків, повинні бути оточені безперервним доглядом, а одним з елементів цієї допомоги є укладення їх у боковій позиції. Бокова позиція є безпечною
і неодноразово застосовується з метою захисту несвідомої жертви задля збереження важливих функцій життєдіяльності (дихання і кровообігу) до прибуття
лікаря. Таке положення запобігає блокуванню горла язиком і уможливлює вихід
рідини з рота, що зменшує ризик задихнутися вмістом шлунка. Положення в
боковій позиції має бути стабільним, таким чином фіксується голова і відсутній
тиск на грудну клітку, що не утруднює дихання.
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Практична вказівка 3
Судома

Симптоми:
• втрата свідомості
• заціпеніння щелеп, спазми м’язів тіла
• порушення дихання
• посиніння обличчя
• слиновиділення, сечо-, каловипускання

Поведінка під час приступу:
• усунути всі предмети, що
можуть зашкодити потерпілому
• притримувати і захистити
голову потерпілого від травм
• не вкладати нічого між зубами
• під час нападів притримувати
лише голову, а не ціле тіло

Поведінка
після приступу:
Сон/непритомність:
• потрібно прочистити дихальні
шляхи
• перевірити дихання, пульс,
наявність циркуляції, якщо
дихання є, покласти в
безпечній боковій позиції
• якщо особа не дихає –
реанімувати, стиснути грудну
клітку і вдихати повітря до
прибуття швидкої допомоги
(15 натисків – 2 вдохи)
Коли особа прокинеться:
• заспокоїти, поінформувати про
ситуацію
• в разі необхідності притримати
(поведінка як у випадку
збільшеної активності)

Способи розміщення особи в безпечній позиції

1. Перевірити стан дихальних шляхів, при необхідності звільнити рот потерпілого від усілякого забруднення.
2. Покласти потерпілого на спину (випростати ноги, руки покласти уздовж
тулуба).
3. Ближчу до особи, яка надає допомогу, руку покласти під прямим кутом
щодо тіла, дальшу руку перекласти впоперек грудної клітки і покласти
долоню внутрішньою стороною під щоку потерпілого (мал.1).
4. Дальшу ногу зігнути в коліні, не відриваючи від підлоги, стопу підсунути під колінний суглоб випростаної ноги (мал. 2).
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5. Притримуючи, долоню притиснуту до щоки, потягнути за дальшу нижню
кінцівку так, щоб потерпілий повернувся боком до рятівника (мал. 2).
6. Покласти кінцівку так, щоб і колінний суглоб, і тазостегновий суглоби
були однаково зігнуті під прямим кутом (мал.3).
7. Нагнути голову потерпілого назад, щоб упевнитися, що дихальні шляхи
чисті (непошкоджені).
8. Покласти руку під щоку так, щоб утримувати голову відхиленою.
9. Потерпілий повинен лежати в такій позиції, щоб голова, шия і спина
були на одній лінії, тоді як зігнуті кінцівки підтримують тіло і утримують в зручному та стабільному положенні.
10. Щохвилини необхідно перевіряти дихання.

2

1

3
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Характеристика психотропних
речовин
Механізм дії психотропних речовин є складним. Хоча дедалі більше
з’являється інформації про негативний вплив наркотиків на центральну нервову систему, вони тісно пов’язані з людиною − вплив наркотиків на людину внутрішньо-індивідуальний. Представляючи наступні характеристики
психотропних речовин, ми хотіли б звернути увагу на три важливих факти:
– дедалі рідше ми маємо справу з так званими чистими наркотиками − найчастіше вони містять наповнювачі і допоміжні речовини;
– наркотики, пропоновані на нелегальному ринку – це, в основному, суміші
речовин, нерідко з суперечливою дією (наприклад, додавання амфетамінів у марихуану);
– щораз більше й більше речовин піддаються хімічним або біологічним модифікаціям, які в основному збільшують силу їх дії.
Важливе значення має також безперервний розвиток ринку наркотиків
і паранаркотиків.

5.1. Канабіс − препарат, одержаний
з індійської коноплі
До найчастіше вживаних продуктів індійських конопель (з лат. Сannabis
sаtіvа) належать марихуана і гашиш. Вони також є найпоширенішими і найчастіше вживаними наркотиками у Польщі і у світі. Марихуана, яка сьогодні
вживається, часто модифікується, через що збільшується вміст активного
компонента (ТГК).
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Форми існування

Марихуана − висушене листя конопель, на вигляд схоже на
сушену петрушку або орегано
Гашиш − чорний або брунатний (коричневий) продукт, який
виготовляється із смоли куща конопель, спресований у формі
таблетки, різної форми блоків або грудочок
Гашишова олія − густа, в’язка рідина, яку можна палити,
намазуючи папір цигарок
Форми вживання

Найчастіше вживається шляхом куріння. Як марихуану, так
і гашиш, часто змішуючи з тютюном, курять у формі «самокрутки» (цигарки), або за допомогою люльки, чи водяної
люльки (кальян)
Вплив на організм

Ознаки вживання

• Дим, що потрапив до організму, а з ним
і його активні інгредієнти потрапляють через дихальні шляхи в кровообіг,
а з кров’ю до мозку. Коноплі містять
близько 400 різних хімічних речовин,
з яких найважливішими є ТГК
(дельта-9-тетрагідроканнабінол).
• Відчуття, пов’язані з вживанням
конопель залежать від концентрації
ТГК, дози, рис характеру, ТГК, дози,
рис характеру, індивідуальної схильності даної людини, емоційного
стану у момент вживання.
• Безпосереднім ефектом куріння є
розслаблення, легка ейфорія, поліпшення настрою, аж до веселощів і
відчуття, що час пливе повільніше.
Більші дози спричиняють дезорієнтацію, неспокій, паніку і галюцинації.

• Запах горілого листя, солодкуватий запах подиху, волосся, одягу.
• Коричнево-сіре листя та насіння, зелений тютюн.
• Мундштуки, трубки, сигарети
з цигаркового паперу.
• Балакучість, напади сміху,
хихикання.
• Почервоніння очей, кашель,
сухість у роті.
• Підвищений апетит, потяг
до солодощів.
• Порушення координації рухів і просторової орієнтації.
• Підвищений кров’яний тиск
і прискорене серцебиття.
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Наслідки вживання

Вміст ракотворних речовин в цих сумішах вищий, ніж у сигаретах. Дим марихуани діє на складові дихальної системи
(носа, бронхів, легенів), що викликають запалення горла і
носа, постійний кашель, бронхіт, емфізему легенів. Регулярне куріння викликає сильну психологічну залежність.
Довготривале вживання погіршує пам’ять і концентрацію,
викликає труднощі у навчанні, сприйнятті і засвоєнні нової
інформації. У результаті тривалого вживання наступає так
званий синдром амотиваційний, коли притихає потреба в
досягненні своїх цілей у житті і нічого не хочеться робити. Оскільки притуплюється мислення, а також порушується рухова координація, сповільненою є реакція і здатність
правильно оцінювати ситуацію, що збільшує ризик автомобільних аварій. Довготривале куріння марихуани жінками
ускладнює можливість завагітніти та сприяє імпотенції у
чоловіків і значно знижує кількість і рухливість сперматозоїдів. Після припинення куріння марихуани з’являється
абстинентний синдром: постійна роздратованість, погіршення апетиту, сонливість або безсоння, головні болі,
напади лихоманки, втрата бажання жити, зниження життєвої активності, пригнічений настрій, порушення відчуття
задоволення − все здається менш привабливим.

Небезпека

Смертельних випадків з приводу передозування марихуаною не зафіксовано, не рахуючи тих, хто загинув у
дорожньо-транспортних аваріях або покінчив життя самогубством через порушення сприйняття, страх та ілюзії.
Зауважено зростання імпульсивності у поведінці людей, що
знаходяться під впливом канабісу, а також небезпечних в соціальному плані дій (непередбачуваний вихід на дорогу, неконтрольована поведінка в громадських місцях, відсутність
свідомості чи недостатня оцінка ризику).
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5.2. Стимулятори
5.2.1. Амфетамін
Амфетамін належить до основних стимуляторів синтетичного походження є другим за популярністю наркотиком після марихуани.

Форми існування
На нелегальному ринку найчастіше амфетамін є доступним у вигляді порошку, який не має запаху, з гірко-терпким
смаком, біло-бежевого кольору (залежно від очищення
і вжитих при виробництві складників). Нелегальне виробництво амфетаміну показує низький рівень чистоти
(6–10%), оскільки перемішується з іншими речовинами, що
мають такий же вигляд (пудра, глюкоза, порошкове молоко
чи навіть стрихнін). Також виступає у формі білих чи забарвлених в рожевий колір таблеток, або кристаликів.

Способи вживання
Приймається внутрішньовенно, перорально і втягуючи через
ніс. Також можна втирати пальцем всередину ротової порожнини чи додавати до напоїв. Чим безпосередніша форма введення
речовини до організму (дозами, куріння), тим швидша дія.

Влив на організм
Амфетамін – це сильний збудник, який діє на нервову систему людини, викликаючи приплив енергії, відчуття сили
і впевненості у собі. Під його впливом наступає
• покращення настрою,
• підвищення активності,
• відчуття фізичної і психічної стійкості.
Викликає
• розширення зіниць,
• прискорене серцебиття,
• підвищений кров’яний тиск і пульс,
• запаморочення, сухість у роті,
• часте виділення сечі.
При великих дозах може виникнути значне психічне збудження,
сильне потовиділення, зростає схильність до агресивної поведінки.
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Ознаки вживання
Таблетки, капсули, білий порошок чи кристалики
Маленькі целофанові мішечки із затиском, трубки, голки,
шприци
Розширені зіниці слабо реагують на світло
Приплив енергії, балакучість, швидке дихання
Підвищена рухова активність
Нервовість, дратівливість, сильна агресивність
Переміна настрою від ейфорії до депресії
Розлад сну (безсоння, довготривалий сон)
Поганий апетит, схуднення
Почервоніння шкіри, висипка, втома, зомління

Наслідки вживання
Довготривале вживання викликає психічну залежність, розвивається байдужість, з’являються психічні розлади (манія
переслідування, галюцинації), анорексія призводить до
схуднення. Відмова від вживання амфетаміну призводить
до абстинентного синдрому, що проявляється в надмірній
сонливості (сон від кількох годин до кількох днів), значному
погіршенні настрою, втраті енергії, втомі, апатії, почутті
неспокою, викликає відсутність почуття приємності, відсутність потягу до життя і сильне прагнення повторного
вживання наркотика. Коли ознаки синдрому проходять,
анорексія зберігається.
Небезпека

Великі дози можуть призвести до перевантаженості організму, що є загрозою для життя. Збільшення кількості доз призводить до таких наслідків як
прискорене серцебиття і пульс, високий кров’яний тиск, що може викликати серцеву недостатність і крововилив у мозок. Також може виникнути
ниркова недостатність внаслідок дуже високої температури тіла. Амфетамін в порівнянні з екстазі (речовина, яка вживається під час вечірок) є дуже
небезпечним через те, що ці два наркотики призводять до прискореного
серцебиття. При вживанні амфетаміну існує висока ймовірність зневоднення і перегріву організму.
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Можливі спроби самогубства в стані психозу

5.2.2. Метамфетамін
Метамфетамін – це наркотик з групи амфетаміну. Його дія швидша
і сильніших від амфетаміну, але дуже шкідлива. Дотепер в Польщі цей наркотик є менш популярний ніж амфетамін.
Зміни вигляду обличчя після кількох місяців приймання метамфетаміну

Ресурс фото: DEA

Форми існування
Чистий хлоровуглеводень метамфетаміну, який використовується для куріння, виступає у вигляді кристаликів, які за
виглядом нагадують лід (він має назву ice чи cristal glass).
На нелегальному ринку метамфітамін – це гірко-терпкий порошок без запаху білого або бежевого кольору ( залежно
від чистоти на виробництві і використаних складників).

Способи вживання
Метамфетамін можна курити, вдихати через ніс, приймати
перорально і внутрішньовенно
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Вплив на організм
Залежно від способів вживання відрізняється і ефективність. Чим безпосередніший шлях, тим інтенсивніша дія.
Вживання метамфетаміну викликає
• інтенсивне збудження,
• втому,
• підвищення фізичної активності,
• анорексію,
• ейфорію,
• гіпертермію.
Припинення вживання призводить до:
• наркотичного голоду,
• запаморочення,
• задухи,
• розладу кишечника,
• розладу сну, сильної депресії

Ознаки вживання
•
•
•
•
•
•
•
•

мінливість настрою,
сильне збудження,
неконтрольована поведінка, агресія,
безсоння (інколи дуже довготривале),
анорексія, схуднення,
зміни шкіри, потовиділення,
послаблення концентрації,
депресія, психози

Наслідки вживання
Метамфетамін швидко викликає сильну фізичну залежність, також швидко настає байдужість, оскільки найчастіше дози вводяться внутрішньо чи їх умисно збільшують
з метою отримання ефекту ейфорії. Це може призвести до
крайнього виснаження внаслідок сильного збудження, безсоння і анорексії.
Наслідки довготривалого вживання: розлад кров’яної системи,
тахікардія, болі в грудній клітці, гіпертонія і серцево-судинна
недостатність, що несуть загрозу життю. В результаті при67
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ймання метамфетаміну може настати невідворотне пошкодження
малих судин мозку, що призводить до апоплексії. Наслідки довготривалого вживання метамфетаміну можуть нагадувати ознаки
шизофренії

Загрози

Симптоми отруєння метамфетаміном дуже небезпечні, спричиняють
порушення ритму роботи серця, значне підвищення тиску, інфаркт
міокарда, набряк легень, негайну смерть. Великі дози можуть підвищити до небезпечного рівня температуру тіла, інколи із смертельними
наслідками, а також спричинити судоми. Прийом наркотиків внутрішньовенно збільшує ризик передозування, виникнення виразки в місцях
ін’єкцій, зараження ВІЛ-інфекцією та гепатитом.

!

Під час глибокої депресії
часто можливі спроби самогубства

5.2.3. Кокаїн
Кокаїн отримують з листя доспілого куща коки в Південній Америці. Кокаїн має схожий механізм дії як амфетамін, але він є набагато сильнішим
стимулюючим засобом. Наркотик має сильнішу дію в поєднанні з алкоголем.
На нелегальному ринку реалізується, в основному, у формі гідлохлориду,
але існує також і в інших видах, таких як крек. Цей вид викликає дуже сильне звикання.
Особливості впливу кокаїну зробили його культовим наркотиком в організованих злочинних групах. Його ціна (висока) обмежує пропозицію, але
він відзначається великою популярністю.
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Форми існування
В більшості випадків кокаїн, призначений для торгівлі, виглядає як кристалічний білий порошок з гірким смаком. Як
правило, кокаїн не зустрічається у чистому вигляді, а поєднується з іншими речовинами, такими як глюкоза, лактоза,
тальк або амфетамін, які додаються для збільшення ваги.
Кокаїнова паста, отримана як первинний продукт кокаїну
з листя коки є менш поширеною, але після додавання до
пасти відповідної дози очищеної соди отримується більш
поширений наркотик – крек. Крек є дешевою, але дуже
примітивною і неочищеною формою кокаїну у вигляді білих або світло-коричневих пластівців чи камінчиків. Назва
походить від характерних звуків, які можна почути під час
куріння (англ. Cracling).

Способи вживання
Кокаїн у формі порошку, як правило, втягується носом через
трубочки, соломинки або скручені банкноти. Також його модно вживати внутрішньо, втирати в ясна, курити або вводити
у вигляді розчину. Кокаїнову пасту і крек використовують
виключно для куріння. Крек палять у спеціальних люльках
разом з тютюном або марихуаною, у водяній люльці, або
підігрівають на алюмінієвій фользі, вдихаючи леткий випар.

Вплив на організм
Кокаїн має сильну стимулюючу дію на центральну нервову систему. Вплив кокаїну призводить до короткої інтенсивної ейфорії, відчуття сили та енергії, покращує настрій,
знімає втому, зменшує чутливість до болю, знижує апетит,
зменшує потребу у сні.
Наслідки
• прискорене серцебиття
• підвищення артеріального тиску
• підвищене потовиділення
Кокаїн – речовина з короткою тривалістю дії, яка швидко
всмоктується у печінку, і тому його дуже часто використовують у так званих тягах з метою підтримання ейфорійної дії.
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При великих дозах спостерігається
• запаморочення,
• підвищення температури тіла, сухість у роті,
• дратівливість,
• неспокій,
• підозрілість,
• психотичний стан,
• галюцинації,
• панічний страх.
У результаті невживання кокаїну з’являється депресія,
блювота, сонливість або виснажливе безсоння і дуже
сильний наркотичний голод.

Ознаки вживання
• Кристалічний білий порошок, світло-коричневі камінчики,
пластикові мішечки, трубочки, дзеркало, мішечки з фольги,
голки, шприци
• Розширені зіниці слабо реагують на світло
• Нежить, потягування носом, виразка слизової оболонки
носа
• Гіперактивність, підвищена активність
• Занепокоєння, схильність до агресії
• Відсутність апетиту, похудіння
• Швидке, невиразне мовлення

Наслідки вживання
Кокаїн викликає дуже сильну психологічну залежність, особливо в осіб, які курили крек. Вживання кокаїну має цілий
ряд наслідків для здоров’я, наприклад, шлунково-кишкові
розлади, зниження імунітету, порушення серцевого ритму
і ритму дихання, гіпертонія, захворювання легень, а також
пошкодження носової перетинки у людей, що вживають
наркотики через ніс. При короткотривалому вживанні кокаїну
спостерігається підвищена сексуальна активність, проте, у
випадку залежності можлива імпотенція у чоловіків і втрати
лібідо в обох статей. В результаті вживання кокаїну може розвиватися психоз і манія з галюцинаціями. Характерними для
споживачів кокаїну є манія сенсорних відчуттів – відчуття
повзання «черв’яків» під шкірою
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Загрози

Існують так звані миттєві отруєння, які можуть призвести до раптової смерті через різке підвищення кров’яного тиску, інсульт, інфаркт
міокарда, чи перегріву. Існує можливість спроби самогубства в стані
психозу. Вживання крека несе високий ризик передозування через труднощі в оцінці вмісту чистого активного інгредієнта на дозу. Передозування може призвести до смерті

5.2.4. Екстазі
Екстазі (МDМА) – наркотик, створений синтетичним шляхом. Є особливо популярним серед молоді, його приймають переважно в клубах і на дискотеках.

Форми існування
На нелегальному ринку в основному зустрічаються такі
види екстазі як таблетки та капсули. Таблетки бувають
різних кольорів і форм, часто з викарбуваними символами,
наприклад, птахами, метеликами, сонцем, серцем,
з логотипами відомих автомобілів або написами (UFO,
E, LOVE). Усередині капсули - білий або рожевий порошок. Склад екстазі може включати певну кількість інших
наркотиків, в основному амфетамін, і тому ніколи не можна бути впевненим що приймаєш

Способи вживання
Приймають, зазвичай, перорально у вигляді таблеток, чи
капсул, а іноді і шляхом інгаляцій або внутрішньовенно
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Вплив на організм
Екстазі має як стимулюючі, так і галюциногенні властивості. Малі дози викликають ефект, аналогічний амфетаміну,
прийом великих доз нагадує дію ЛСД. Наслідки вживання
• ейфорія,
• приплив енергії,
• відчуття міцного зв’язку і сильної любові до світу,
• сексуальна збудженість.
Відчуття загострюються, сприйняття кольорів і звуків
стає сильнішим, сонливість і втома зникають, тому часто
використовується молодими людьми під час вечірок, щоб
танцювати всю ніч.
Екстазі
• підвищує кров’яний тиск,
• прискорює серцевий ритм і дихання,
• розширює зіниці.
Великі дози можуть спричинити прискорене серцебиття,
біль в грудях, нудоту, велику напругу м’язів, скреготання зубів і щелеп. Коли прoходить піднесений настрій,
з’являється страх, занепокоєння, трапляються напади
паніки. На наступний день, як правило, присутнє почуття
похмілля, втоми, виснаження, запаморочення і нудоти,
легка сонливість або збудження і роздратування

Ознаки вживання
•
•
•
•
•

білі або кольорові таблетки з вибитим логотипом, капсули,
виражені кровоносні судини на обличчі, розширені зіниці,
порушена координація рухів,
надмірна симпатія до незнайомих осіб,
зменшення аппетиту.

