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Дроге и њене посљедице

Иако си тек у седмом разреду сигурни смо да знаш понешто о дрогама, а вјероватно 
познајеш неку особу која користи дрогу. Често се у филмовима и серијама приказују 
проблеми и посљедице узимања дроге, али се чини да проблем са дрогом не јењава.

Имајући у виду да ћеш се и ти сигурно срести са неким ко узима, нуди или продаје 
дрогу, потрудићемо се да те упознамо шта су дроге и упозоримо због чега су опасне не 
само за тебе већ и за оне које волиш, прије свега за твоју породицу.

Дроге, појам и врсте

(Непознате ријечи означене су звјездицама* и објашњене су на крају наставне 
јединице).

Када се каже дрога мисли се на различите супстанце које, када се узимају, 
мијењају функционисање и психу човјека. У свакодневном говору под дрогом 
се подразумијевају супстанце које мијењају свијест и расположење човјека, а 
самим тим и понашање. То су продукти биљака, животиња и минерала који 
унесени у организам мијењају једну или више функција човјека. Поред дрога 
добијених из природе све чешће се јављају тзв. синтетичке* дроге произведене у 
лабораторијама. У дроге се убрајају и медикаменти (неки лијекови), као и алкохол 
и дуван чије је коришћење дозвољено уз контролу. Дроге се употребљавају и у 
медицинске сврхе, код болесника са јаким боловима. О њима ћеш више сазнати 
у сљедећим разредима.

Ове школске године упознаћеш дроге чије је 
коришћење незаконито и друштвено неприхватљиво. 
Према зависности коју изазивају, дроге се често дијеле 
на “тешке” (опијум, морфијум, хероин, кокаин, 
амфетамин) и ”лаке” (марихуана, хашиш, LSD и друге). 
Тешке дроге стварају физичку зависност, док лаке 
дроге изазивају нешто лакшу психолошку зависност. 
И поред те подјеле сматра се да је дрога једнако штетна, 
било да се означава као лака или тешка, и да изазива 
физичку зависност и бројне здравствене проблеме. 
Кориштење дроге у дужем периоду повећава зависност 
која може да доведе и до узимања смртне дозе  
(overdose).

Дроге и њене посљедице

Нарко-игла
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Класификација дроге извршена је према дјеловању на човјека и сврстава се 
у три групе: депресиви, стимуланси и халуциногени.

Депресиви – канабис, хероин, метадон и др. Успоравају функције организма 
и изазивају снажну психичку и физичку зависност.

Стимуланси – кокаин – крек, екстази, марихуана и др. стимулишу и 
убрзавају психичке и физичке функције у организму.

Халуциногени – LSD, канабис, екстази, хашиш, марихуана, мијењају начин 
на који особа види, чује и осјећа свијет око себе, што опет доводи до конфузије и 
халуцинације.

Опијум се добија из незрелих чаура бијелог мака који 
се највише гаји у Малој Азији, Индији, Кини и Ирану.

Чаура бијелог мака

Из опијума се 
издваја хероин (коњ, 
horse). Уноси се 
ушмркавањем или 
помоћу инjекција, а 
често и у облику пи-
лула које се жваћу. 
Брзо ствара зависно-
ст. Дјелује 2-3 сата. 
Убрзо послије узи-
мања особа je рас-
положена и јавља сe 

утисак лебдења. Узимања ове дроге инјекцијама често до-
води до заразе ХИВ-ом (смањен имунитет), хепатитисом 
Б и Ц (обољења јетре).

LSD је синтетичка дрога; узима се, 
најчешће, са коцком шећера или растворен 
загријавањем на пламену упаљача. Дејство 
траје око 12 сати. Смрт наступа оштећењем 
функција у организму, прије свега органа за 
дисање, и комом.

LSD
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Кокаин је најопаснија дрога. 
Продаје се помијешан са кукурз-
ним прахом, пудером за бебе, 
шећером... Добија се од лишћа 
жбунасте биљке коке, која расте у 
Јужној Америци, у Андима. Крек 
je једна од најопаснијих кокаин-
ских дрога.

Марихуана (трава, вудра, заводник, 
отров разума) je природни халуциноген. 
Добија се из мексичке конопље. Користи 
се у облику цигарете (џоинт, стик). Дим 
има снажан мирис запаљене траве или 
конопље. Марихуана личи на финији или 
грубље исјецкан дуван. Популарна je ма-
рихуана помијешана са дуваном и савијена 
у облику цигарете, тзв. џоинт.

Хашиш је најстарија и најра- 
спрострањенија дрога. Користила 
се у Кини још пpиje 5000 г. као 
лијек и у Индији као дио религиоз-
ног живота. Добија се из индијске 
конопље. У Европу je пренијета 
још у вријеме Наполеона, када 
су војницима давали ову дрогу. 
Добија се од конопље и то само од 
врхова стабљика са цвјетовима и од 
листова женских биљака. Појављује 
се у облику смоле црне или смеђе 
боје. Код предозираности настају 
колапс и кома.

