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• Drogurile sunt substante chimice care alterează sau afectează

funcţionarea organismului: În consecinţă, medicamentele sunt droguri,
aşa cum sunt ţigările, cafeaua şi alcoolul. Oricum, aici ne canalizăm

atenţia pe drogurile care nu pot fi cumpărate În magazin, deci, drogurile
ilegale.

• Există o mulţime de motive ca răspuns la Întrebarea de ce oamenii iau
droguri ilegale. Unii, pentru a scăpa de probleme, În timp ce alţii sunt
plictisiţi, curioşi sau vor doar să se simtă bine. Oamenii pot fi presaţi să

consume droguri pentru "a se potrivi" cu un anumit anturaj, pentru a fi
rebeli sau pentru a fi În centrul atenţiei.

• Consumatorii de droguri aparţin tuturor categoriilor. Ei sunt bărbaţi sau
femei, tineri şi vârstnici, bogaţi şi săraci, angajaţi sau şomeri, de la oraş

şi de la sat - nu contează.

• Consumul de droguri poate afecta pe oricine. Marijuana ("chef',
iarbă, buruiană, ganja) este de obicei fumată În ţigaretă şi

poate fi vândută În prăjiturele maronii (cookies). Amfetaminele
şi ecstasy sunt de obicei vândute ca pilule, dar şi ca un praf ce
se poate amesteca Într-o băutură. Consumatorii Înghit pilula sau
băutura.

• Cocaina, o pudră aibă sau maronie, este de obicei instilată prin
nas, În timp ce heroina este, În general, injectată cu o seringă.

• Diferitele droguri au efecte diferite asupra organismului. În timp ce
efectele variază de la o persoană la alta, În general, marijuana dă

consumatorilor o stare iniţială de "high", sau o senzaţie de confuzie,
de "cap-uşor", urmată de o senzaţie mult mai relaxată.

• Amfetaminele energizează, astfel consumatorii pot rămâne vigili mai
mult timp şi muncesc sau dansează mai mult.

• Cocaina poate da o senzaţie foarte euforică la primul consum şi Îi poate
determina pe consumatori să uite de foame sau oboseală.

• Deşi toate aceste efecte pot suna bine, ele nu durează mult. Mulţi

oameni intră În depresie şi senzaţie de singurătate după, şi Încep să se
simtă rău. De asemenea, este frecvent pentru cei care consumă droguri
să pară confuzi, să aibă ochii roşii, să transpire mult şi să nu le pese de
aspectul fizic. Şi, desigur, există riscul să devină dependenţi.

• Drogurile au şi alte efecte adverse. De exemplu, o ţigaretă marijuana
conţine mult mai mult gudron decât şi ţigaretă normală, ceea ce
determină o creştere a riscului de apariţie a cancerului pulmonar şi a
altor boli respiratorii pentru consumatori. Cei care prizează cocaină riscă

alterarea ţesutului fragil din nas (mucoasei nazale).
• Drogurile injectabile pot expune consumatorii la diverse boli infecţioasă,

inclusiv HIV/AIDS. Iar consumul de droguri În general poate determina
probleme de sănătate, cum ar fi malnutriţia, apatia, dereglarea ciclului
menstrual şi ritm cardiac neregulat.

• Studiile au dovedit că e mult mai probabil ca oamenii care Încep să

fumeze şi/sau să bea alcool la o vârstă tânără, să experimenteze droguri
ilegale, comparativ cu tinerii care nu fumează şi nu beau alcool.
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• Consumul produselor etnobotanice sau de tip "spice" de către adolescenţi a luat o amploare deosebită Începând din anul 2009, odată cu
apariţia magazinelor care le comercializau În mod legal.

• Aceste substanţe noi nu reprezintă nişte amestecuri inofensive de plante, aşa cum pretindeau distribuitorii, În componenţa lor fiind
identificaţi aditivi sintetici cu actiune psihoactivă.

• Aditivii sintetici cel mai des utilizaţi sunt canabinoidele sintetice, dar şi catinone sintetice, amfetamine sau piperazine.
• Compuşii psihoactivi adaugaţi În etnobotanice se modifică permanent, ca raspuns la măsurile de control impuse În diverse ţări.

• Nu numai tipul, dar şi cantitatea aditivilor sintetici psihoactivi pot să varieze considerabil, unii compuşi putind fi foarte activii chiar În doze
foarte mici.

Efectele consumului sunt:
• relaxarea, dezinhibiţia, senzaţia de scurgere Înceată a timpului, somnolenţă, alterări ale senzoriului, dificultate În executarea unor funcţii psihice
complexe: concentrarea atenţiei, Învăţarea, comunicarea verbală şi memoria;
• creşterea apetitului, uscăciunea gurii, hiperemie conjunctivală, ochi strălucitori, tahicardie, transpiraţie, lipsa de coordonare a mişcărilor;

• administrarea repetată duce la dependenţă.
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