Наслідки вживання
Екстазі призводять до психічної залежності через пережиті
відчуття. Довготривале приймання екстазі спричиняє:
• зміни в нервових клітинах мозку,
• підлягають знищенню серотонінові нейрони, які регулю72
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ють низку процесів (засвоєння їжі, сон, сексуальну активність, відчуття болю).
Внаслідок тривалого ушкодження нервових клітин спостерігається депресія, манія переслідування, агресивність, боязнь,
зниження інтелектуальної працездатності. Зловживання екстазі у молодому віці призводить до погіршення інтелектуальної активності, а у зрілому віці – до її цілковитої втрати
Загрози

Підвищення температури тіла та розлад роботи нирок можуть призвести
до зневоднення організму. Вживання екстазі є особливо небезпечним
для осіб з хворобами серця, печінки, з епілепсією і нервовими розладами. У випадку стискання зубів і скреготання ними може дійти також до
крихкості зубів. Часто екстазі під такою ж назвою (хоча складники змінені) продаються на вулицях, що може призвести до смертельних отруєнь

5.3. Галюциногенні речовини
5.3.1. ЛСД
ЛСД – засіб групи галюциногенів, сполука лізергінової кислоти загальновідомої як «кислота». Найбільш популярним він був у шістдесятих роках,
ставши типовим наркотиком революції хіпі. Незважаючи на те, що сьогодні
інші наркотики випередили його за популярністю, він і надалі вживається
молоддю у якості клубного наркотику. ЛСД є найсильнішим серед галюциногенних засобів.
.
Форми
існування
На ринках наркотиків ЛСД має різні форми, однак найтиповішою з них є просякнутий розчином тонкий папір і наклейки з надрукованими кольоровими графічними символами. Часто замінюються нейтральними речовинами або
іншими видами одурманюючих речовин
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Способи вживання
ЛСД вживається внутрішньо - лизанням чи смоктанням насиченого кислотою папірця

Вплив на організм
Речовина швидко і легко засвоюється в харчовому тракті
та слизових оболонках, пришвидшуючи певні біохімічні
реакції мозку, що спричиняють зміни у сприйнятті відчуттів, а також зміни настрою.
Дія ЛСД характеризується
• слуховими та зоровими спотвореннями інформації,
• загостреним сприйняттям кольорів, світла і звуків,
т. зв. «бачення звуків і слухання барв»,
• змінами у відчутті часу і простору.
Вид галюцинацій як і їх зміст однаковим чином залежать
від індивідуальних особливостей людини, яка вживає
ЛСД, її настрою та психічного стану, а також від оточення
і товариства, в якому вона перебуває.
Дія наркотиків характеризується
• розширенням зіниць,
• високою температурою тіла,
• високим кров’яним тиском
• запамороченням,
• прискоренням серцебиття,
• тремтінням,
• калатанням серця,
• потовиділенням,
• вратою апетиту,
• невиразністю зору та мови

Ознаки вживання
•
•
•
•
•
•
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розширені зіниці, які слабко реагують на світло,
нераціональні висловлювання, нечітка мова,
висловлювання за покликом фантазії,
зміни настрою від ейфорії до депресії,
блювання, сонливість або безсоння
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Наслідки вживання
Наслідки прийому галюциногенів важко передбачити,
оскільки їх дія залежить від багатьох чинників. Споживачі
описують свої відчуття як добрі і погані «подорожі». Так
звана «погана подорож» – це негативні переживання з страхітливими видіннями. Особа в такому стані може відчувати
сильний переляк чи паніку і неадекватно на них реагувати,
напр. втікати всліпу або вистрибувати з вікна. У деяких осіб
може розвинутися психоз, подібний до шизофренії. Прийом
ЛСД може супроводжуватися явищем ﬂashback (зворотній
кадр), суть якого полягає у поверненні відчуттів, навіть якщо
особа вже протягом кількох років не вживала наркотиків. Він
може з’явитися сам по собі або як результат переляку, втоми,
стресу, вживання іншого наркотика, наприклад, марихуани.

Загрози

До сьогодні смертельних випадків отруєння самою речовиною не зареєстровано. Загроза для життя і здоров’я виникає внаслідок втрати
контакту з реальністю, нераціональної поведінки, хибної оцінки відстані, часу і власних можливостей. Особливо небезпечними є «погані
подорожі», проявом яких є спроби самогубства. Проявляючись у неочікуваний момент, напр. під час керування транспортним засобом, явище
ﬂashback може стати причиною трагічних випадків. В осіб, які мають
генетичну схильність до шизофренії, можуть проявлятися психози,
котрі ніколи б не розвинулися без вживання наркотиків.

5.3.2. Мескалін (пейотл)
Мескалін – натуральна речовина, що виготовляється з кактуса дикого
походження під назвою пейотл. Він росте у Мексиці та південно-західних
штатах США. Кактус пейотл містить кілька психотропних речовин, але найсильнішою з них вважається мескалін, який також можна отримати шляхом
хімічного синтезу. Вживається перорально.
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Влив на організм
Дія мескаліну - галюциногенна, подібна до ЛСД, але дещо
слабша. Крім змін у мозку наркотик спричиняє прискорення роботи серця, підвищення температури тіла та
кров’яного тиску, розширення зіниць, запаморочення, відчуття тиску у скронях, часто викликає блювоту і свербіння
шкіри. Існує ризик згубних наслідків поганої «подорожі».

5.3.3. Галюциногенні гриби (псилоцибіни)
Псилоцибін є натуральним складником і активним компонентом деяких
видів грибів, що ростуть навіть у Польщі (наприклад, Псилоциба напівланцетовидна (польськ. – Łysiczka lancetowata, лат. – Psilocybe semilanceata). Галюциногенним є також червоний мухомор.

Форми існування
Малі, непоказні грибочки, зазвичай коричневого, або світлокоричневого забарвлення на тоненькій, делікатній ніжці
з конусоподібним капелюшком

Способи вживання
Гриби вживаються свіжими, сушеними, вареними, також з них
п’ється узвар. Практикується додавання грибів до інших страв.

Вплив на організм
Дія псилоцибіни значною мірою нагадує ознаки вживання
ЛСД, але є дещо м’якшою. Після споживання грибів
• досить швидко з’являються галюцинації, веселість,
збудження, як від алкоголю,
• можуть проявлятися місцеві болі і біль у животі,
а в кінцевій фазі сонливість, ослаблення, втома, прояви
глибокої депресії.
Вплив є слабшим ніж від прийому ЛСД, але також супроводжується втратою орієнтації, хибним сприйняттям часу
та відстані і навіть відчуттям втрати власного тіла. Відомі
також протилежні психічні ефекти: відчуття щастя і депресії, нестримний сміх і метушлива поведінка.
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Ознаки вживання
•
•
•
•
•
•

балакучість, веселий настрій,
розширення зіниць, сухість у роті,
стан, як після вживання алкоголю, втрата рівноваги,
розмови з вигаданими особами,
хибне сприйняття часу та відстані, дивакувата поведінка,
нудота, болі і запаморочення, переляк.

Загрози

Передозування рідко призводять до смертельних випадків, але є ризик
смертельних отруєнь через вживання отруйних грибів, а не галюциногенних.

!

Вживання галюциногенних грибів погіршує психічне
здоров’я і це часто призводить до гострих і хронічних
психічних розладів

5.4. Опіати
Опіати (опіоїди) – це наркотичні препарати, які отримують з молока опіумного маку, а також синтетичні засоби проти болю. Всі складові цієї групи
мають заспокійливу і обезболюючу дію. До опіоїдів належать опіум, морфін,
героїн, кодеїн, фентанол та метадон. Опіати, а особливо героїн, вважаються
наркотиками, які викликають найбільшу залежність.

Під впливом одного з опіатів зіниці стають дуже маленькими, а верхні повіки значно опускаються.
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Форми існування
Опіум – це темно-коричневий порошок або малі шматочки.
Морфін – це білий порошок, таблетки, кришталики, розчин в
ампулах.
Героїн на нелегальному ринку є в кількох видах:
а) у вигляді дрібного порошку від білого до коричневого
кольору,
б) у вигляді коричнево-рожевих гранул, які називають
«коричневим цукром»,
в) т. зв. «компот» - легка масляниста речовина, яка буває
від блідого до коричневого кольору.
Кодеїн – це ліки, які одночасно мають знеболювальну дію та
дію проти кашлю. Широко розповсюджені сьогодні засоби проти кашлю, які не містять кодеїну, але є слабшими від
декстрометорфану.
Фентанoл – анальгетик, який має коротку дію анестезії.
Його виготовляють в підпільних лабораторіях; якістю
замінює героїн. Він є дуже сильним і викликає сильну узалежненість.
Метадон використовують для лікування наркоманів, залежних від морфіну та героїну

Способи вживання
Опіоїди вживають перорально, внутрішньовенно або курять, залежно від форми наркотиків, соціальних, чи економічних умов.
Найчастіше вживаним нелегальним опіатом є героїн, який
приймають трьома способами: вдихаючи випари з підігрітої алюмінієвої фольги; вдихаючи через ніс; за допомогою
ін’єкції внутрішньовенно та інколи внутрішньом’язово.
При прийомі у вигляді ін’єкцій наркотик дуже швидко
дає бажані результати. Героїн може бути дуже сильно забрудненим, в поєднанні з різними хімічними речовинами,
інколи навіть дуже токсичними
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Вплив на організм
Всі опіоїди мають, по суті, однакову дію: притуплюють відчуття
болю, страх, гнів, дають розслаблення та ейфорію. При більших
дозах спостерігається сповільнення рухів і мови, сонний вираз
обличчя. Характерний вигляд очей – зменшення зіниці, скляні очі, опускаються повіки, очі слабко реагують на світло.

Ознаки вживання
• голки, шприци, трубки для вдихання парів,
• сліди від проколів на тілі,
• погіршений зір, опущені повіки, очі сльозяться та мають
скляний вигляд,
• повільна невиразна мова,
• болі в животі, діарея, нудота, блювота, запори,
• біль в суглобах та м’язах,
• порушення сну і втрата апетиту,
• потовиділення, роздратування.

Наслідки вживання
Опіати, а особливо героїн, призводять до виникнення такого
явища як байдужість, а також сильної психологічної залежності.
Довготривале вживання наркотиків значно погіршує фізичне та психічне здоров’я. Погіршення апетиту, порушення
засвоєння їжі і кишкові розлади призводять до надмірного
виснаження організму.
В результаті з’являються
• прищі і абсцеси,
• псування та втрата зубів,
• погіршення пам’яті,
• погіршення уваги та працездатності,
• слабкість волі,
• зниження амбіцій,
• зниження статевого потягу,
• імпотенція.
Раптове припинення вживання наркотиків призводить до
того, що з’являються фізичні симптоми, які спонукають до
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вживання наступної дози. Симптоми в часі утримування від
вживання нагадують симптоми важкого грипу, у супроводі
сильного наркотичного голоду. Найбільш характерні з цих
симптомів:
• нудота
• блювота
• нежить
• біль в суглобах та м’язах
• сльозяться очі
• виділення з носа
• розширені зіниці
• болі в животі, діарея
• апатія
• роздратованість
• порушення сну і втрата апетиту.
Можливі також незначні м’язові спазми шкіри, що мають
вигляд «гусячої шкіри». Залежність від наркотиків, особливо
від героїну, призводить до деградації психічної, соціальної та
повного підпорядкування життя вживанню наркотика. Звички
і наслідки використання наркотиків відчуваються у всіх сферах життя наркомана.

Загрози

Смертність людей, які приймають героїн, є великою. Основною причиною смерті є передозування. Симптоми передозування: відчуття
холоду, вологість шкіри, порушене дихання, прискорений пульс, втрата
свідомості, судинна недостатність, сон та смерть в результаті дихальної недостатності, а також набряку легень.

!
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У пацієнтів, які приймають наркотики внутрішньовенно,
виникає запалення шкіри, набряк вен, високий ризик до захворювань, таких гепатит та СНІД. Вони мають схильність
до інфекційних захворювань, що призводить до зниження
загального імунітету. Вдихання диму від нагрітого героїну
викликає спазми бронхів і може призвести до астми

Інгалянти – наркотичні засоби, що вдихаються

5.5. Інгалянти – наркотичні засоби,
що вдихаються
Інгалянти – це легкодоступні, легальні засоби, які використовуються
у промислових і домашніх господарствах. Вони є дуже небезпечними,
оскільки викликають залежність.

Форми існування
Леткі речовини виділяються з рідин, аерозолів, паст і порошків. Для притуплення свідомості використовуються: клей,
розчинники, бензин, пропан, бутан, що містяться в газі для
запальничок і туристичних балонах. Також можна нюхати
дезодоранти, лак, фарбу, миючі засоби, інсектициди, інгаляційні анестетики

Способи вживання
Найпоширеніший спосіб вживання цих речовин – вдихання випарів з пластикових пакетів або вдихання речовин
з просякнутої частини матеріалу, що прикладається до
носа. Останнім часом найчастіше речовини розпорошуються з аерозолю на дихальні слизові оболонки.

Вплив на організм
Невелика кількість речовини, яка вдихається викликає такі
відчуття, як після вживання алкоголю – розслаблення, впевненість в собі, перехід у стан сонливості.
Речовини спричиняють багато неприємних, а одночасно дуже
небезпечних наслідків:
• головний біль і запаморочення
• дзвін у вухах
• галюцинації
• неправильна оцінка ситуації
• неясність зору
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• розлад мовного апарату
• незграбність
• тахікардія
• тереривчастий подих
• нудота
• блювота
• діарея
• роздратування
• агресивність
Після активної дії цих речовин часто виникає сонливість,
втома, депресія, нерухомість, заціпеніння.

Ознаки вживання
•
•
•
•
•
•
•
•

Поліетиленові пакети з клеєм, тюбики клею, мастила
Просякнутий хімічними речовинами кусок матеріалу
Запах хімічних речовин на волоссі і одязі, на устах
Почервоніння очей або сльозливість, кон’юнктивіт
Нежить, чхання, кашель, носові кровотечі, головні болі
Жвавість, збудження, балакучість
Фізична втома, невиразна мова, як при вживані алкоголю
Втрата апетиту, неспокій, дратівливість

Наслідки вживання
Тривале застосування викликає сильну психологічну залежність, а деякі речовини також викликають і фізичну залежність. Хронічне вживання інгалянтів може викликати носову
кровотечу, неприємний запах з рота, біль в порожнині рота
і носа, кон’юнктивіт, хронічний риніт, біль у грудях, нудоту,
тремор. Довготривале вживання, як правило, пов’язане з
нехтуванням зовнішнім виглядом, гігієною і харчуванням,
таким чином, зменшується маса тіла, проявляється блідість,
порушується сон, виникає слабкість м’язів, стомлюваність.
Тривале вживання викликає лабільність настрою (дратівливість, неспокій, депресія), порушення ходи, запаморочення,
головні болі, погіршення пам’яті, зниження інтелектуального
потенціалу. Майже всі леткі речовини знищують нервові клітини і можуть викликати незворотні зміни в головному мозку.
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Загрози

Одурманення інгалянтами призводить до пошкодження (часто незворотного) печінки, нирок, легенів і серця. Основний ризик пов’язані
з використанням цих речовин – раптова смерть. Вдихання випарів
з пластикових пакетів, які одягаються на голову, створює особливо
небезпечні умови, які можуть призвести до смерті через відсутність
повітря, при високій концентрації токсичних випарів, або ж до втрати
свідомості. Майже всі речовини, що використовуються, як інгалянти,
є легкозаймистими і можуть призвести до пожежі або вибуху. Гостре
отруєння може супроводжуватись судомами, набряком легенів, серцевосудинними порушеннями та комою.

!

У результаті передозування смерть може настати
у зв’язку з аритмією серця

5.6. Наркотики, що використовуються
з метою злочину
В англійській науковій літературі наркотики окреслюються терміном
«date-rape drugs», а в Польщі «pigułkami gwałtu». Це речовини, які мають
дуже небезпечні властивості. Вони часто використовуються для одурманювання осіб з метою зґвалтування, крадіжки, отримання номера банківського
рахунку, пін-коду, і т.п. Ці речовини, як правило, безбарвні, без запаху і смаку, практично легко розчиняються у воді, тому їх легко підсипати потенційній жертві.
Речовина, як правило, використовується на вечірках, на дискотеках або
в клубах, але може бути введена і в будь-якому іншому місці: в школі, в поїзді, в пабі, при розпиванні напоїв з незнайомцем. Найбільш популярними є:
ГОК (гамо-оксимасляна кислота), рогипнол (флунітразепам) і кетамін.
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Характерною рисою дії таблеток ґвалту є сонливість та амнезія
(тимчасова втрата пам’яті – проблеми з відтворенням ситуації,
місця, події).
Схема сексуальних злочинів зі споживанням наркотиків 1.

опозиція випити – пропозиція разом вийти – погане самопочуття, сонливість, втрата свідомості – зґвалтування.
Схема сексуальних злочинів зі споживанням
наркотиків 1.

Дискотека

контакт з незнайомцем

пропозиція
разом вийти

погане самопочуття,
сонливість, втрата
свідомості

пропозиція
випити

зґвалтування

Невідомий справжній масштаб злочинів сексуального характеру, вчинених з використанням засобів або речовин, які діють аналогічно. Припускаємо, що такі злочини здійснюються в Польщі приблизно 1000 разів за рік,
і більшість з них не розкриті.
Схема сексуальних злочинів зі споживанням наркотиків 2.
Побаче
Схема сексуальних злочинів зі споживанням
наркотиків 2.

виїзд у відокремлене місце,
чи згода на зустріч вдома

Побачення

заохочення
чи примусове
зближення

спільне вживання
наркотиків

неконтрольований сексуальний контакт
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5.6.1. GHB (КИСЛОТА ГАММА-ГІДРОКСИБУТИРАТУ)
З усіх речовин цього типу найвідомішою є GHB. Гамма гидроксибутирату є безбарвною рідиною без запаху і яскраво вираженого смаку, легко розчинна у воді, соці й алкоголі. Більшість з них поширюється у вигляді білого
порошку або гранул, які розчиняються перед використанням.
В малих кількостях діє подібно до алкоголю, дає відчуття розслаблення, послаблює пильність і сексуальний опір. При більш високих дозах може викликати:
• відчуття одурманення,
• запаморочення,
• втрату рівноваги,
• проблеми з логічним і виразним мовленням,
• сонливість.
При передозуванні проявляється нудота, блювота, ністагм і втрата рівноваги, складність з переборенням сонливості. Може також призвести до стану
коми і амнезії без втрати свідомості. Вона має «нейтралізуючу» дію, – людина після її вживання є повністю безпорадною.
Головною загрозою для здоров’я, пов’язаною з використанням GHB, є
високий ризик втрати свідомості, особливо у поєднанні з алкоголем, який
посилює дію цієї речовини. Той, хто приймає GHB, несвідомо може стати
жертвою зґвалтування, пограбування чи іншого злочину. Амнезія, або втрата
пам’яті про події та людей, ускладнює виявлення, арешт і засудження злочинця. GHB може викликати інші проблеми, в тому числі кому, зниження
температури тіла, артеріальну гіпотензію, галюцинації, нудоту, блювоту,
уповільнення ритму серця і уповільнене дихання.
На польському ринку доступні тестери для виявлення GHB у напоях, однак вони мають обмежене застосування тому, що виявляють речовину тільки
в прозорих, безбарвних або слабко забарвлених напоях. Тестери не виявляють
речовину в темних напоях (соках з чорної смородини) і в густих напоях.