Кокаин

Марихуана

Хашиш
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Екстази, бијели прашак, користи се у 
раствору у облику инјекција или као цигаре-
те. Таблете ове дроге најчашће се користе на 
журкама, уз заглушујућу музику, зато што даје 
додатну енергију.

У дроге се убрајају и испарљиви раства-
рачи као што су бензин, нафта, ацетон и мно-
ги други, наизглед, безопасни производи.

Због свега наведеног здравствене пробле-
ме који настају као посљедица узимања дроге 
називамо болести зависности.Екстази

Размисли и одговори:
Које супстанце се сматрају дрогама?•	
За које врсте дрога се сматра да су тешке и лаке?•	
Да ли мислиш да стварно постоје безопасне дроге?•	
Које дроге су најчешће у употреби?•	
3ашто у неким крајевима Азије уништавају поља засијана маком?•	
Зашто се болести настале због узимања дроге називају болести •	
зависности?

Непознате ријечи

Синтетичан – спојни, сједињавајући 
Имунитет – отпорност
ХИВ – обољење смањеног имунитета

Подсјети се како су класификоване дроге. Овом приликом ћеш научити како оне 
дјелују на организам човјека. Издвојили смо 
посљедице по здравље човјека, само неких 
дрога, и то оних које се најчешће користе 
код нас.

Употреба дроге доводи до зави- 
сности, што значи да организам човјека 
може да функционише само ако у себи 
има дрогу. Да je нека особа већ узела дрогу 
види се по неким карактеристикама као 
што су: поспаност, честа агресивност 
или веселост без разлога, сужене зјенице Посљедице дроге
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као чиода или веома раширене, закрвављене очи, узимање велике количине 
хране и воде, дуготрајан сан, неразумљиви и неповезани говор итд.

Поред здравствених проблема, особа која узима дрогу може да се препозна 
по честој промјени расположења, неоправданог изостајања из школе, губљења 
интереса, губитка на тежини, нестанка новца и других вриједности из куће. 
Први контакт са дрогом најчешће je са марихуаном, зато што се мисли да je то 
нешкодљива дрога. Нажалост, утврђено je да je веома мали број оних који су 
узимали марихуану а да нису прешли на јаче дроге. Код нас се најчешће користе 
хероин и екстази, а у развијенијим земљама кокаин и бројне синтетичке дроге.

Посљедице узимања дрога из групе депресива

отклањају осјећај бола• 
смањују активност центра за дисање• 
уз неке друге супстанце изазивају еуфорију што • 
опет доводи до даље злоупотребе
током времена опијум доводи до психичких • 
слабости, болова, општег слабљења организма
у већим дозама доводе до смрти• 
особе које користе ову дрогу препознају се и • 
по чудном осмијеху, уплашеном погледу и 
мршавости

Посљедице узимања дрога из групе стимуланса

привремено убрзавају физичке и психичке функције и дају осјећај • 
повећане снаге, самопоуздања, као и одсуство страха
убрзавају рад срца• 
послије извјесног времена доводе до депресије, туге и летаргије• 
у даљој употреби долази до потпуног губитка контроле и потребе • 
поновног узимања дроге. Забиљежене су и промјене на плућима, 
обољења јетре, општа слабост.Често зависници формирају групе 
које се насилнички понашају

Хероин овисник
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Посљедице узимања дрога из групе халуци-
ногена

изазивају промјену расположења, осјећаја и ми-• 
шљења, страх од непознатог
често се јавља потреба за кретањем, играњем и • 
скакањем
усљед превелике дозе доводи до мучнине, про- • 
ширених зјеница, замагљеног вида, појачаног 
зноје-ња па и повећања тјелесне температуре

Овисник

Дјеловање дрога које се најчешће користе

Дејство LSD почиње већ послије 1 сата и траје до 12 сати. Смрт наступа 
најчешће оштећењем органа за дисање и комом.

Крек дјелује брзо; ако се пуши, за 7 
секунди настаје дејство и траје до 60 минута, 
а ако се ушмркава 4–5 минута. У почетку 
расположење je краткотрајно, јављају се 
промјене личности тако да стидљиве особе 
постају агресивне.

Кокаин у малoj количини повећава задовољство 
и пријатно узбуђење, смањује умор, па се корисници 
препознају по добром расположењу, дружељубивости, 
активности, смањеном потребом за сном и храном,

послије великих доза јављају се високе температуре, • 
поремећен рад срца и инфаркт*
понекад се јавља страх или потреба за бјежањем, или неко • 
друго осјећање као што су тзв. кокаинске бубе, због чега 
се стално чешу, па чак и сијеку кожу да би извадали бубе

Прије и послије

Кокаин зависник
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Иначе, корисници ове дроге су блиједи, широких зјеница, упалих очију, 
несигурног хода... Треба да знаш и да кокаин и након прве дозе изазива психичку 
зависност.