Деякі наслідки використання date-rape drugs
•
•
•
•
•
•
•
•

неконтрольовані сексуальні контакти
невідомий партнер
незахищений статевий акт
небажана вагітність
ризик поширення хвороб
серйозні психічні травми
проблеми в контактах інтерперсональних

негативна модель сексуальної поведінки
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Загрози

В залежності від дози і імунітету організму, GHB може бути небезпечним для життя. Існує невелика різниця між дозою для отримання бажаного ефекту і токсичною дозою, тому легко передозуватися. У результаті передозування може наступити втрата свідомості або смерть.

5.6.2. Рогіпнол (флунітразепам)
Флунітразепам – це фармакологічна назва сполуки з групи бензодіазепіну, що заспокоює, присипляє, усуває судоми, a також використовується як
загальний наркоз перед операцією. Комерційна назва препарату – Рогіпнол.
Речовину можна вживати внутрішньо у вигляді таблеток, подрібненою
й розтопленою на алюмінієвій фользі, вдихати у вигляді порошку або вводити внутрішньовенно.
Рогіпнол – речовина без смаку і запаху, добре розчиняється у воді, тому
може бути таємно доданим до напоїв. Ефекти залежать від кількості вжитої
речовини. Симптоми після вживання нагадують стан алкогольної інтоксикації та агресивності. Великі дози викликають втрату самоконтролю, сонливість і амнезію. Таблетки змішані з алкоголем мають підсилену дію. При
передозуванні можливі порушення ритму дихання і кома.
Рогіпнол використовується з метою вчинення злочинів найчастіше сексуального характеру, жертвами яких зазвичай стають жінки. Крім зніяковіння,
втрати координації і сонливості, речовина викликає втрату пам'яті, що перешкоджає ідентифікації злочинців.

Місця розповсюдження date-rape drugs
за результатами досліджень
• великі міські і заміські клуби-дискотеки;
• розважальні центри, особливо, при великих торгівельних
комплексах;
• агентства знайомств;
• зустрічі в модних молодіжних місцях;
• курорти;
• курортні містечка (приміщення для розваг)
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Аналізуючи проблеми злочинного використання наркотичних речовин,
окреслених як «таблетка насилля», слід підкреслити, що протягом кількох
років активізується їх поширення і поява на сільських дискотеках. В результаті розгляду проблеми можна зробити такі висновки:
• зґвалтування з використанням «таблетки насилля» часто носять колективний характер злочину;
• жертви, які знаходяться під впливом цієї речовини, знімаються на камеру
і фотографуються, а матеріал може бути використаний для їх шантажу;
• пропозиція «таблетки насилля» часто має несвідомий характер для жертви;
• злочинці вчиняють такі справи у місцях, які раніше не відвідували, щоб
ускладнити викриття злочину;
• жертв виводять за межі приміщення;
• проаналізовані дані поліції показують, що на польський ринок щороку
потрапляє близько 10.000 таблеток (або речовин з аналогічною дією).

Поширення явища „таблеток насилля”
повинно стимулювати адміністрацію шкіл
до проведення освітніх програм (особливо
напередодні канікул), орієнтованих насамперед
на дівчат (у віці від 15 років) щодо їхньої
поведінки (навичок відмовлятися від
запрошень з боку невідомих осіб і вживання
будь-яких напоїв від таких осіб) під час
перебування на дискотеках і масових заходах.

Профілактика

5.6.3. Кетамін
Іншою небезпечною наркотичною речовиною, що використовується в
злочинних цілях є кетамін (похідна PCP). Він має болезаспокійливу дію і використовується в основному у ветеринарній передопераційній анестезії тварин. Використовується також в короткостроковій та в пластичній хірургії.
Найчастіше продається у вигляді білого порошку, а з аналізу шляхів прийому видно, що найчастіше вживається шляхом куріння або втягування через ніс. Також підсипається до напоїв (у вигляді безбарвної рідини чи таблетки).
Може використовуватися окремо або як замінник інших наркотиків. Добре розчиняється у воді, не має яскраво вираженого смаку і запаху, тому
може бути доданий таємно до напоїв з метою вчинення злочину.
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До уваги
педагогів
(примітка №10)

Завдяки хімічним властивостям кетамін важко виявити в організмі потенційної жертви – він не має
запаху, позбавлений смаку і безбарвний. Дуже швидко і добре розчиняється в соках і інших рідинах.

Наявність кетаміну на ринку наркотиків в першу чергу пов'язана з його
галюциногенними властивостями. Основні результати вживання:
– порушення зору і дотику,
– сексуальне збудження,
– галюцинації,
– відчуття сили,
– відчуття деперсоналізації,
– втрата реальності
– відчуття польоту над тілом.
Вживання наркотиків в більших кількостях спричиняє втрату контакту з
внутрішнім світом. Той різновид суб’єктивних вражень часом визначають
терміном «кетамінова дірка». Це є основним приводом використання кетаміну з метою вчинення сексуальних злочинів (жертва не спроможна відтворити те, що сталося).
Клінічні дослідження і спостереження за особами, які перебували під
впливом цієї речовини дозволили визначити специфічні негативні ознаки.

Негативні ефекти вживання
До найважливіших негативних ефектів застосування кетаміну належать
• головокружіння;
• нечітке мовлення;
• нечітке і подвійне бачення;
• ністагм;
• pозлади пам’яті;
• ﬂashback біль в області грудної клітки;
• зростання кров’яного тиску, тахікардія;
• прискорення серцебиття, ларингоспазм;
• нудота, блювання;
• конвульсії.
З приводу депресивної дії кетаміну на центральну нервову
систему її застосування загрожує виникненню порушення
функції дихання.
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5.7. Нові синтетичні наркотики – клубні
наркотики
Вже згадувалося, що досить значна пропозиція наркотиків віднотовується
під час проведення великих масових заходів (дискотеки, фестивалі, перед концертами, перед стадіоном). Як підтверджують дослідження, найбільш вживаною субстанцією на дискотеках, в клубах залишається екстазі (ecstasy), на другому місці амфетамін. Популярність синтетичних наркотиків, яка продовжує
зростати з кожним роком, спричиняє збільшення їх виробництва в нелегальних
лабораторіях і заводах, а збільшення попиту заставляє хіміків винаходити дедалі новіші одурманюючі речовини, психотропні субстанції чи прекурсори, які не
знаходяться під контролем. Таким чином, в Польщі, як і в усій Європі, з’явилися
нові тенденції на наркотичному ринку, а особливо на ринку амфетаміну.
На наркотичному ринку Польщі пропонують
більше 100 видів таблеток, які вміщують похідні
амфітаміну. Більшість з них вміщують MDMA,
стимулюючі і галюциногенні субстанції, дія яких
починається через кільканадцять хвилин після їх
приймання, і які не мають ризику передозування.
Нові амфетамінні засоби, вміщують все менше
чистого амфетаміну, натомість все більше сильнодіючих хімічних речовин. Середній вміст амфітаміну
в амфітамінних продуктах не перевищує 30%.

До уваги
педагогів
(примітка №11)

Часто, таблетки які реалізовуються на чорному ринку вміщують щораз
більше домішок інших речовин, таких як метамфетамін, а також небезпечні для здоров’я психотропні речовини (параметилотіоамфетамін), РМА або
РММА. На наркотичному ринку з’являються також інші похідні фетилоаміни, такі як мескалін, фенциклідини (РСР) та триптаміни. Метою різних модифікацій є обхід контрольованих речовин і уникнення відповідальності за
їхнє виробництво. Дедалі частіше виробляють наркотики в формі таблеток,
оскільки вони сприяють забезпеченню зникнення психологічного бар’єру та
легкість у їх вживанні.
Потрібно зазначити, що вигляд таблетки (форма, колір, емблема) часто не
має нічого спільного з її хімічним складом. Подібний вигляд таблеток, неспроможність перевірити складники, які вони вміщують, для осіб, що вживають наркотики, можуть бути причиною передозування та смертельного
отруєння.
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Найчисельніші та найбільш відомі групи модифікованих наркотиків – це
сполуки дія яких подібна до амфітаміну (наприклад РМА, РММА) та опію
(наприклад фентаніл, фенциклідин, кетамін).

5.7.1. РМА, РММА (параметоксиамфетамін)
Як підтверджують дані поліції, в так званому клубному просторі дедалі частіше з’являються речовини, які належать до галюциногенних амфітамінів. За останні роки вони з’явилися на польському наркотичному ринку
і їх найчастіше продають у формі таблеток MDMA (ecstasy), що стало причиною смертельних отруєнь серед молоді.
Ефекти, спричинені РМА та РММА відрізняються між собою.
РММА проявляє токсичність і викликає ефекти подібні до екстазі, але
має слабшу стимулюючу дію;
РМА нагадує амфітамін, але є більш токсичною речовиною. РМА є небезпечною речовиною з приводу існування невеликої різниці між дозою, яка
викликає очікуваний ефект та дозою, яка загрожує життю.
Ефект в результаті дії РМА з’являється значно пізніше ніж у випадку екстазі, тому той хто її використовує приймає наступну дозу, будучи переконаним
про слабку дію таблетки екстазі, що в результаті спричиняє передозування
часто зі смертельними наслідками, як у випадку таблеток під назвою UFO.

!

Передозування РМА спричиняє гіпертермію, різкий зріст
кров’яного тиску і пришвидшення пульсу, сильне моторне
збудження, скорочення м’язів, потовиділення, конвульсії,
тризм, затримкy діяльності серця. Зареєстровано випадки
смертельного передозування РМА.

5.7.2. mCPP
Іншим клубним наркотиком є mCPP, психоактивна речовина, похідна піперазину, яка присутня на наркотичному ринку протягом кількох останніх
років. Її поширюють у вигляді таблеток; речовина викликає ефекти збудження та галюцинації подібні до дії екстазі (MDMA). В легальних оборотах
mCPP використовується для вироблення психотропних ліків, але її психоактивна дія є відносно слабкою, тому часом можна її зустріти в поєднанні
з MDMA. Припускається, що додавання mCPP повинно підсилити або покращити ефект MDMA. Досі в Польщі не зареєстровано випадків сильного
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отруєння чи летальних наслідків, однак, ще не вистачає ретельної наукової
оцінки ризику пов’язаного з вживанням цієї речовини, особливо прогнозування далекоглядних наслідків дії на здоров’я людини.

5.7.3. Фентаніл
Фентаніл – це нова речовина на наркотичному ринку. Її визначають як
«синтетичний героїн». Дуже небезпечна, сильна і повністю синтетична речовина, використання якої навіть в найменших дозах може призвести до смерті.
Найчастіше фентаніл додають до героїну і кокаїну. Використання фентанілу
в малих дозах спричиняє ефект подібний до дії інших опіумних наркотиків.
В більших дозах спричиняє довготривалу кому, після якої з’являється сильна
депресія та тривога. Передозування призводить до смерті.

!

Навіть мала доза фентанілу може спричинити смерть людини.
Ця речовина часто використовується для підсилення
дії героїну та кокаїну.

5.7.4. Декстрометорфан (DXM)
DXM – синтетична речовина – похідна морфію – використовується в медицині як протикашльовий засіб. В медичному застосуванні відома як бромід. Не діє на опіатні рецептори, має ейфоричну та галюциногенну дію. Відносно недавно з’явилася на наркотичному ринку, в основному, як складова
речовина ліків від кашлю (напр. Акодин). Смертельна доза речовини становить 2–25 мг на кілограм тіла споживача.
Після вживання викликає збудження, галюцинації, а в більших дозах
може викликати порушення рівноваги, астигматизм, виникнення почуття
втрати тотожності, проблеми в мовленні, можливість поганих «подорожей».
У випадку передозування може спричиняти порушення дихання та смерть.
Дію DXM можна прирівняти до дії кетаміну та РСР. Довготривале вживання
може спричиняти:
– Погіршення пам’яті,
– Атрофію м’язів,
– Депресію,
– Пошкодження печінки та нирок,
– Психічну залежність.
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В багатьох випадках при використанні цієї речовини не з метою лікування виникають також проноси, підвищення кров’яного тиску, нудота, сповільнена реакція на зовнішні стимули, порушення рівноваги.
В більших дозах DXM може спричиняти, так званий, «відрив від тіла»
і деперсоналізацію.
Варто підкреслити, що DXM потрапляє в основному до молодих людей,
а останнім часом є особливо популярною серед підлітків. На нашу думку,
це є результатом поширення наркотичних експериментів з використанням
загальнодоступних ліків.
В поєднанні з алкоголем, чи іншими психоактивними ліками, підсилюється її токсична дія (Глембоцка-Лукасік, 2008). Одним з побічних ефектів
вживання DXM є так звані «погані подорожі» (bad–trip). В профілактиці
наркотичних експериментів підлітків з речовинами, які діють подібно як
наркотики, потрібно звернути увагу на упаковки таких речовин.
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У випадку поєднання з наркотичними обезболюючими ліками,
етиловим спиртом чи речовинами з депресивною дією, DXM
може спричинити пригнічення дихання. При вживанні зі стимулюючими засобами - сприяє зростанню кров’яного тиску.

5.7.5. РСР (фенциклідин)
РСР синтетична речовина відома як «ангельський пил» з англ. angel dust.

Форми існування
Фенциклідин доступний у вигляді кристалічного білого порошку, кристалів або гранул різного кольору, розміщених в
капсулах чи сформованих в таблетки, часом у формі сигарет.
Часто має різноманітні домішки (бензол, толуен, фенол), які
підсилюють симптоми отруєння. На чорному ринку речовину
додають до інших наркотиків з метою підсилення їхньої дії,
(наприклад марихуана насичена розчином РСР), часом пропонують під виглядом напр. амфетаміну.
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Способи застосування
РСР приймають перорально, через ніс. Занотовуються
часті випадки куріння, додається до тютюну, приймають
також у вигляді ін’єкцій

Дія
Фенциклідин має збудливу та галюциногенну дію, яка відрізняється залежно від дози.
Малі дози викликають:
• Прискорене слабке дихання;
• Помітне зростання кров’яного тиску;
• Пришвидшений пульс.
• Виникає потовиділення, оніміння кінцівок і порушення
координації рухів.
При великих дозах:
• Зниження тиску;
• Уповільнюється дихання та пульс;
• Поява нудоти та блювання;
• Нечіткий зір;
• Слиновиділення;
• Ністагм;
• Конвульсія.
Найбільш характерні симптоми дії РСР на усіх етапах
вживання:
• Сильне збудження;
• Напади люті;
• Розширення зіниць;
• Ністагм;
• Амнезія;
• Ілюзія;
• Сухість;
• Почервоніння шкіри.
РСР може спричиняти інші симптоми, такі як тривога, дезорієнтація, страх і порушення мислення
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Ознаки вживання
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Білий порошок, капсули, таблетки;
Дивна поведінка, хитка хода, астигматизм;
Неконтрольований рух очних яблук, розширені зіниці;
Нечітке мовлення, бурмотіння;
Почервоніння шкіри, кон’юнктиви, потовиділення;
«Порожній погляд», споглядання в простір;
Відсутність апетиту, апатія;
Дратівливість, різка, агресивна поведінка;
Непередбачувана, перебільшена реакція;
Конвульсія, страх, дратівливість.

Результат вживання
Фенциклідин - сполука, яка викликає сильну психічну та
фізичну залежність, зростання толерантності. Після припинення вживання довший час спостерігається порушення
пам’яті, мови та мислення. Можуть виникнути зміни особистості, які характеризуються станом страху, нервовістю,
апатією, замкнутістю. РСР може викликати глибоку депресію і психічні стани подібні до шизофренії.
Загрози

РСР може призвести до смерті в результаті порушення роботи серця
і функції дихання. Подібно як і після LSD, може виникнути явище пригадування, тобто повернення пережитого психотичного досвіду. Серед
осіб, які вживають наркотики, ця речовина вважається небезпечною,
спричиняє втрату контролю над поведінкою, втрату здатності логічно
мислити, одночасно викликає відчуття надзвичайної сили, що спричиняє
неконтрольовані приступи агресії і самопоранення. Такий результат виникає внаслідок куріння наркотика у вигляді самокрутки просоченої РСР.

!
94

Вживання фенциклідину з алкоголем чи бензодіазепінами
особливо небезпечне, тому що сприяє виникненню коми.
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5.7.6. Попперси (амілнітрит, нітрат бутилу)
Основними складниками інгалянтів є нітрат амілу і нітрат бутилу. Спочатку речовину використовували виключно як афродизіак, а пізніше вона
стала популярною на дискотеках. В медицині її застосовують, як знеболюючий засіб у осіб з серцевими хворобами (Колбовска, Крет, 2007). Аналіз
використання цих речовин з наркотичною метою вказує на їх вживання для
збільшення сексуального досвіду. Речовина продається в малих пляшечках
(10–20 мл) у вигляді прозорої чи жовтуватої рідини (Корчак, 2010). Багато
речовин пропонують в Інтернеті. Відомо, що виробники цієї речовини використовують різні методи збільшення терміну дії, додаючи антиоксиданти.

Форми існування
Попперс продають в маленьких пляшечках чи пробірках,
з прозорою або жовтуватою рідиною. Продається також у
малих ампулах покритих сіточкою, які треба розім’яти, щоб
вивільнити газ, який в них знаходиться.

Спосіб застосування
В аналізі способів застосування, виявлено: вдихання випарів речовини, яка знаходиться в пляшечці; виливання
на хустинку і вдихання випарів.

Дія
Речовина викликає:
• розширення кровоносних судин;
• пришвидшення циркуляції крові в організмі та мозку;
• характерний озноб.
Ефектом дії інгалянтів є короткочасне але інтенсивне збудження, тому використовується як афродизіак. Сприяє виникненню почуття безтурботності і сповільнення часу. Сприяє
розслабленню м’язів незалежно від бажання (особливо м’язів
судин і анального сфінктера).
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Ознаки вживання
Пропперси можуть спричинити багато фізичних побічних
ефектів:
• головокружіння;
• приплив тепла;
• почервоніння обличчя;
• зниження кров’яного тиску;
• прискорення пульсу;
• oглушення;
• втрата орієнтації.
Симптомами передозування є нудота, блювання, головний
біль, зниження кров’яного тиску, втрата свідомості, охолодження тіла. Збільшене вживання може спричиняти довготривалий головний біль, тимчасово послаблювати функції
імунної системи.

Загрози

У випадку передозування може виникнути судинна недостатність
і смерть. Особи, які мають проблеми з серцем, гіпертонією, печінкою,
не повинні вживати інгалянти, оскільки існує загроза серйозних
наслідків та смерті.
У випадку застосування інгалянтів і амфетаміну з’являється загроза
серцевого нападу. Випита рідина, замість вдихання, може спричинити смерть, оскільки вона є корозійною речовиною. Інгалянти – рідини
легкозаймисті, що викликають додаткову загрозу при неправильному
поводженні з ними. Проведені дослідження підтвердили, що нітрат
є ракотворчою речовиною.
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5.8. Ентеогени і курильні суміші (допалячі)
– паранаркотики
Явище ентеогенів є однією з найважливіших сучасних проблем в профілактиці нелегального використання психоактивних речовин. Явище, яке
виникло 2–3 роки тому, в 2010 році зросло до рангу важливої суспільної проблеми, головним чином з приводу зростання їх вживання, а також медично
доведеної негативної дії на здоров’я (випадки смерті та гострого отруєння).
Широке зацікавлення мас-медіа цією проблемою, а також широка інформаційна кампанія виробників та реалізаторів ентеогенів призвела до зростання продажі – вважаємо, що на ринку Польщі в 2009–2010 роках продано
близько мільйона порцій цієї речовини. Ентеогени утвердилися як одні з
найважливіших продуктів на ринку психоактивних речовин. Їх популярності
сприяють також переоцінка та зміни на наркотичному ринку (помітний спад
пропозиції амфетаміну як результат дефіциту його прекурсорів; величезне
поширення курильних сумішей; зацікавлення їхньою дією). Введені восени
2010 року правні зміни, які ліквідовують місця продажy ентеогенів, сприяли
обмеженню їхньої реалізації. Однак немає гарантії того, що ці речовини не
появилися на нелегальному ринку.
Термін «допалячі» не несе в собі наукового характеру, також не є прецизійним визначенням. Перш за все тому, що обіймає дуже широкий спектр
природних та синтетичних речовин. Також їхні назви (індійський воїн, екстракт голубого лотосу, зілля мрій) ускладнюють їх точне визначення. Ентеогени, курильні суміші (допалячі) – термін, який не має наукового визначення. Вживається у поточному мовленні для визначення груп різних речовин
природного та синтетичного походження, або їх сумішей з подібною, чи такою ж самої психоактивною дією. Як показує недавній досвід, частина цих
речовин має небезпечну токсичну дію, а їх вживання призводить до отруєння організму токсинами, часто невідомого походження, що надзвичайно
ускладнює медичне втручання. Основною проблемою медичної допомоги
жертвам ентеогенів є невідомий склад і «суперечлива дія» речовин, які входять до їх складу.
Аналізуючи ринок можна стверджувати, що вони поділяються на:
• Синтетичні речовини – діють стимулююче, а ефекти їхньої дії нагадують ефекти, які виникають в результаті вживання амфетаміну чи екстазі.
Існують у вигляді порошку, капсул або таблеток.
• Речовини природного походження – речовини, які в основі мають екзотичні рослини (шавлія мексиканська), гриби (мухомор червоний, мухомор плямистий) і суміші трав психоактивної дії відомі під назвами «Spice»
або «Sence». Ефект дії відрізняється залежно від виду речовини, індивіду97
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альних особливостей організму людини, прийнятої дози; загалом мають
слабку ейфоричну, психоделічну і галюциногенну дію (Єнджейко, Корчак,
2009; Корчак, 2010). Мають вигляд висушених, ароматизованих рослин,
скрученого чи порошкоподібного екстракту у вигляді капсул, часом теж
у вигляді свіжих листків. Найчастіше їх курять або приймають перорально.
Аналізуючи перший токсикологічний ефект можна визначити відмінність
між дією допалячів, та наркотиків визначивши їх специфічні риси.
Рис. 18. Специфічні особливості дії ентеогенів

Допалячі
•
•
•
•

Одна порція розрахована на кількох споживачів
Дуже швидка дія (після 20–30 секунд)
Дія коротша ніж наркотична, але дуже інтенсивна
Невідомий склад – окремі речовини викликають різний стан (радість
у поєднанні з агресією; галюцинації зі страхом);
• Втрата контролю над поведінкою, неспроможність оцінити зовнішню
ситуацію;
• Сильне збудження центральної нервової системи.

Допалячі (ентеогени), як і більшість психоактивних речовин, діють на
центральну нервову систему. Після їхнього вживання змінюється настрій
і поведінка людини. Частина речовин спричиняє дію подібну до дії амфітаміну, кокаїну чи екстазі. В групі речовин природного походження виявляється
помітна відмінність в дії. Дуже часто це є суміші трав психоактивної дії, які
мають як заспокійливу, так і психоделічну, галюциногенну дію. Результати
вживання наближені до дії марихуани, гашишу чи LSD.
Однією з причин появи ентеогенів (допалячів) на польському ринку є виникнення міфів, серед яких найбільш небезпечним є міф про те, що оскільки
вони не були заборонені, відповідно вони є безпечні для здоров’я (принаймні
нешкідливі). Особи, які їх продають, продовжують стверджувати, що ці продукти є безпечною альтернативою наркотиків. В дійсності ми маємо справу з
продуктами та речовинами з невідомим психохімічним складом і властивостями. Продавці усвідомлюють небезпеку, яка може виникнути в результаті
їх вживання і тому забезпечуються перед зростом жертв розміщуючи напис
на продуктах «не споживати», «колекціонерський продукт». Подібно як і в
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наркотиках, симптоми залежать від виду речовини, прийнятої дози, а також
від фізіологічних властивостей особи. Немає певного взірця реакції на речовину – те, що приймається однією людиною, для іншої може бути отрутою, а
навіть причиною смерті. Залежно від речовини можуть виникати:
– Дратівливість;
– Перепади настрою;
– Психорухове збудження, напади гніву, депресійні стани;
– Слухово-зорові галюцинації;
– Втрата свідомості, втрата апетиту;
– Втрата контакту з оточенням;
– Періодична втрата слуху;
– Глибокий страх;
– Відчуття «відриву від тіла»;
– Безсоння;
– Почервоніння очних яблук;
– Блювання, пронос.
Спостерігаючи за жертвами, які вживали ентеогени доведено, що вони викликають зміни свідомості, стани збудження, обмежують здатність оцінки та
контролю ситуації, що значно збільшує ризик небезпечних випадків, поранень.
Рис. 19. Специфічні риси ентеогенів

Форми існування
• Білий або кольоровий порошок;
• Висушені рослини;
• Кольорова або прозора рідина
різної консистенції;
• Форма сигарет;
• Таблетки, капсули, листки;
• Насіння;
• Сушені гриби.

Одночасно з продажем
речовин існує широкий
вибір приборів для їх
застосування - люльок,
кальянів, тюбиків,
хусточок.

Як уже згадувалося, актуальні відомості щодо ризику пов’язаного з вживанням допалячів є дуже обмежені, але багато фактів вказують на те, що їх
вживання пов’язане з великою шкодою для здоров’я, а також з залежністю.
В Польщі зареєстровано численні випадки проблем зі здоров’ям, які
з’являються після прийому ентеогенів, і які вимагали серйозного медичного
втручання та госпіталізації. Відомо також про смертельні випадки. Небез99
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пека, пов’язана з вживанням психоактивних речовин, особливо висока серед
молоді, організми яких надзвичайно піддаються шкідливому впливу. Аналізуючи явище, можна зробити певні висновки щодо проблем спричинених
вживанням допалячів:
– Споживаються користувачами у віці 16–40 років;
– Купують їх головним чином молоді люди віком 18–25 років – молоді покупці вживали їх досить регулярно;
– Більшість споживачів чоловічої статі;
– Засоби використовуються групами (2–5 осіб);
– Використовуються як елемент суботньо-недільного відпочинку;
– Інтернет став форумом обміну думками відносно ентеогенів, особливо
щодо способів їх вживання.
Проблема боротьби з ними має два аспекти. Перший пов’язаний з юридичною ініціативою щодо їх вилучення з польського ринку, адже ми маємо
справу з новим небезпечним явищем, з яким борються всі європейські країни, але жодна країна до сьогодні не знайшла результативного комплексного
розв’язання. В Польщі відбуваються постійні, найчисельніші в Європі, зміни
юридичного регулювання, які вводять речовини, що входять до складу допалячів, у список контрольованих речовин. Протягом дворазового оновлення
«Постанови про протидію наркоманії» до заборонених віднесли 27 речовин
і рослин, а також видано заборону функціонування крамниць з ентеогенами.
В першій фазі під юридичний контроль віднесли: BZP, JWH-018 а також 15 рослин, які найчастіше появляються в допалячах (argyreia nervosa,
banisteriopsis caapi, calea zacatechichi, catha edulis, echinopsis pachanoi,
kava kava, leonotis leonurus, mimosa tenuiﬂora, mitragyna speciosa, nymphea
caerulea, peganum harmala, rivea corymbosa, salvia divinorum, tabernanthe
iboga, trichocereus peruvianus).
В другій фазі, делегалізовано групу мефедронових наркотиків, а також
групу синтетичних канабінолі (мефедрон, JWH-073, JWH-398, JWH-250,
JWH-200, CP 47,497 + homologi, HU-210).
Другий аспект пов’язаний з обмеженням наркозагрози є модель шкільної профілактики. Кампанія проти допалячів сприяла впровадженню в польських школах широкої інформаційної кампанії, яка адресована до учнів гімназій та понадгімназій. Маємо надію, що така діяльність принесе бажаний
ефект, але вона показує, що вся профілактика нових залежностей має не системний характер а «кампанійний». Висвітлимо деякі умови необхідні для
ведення профілактичної кампанії:
– Діяльність повинна носити характер повторення – у кожному новому навчальному році повинна проводитися інформаційно-профілактична діяльність;
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– Розпочинати профілактику потрібно з 4–5 класу;
– Заняття повинні проводитися зовнішніми спеціалістами;
– Навчання та профілактика повинні охоплювати три групи користувачів:
батьків, учнів та вчителів.

Загрози

Речовини придатні для паління (допалячі), як і інші психоактивні речовини змінюють свідомість, сповільнюють правильне функціонування
організму і можуть створювати особливу небезпеку в певних ситуаціях,
напр. під час керування автомобілем.
Залежно від вживаної речовини та її дози, можуть спричиняти послаблення концентрації, сприймання та свідомості, навіть втрату контролю
над своїми діями. Інформація відносно довготривалості вживання речовин паління дуже мізерна, не має досліджень над їх потенціалом, який
викликає залежність, але багато факторів вказують на те, що їх субстанції
можуть викликати залежність.

5.9. Заспокійливі та снодійні ліки
(транквілізатори)
Спостереження за наркотичним полем Польщі дозволяє стверджувати,
що існує багато снодійних та заспокійливих ліків. Їх популярності сприяє те,
що вони є легкодоступними і легальними. Дуже часто їх змішують з іншими
наркотиками та алкоголем.

5.9.1. Барбітурати
Барбітурати – це похідні барбітуратної кислоти; ліки, які використовуються для лікування безсоння, а також, як заспокійливі засоби при лікуванні
психічних станів постійного страху. Зважаючи на те, що їм притаманна властивість викликати залежність, в медицині їх використовують дедалі рідше.
Більшість ліків з легального обігу попадає на чорний ринок за допомогою
лікарських рецептів.
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Форми існування
Виробляються у формі таблеток, капсул, ампул

Спосіб застосування
Перорально, внутрішньовенно, внутрішньом’язово

Дія
Дози, які призначають у медицині діють заспокійливо, редукують напругу та страх, покращують сон. В більшості випадків викликають стан подібний до алкогольного сп’яніння.
Рухи стають незібраними, виникають труднощі з утриманням
рівноваги, мовлення сповільнене, буркотливе, емоційне неврівноваження (сміх і сльози без конкретної причини, вороже
та сварливе налаштування). Більші дози викликають зниження кров’яного тиску, слабкість дихання.
В результаті передозування виникають:
• Нудота;
• Блювання;
• Розлади свідомості;
• Кома, яка може тривати кілька днів, смерть в результаті
ураження органів дихання.

Симптоми вживання
•
•
•
•
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Таблетки, капсули, ампули (упаковки від ліків)
Зниження активності, апатія;
Стан подібний до алкогольного сп’яніння;
Сонливість, бурмотіння, нудота, блювання.

Заспокійливі та снодійні ліки (транквілізатори)

Результати вживання
Барбітурати викликають залежність швидше та сильніше ніж
бензодіазепіни.
Довготривале вживання призводить до психічної і фізичної
залежності. Збільшується толерантність ліків організмом.
Так само, як і при алкоголізмі, поступово знижується рівень суспільного функціонування, погіршується загальний
стан здоров’я. Наступає спад активності, апатія, обмеження
інтересів, сонливість, подвоєння в очах, порушення процесів мислення. Особа, яка довгий час приймає барбітурати
втрачає контроль над емоціями, стає агресивною. Симптоми
припинення вживання характеризуються тремтінням м’язів,
неспокоєм, страхом, безсонням, зміною настрою, емоцій та
поведінки. При різкому відкладенні барбітуратів можуть виникнути напади конвульсій і маячіння.

Загрози

Небезпеку становить смертельне передозування. При передозуванні та
поєднанні з алкоголем виникає загроза ураження системи дихання, що
спричиняє смерть. Також різке припинення після вживання великих доз
може призвести до смерті.

5.9.2. Бензодіазепіни
Бензодіазепіни – ліки, які використовують для зниження психічного напруження. Сприяють усуненню страху, зменшують агресивність, полегшують засинання. Найчастіше їх відносять до психотропних ліків, часто приписують за бажання самого пацієнта. Залежність може виникати у людей, які
постійно живуть під впливом стресу. В медицині доведено, що вік людини,
а також доза, сприяють залежності – чим нижчий вік, тим швидше може виникнути залежність.
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Форми існування
Таблетки, капсули, ампули для ін’єкцій. Постачання так
званого чорного ринку бензодіазепіном повністю походить
з легальних джерел
Шляхи вживання
Перорально, внутрішньом’язово, внутрішньовенно.

Дія
Pезультати одноразового вживання відповідають фармакологічному опису ліків. Може переважати заспокійлива дія
або сонливість. При дозах бензодіазепіну визначених для
лікування:
• Знижують напруження;
• Спричиняють роздратованість;
• Зменшують страх;
• Сприяють заспокоєнню і розслабленню;
• Полегшують засинання;
• Сприяють розслабленню скелетних м’язів;
• Заспокоюють тремтіння.
При більших дозах спостерігається:
• Відсутність координації руху;
• Нечітке мовлення;
• Сонний вигляд обличчя.
Численні ліки з цієї групи відрізняються часом та інтенсивністю
дії.

Симптоми вживання
• Таблетки, капсули, ампули (упаковки від ліків);
• Зниження активності, розсіяність;
• Головокружіння, стан подібний до алкогольного
сп’яніння;
• Подвоєння зору;
• Сонливість, сонний вираз обличчя;
• Нечітке мовлення.
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Результати вживання
Довготривале вживання викликає психічну і фізичну залежність, а також толерантність організму до цієї речовини, хоча
ці ефекти менші ніж у випадку барбітуратів.
Довготривалий прийом спричиняє:
• Перепади настрою;
• Сонливість;
• Апатію;
• Погіршення пам’яті та концентрації;
• Зниження зацікавленості;
• Зниження інтелектуальних здібностей.
Виникають соматичні порушення, такі як ослаблення м’язової
сили, тремтіння кінцівок, головокружіння, порушення координації рухів. У випадку відкладення ліків виникає неспокій,
нервовість, іритація, брак енергії, спазми шлунка, головний
біль, почуття розбитості, безсоння, у деяких осіб можуть виникнути приступи тремтіння, погіршення свідомості, психотичні прояви.

Небезпека

Смертельне передозування можливе рідше ніж при вживанні барбітуратів, однак внутрішньовенне вживання великої дози може призвести до
затримання дихання та роботи серця.
Прийом бензодіазепіну в уколах пов’язане з типовою для цієї формою
прийому наркотиків небезпекою зараження вірусом ВІЛ, виникненням
запалення печінки, закупоренням вен. Загрозливим може бути змішування ліків з алкоголем чи іншими засобами, які сповільнюють діяльність
нервової системи. Вживання бензодіазепіну водіями досить небезпечне
і може бути причиною аварій.

5.10. Анаболічні стероїди
Анаболічні стероїди – похідні тестостерону, чоловічого статевого гормону. Головною підставою вживання стероїдів є бажання збільшити силу,
кондицію і покращити вигляд за допомогою приросту маси м’язів. Популярність стероїдів пов’язана з розрекламованою моделлю сильного, гарно
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збудованого чоловіка. На їх популярність має вплив низька профілактика
в середніх і гімназіальних класах, а також незнання батьків про наслідки їх
неконтрольованого вживання.

Форми існування
Таблетки, капсули, коктейлі, ампули, пляшечки з рідиною
для ін’єкцій.

Шляхи вживання
Перорально, внутрішньом’язово.

Дія – перцепцію
Стероїди мають анаболічну дію, яка впливає на масу м’язів,
кількість жирової тканини і силу, а також андрогенну дію,
яка має вплив на статеві риси, такі як рівень оволосіння
тіла, висота голосу, розвиток статевих органів, а також на
перцепцію і психічну сферу. Стероїди приймають для того,
щоб викликати анаболічні наслідки, однак вони спричиняють негативні наслідки андрогенної дії.
Приймаючи стероїди протягом довгого періоду в поєднанні з фізичними вправами, відбувається збільшення м’язової
маси, покращується фізичний розвиток, збільшується сила
та витривалість, досягаються кращі результати у спорті.

Симптоми вживання
• Швидкий зріст м’язової маси – яка непропорційна термінам виконання фізичних вправ;
• Зміна в поведінці: нервовість, імпульсивність, агресивність,
апатія, депресія;
• Зміни на шкірі (почервоніння, плями, рани);
• Головний біль, набряк обличчя;
• Неприємний подих.
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Негативні результати вживання
• Небажані дерматологічні зміни: шорсткість шкіри, розширення пор, рани, розтяжки, пришвидшене облисіння;
• Порушення гормонального балансу: зменшення яєчок,
зниження вироблення сперматозоїдів, сексуальні розлади, збільшення молочних залоз у чоловіків, а у жінок надмірне виявлення чоловічих рис – оволосіння тіла, грубий
голос, порушення менструального циклу;
• Перепади кров’яного тиску, головний біль, пошкодження
печінки;
• Неправильна робота нирок призводить до набряків, нервових колітів, лихоманки та збільшення нирок;
• Психічні зміни: перепади настрою, апатична депресія, самогубні думки, гнів, агресія;
• Високий рівень дратівливості, імпульсивності, агресії,
відчуття депресії

Небезпека

Якщо стероїди використовують в період дозрівання, часто доходить
до затримки росту людини. З використанням стероїдів пов’язана небезпека виникнення:
• Раку печінки;
• Схильність до серцевих нападів, інсультів;
• Підвищення рівня холестерину.
Можливі прояви імпотенції та безпліддя, атрофія яєчок, збільшення
небезпеки розростання простати, рак простати.
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Політоксикоманія
Політоксикоманія (multiple drug use) – це вживання багатьох психоактивних
речовин даною особою. Проявляється як один з психічних розладів і порушення поведінки, що описані в Міжнародній Статистичній Класифікації Хвороб і Проблем Здоров’я (Класифікація Психічних та Поведінкових Порушень
в ICD-10). Таке порушення діагностують тільки тоді, коли виявлено вживання
двох або більше субстанцій і коли можна оцінити – котра з них має більший
вплив. Цю категорію також застосовують тоді, коли важко визначити деякі, чи
всі речовини, які вживаються одночасно.
Ідентифікація вживаної психоактивної речовини можлива завдяки інформації поданої клієнтом, лабораторному аналізу рідин організму, з інших доказів (пробна доза вживаної речовини, клінічні прояви, симптоми, інформації від третіх осіб). Для точного визначення явища політоксикоманії рекомендовано аналізувати інформацію з декількох інформаційних джерел.
Аналізуючи проблеми важливо вказати на два критерії, які визначають
політоксикоманію:
Категорія часу – в цьому понятті, явище визначене в категорії часової
схеми, в якій вживається наркотик (тут будемо мати справу з одночасним
вживанням двох або більше речовин в один і той самий момент), як і з вживанням різних наркотиків у становленні «наркотичної кар’єри» споживача
психоактивних речовин.
Категорія ефекту – ця категорія відноситься до результату чи теж впливу,
який має певна суміш різних речовин. Вживання даної комбінації може як
послабити, так і підсилити ефект одного з наркотиків, або можуть виникнути нові наслідки в результаті вживання поєднаних речовин.
Говорячи про політоксикоманію варто звернути увагу на її основні функції:
• максималізація ефекту вжитих речовин,
• отримання балансу / урівноваженої дії речовини,
• контроль негативних ефектів,
• субституція шуканого ефекту – результату.
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Сьогодні, в світлі останніх досліджень, немає сумніву, що політоксикоманія стала суспільною і медичною проблемою. В публікаціях, присвячених
політоксикоманії стверджують, що вона є більш розповсюдженим явищем
ніж це було в минулому. Тим більше можемо очікувати, що явище політоксикоманії буде зростати, тому що на чорному ринку знаходиться щораз більше
багатоскладникових субстанцій. Наступним чинником, який збільшує можливість проявлення цього явища, є поєднання наркотиків і/або допалячів з
алкоголем
На думку дослідників, вплив на розвиток політоксикоманії має кілька
причин:
• легка доступність наркотиків,
• культурний контекст вживання наркотиків і подібно діючих речовин,
• «нормалізація» вживання наркотиків,
• доступність алкоголю (також і для неповнолітніх).
Одночасно рівень наукової і практичної інформації стосовно явища вживання багатьох речовин визнається неадекватним в стосунку до розповсюдження і небезпеки, яку воно несе з собою.
Наукові дослідження, що стосуються вживання алкоголю особами, які залежні від вживання психоактивних речовин, доводять наступне: якщо глянути на індивідуальні історії надмірного вживання психоактивних речовин,
то можна стверджувати, що найчастіший тип надмірного вживання багатьох
речовин обіймає проблему алкоголю.
Результати досліджень підтверджують тезу, що особи, які надмірно вживають психоактивні речовини і одночасно п’ють алкоголь,
мають багато розладів організму, а їх проблеми виникають на ранніх
періодах життя.
У осіб, які залежні від опіатів (героїн, морфін, «компот») і які зазвичай
приймають наркотики не знаючи про силу дії та якість ін’єкційних речовин,
поєднуючи його з іншими наркотичними речовинами, часто спостерігаються передозування та смертельні випадки.
Смертельні випадки пов’язані з вживанням кокаїну, амфетаміну та MDMA
(екстазі) без одночасного вживання опіатів та барбітуратів спостерігаються
рідко, вони частіше пов’язані з вживанням інших речовин чи алкоголю. Однак, поширення моди на так звані «клубні наркотики» перешкоджає визначенню небезпеки, яка виникає при вживанні різних речовин. Доступні різноманітні «напівлегальні» (також цілком нелегальні) речовини можна купити
через Інтернет одночасно з «біо-наркотиками», такими як наприклад галюциногенні гриби (magic mashrooms) чи псилоцибін.
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Підтверджені дослідженнями є зв’язки між політоксикоманією
і частим виникненням небезпечних ситуацій, наприклад, небезпека зараження вірусом ВІЛ: вони стосуються найчастіше груп осіб, які діляться засобами призначеними для ін’єкцій наркотиків, а також небезпеки
яка пов’язана з вживанням наркотиків та керуванням транспортними
засобами.
Залежність від психоактивних речовин є головним чинником розвитку
певних типів психічних розладів, особливо у осіб, яким притаманна сприйнятливість хвороби чи психопатологічні риси. З іншого боку, психопатологія
може сама по собі бути причиною розвитку залежності чи модифікатором
порушень пов’язаних з залежністю.
Явище «проблемного» вживання багатьох наркотиків, визначається і поєднується з частішими та глибшими проявами психопатології, яка виникає
в осіб – наркоманів цього типу, і характеризується частим визначенням у
таких пацієнтів подвійного психіатричного діагнозу.
Клінічні дослідження показали, що політоксикомани, у порівнянні з іншими користувачами певного виду речовин, має гірші показники при проходженні оцінювальних тестів на нейропізнавальні можливості. Пацієнти з пошкодженнями пізнавальної сфери є викликом для лікарів, оскільки можуть
мати хронічні симптоми, які за своєю природою не підкоряються змінам, і є
глибші ніж у інших груп хворих. Результатом цього є частіше відвідування
цими пацієнтами лікувальних установ, що призводить до виділення більших
коштів на опіку над ними.
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Гострі отруєння – основні поняття
Наркоманія у правному і суспільному вимірах та у сфері здоров’я
пов’язана з багатьма явищами, проблемами та наслідками. Нижче подано
деякі терміни, які є результатом гострих отруєнь внаслідок вживання наркотиків.
 БРАДИКАРДІЯ – сповільнене серцебиття, менше ніж 60 ударів за хвилину. Може викликатися серцевою недостатністю, або бути результатом
вживання певних наркотичних речовин.
 ТАХІКАРДІЯ – пришвидшене серцебиття, частота перевищує 100 ударів
за хвилину в стані спокою. Частота 120–200 ударів за хвилину може призвести до серцевої недостатності, при якій перекачується мала кількість
крові, зниження тиску і затримки серцевої діяльності. Тахікардію можуть
викликати багато речовин: амфетамін та подібні йому речовини, кокаїн.
Тахікардія також виникає в результаті вживання курильних сумішей, наприклад на основі мексиканської шавлії.
 НАПАДИ ТРЕМТІННЯ (конвульсії) – напади тремтіння виникають
в результаті неправильного проходження нервових імпульсів (розряд нейронів мозку). Напади тремтіння можуть охоплювати все тіло, його одного боку чи деяких груп м’язів (однієї кінцівки). Під час непритомності
можуть проявлятися симптоми такі, як прокушення язика, нетримання
сечі, втрати свідомості. Після нападу переважно наступає фаза сну, а хворий часто не пам’ятає що з ним відбувалося. Напади тремтіння можуть
бути проявом епілепсії, але одночасно можуть бути викликані ліками, та
речовинами які викликають залежність.
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 ГІПЕРТЕРМІЯ – зростання та утримання температури тіла вище 40 С.
Стан може бути спричинений надмірною температурою середовища, або
як наслідок вживання хімічних речовин, в тому числі і ліків. Симптоми
гіпертермії – починається з головного болю, головокружіння, відчуття
втоми, потім наступає розлад орієнтації і свідомості. Шкіра переважно
суха і червона, висока температура тіла, пульс 160/хв., пришвидшена частота дихання. Перед смертю може з’явитися шок. Наслідком довготривалої гіпертермії можуть бути розлади ЦНС.
 ШОК – порушення кровообігу, що безпосередньо загрожує життю, в якому не вистачає кисню, що з кров’ю доходить до тканин, забезпечуючи їх
правильну функцію. Симптомами такого стану є блідість, охолодження
шкіри, зниження кров’яного тиску, пришвидшення серцебиття і дихання,
надмірне потовиділення, затримка сечовиділення, порушення свідомості
аж до її зникнення.
 НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ – може виникати в результаті зниження
тиску нижче рівня потрібного для утримання ниркової фільтрації, та в результаті ушкодження ниркової паренхіми. Гостра ниркова недостатність
проявляється у зменшенні кількості сечовиділення, навіть його зникненням. Зростає ослаблення, апатія, виникає нудота і блювання. Електролітний дисбаланс може викликати порушення мірних функцій серця і значне
ослаблення м’язової дії.
 ПОРУШЕННЯ ДИХАННЯ – полягає у недостатньому обміні газів в легенях, що не може забезпечити потрібний тиск крові. Можуть виникати
внаслідок депресії дихальної системи викликаної вживанням хімічних
речовин (опіати, бензодіазепіни). Симптомами гострого порушення дихання є задуха, збудження і страх, посиніння. Під час довготривалого порушення дихання хворий втрачає свідомість, може перебувати в комі.
 КОМА – стан глибокої втрати свідомості, в якому пацієнт не реагує
на жодні подразники. Кома є останнім рівнем порушення свідомості
і симптомом багатьох отруєнь спричинених вживанням опіатів, барбітуратів, бензодіазепінів, антидепресантів, тощо.
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Наркоманія і нова залежність
– контексти і проблеми
Наркотичну залежність визначають як хронічну, повторювальну хворобу
мозку, яка характеризується нав’язливою компульсивною поведінкою і свідомим вживанням наркотиків, знаючи про їх шкідливу дію. Наркоманію вважають хворобою мозку, оскільки наркотичні засоби сприяють виникненню
обґрунтованих у медицині змін в мозку. З багатолітньої діагностики явища
видно, що викликані наркотиками зміни у мозку можуть бути довготривалими, а їх наслідком (одним з багатьох) є шкідлива поведінка людей. Однак,
аналіз наркоманії з точки зору медицини (психічно-соматичної) не вистачає
для цілісного, повного розуміння етіології явища, як і його наслідків.
Варто відзначити, що образ сучасної наркоманії суттєво відрізняється від
наркоманії 70–80 років ХХ століття. По-перше, змінилася кількість наркотиків: їх число значно зросло від 4-6 популярних речовин до кільканадцяти.
По-друге, змінився образ «наркомана», який не є вже тільки стигматизованою молодою людиною, на суспільній периферії, але є все частіше одним з
нас, щораз молодшим за віком. По-третє, маємо справу з дестигматизацією
так званих легких наркотиків, та з багатомісячною діяльністю ринку ентеогенів – курильних сумішей, що призвело до виникнення широкого «фронту»
прихильників легалізації частини психоактивних субстанцій (головним чином марихуани). Можна бути певним, що будемо продовжувати мати справу
з все сильнішою діяльністю, яка проходитиме в цьому ж напрямку.
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Рис 17. Симптоми наркотичної залежності в світлі сучасних досліджень
Проведення постійної діяльності з метою зменшення
вживання наркотиків.

Планування будь-якої діяльності беручи до уваги потребу в наркотиках.

Втрата пам’яті.

Утримування від важливої діяльності (завдань,
обов’язків) з метою здобуття
наступної порції наркотиків.
Подальше вживання наркотиків незважаючи на видиму
шкідливу дію: психічну, фізичну, суспільну.
Висока ступінь професійної,
шкільної відсутності.

Ворожі реакції до близьких
людей.
Відмова визнання прояву
проблеми N.

Висока податність на хвороби та нещасні випадки
Якісне і кількісне погіршення результатів на роботі.

Щоб виникло явище наркоманії повинна бути взаємодія між трьома чинниками: людиною, наркотиком та середовищем (Ючинський, 2006). Кожен з
них є по своєму важливим, впливовим та сильним. Важко одночасно стверджувати, котрий з чинників є вирішальним, хоча здається є аргументованим
пошук ефективності (Войцєшек, 2008) у пропозиції наркотиків та речовин
на основі яких вони виникають. Що ж говорить на користь такої тези у світлі
нашого професійного досвіду?
– В місцевостях, де доведено менше вживання наркотиків, визначено суттєво нижчий рівень (на 50–60 %) експериментування з наркотиками (Єнджейко, Клімчак, 2010);
– в місцевостях, в яких не було крамниць з ентеогенами, курильними сумішами, відсоток гімназистів, які мали з ними безпосередній контакт був
нижчий більше ніж на 72%;
– існує тісна залежність між наркотичними експериментами неповнолітніх та
пропонуванням наркотиків на великих дискотеках, а також присутністю ди116
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лерів; власний пошук наркотиків значно нижчий ніж відгук на пропозиції
дилерів;
– вагома ліквідація доступу до прекурсорів (2010) сприяла значному зменшенню вживання амфетаміну.
Якщо це припустити, то ключовим значенням щодо обмеження проблеми
наркоманії буде боротьба з нелегальним злочинним світом, що звичайно не
зменшить наркотичну проблему – профілактику.
Аналізуючи висвітлені вище проблеми, варто звернути увагу на інший
контекст проблеми наркотиків.
Вважається, що найбільша наркотична небезпека характерна людям у віці
18–25 років. В цій групі виявлено найвищий показник наркотичних контактів, звернень про допомогу до лікарень, та прохання про токсикологічне лікування. Потрібно звернути увагу на дві виразні тенденції:
– зріст кількості осіб, які мають контакт з наркотиками у віці 35 років
і більше,
– зріст відсотка гімназіалістів, які вже мають перший досвід вживання наркотиків.
Наркотична проблема вимагає її холістичного розуміння, що призводить
до необхідності вказання на деталі цієї небезпеки.
Сучасні дослідження наркоманії вказують на потребу її діагностики не
тільки у відношенні споживач-наркотик. Вже відомо, що характер цієї хвороби робить її надзвичайно потужною у визначенні відповідної поведінки
людей, а також у генеруванні майбутніх проблем. Спробуємо подивитися на
це в контексті міжнародних досліджень, які вказують на наступні проблеми
(Єнджейко, Клімчак, 2010; Карх, 1997; KBdsPN, 2009; Цекєра, 2004; Ючинський, 2006):
– матері, які вживають наркотики чи нелегальні ліки в період вагітності,
піддають свою дитину небезпеці виникнення серйозних ускладнень зі
здоров’ям, також знижують його майбутні інтелектуальні здібності. Доведено, що діти наркоманок народжуються передчасно, з меншою вагою
(недовага), їхній інтелектуальний розвиток сповільнений, вони частіше
хворіють,
– вживання наркотиків у шкільному віці має видимий вплив на оцінки, відносини з ровесниками, шанс на подальший освітній розвиток; підлітки,
які експериментують з наркотиками – в навчанні досягають нижчих результатів, частіше пропускають заняття, попадають в конфлікти з ровесниками,
– нові наркотики викликають серйозні ускладнення в сфері психічної стабільності та характеризуються надзвичайно сильною дією,
– замінники наркотиків (ентеогени, курильні суміші) часто характеризуються сильнішою та швидшою дією ніж наркотики,
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– зріст ринкових пропозицій психоактивних речовин безсумнівно випереджує
здатності медицини оцінювати їх вплив на здоров’я та психіку людини,
– наркотики стали популярним продуктом в усіх суспільних сферах, закінчилася ера тісного зв’язку наркотиків з суспільною периферією і виключенням з суспільства,
– домінуюча модель залежності спрямована на політоксикоманію.
Діагностика наркотичної проблеми скеровує нашу увагу на типологію
найчастіше вживаних наркотичних речовин. За найновішим (KBdsPN, 2009)
звітом Держовного Бюро з питань Протистояння Наркоманії «Державний
звіт 2009. Наркотична Ситуація в Польщі» маємо справу зі зниженням наркотичних злочинів, а також із зменшенням вживання «класичних» наркотиків, що є результатом ефективнішої боротьби з нелегальним виробленням
цих речовин. Істотний вплив на зниження вироблення амфетаміну має теж
обмежений доступ до його прекурсорів. Цей оптимістичний тренд часто зіштовхується з все ширшою кількістю інших наркотиків з подібною наркотичною дією – ентеогени, курильні суміші, деякі ліки, а також зі зниженням
віку першого контакту з наркотиками.
Розгляд наркоманії як педагогічної проблеми, вимагає більшої уваги до
явища, яке визначаємо дестигматизацією марихуани. Якщо подивитися на
суспільну оцінку похідних коноплі, то безсумнівно, помітимо, що цей наркотик є загрозою з погляду на зростання кількості осіб, які підтримують
його легалізацію. В авторському регіональному пілотажному дослідженні
проведеному в 2005–2009 роках серед ліцеїстів, студентів та осіб віком до
25 років (вибірка 1000 осіб) на питання: «Чи підтримуєш легалізацію невеликої кількості марихуани?» отримали наступні відповіді «ТАК»:
2005

2006

2007

2008

2009

11%

13%

17%

23%

29%

Як бачимо динаміка змін надзвичайно велика – на сучасному етапі за легалізацію цього наркотику виступає майже 1/3 населення польської молоді
з п’ятьох воєводств. Ці дані вказують на навчальну та профілактичну потребу.
Змінюється також образ польського дилера, котрим стають все частіше
неповнолітні особи. В аналізі цього явища помітне низьке правове усвідомлення злочинцями своїх дій, а також негативного впливу на здоров’я внаслідок вживання наркотиків. Тому часто виникають міфи про «чисті наркотики»; можливість відмови від їх приймання в будь-який час; брак прояву
залежності. В той же час, на прикладі амфетаміну можна стверджувати, що
використання чистої субстанції в порціях, які пропонуються на ринку, знизилося до 27–30 % – більшу частину становлять доповнювачі (наприклад,
тальк, стрихнін, мелене скло, мука, хімічні засоби).
118

Наркоманія і нова залежність – контексти і проблеми

Щодо профілактики наркотичних та ентеогенних проблем на рівні школи, можна зробити певні висновки. Наприклад, одночасно із збільшенням
інформації в мас-медіа відносно ентеогенів, школи різко почали шукати
можливостей проведення таких занять з учнями та вчителями, однак раніше тільки 1/3 освітніх закладів позитивно відгукувалася на навчання такого
типу (MCPU, 2010). Тут проявляється одна із рис польської профілактики
– проведення кампанії, реагування головним чином в ситуаціях реальної загрози, тоді коли рисою профілактики є її проведення на етапі потенційної
небезпеки.
***
Діагностика наркотичної проблеми дозволяє ствердити, що перші експерименти з наркотиками є добровільними. Найчастіше вони виникають в результаті тиску ровесників. Нажаль, як доведено численними дослідженнями,
досить легковажне рішення першого прийому наркотиків не має підґрунтя
усвідомлення негативного впливу наркотиків на здоров’я. В проведеному
в Мазовєцькому воєводстві дослідженні (MCPU, 2010), тільки 19% гімназистів і 23% ліцеїстів змогли визначити існуючу далекоглядну залежність від
наркотиків. Молоде покоління має чітку проблему з усвідомленням суттєвої
небезпеки, особливо факту, що вживання наркотиків різко обмежує здібності
людини. Молоді люди не знають, тому що не отримують потрібних знань
під час профілактики, а дослідження мозку залежних людей від наркотиків
вказують на появу фізичних змін ЦНС, особливо у тих ділянках мозку, які
відповідають за оцінку ситуації, прийняття рішення, навчання, пам’ять та
контроль поведінки. Мізерні теж знання про те, що наслідком залежності
є зміна способу діяльності мозку, що в свою чергу призводить до компульсивної та деструктивної поведінки.
В світлі сучасного наукового надбання знаємо, що жоден окремий чинник не має вирішального впливу на наркотичну залежність. Вже відомо, що
це переплетена система біологічних факторів, рис темпераменту, статі, етнічного походження, емоційного розвитку, суспільного середовища а також
пропозиції наркотиків. Частина наукового світу визнає, що генетичні чинники становлять у 40–60% осіб схильність до залежності. У свою чергу, молодь
та особи з ментальними хворобами більш піддаються вживанню наркотиків
і наркоманії. Таких даних є щораз більше.
Аналізуючи наркотичні проблеми помічаємо, що вживання наркотиків
зростає в перехідних станах, таких як зміна школи, переїзд до нового міста
(району), чи при розлученні. Якщо нам вдасться запобігти негативним наслідкам таких різких змін, ми зможемо обмежити ризик «вирівнювання» напруження за допомогою наркотиків та подібних їм речовин – зможемо запобігти наркоманії. Варто зазначити, що підлітки змагаються з новими пробле119
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мами, які нерідко переходять за межі їх емоційних можливостей (проблемою
польського виховання є передчасне бажання «робити дітей дорослими»).
Підводячи підсумок усього вищесказаного потрібно визначити три основні проблеми:
– pозвиток явища наркоманії, будучи похідною глибоких суспільних змін, є
багатолітньою загрозою. На його основі будуть з’являтися нові акценти у
вигляді нових психоактивних речовин,
– будуть зростати біжучі і перспективні кошти наркотичної залежності (кошти лікування, терапії, кошти пов’язані з суспільним функціонуванням
наркозалежних, обмеження їх навчальних і професійних можливостей,
небезпека при виконанні роботи напр. керування автомобілем, будучи під
впливом наркотиків),
– iснує потреба постійної наркотично-ентеогенної профілактики у старших
класах початкової школи.
Важливо зазначити, що нові наркотичні проблеми виникають на основі розвитку багатьох нових залежностей часто пов’язаних з кіберпростором
(інфоголізм, інтерголізм), патологіями в роботі (перепрацювання) а також
створення підліткам вимог, які вони не в змозі виконати (сильний тиск на
необхідність успіху – успіх за будь-яку ціну).
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Найточнішим способом визначення наркотичного стану є наркотичні тести, при чому найбільш ефективними і найбільш безпечними є тести на слину
– на увагу заслуговують полінаркотичні тести. Однак існує багато нехімічних способів визначення наркотичного стану.
Серед багатьох даних, які отримуємо під час обсервації особи, що прийає
наркотики, на увагу заслуговують наступні реакції (Jędrzejko, Fiałkiewicz,
Korczak, 2010; Korczak, 2010):
Дія на організм
людини
• DXM
– галюцинації
– проблеми з рухом

Зовнішні ознаки
дії – зміни в поведінці

Час
дії

– неспроможність вста- – 4–24 гоновити контакт з оточен- дини
ням

Вплив
на очі – зіниці
– звуження зіниць

– почуття «зневолен– різкі зміни настрою
ня», виникнення станів (від апатії до агресії)
з враженням смерті
– видимі проблеми з рит– сильне головокрумічністю дихання
жіння
• GHB
– легка ейфорія
– мимовільні рухи
– кільканад- – «скляні очі»
цять хвилин
– нудота та блювання – висока піддатливість
(залежно від
на вплив інших осіб (під- дози)
– сильні зміни в свідо- давання)
мості (втрата відчуття
часу та простору)
– поведінка нагадує стан
алкогольного сп’яніння
– головокружіння та
(порушення рівноваги,
головний біль (після
похитування, проблеми з
дії)
координацією)
– порушення дихання

– труднощі мовлення
– ослаблена реакція на
дотик, слух
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• Нітрат амонію (інгалянти)
– розширення кровоносних судин

– видиме погане самопочуття

– від кількох – не спостерігадо кількається видимий
надцяти
вплив
– пришвидшена робота – відсутність просторової хвилин
серця
орієнтації
– чітке зниження
кров’яного тиску

– різкі напади сміху

– головний біль і головокружіння (після
закінчення дії першої
реакції)

– може виникнути агресивна сексуальна поведінка (похіть)

– ейфорія
– ситуативна та просторова дезорієнтація
– нудота і блювання
– «приток жару»

• Леткі розчинники
– головокружіння

– ейфоричні стани

– безпосередні на– пришвидшена робота – видима відсутність кон- слідки дії
серця
такту з хворим
до кількох
хвилин
– галюцинації
– збудливість та різка
поведінка
– дзвін у вухах
– при частому викорис– порушення коорди- танні видимі зміни на
нації руху, бурмотіння, шкірі (короста, сильне
забарвлення, червоний
– головний біль
білок очей)
– кровотеча з носа
– відчутний запах хімічних речовин
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– після вживання сильне почервоніння
в очах
– легко розширені зіниці

Спостереження за поведінкою та обличчям

• Галюциногенні гриби
– галюцинації
– відсутність контакту з
оточенням
– сильні теплові реакції (відчуття холоду чи – сильне порушення рівжару)
новаги
– ейфоричний чи панічний стан

– відсутність зорового
контакту

– у розповідях після
закінчення дії часто
виникає стан «відриву» від тіла, контакту
з надприродними істотами

– можливі сильні фізичні
реакції

– можливе роз– до 24 годин – сильна ширення зіниць
галюциногенна дія від
кільканадцять до кількох десятків
хвилин

– стан страху
• LSD (25)
– галюцинації та ілюзії – відчутне порушення
мовлення
– галюцинації під час
дії речовини
– мовлення з тиском на
грудну клітку
– ейфоричні стани
– пошкодження мовного апарату
– блювання
– охолодження стоп і
долонь
– сильний вплив на
розумовий стан (перебіг думок, ілюзії)

9.1. Спостереження за поведінкою та обличчям
Крім впливу наркотиків на порушення діяльності ЦНС, вони викликають
багато неконтрольованих реакцій споживача, особливо видимих на його обличчі. В медичній та поліційній практиці доведено наступні види основної
поведінки:
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–
–
–
–

Майже всі наркотики викликають зміну величини зіниць;
Наркотики впливають на зміну часового сприймання;
Наркотики порушують очну світлову реакцію;
Наркотики порушують розуміння слів, особливо висловлення складеного
характеру;
– Наркотики порушують координацію руху.

Більшість наркотиків змінює оцінку суспільної інтеракції, в
тому числі звичайних культурних взаємовідносин – особа яка
знаходиться під впливом опіатів чи марихуани може не розуміти
жесту витягнутої руки до привітання, а особа під впливом кокаїну може це потрактувати як атаку. Особа під впливом опіатів,
транквілізаторів буде мати порушене сприйняття - наприклад
зрозуміння слів (навіть до стану їх цілісного нерозуміння протягом довгого періоду часу).
Нижче представлений вигляд обличчя (міміка, очі), який дає підстави
стверджувати вплив тої чи іншої речовини. Однак слід пам’ятати, що остаточне підтвердження можливе з проведенням тесту чи аналізу крові. Визначення одного з нижче висвітлених симптомів є важливим для (міліціонерів,
працівників ДПС, інструктора), адже дає можливість застосувати певні потрібні для його ж безпеки дії.
Також варто пам’ятати про наступні контексти вживання наркотиків:
– Особа, яка перебуває під впливом кокаїну і амфетаміну має значно зменшений поріг болю і сильно збуджену ЦНС – не треба мірятися силою
з такою особою (має здатність використовувати прихований запас сили);
– Важливим є особу, яка перебуває під впливом наркотиків, перевести
в сидяче положення (зменшення фізичної здатності, більший контроль
поведінки, зменшення психорухового збудження);
– Перші ознаки можуть бути хибними (напр. запах марихуани не виключає
агресії, адже часто до нього додають амфетамін; немає чистих наркотиків, а все більше їх склад наповнений доповнювачами).
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9.2. Вигляд обличчя і очей – оглядові таблиці
Вигляд
Вигляд обличчя і повік

обличчя і повік

Верхні повіки опущені
Обличчя втомлене
(ознака опадання)

Вигляд людини яка не вживала наркотики/ Вигляд людини під впливом
наркотиків

Зіниці особи яка знаходиться під впливом наркотику
Дуже малі зіниці:
– Опіати
– Великі дози транквілізаторів
і снотворних
– У деяких випадках марихуана

–
–
–
–
–

Дуже великі зіниці:
Кокаїн
Амфетамін
Метамфетамін
Ефедрин
Атропін
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– Марихуана

Очі та зіниці після вживання марихуани

Збільшені
зіниці

Почервоніння очного білка
«Мутний погляд», сповільнена
реакція на світло

Очі і зіниці після вживання мексиканської шавлії

Збільшені
зіниці

Сповільнена реакція на світло
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Очі і зіниці після вживання амфетаміну

Сильне
збільшення
зіниць

Сповільнена реакція
зіниць на світло

Почервоніння контурів
повік (при втягуванні
наркотика носом)

Очі і зіниці після вживання ефедрину

Збільшення
зіниць
Сповільнена реакція на світло

127

Розпізнавання наркотичної поведінки

Очі та зіниці після вживання кокаїну

Сильне
збільшення
зіниць

Сповільнена реакція
зіниць на світло

Почервоніння контурів повік
(при втягуванні носом наркотика)

Очі та зіниці після вживання екстазі

Збільшення
зіниць
Сповільнена реакція
зіниць на світло
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Очі та зіниці після вживання галюциногенних грибів

Можливе
збільшення
зіниць

Очі і зіниці після вживання опіатів

Сильне
зменшення
зіниць

Коричнева орбіта ока
(довготривале
вживання)
Опадання верхніх
повік
Сповільнена реакція
зіниць на світло
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9.3. Методи визначення наркотичної
і паранаркотичної поведінки без приладів
1. Визначення величини зіниць і реакції на світло
Дивлячись на очі оцінюємо:
• Діаметр зіниць;
• Світлову реакцію;
• Ністагм;
• Почервоніння кон’юнктиви;
• Опадання повік;
• Почервоніння контурів повік;
• Небажання знімати сонячні
окуляри.
• великі зіниці (більше 6 мм) вказують на вживання речовин-збудників
(амфетаміну, кокаїну, ефедрину, марихуани).
• Малі зіниці (менше 3 мм) можуть вказувати на вживання марихуани (рідко)
і її похідних або одного з опіатів.
• Особа, яка знаходиться під впливом наркотиків має сповільнену реакцію на
світло – повільніше звужуються зіниці після контакту зі світловим джерелом.

Увага: досліджуючи очі потрібно брати до уваги, що особа може вживати
очні краплі напр. з вмістом атропіну.

2. Дослідження очей та зіниць
Існує кілька рис (поведінки) очей, які можуть вказувати
на вживання наркотиків:
• Почервоніння білка (куріння марихуани)
• Коричнево-землиста орбіта ока - землиста (вживання
опіатів)
• Збільшені зіниці (вживання амфетаміну чи кокаїну)
• Зменшені зіниці (вживання опіатів)
• Збільшені зіниці (куріння марихуани)
• Сильне почервоніння контурів повік (нюхання кокаїну
чи амфітаміну).
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Дослідження очей полягає на наведенні світла на зіниці. Пересуваючи
світловий промінь від лівого ока до правого та навпаки, спостерігаємо за
реакцією зіниць (розширення, звуження чи відсутність реакції). Такий огляд
може надати інформацію щодо вживаної наркотичної речовини.
2.1. Обертовий ністагм.
Особу крутять 5 раз протягом 10 секунд навколо осі тіла. Потім потрібно
показати вказівний палець на відстані 20–25 см перед носом досліджуваної
особи і виміряти в секундах час мимовільного тремтіння ока аж до моменту
зникнення. Нормальний час тремтіння складає 6 секунд. Якщо при максимальному відхиленні очей з’явиться сильне тремтіння так званий горизонтальний ністагм, одночасно це може бути сигналом, що особа перебуває під
дією наркотиків, які впливають на центральну нервову систему, або знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.
Увага: легке тремтіння очей є натуральним
2.2. Ністагм при скеровуванні очних яблук в бік.
Ністагм, який виникає при скеровуванні очних яблук вбік – це тремтіння
при нерухомому погляді вбік. В цьому випадку маємо справу з підсвідомим
процесом, особа яку оглядають не може мати жодного впливу на процес огляду. Вплив алкоголю та ліків сприяють виникненню ністагму, який можна легко
помітити і оцінити. Під час руху очних яблук в бік, починається тремтіння ока,
яка зменшується одночасно зі зростанням дії алкоголю чи ліків.
В першу чергу перевіряється реакція очей в горизонтальній позиції.
В цьому випадку потрібно звертати увагу на:
– Стрибання очей під час спостереження за предметом (праве око, ліве
око);
– Сильне тремтіння очей (поява горизонтального ністагму) при максимальному відхиленні (праве око/ліве око);
– Передчасне тремтіння очей при куті відхилення меншому ніж 30o.
2.3. Сильне тремтіння ока. Просимо скерувати погляд максимально
вправо чи вліво. Якщо при максимальному відхиленні ока з’являється сильне тремтіння (горизонтальний ністагм), одночасно це може бути сигналом,
що особа перебуває під дією наркотиків, які впливають на центральну нервову систему, або знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Дуле легке
тремтіння – природній процес. При визначенні ністагмі в результаті скеровування очей в бік потрібно слідкувати за одночасною реакцію обох очей.
У випадку виявлення значної розбіжності між правим та лівим оком виникає
підозра, що їх причиною є вада зору (Наркотики і водії, ред. M. Єнджейко,
Фундація PEDAGOGIUM, Варшава 2008.)
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3. Тест Ромберга – дослідження руху і концентрації
Ці тести можна проводити з кожним незалежно від віку. Метою є визначення точності «внутрішнього годинника» досліджуваної особи. Сильно
пришвидшене чи сповільнене відчуття часу може вказувати на вживання
деяких наркотичних речовин або ліків. В дослідженні перевіряється також
відчуття рівноваги. Під час проведення тесту порушення стають видимі, характеризуються хитанням голови чи усього тіла.
Проведення тесту: щоб провести дослідження пропонується особі
– Скласти ступні разом і руки розмістити вздовж тулуба;
– Утримувати таку позицію протягом певного часу, коли проводиться наступний інструктаж;
– Після сигналу початку проведення тесту, досліджуваний повинен закинути голову назад і закрити очі. Коли, на його думку пройшло 30 секунд,
він повинен підняти голову в нормальну позицію, відкрити очі і сказати
«стоп». Не потрібно пропонувати рахувати до 30, однак не можна цього
заборонити.
Під час тесту потрібно вимірювати час, який минув. Після відкриття очей,
досліджуваного можна запитати скільки часу він перебував в даній позиції.
Тест можна перервати через 90 секунд, якщо сам досліджуваний цього сам
не зробить.
Оцінка проведення тесту:
– значна різниця між приблизним та дійсним часом (більше 30 сек.) може
бути ознакою, що особа перебуває під впливом психоактивних речовин;
– тремтіння всього тіла чи тремтіння повік;
– хитка постава (незначне м’язове напруження);
– колихання вертикальної постави;
– хитання голови, чи усього тіла з боку в бік або вперед і назад.
4. Проба палець-ніс
Більшість наркотиків і паранаркотиків порушує координацію руху. Базуючись на цих знаннях, просимо досліджувану особу стати рівно, опустивши
руки, ступні разом, випростатися і дивитися перед собою. Потім просимо
тримаючи руки вздовж тіла, витягнути вказівні пальці обох долонь, а інші
затиснути в кулак і закрити очі. Після виконання цих дій досліджуваним,
говоримо йому наступне:
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– по команді «ліва» прошу доторкнутися вказівним пальцем лівої руки кінчика носа, а по команді «права» відповідно доторкнутися до кінчика носа
вказівним пальцем правої руки;
– команду повторюємо 9 разів спостерігаючи чи палець правильно торкається кінчика носа.
Якщо з 9 спроб три будуть хибні, це означає що досліджувана особа знаходиться від впливом якоїсь речовини, що порушує його концентрацію.
Точна методика дослідження наступна – досліджувана людина повинна
отримати в такій послідовності наступні команди:
– з’єднати ступні разом і розмістити руки вздовж тулуба по обидва боки;
– стиснувши кулаки простягнути вказівні пальці;
– голову легко запрокинути і закрити очі;
– після команди «ліва» чи «права» вказівним пальцем торкнутися кінчика
носа;
– після торкання кінчика носи розмістити руку вздовж тулуба;
– очі повинні бути закриті аж до закінчення тесту.
Після закінчення тесту досліджувана особа може відкрити очі.
Оцінка проведення тесту: характерні помилки при виконанні тесту це:
– непопадання до кінчика носа;
– застосування невідповідної руки;
– застосування невідповідного пальця.
5. Тест дев’ятьох кроків
Спосіб проведення тесту: Досліджувана особа стоїть на лінії (це може
бути на автомобільній дорозі – якщо на це дозволяють умови – або узбіччі,
чи тротуарі), одна ступня розташована безпосередньо перед другою, руки
повинні бути розміщені по обидва боки вздовж тулуба – найкраще якщо
вони притиснуті до тулуба. Досліджувана особа не повинна розпочинати
тест, поки не буде надано усіх інструкцій.
Увага: в цій поставі можна помітити похитування або неможливість стояння в такій позі, що вказує на порушення ЦНС та вестибулярні розлади.

–
–
–
–
–

Досліджувана особа отримує наступні інструкції:
прошу поставити ліву ступню на лінію;
безпосередньо перед нею поставити праву ступню;
впродовж усього тесту тримати руки по боках вздовж тулуба;
стояти в цій позиції протягом часу надання усіх інструкцій;
розпочинати проведення тесту тільки за командою;
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– під час виконання вищезгаданих інструкцій досліджуваний повинен весь
час спрямовувати свій погляд на ступні, руки тримати вздовж тулуба
і голосно рахувати всі кроки.
Якщо під час надання інструкцій досліджуваний не утримає вихідної
позиції, потрібно зачекати, аж поки досліджуваний займе вихідну позицію
знову. Якщо під час тесту забуде, що потрібно голосно рахувати кроки, або
про те, що потрібно дивитися на ступні, потрібно йому про це нагадати. Ці
завдання є невід’ємним елементом тесту.
Методика проведення тесту наступна:
– По команді досліджуваний виконує 9 кроків вздовж лінії, причому потрібно ставити одну ступню безпосередньо перед другою і голосно рахувати
кроки.
– Після виконання 9 кроків досліджуваний повинен повернутися на 180 градусів на ступні, якою він зробив останній крок. Досліджуваний не повинен зійти з лінії. Під час розвороту досліджуваний може виконати кілька малих допоміжних кроків другою ногою.
Оцінка проведення тесту: підтвердженням вживання наркотичної речовини з подібною дією, яка спостерігається при вживанні алкоголю, можуть
бути наступні симптоми:
– Порушення рівноваги під час прослуховування інструкції;
– Завчасне виконання команд;
– Зупинка під час виконання тесту;
– Хитка хода під час тесту;
– Неспроможність розташувати ступні безпосередньо одна перед другою
(труднощі у виконанні цієї дії);
– Недотримання лінії;
– Використання рук щоб утримати рівновагу;
– Порушення рівноваги під час виконання розвороту;
– Неправильне рахування кроків.
Висвітлені вище тести не дають точної впевненості у визначенні паранаркотичного стану, але вказують на порушення ЦНС та психомоторних
функцій. Остаточно можна підтвердити тест аналізом крові на вміст наркотичних речовин. Але навіть у випадку неможливості проведення аналізу на
наявність наркотику в крові, описані вище тести дають підстави працівнику
міліції (інспектору, працівнику ДАІ чи ДПС) відсторонити особу від керування автомобілем.
Варто зазначити, що практика оцінки порушень поведінки, а також загрози дорожньому руху однозначно вказує на те, що виникає нова небезпека, яку спричиняє вживання водіями наркотичних речовин – напр. ентео134
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гени, курильні суміші, а також збуджуючі засоби. В Польщі їх продаж, так
само, як виникнення нових видів та типів, стрімко зростає. Їх вироблення
ґрунтується на легальних речовинах (кофеїн, таурин, ніацин, вітаміни),
а виробники використовують правні «трюки», напр. застосування написів
типу «Колекціонерський засіб, не для вживання». Як результат – швидке
виникнення механізму залежності, що змушує повернення до наступної
дози наркотику.

9.4. Енергетичні напої
Енергетичні напої належать до групи продуктів харчування з найбільшим
зростом їх реалізації та популярності серед споживачів. Розрекламовані, як
продукти що збільшують психофізичні можливості організму, безпечні, які
відповідають зростанню темпу життя. Їх виробники радять їх споживати з
метою утримання на високому рівні фізичної енергії і психічної справності. Як виникає з досліджень (Fundacja Pedagogium, 2009, Szkoła Głowna
Gospodarstwa Wiejskiego, 2010), їх п’ють в основному студенти та учні
під час підготовки до іспитів та безпосередньо перед ними, водії, які їдуть
в далеку дорогу, представники професій сфери бізнесу, особи які працюють
в нічну зміну. Широко використовуються солдатами і міліціонерами, працівниками, які перебувають у постійному русі (водії автобусів, трамваїв). Дослідники цієї проблеми говорять, що новим явищем є вживання енергетичних засобів перед інтенсивним зусиллям, а також їх вживання в поєднанні
з алкоголем. У поєднанні з алкоголем вони є особливо небезпечною сумішшю, оскільки складники, які є в енергетичних напоях, підсилюють дію алкоголю. Особа під впливом алкогольно-енергетичного коктейлю, крім перебування в нетверезому стані, продовжує поводитися активно, не усвідомлюючи того що організм не в змозі виконувати певні дії (напр. вести машину).
До класичних результатів змішування алкоголю і енергетичних напоїв потрібно віднести: почуття тривоги, висока дратівливість, надмірне збудження, при поверненні до звичайного стану – розчарування, страх, депресивний
стан, а також порушення пам’яті і концентрації.
Змішування енергетичних напоїв і алкоголю призводить до порушення психофізичної здатності і підтримки активної поведінки. Споживання
енергетичних речовин і кількостях, які перевищують денну норму, призводить до порушення функціонування ЦНС і інших органів людини.
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9.5. Аналіз вибраних складників енергетичних
напоїв та керування транспортними
засобами
Кофеїн – належить до рослинних препаратів які входять до складу листків, насіння та плодів таких рослин як кава, чай чи какао.
Максимальна концентрація кофеїну в крові наступає через 20–30 хвилин
від моменту його споживання. Час половинного розпаду кофеїну у дорослої
людини становить 4–5 годин.
У осіб які палять, час розпаду кофеїну на 30% –50% коротший ніж у осіб
які не палять.
У жінок, які перорально вживають контрацептиви – в 2 рази, а у вагітних жінок навіть у 3 рази довший і становить майже 18 годин на пізньому
періоді вагітності.
У осіб, яким протипоказаний кофеїн, можна помітити надмірне збудження, тривожність, пришвидшене дихання.
Зловживання кофеїну призводить до залежності з симптомами незначного підвищення толерантності.
Позитивна дія кофеїну: стимулює функціонування ЦНС (безпосередньо
впливає на кору головного мозку), ліквідовує психічну і фізичну втому, пришвидшує психічні реакції, покращує координацію думок, покращує пам’ять.
Одночасно звужує судини головного мозку, може застосовуватися при мігренях. Сприяє незначному зросту кров’яного тиску, що може бути необхідним
для гіпотоніків та метеопатів.
Кофеїн найбільш розповсюджений алкалоїд на світі. Головним його джерелом є кава і чай, але може синтезуватися з 60 видів рослин. Алкалоїди – натуральні речовини рослинного походження, присутні в насінинах, листках,
стеблах і кореневищах рослин. Не мають поживних властивостей, їх вживають з приводу їх здатності збуджувати. Визнають, що головними чинниками
поширення споживання кави є її смак та ефект збудження. Філіжанка міцної
кави вміщує 100–200 мг, середньої – 40–50 мг чистого кофеїну, і діє 5–6 годин. Випита чашка кави ввечері може бути причиною безсоння.
Виникнення негативних наслідків в результаті споживання кофеїну є процесом індивідуальним, який залежить від багатьох чинників, таких як: денна
доза, стан кров’яного тиску (Семчук, 2005). Найчастішими симптомами дії
кофеїну є серцеві хвороби, гіпертонія, остеопороз (вивільнення з організму
кальцію і магнію), збільшення виділення соляної кислоти в шлунку, епігастрія, нудота і печія, рефлюксивна хвороба.
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При отруєнні кофеїном виникає відчуття сильного психічного і рухового збудження, яке поєднане з тремтінням м’язів, нудотою, головним болем,
безсонням, тахікардією. Видимі симптоми отруєння: світлобоязнь, головний
біль, розширення зіниць, страх, збудливість, безсоння.
Каву не повинні пити особи, які хворі на виражений атеросклероз, порушення роботи серця (тахікардію, аритмію), невроз (гіперактивність), гіпертонію, остеопороз, під час менопаузи, особи які хворі на гастрит, виразку шлунку та дванадцятипалої кишки, флебіт, геморой, з дефіцитом магнію
в організмі.
Небезпека, пов’язана з надлишком кофеїну в організмі:
– Споживання великих доз кофеїну спричиняє виникнення труднощів
пов’язаних з вагітністю та загрозою вагітності;
– Кофеїн має негативну дію на осіб які хворі на глаукому, у яких збільшений очний тиск;
– Відсутність реальної оцінки здатності керування транспортним засобом;
– Проводяться дослідження відносно спричинення кофеїном новотворів;
– Систематичне, щоденне вживання кофеїну у дозi більшій ніж 500 мг
може призвести до фізичної та психічної залежності. Смертельна доза
кофеїну складає 10–12 мг. Смерть наступає в результаті ураження системи дихання.
Дія кофеїну у поєднанні з іншими речовинами:
– Пiдсилення дії обезболюючих ліків;
– Зменшення ефективності заспокійливих засобів;
– Деякі антибіотики сприяють зниженню гальмування виділення кофеїну
з організму.
Вживання великої кількості кофеїну сприяє довготривалій здатності керувати транспортним засобом, однак у водія виникає сповільнена реакція
на небезпеку на дорозі. Розумовому збудженню нехарактерне адекватне
утримання фізичних здібностей. Істотним є порушення природного ритму
функціонування організму. Довготривале вживання кофеїну призводить до
порушення сну і потребу у снодійних ліках.
Таурин – аміноетилосульфатна кислота (продукт декарбоксилування цистеїнової кислоти), в натуральний спосіб знаходиться в м’язах, печінці та мозку,
в тромбоцитах і жовчі, де з жовчними кислотами утворює таурухолеві кислоти. Підсилює дію кофеїну, що пояснює її присутність в енергетичних напоях.
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Таурин обмежує вироблення гормонів відповідальних за спалення і виведення жирів в т.ч. серотоніну, речовини яка в фізіологічних умовах, несе
в мозок інформацію про роботу м’язів і про їх переобтяженість. Таурин,
блокує інформацію, сприяє тому, що навіть під час напруженої фізичної
діяльності ми не відчуваємо втоми, що є небезпечним для системи кровообігу. Таурин виконує в організмі ряд функцій, а саме йому притаманні: модуляція внутрішньоклітинного гомеостазу кальцію; стабілізація клітинних
мембран; осморегуляція; збір вільних радикалів; захист нервових клітини від
ушкоджень; інгібування нейротрансмісії.
Пошкодження відчуття втоми, в результаті зловживання таурином, може
призвести до втрати фізичного контролю над керуванням транспортним засобом (напр. запізнене повертання, відсутність швидкої моторно-гальмівної
реакції).
Вітамін В1 (тіамін)
Вітамін В1 в поєднанні з ферментативними білками бере участь в проміжному метаболізмі вуглеводів. Однією з найважливіших реакцій є окислювальне декарбоксилювання альфа-кетокислот, зокрема піровиноградної
і альфа-кетоглутарової кислот. Як коензим системи транскетолази пірофосфату тіамін бере участь в реакціях циклу пентози, в якій формується рибоза
необхідна для синтезу нуклеотидів.

–
–
–
–
–

Небезпеки, пов'язані з надлишком вітаміну B1 в організмі:
запаморочення;
гіперчутливість;
тремор;
аритмія;
поява алергічних реакцій.
Табл. 1. Рекомендоване денне споживання RDA.

Рекомендоване денне споживання (RDA) для вітамінів і мінералів – Еталонні
значення прийняті Євросоюзом
Назва
Вітамін A
Вітамін D
Вітамін E
Вітамін C
Тіамін
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Одиниця
µg
µg
mg
mg
mg

RDA
800
5
10
60
1,4
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Рибофлавін
Ніацин
Вітамін B6
Фолієва кислота
Вітамін B12
Біотин
Пантотенова кислота
Кальцій
Фосфор
Залізо
Магній
Цинк
Йод

mg
mg
mg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg

1,6
18
2
200
1
0,15
6
800
800
14
300
15
150

Вітамін В6
Вітамін В6 обіймає групу трьох природних піридинових зв’язків, які підлягають взаємоперетворенню в організмі і наділені подібною біологічною
дією. Бере участь в метаболізмі амінокислот і синтезі білків, а також в метаболізмі жирних кислот. Є необхідний для синтезу порфірину (синтез гема
до гемоглобіну – необхідного для вироблення червоних кров’яних тілець)
і гормонів (напр. гістаміну, серотоніну). Вітамін В6 впливає на функціонування нервової системи, підвищує імунну стійкість організму і бере участь
у виробленні антитіл.
Споживання вітаміну В6 у кількостях більших ніж 2 г на день може бути
причиною нейрологічних порушень таких як:
– відсутність м'язової координації;
– дегенерації нервової тканини;
– м'язова слабкість;
– нетверда хода;
– поколювання під шкірою;
– надлишок вітаміну В6 некорисно впливає на присутність амінокислот у
крові.
Гуарана
Гуарана – це зелений кущ, на якому ростуть плоди з чорним насінням,
які мають велику кількість кофеїну (4%), що в три рази більше у порівнянні з кавою. Високий вміст кофеїну спричиняє її все частіше застосування
в різних енергетичних продуктах (Дані взяті з інтернетсторінки: http:// www.
psychologia.edu.pl (12.11.2008).).
Гуарана наділена науково підтвердженими тонізуючими та імунопідсилюючими властивостями, а також іншими, які є цінними – у відповідних
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кількостях – маючи лікувальну дію – аналгетичніу, що знайшло своє застосування в обезболюючих таблетках, антидепресивну, психостимулюючу, що
робить цю рослину найбільш цікавою серед усіх лікарських рослин.
Гуарана є дуже сильним засобом збудження центральної нервової системи, а особливо кори головного мозку. Вміщений кофеїн полегшує перцепцію
вражень і їх асоціації.
В результаті застосування гуарани сприйняття стає простішим, процеси
мислення проходять швидше і легше. Однак у більших дозах знижує концентрацію, спричиняє виникненню т. зв. біганини думок, у певному моменті
може призвести до відсутності концентрації уваги і до загального стану психічного розладу.
В надзвичайно великих дозах викликає довготривале, виснажливе безсоння.
Дія гуарани на інші центри головним чином проявляється в стимуляції судинного центру, звуженні судин кишечника, невеликому підвищенні артеріального тиску, церебральному вазоспазмі. В наукових дослідженнях доведено,
що передозування гуараною може призвести до небезпечних наслідків. Особливо негативному впливу гуарани піддається серце (виникнення аритмії).
Навіть невелике передозування може бути причиною виникнення сильної
аритмії.
Небезпеки пов’язані із вживанням гуарани:
– отруєння характеризується сильним психомоторним збудженням, пришвидшенням серцебиття, проносом і блювотою. В літературі описані випадки виникнення сильної аритмії навіть після вживання невеликої кількості гуарани (Canzon, Cooke, McCarthy, 2001).
Женьшень
Женьшень – це дика рослина яка росте переважно в Японії, Китаї і на
Корейському Півострові. Його основними складниками є гінсенозиди. Їх дія
полягає на розширенні можливостей гемоглобіну до приєднання гемоглобіном кисню. Тоді зростає енергія і здатність організму до фізичної діяльності,
покращується концентрація і пам’ять, підвищується стійкість до стресу.
В медичних дослідженнях не доведено істотних властивостей женьшеню
які вказували б на значне покращення здоров’я. Натомість відомо, що залежно від дози підвищується або понижується кров’яний тиск.
Небезпеки пов’язані із перевищенням женьшеню в організмі:
– т. зв. «хвороба женьшеню». що характеризується сонливістю і ослабленням організму, дерматологічними змінами, головним болем, проносом;
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– передозування особами, які страждають від коливання тиску і серцевосудинних захворювань, оскільки женьшень має здатність підвищувати чи
понижувати кров’яний тиск;
– може викликати аритмію, безсоння, появу алергічних реакцій;
– не може використовуватися особами хворими на гемофілію, оскільки має
дію антикоагулянту;
– потрібно обережно застосовувати препарати які містять женьшень дітям
та вагітним жінкам.
Японський гінкго
Японський гінкго – вид дерева, який є єдиним представником свого виду.
Походить з Китаю, в Європі появився в XVIII столітті. Містить глікозидні
флавоноїди і терпени, які мають антиоксидантні властивості (антиоксиданти). Вживаючи їх в безпечних дозах, ці речовини здатні видаляти з організму
вільні радикали, захищаючи його від атеросклерозу, і уповільнювати процес
старіння.
Небезпеки пов’язані із перевищенням гінкго в організмі:
– У певної групи осіб після вживання гінкго можуть виникнути шлункові
розлади, головний біль та головокружіння;
– Не радять поєднувати гінкго з аспірином, оскільки гінгко має здатність
до скорочення агрегації тромбоцитів, що може призвести до ризику внутрішньочерепного крововиливу.
На даний момент в аптеках появилося багато препаратів, в склад яких входить гінкго, однак фармацевти радять не застосовувати їх, не порадившись з
лікарем. Потрібно дотримуватися встановленої дози, оскільки передозування викликає появу побічних реакцій таких як безсоння, нудота, блювання,
кровотеча і надзвичайно небезпечного внутрішньочерепного крововиливу.
Негативний вплив гінкго на здоров’я людини внаслідок невідповідного
його приймання визначено в результаті досліджень проведених в США.

9.6. Речовини, що знаходяться в сиропах
В склад сиропів входить кільканадцять різних речовин. Дія частини з них
ще повністю не досліджена, особливо їх реакції з іншими речовинами. Новим, але все більш популярним явищем є пошук виробниками нових рослинних баз екзотичної фармацевтичної продукції.
Ефедрин
Ефедрин, а саме гідрохлорид ефедрину – це речовина, яка відповідає за
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визначені вище збуджувальні властивості сиропів. Ефедрин – рослинний алкалоїд, перший раз була видобута з рослини Ephedra vulgaris в XIXстолітті
японським хіміком Нагайоші Нагі (Cемчук, 2005). У вигляді ін’єкцій її давали японським пілотам камікадзе під час Другої Світової війни. Використовується з метою збільшення збудження організму, зменшення апетиту, як засіб,
який повинен збільшити концентрацію уваги, для лікування нежиті, гіпотонії
пов’язаної з анестезією. Найчастіше речовина доступна у вигляді гідрохлориду та сульфату.
Передозування ефедрину викликає тривожність, параною, психомоторне збудження. Підтверджено виникнення галюцинацій і агресивної поведінки. Передозування може призвести до смерті.
До найважливіших результатів дії ефедрину відносяться: підвищення артеріального тиску (вазоконстрикція артерій), завдяки чому її застосовують
при лікуванні гіпотонії, збільшення скорочення серцевого м’язу, пришвидшення серцебиття, бронходилатація (судома бронхіальної гладкої мускулатури), стимулювання ЦНС, збільшення припливу крові через коронарні артерії, мозкові артерії і поперечно-смугасті м’язи, зменшення припливу через
вісцеральні артерії.
Небезпеки пов’язані з надлишком ефедрину:
Побічні ефекти виникають в результаті вживання ефедрину незгідно з
призначенням, в кількостях більших від терапевтичної дози. До головних
негативних проявів зловживання ефедрином відноситься:
– Серцево-судинна система: тахікардія, аритмія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця;
– Дерматологічні зміни: почервоніння шкіри, потовиділення, акне (висипка);
– Система травлення: нудота, гастрит, втрата апетиту;
– Статева та сечова система: збільшення сечовиділення внаслідок підвищення кров’яного тиску;
– Нервова система: тривога, сплутаність свідомості, безсоння, м’яка ейфорія, манія, рідко галюцинації, ворожість, поколювання, параноя, психомоторне занепокоєння;
– Система дихання: задуха, набряк легенів.
– Інші побічні ефекти: підвищення температури тіла в середньому на 1°C,
головокружіння, головний біль, тремтіння м’язів, гіперглікемія, сухість
в роті (Gean, Hiatt, Meyers, 1997).
Передозування може призвести до смерті. Смертельна доза ефедрину
становить 2г при пероральному застосуванні (Cемчук, 1999). Приймання
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великих доз може спричинити пошкодження мозку, внаслідок постійної дії
на нейротрансмітори. Ефедрин може спричинити пошкодження кровоносних судин внаслідок гіпертонії. Може спричинити зниження м’язового напруження, а також параноїчний психоз. Психоз подібний до психозу який
викликає амфетамін (параної, зорові і слухові галюцинації) (Cемчук, 2005).
Дослідження на тваринах вказують на можливість пошкодження мозку, що
може спричинити «тік» подібний до хвороби Паркінсона.
Декстрометорфан
Декстрометорфан (DXM) синтетична похідна морфіну. В медицині використовується у вигляді броміду, як ліки від сухого кашлю. Смертельна доза
становить 20–25 мг/кг маси тіла. В більших дозах, характеризується наркотичною та легкою ейфоричною дією.
Декстрометорфан діє централізовано, заспокоюючи кашель при фарингітах, бронхітах і ларингітах. Максимальна добова доза становить 120 мг.
Побічними ефектами можуть бути: сонливість, головокружіння, нудота,
пронос, збільшення кров’яного тиску.
При менших дозах викликає збудження і галюцинації при закритих очах,
натомість його вживання в більшій дозі може викликати стан «відриву від
тіла», і деперсоналізацію. Викликає також атаксію, порушення рівноваги,
проблеми з мовою або явну затримку реакції.
Одночасне вживання DXM з стимулюючими ЦНС речовинами, може
призвести до смерті. Існує багато документальних підтверджень смертельних випадків вживання DXM з ефедрином. Вживання DXM має сильний
вплив на психіку, може спричиняти тенденції до суспільної ізоляції.
DXM діє фазово, залежно від прийнятої дози. Спочатку виникають такі
відчуття як порушення зору, ейфорія, психомоторне збудження, послаблення
слуху, дотику, смаку, галюцинації при закритих очах (часто в супроводі музики), свербіж, нудота.
В наступних фазах появляється розлад нормального сприйняття образів,
посилення галюцинацій, замість ейфорії з’являється враження бачення своєї
глибини, рухове збудження змінюється на розлад руху, в деяких випадках
відсутністю руху, з’являється відчуття сильного знеболювання, яке супроводжується враженням смерті, може виникати стан «покидання» тіла. Такі
стани закінчуються смертельними випадками.
Небезпеки пов’язані з надлишком декстрометорфану в організмі:
В поєднанні з наркотичними обезболюючими ліками, алкоголем чи іншими засобами які діють депресивно на ЦНС, DXM може підсилювати пригні143
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чення дихання. У свою чергу, вживання DXM разом зі стимулянтами (ефедрином, амфетаміном) може збільшувати кров’яний тиск. Існують документальні підтвердження смертельних випадків в результаті поєднання DXM
з іншими речовинами (ефедрином) (Лукасік-Глембоцка, 2008). Декстрометорфан може викликати психічну залежність. Передозування DXM може
призвести до смерті в результаті пригнічення дихання. Зросту популярності
DXM сприяють твердження, що своєю дією він нагадує дію етаміну і РСР.
Декстрометорфан стає токсичним, якщо доза становить 25–30 мг/кг маси
тіла (White, 2010).

Оглядові таблиці – Людина і наркотики
(з урахуванням поведінки водіїв)

1. Амфетамін – дія на організм людини
Особи які перебувають під впливом амфетаміну рухливі, можуть довше
працювати, танцювати, керувати автомобілем (відсутність відчуття втоми
і потреби у сні), мають дуже різкі реакції за кермом („наїзд” на попереднє
авто; різкий і ризикований обгін; швидка їзда). Амфетамін сповільнює світлову реакцію до 1,5 с.

Очі, зіниці – значне
збільшення зіниць, порушення гостроти зору.

Центральна нервова система –
надмірна стимуляція, сильне психомоторне збудження, збільшення
вироблення допаміну і норадреналіну, зміна дії нервових клітин,
головний біль.
Слух – слухові галюцинації.

Дихальна система
– дихання скорочене,
нерегулярне
і пришвидшене.

Система травлення
– зниження або втрата
апетиту, здуття кишечника, відсутність потреби в питті, сухість
в роті.

Кровоносна система
– підвищення тиску,
звуження кровоносних
судин.

Система сечовиділення –
пронос, збільшення кількості
виділення сечі.

Серце – аритмія, сильне
серцебиття, стенокардія, може призвести до
інфаркту, до запалення
кровоносних судин
(васкуліту).

М’язи – конвульсія.
Статева система – сексуальне збудження, важке
досягнення ерекції і оргазму,
безпліддя у жінок, зникнення
менструального циклу, зникнення сперматозоїдів
у чоловіків.
Шкіра – підвищення температури тіла, надмірне потовиділення, висихання слизових
оболонок, можуть з’явитися
прищі внаслідок довготривалого вживання.
Інші системи – пошкодження нирок, печінки, селезінки,
підшлункової залози.

Смертельна доза: для дорослої людини: 5-10 мг /кг ваги тіла;
для дитини: 0,1г
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2. Кокаїн – дія на організм людини
Водії, які перебуваютьпід впливом кокаїну можуть їздити швидко і ризиковано. Дедалі частіше можна помітити водіїв під впливом кокаїну, які беруть участь у перегонах, мотоциклістів (гонщиків), а також водіїв злочинних
угрупувань.

Очі, зіниці – розширення зіниць, загострення
сприйняття, вирячені
очі, почервоніння контуру повік.
Ніс – сухість слизової
оболонки, некротичні
зміни кон’юнктиви.
Дихальна система –
прискорення дихання,
неповне дихання,
сухість в роті.

Система травлення –
поперемінне зростання
і зниження апетиту.

Центральна нервова система –
відсутність потреби у сні, сильне
збудження, головний біль, тривожність, страх, ангедонія (втрати
здатності відчувати приємність),
мозковий удар, періодичне звуження дрібних мозкових судин,
порушення мислення.

Серце – пришвидшення
роботи серця, порушення
роботи серця, аритмія,
інфаркт.

М’язи – м’язова конвульсія, напади конвульсії.

Статева система – сексуальне збудження, сексуальна
агресія.

Кровоносна система –
підвищення тиску, спочатку сповільнення а потім
зростання пульсу, звуження
кровоносних судин.

Тіло/Шкіра – зростання
температури, блідість тіла,
відчуття хробаків під шкірою,
тремтіння рук, прострації,
задуха, пітливість.

Опорно-руховий апарат
– стереотипія рухів.

Смертельна доза: залежно від способу вживання, пероральне:
близько 120 мг, через ніздрі і під губу: близько 20 мг
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3. Героїн – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом героїну чи його похідних речовин повністю втрачають контроль над керуванням транспортним засобом (втрата зорового
і слухового контролю, а також координації рухів). Не спроможні оцінити ситуацію на дорозі, внаслідок чого виникає смертельна небезпека. Увага: особа, що
перебуває під впливом опіатів, може взагалі не розуміти слів і поведінки.
Очі, зіниці – сильне
звуження зіниць, дуже
слабка світлова реакція,
опадання повік, розширення зіниць. Відсутність зорового контакту.
Ротова порожнина/
мова – бурмотіння,
карієс, випадіння зубів,
слиновиділення.
Дихальна система
– гальмування дихального центру, нежить,
бронхоспазм, астма.

Центральна нервова система
– депресійний вплив на ЦНС, зменшення відчуття болю, послаблена
концентрація уваги, безсоння.

Серце – аритмія, уповільнення серцевого
ритму.
М’язи – розслаблення
м’язів, зниження маси
тіла, озноб.

Система травлення
– блювання, біль у
животі, нудота.
Статева система – порушення менструального циклу, підвищена вірогідність викидня,
безпліддя.
Кісткова система – біль
кісток, розширений карієс.
Видільна система –
сповільнена перистальтика шлунка та кишечника, спазм сфінктера,
зменшення кількості
сечовиділення.

Шкіра – зріст температури тіла,
запалення шкіри, мурашки по
шкірі, прищі i абсцеси.

Інші системи – гепатит,
жовтяниця, ВІЛ при вживанні
ін’єкційним шляхом .

Смертельна доза: довготривале вживання або передозування призводить до смерті, для особи яка ніколи їх не вживала, смертельна доза
становить 120–500 мг, наркомани витримують дозу – 1800 мг
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4. Опіум – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом опіуму повністю втрачають контроль
над керуванням транспортним засобом (втрата зорового і слухового контролю, і координації рухів). Не спроможні оцінити ситуацію на дорозі, внаслідок чого виникає смертельна небезпека.
Очі, зіниці – сильне
звуження зіниць, дуже
слабка світлова реакція,
опадання повік, розширення зіниць. Відсутність зорового контакту.
Ротова порожнина/
мова – бурмотіння,
карієс, випадіння зубів,
слиновиділення.
Дихальна система –
гальмування дихального
центру, нежить, бронхоспазм, астма.

Центральна нервова система
– депресійний вплив на ЦНС, зменшення відчуття болю, послаблена
концентрація уваги, безсоння.

Серце – аритмія, уповільнення серцевого ритму.
М’язи – розслаблення
м’язів, зниження маси
тіла, озноб.

Система травлення
– блювання, біль у
животі, нудота.
Статева система – порушення
менструального циклу, підвищена вірогідність викидня,
безпліддя.
Кісткова система – біль кісток* (при припиненні вживання), розширений карієс.
Видільна система – сповільнена перистальтика
шлунка та кишечника,
спазм сфінктера, зменшення кількості сечовиділення.

Шкіра – зріст температури
тіла, запалення шкіри, мурашки по шкірі, прищі
i абсцеси.

Інші системи – гепатит,
жовтяниця, ВІЛ при вживанні ін’єкційним шляхом.

Смертельна доза: довготривале вживання або передозування
призводить до смерті, для особи яка ніколи їх не вживала, смертельна
доза становить 120–500 мг, наркомани витримують дозу – 1800 мг
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5. Компот (героїн з популярних сортів маку) – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом компоту повністю втрачають контроль
над керуванням транспортним засобом (втрата зорового і слухового контролю,
і координації рухів). Не спроможні оцінити ситуацію на дорозі, внаслідок чого
створюють смертельну небезпеку як для себе так і для інших людей.
Очі, зіниці – сильне
звуження зіниць, дуже
слабка світлова реакція,
опадання повік, розширення зіниць.
Ротова порожнина/
мова – бурмотіння,
карієс, випадіння зубів,
слиновиділення.
Дихальна система –
гальмування дихального центру, нежить.

Центральна нервова система
– депресійний вплив на ЦНС, зменшення відчуття болю, послаблена
концентрація уваги, безсоння.
Повністю втрата контролю над
поведінкою.

Серце – аритмія, уповільнення серцевого ритму.
М’язи – розслаблення
м’язів, зниження маси
тіла, озноб.

Система травлення
– блювання, біль у
животі, нудота.

Статева система – порушення
менструального циклу, підвищена вірогідність викидня,
безпліддя.

Кровоносна система –
зараження крові, зникнення
вен (ховаються вени).
Видільна система
– сповільнена перистальтика шлунка та
кишечника, запор,
скорочення сфінктера,
зменшення кількості
сечовиділення.

Кісткова система – біль
кісток (при припиненні вживання), розширений карієс.

Шкіра – зріст температури
тіла, запалення шкіри, мурашки по шкірі, прищі i абсцеси.

Інші системи – гепатит,
жовтяниця, ВІЛ при вживанні ін’єкційним шляхом

Смертельна доза: довготривале вживання або передозування
призводить до смерті, для особи яка ніколи їх не вживала, смертельна
доза становить 120–500 мг, наркомани витримують дозу до 1800 мг
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6. Екстазі – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом екстазі, не здатні керувати транспортним засобом (порушення зорового і рухового контролю, надмірне збудження). Люди під впливом екстазі не спроможні оцінити ситуацію на дорозі,
внаслідок чого створюють смертельну небезпеку.

Очі, зіниці – розширення зіниць, зорові
галюцинації.

Дихальна система
– зниження частоти
дихання.

Центральна нервова система –
проблеми зі сном, перепади
настрою.

Серце – біль в області
грудної клітки, тахікардія, аритмія, серцевосудинна недостатність.
М’язи – жорсткість кінцівок, гіперрефлексія.

Система травлення
– відсутність апетиту,
відсутність спраги, що
спричиняє сильне зневоднення організму.

Кровоносна система –
різкий приплив крові до
мозку, раптове зростання тиску, внутрішньочерепні екстравазації.

Видільна система –
порушення сексуальної
активності.

Тіло/Шкіра – сильне потовиділення, гіпертермія (підвищення температури тіла).
Інші системи – токсичне
ураження печінки i ниркова
недостатність.
Досить часто під назвою
Екстазі продають структурномодифіковані суміші, аналоги
метамфетаміну, токсичність
і швидкість дії яких може відрізнятися. У крайніх випадках
може призводити до смерті
(таблетки „UFO”, в 2000 р.
в Гданську їх вживання стало
причиною смерті 9 осіб).

Смертельна доза: невідома кількість смертельної дози; вживання
окремої дози може призвести до поведінки з найтрагічнішими
результатами; підтверджено багато смертельних випадків безпосередньо
після вживання речовини
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7. LSD 25 – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом LSD 25, не здатні керувати транспортним засобом (порушення зорового і рухового контролю). Люди під впливом
LSD не спроможні оцінити ситуацію на дорозі, внаслідок чого створюють
смертельну небезпеку.

Очі, зіниці – розширені
зіниці, зорові галюцинації, загострення сприйняття кольору (домінує
оранжевий і жовтий).

Дихальна система –
пришвидшення
дихання.

Центральна нервова система –
злиття різних тактильних рецепторів, музика сприймається як
бачення, колір як звук, порушення
пам’яті і міркувань, психоз.

Серце – пришвидшення
роботи серця.
М’язи – тремор, гіперрефлексія сухожилля.

Система травлення –
нудота, болючі
спазми шлунку.

Кровоносна система –
збільшення тиску.

Шкіра – підвищення температури тіла, холодні спітнілі
долоні.

Небезпекою, яка пов’язана з вживанням галюциногенів типу LSD,
є виникнення явища ﬂash back,
яке характеризується несподіваним
поверненням дії наркотикa навіть
після кількаденної перерви у його
вживанні.

Смертельна доза: вживання наркотику може змусити людину робити те,
що в нормальних умовах вона б ніколи не вчинила, наслідки дій можуть
бути трагічні (а навіть смертельні). Смертельна доза – 0,1–1 мг/кг маси тіла
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8. Галюциногенні гриби – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом галюциногенних грибів не здатні керувати транспортним засобом (порушення зорового і рухового контролю).
Люди під впливом галюциногенних грибів не спроможні оцінити ситуацію
на дорозі, внаслідок чого створюють смертельну небезпеку.

Очі, зіниці – зорова
ілюзія, розширення
зіниць.

Центральна нервова система –
дотикова ілюзія, головний біль,
страх, психоз.

Слух – слухова ілюзія.
Дихальна система –
стимуляція дихальної
системи, пришвидшене
дихання.

Система травлення –
біль у животі,
нудота і блювання.

Кровоносна система –
пришвидшення пульсу,
підвищення тиску.
Опорно-руховий
апарат – незграбність рухів.

Шкіра – підвищена
температура, сильне
потовиділення.

Смертельна доза невідома, але навіть невелика кількість
може призвести до смерті.
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9. Марихуана – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом марихуани, не здатні керувати транспортним засобом (порушення зорового і рухового контролю). У осіб, які перебувають під впливом марихуани сповільнена світлова реакція і рух (до 1,5 с), внаслідок чого неможливо правильно оцінити ситуацію на дорозі – автомобіль,
який їде з швидкістю 60 км/год., проїжджає 16,6 м/с.

Очі, зіниці – злегка
налиті кров’ю очі.

Дихальна система –
збільшення кількості
виділення з носа, потовщення слизової оболонки в пазухах, періодичні
запалення горла і носа,
надокучливий кашель
хронічний бронхіт,
емфізема, астматичне
дихання, епітеліальна
метаплазія, висихання
слизової оболонки ротової порожнини.

Опорно-руховий
апарат – порушення
моторики.

Центральна нервова система –
розлади ЦНС, підвищений ризик
виникнення параноїдальних синдромів, галюцинації, погіршення
пам’яті, розлад вищих психічних
процесів, страх, ілюзія, головний
біль і головокружіння.

Серце – видиме погіршення стану здоров’я
пацієнтів, які страждають
на ішемічну хворобу
серця.

Статева система – порушення менструального циклу в
жінок (відсутність овуляції,
скорочення латеральної фази
циклу), у молодих жінок зменшення вироблення естрогенів
яєчниками, проблеми з досягненням оргазму.

Тіло/Шкіра – оволосіння у
жінок пов’язане із зростанням
рівня тестостерону, у новонароджених, матері яких палили
марихуану виявлено низьку
вагу при народженні, зниження ефективності імунної
системи.

Смертельна доза: невизначена (Не виявлено смертельних випадків
після вживання марихуани і гашишу)
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10. Гашиш – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом гашишу, не здатні керувати транспортним засобом (порушення зорового і рухового контролю). У осіб, які перебувають під впливом гашишу сповільнена світлова реакція і рух (до 1,5 с),
внаслідок чого неможливо оцінити ситуацію на дорозі – машина яка, їде з
швидкістю 60 км/год. проїжджає 16,6 м/с.

Очі,зіниці – злегка налиті кров’ю очі.

Дихальна система –
збільшення кількості
виділення з носа, потовщення слизової оболонки в пазухах, періодичні
запалення горла і носа,
надокучливий кашель
хронічний бронхіт,
емфізема, астматичне
дихання, епітеліальна
метаплазія, висихання
слизової оболонки ротової порожнини.

Опорно-руховий
апарат – порушення
моторики.

Центральна нервова система –
розлади ЦНС, підвищений ризик
виникнення параноїдальних синдромів, галюцинації, погіршення
пам’яті, розлад вищих психічних
процесів, страх, ілюзія, головний
біль і головокружіння.

Серце – видиме погіршення стану здоров’я
пацієнтів, які страждають
на ішемічну хворобу.
серця.

Статева система – порушення менструального циклу в
жінок (відсутність овуляції,
скорочення латеральної фази
циклу), у молодих жінок зменшення вироблення естрогенів
яєчниками, проблеми з досягненням оргазму.

Тіло/Шкіра – оволосіння у
жінок пов’язане із зростанням
рівня тестостерону, у новонароджених, матері яких курили
марихуану, виявлено низьку
вагу, зниження ефективності
імунної системи.

Смертельна доза: невизначена (Невиявлені смертельні випадки
після вживання марихуани і гашишу)
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11. Бензодіазепін – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом бензодіазепіну, не здатні керувати
транспортним засобом.

Очі, зіниці – звуження
зіниць, нечітке бачення.
Мова – бурмотіння.

Центральна нервова система
– пригнічення активності ЦНС,
проблеми з запам’ятовуванням,
порушення сну.

Слух – підвищена звукова
чутливість.
Дихальна система –
гальмування дихального
центру.

М’язи – тремор, розслаблення м’язів.

Система травлення –
розлад шлунку, втрата
апетиту.

Кровоносна система –
сповільнення пульсу,
зниження тиску (гіпотонія).

Видільна система
– затримання сечовиділення, запори.

Кісткова система – порушення всмоктування кальцію з
шлунково-кишкового тракту
в результаті виникнення
кальцифікації кісток.

Шкіра – поколювання, печіння шкіри.

Опорно-руховий
апарат – сповільнення
рухів, атаксія.
Інші системи – дегенеративні зміни у внутрішніх
органах.

Смертельна доза: близько1,5 г (люмінал-фенобарбітал), тобто,
приблизно 10 лікарських доз; смерть наступає після кількаденної коми
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12. Барбітурати – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом барбітуратів, не здатні керувати транспортним засобом i створюють небезпеку під час дорожнього руху.

Очі, зіниці – звуження
зіниць, нечітке бачення.

Центральна нервова система –
пригнічення активності ЦНС.

Мова – невиразна.
Слух – підвищена звукова
чутливість.

Дихальна система –
гальмування дихального центру.

Система травлення –
розлад шлунку,
втрата апетиту.

Кровоносна система
– сповільнення пульсу, зниження тиску (гіпотонія).

Опорно-руховий апарат
– сповільнення рухів,
атаксія.

М’язи – тремор, розслаблення м’язів.

Кісткова система – порушення всмоктування кальцію з шлунково-кишкового
тракту в результаті виникнення кальцифікації кісток.

Шкіра – набряк шкіри і слизових оболонок, прищі.

Інші системи – дегенеративні зміни у внутрішніх
органах.

Змішування барбітуратів з алкоголем, підсилює їхню дію
в результаті чого може призвести до смерті.
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13. GHB/GBL – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом GHB, під час дії речовини не здатні
керувати транспортним засобом i створюють смертельну загрозу під час дорожнього руху.

Мова – проблеми
з логічним і чітким
мовленням.
Дихальна система –
порушення дихання,
втрата притомності.

Система травлення –
нудота, блювання.

Центральна нервова система – головокружіння і головний
біль, пригнічення ЦНС, амнезія,
безсоння, втома, страх, погіршення
настрою, неспроможність прийняття рішень, відсутність реакції на
стимули.

Серце – брадикардія
(частота серцебиття
менша ніж 50 ударів за
хвилину), пришвидшений
пульс.
М’язи – тремор, розслаблення м’язів.

Опорно-руховий
апарат – мимовільні
рухи, труднощі з координацією.

GHB – речовина яку називають „пігулка ґвалту ”. Особа, якій дали
цей наркотик, втрачає контакт з зовнішнім світом і легко може стати
жертвою зґвалтування. Вживання таблетки супроводжується амнезією.
Вже 8 годин після вживання, GHB неможливо викрити в організмі.
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14. Вовча ягода – дія на організм людини
Водії, які перебувають під впливом дії цієї речовини, не здатні керувати
транспортним засобом.

Очі, зіниці – розширення зіниць, відсутність реакції на світло,
світлобоязнь, порушення зору і підвищений
внутрішньоочний тиск.

Центральна нервова система
– галюцинації, стимуляція довгастого мозку та вищих нервових
центрів, психомоторне збудження,
неспокій, кома.

Мова – збільшене
слиновиділення.
Дихальна система –
параліч дихального
центру, прискорене
і утруднене дихання.

Серце – пришвидшене
серцебиття.

Система травлення
– протиблювальний
ефект, підвищений
метаболізм, нудота,
блювання.

Кровоносна система –
розширення кровоносних
судин, зниження артеріального тиску, підвищений
кров’яний тиск.

Шкіра – висока температура
тіла, почервоніння і сухість шкіри, слизових оболонок, зменшення потовиділення, алергічні
реакції i кропив’янка.
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