Марихуана 

у почетку изазива осјећај блискости, • 
радости; понекад може да се јави депресија* 
или агресивност
корисници често губе вољу за радом, a јавља • 
се и панични страх
код предозираности настају колапс* и • 
кома*, лудило и смрт
корисник има закрвављене очи, проширене • 
зјенице, успорене покрете, појачану жеђ и 
глад

Хашиш

дејство хероина осјећа се већ после 10–15 минута. Hajпpиje као страх и • 
забринутост.
касније се јавља црвенило коже, очију, проширене зјенице, убрзан рад срца, • 
повећан апетит
примјењује се за пушење, у напицима и у храни• 

Екстази

стимулише умне активности и изазива халуцинације• 
оштећује јетру, бубреге, убрзава рад срца, подиже крвни притисак и мијења • 
тјелесну температуру

Коришћење (злоупотреба) дроге пролази кроз неколико фаза:

у првој фази учи се како да се користи дрога, најчешће • 
из радозналости или експериментисања
у другој фази јавља се жудња и зависност од дроге• 
у посљедњој фази особа све више губи контролу над • 
својим животом и све се своди на набавку дроге

Нагло престајање узимање дроге je веома болно, 
појављују се болови у костима и мишићима, грчеви у 
стомаку, несаница, знојење, узнемиреност.

Наркоман у кризи
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Размисли и одговори:

О којој дроги већ нешто знаш?1. 
Какве промјене у организму човјека изазивају 2. 
дроге?
Како ћеш препознати особу која узима дрогу?3. 

Непознате ријечи

Кома – поспаност у којој je мождана дјелатност потпуно ишчезла 
Инфаркт – зачепљење крвних судова 
Депресија – утученост 
Колапс – нагла малаксалост

Потруди се да одбијеш понуђену дрогу, макар она била и бесплатна. То дилери 
дроге обично ураде неколико пута, а онда траже све више новца. Лако почиње несрећа за 
особу која узима дрогу, али и за читаву породииу. Научи и како да помогнеш некоме ко 
је узео већу количину дроге.

Васпитна превенција, злоупотреба дроге у ученичкој популацији

Одбијање дроге
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ХИВ заражени

Посљедњих година број мла-
дих који користе дрогу се повећава.
По неким истаживањима на сваког 
регистрованог наркомана долази 
још пет регистрованих. Утврђено 
je да дрогу најчешће узимају 
незреле особе и оне које не знају 
како да ријеше неке проблеме, 
нису довољно сигурне у себе, које 
су поводљиве и као такве подложне 
утицајима других.

Оштећења здравља настају прво на мјесту уласка дроге инфекцијом 
бактеријама и вирусима. Најчешће инфексвије су вирусом ХИВ-а, хепатитисом 
Б и Ц (оштећују бубреге и јетру).

У првим фазама уживаоци дроге (наркомани) успијевају да сакрију зави- 
сност од родитеља и пријатеља, али касније зависност постаје видљива  јер 
зависници долазе у сукоб са законом и све чешће имају здравствене проблеме.

Зашто нека млада особа узима дрогу? Узроци су бројни, прије свега 
биолошки (утицај насљеђа, али и утицај породице и окружења). Није дока- 
зано да наркомани потичу само из сиромашних и растурених породица.  
Многи од њих су дјеца из породица које немају 
материјалних проблема. 

Када коришћење наркотика одмакне и 
постане зависност, долази до занемаривања 
школе и школских обавеза, крађе новца, и то 
не само из куће, крађе и сукоби са законом, 
скитање, диловање дроге, тјелесна запуште- 
ност занемаривање личне хигијене итд.

Тјелесне промјене се огледају у поспа- 
ности, тамним подочњацима, проширеним 
зјеницама, испуцалим уснама, општој успоре-
ности, несигурности у говору, потиштености 
или весељу без повода. Честа су повраћања, 
губитак апетита, крвни подливи, трагови 
убода на рукама и ногама, мршављење и опште 
тјелесно пропадање. Aко сумњаш да неко из 
твог друштва користи дрогу, потражи савјет Промјене у физичком 

изгледу наркомана
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од родитеља, наставника, школског љекара, педагога и психолога школе, али и 
невладиних организација које се баве овом проблематиком. Запамти да и у том 
случају нисте тужибаба већ пријатељ. Aко неком у твом друштву позли, треба да 
знаш како да пружиш прву помоћ до доласка хитне помоћи.

Поступци су сљедећи:

Aко je особа у бесвјесном стању, окрени je на бок, савијену десну руку ста- 1. 
ви на десни бок, слободну ногу пребаци преко оне која се ослања на под, а 
слободну руку такође пребаци напријед. 
Ослободи уста и по могућности извуци језик, а ако повраћа очисти уста од 2. 
масе која je повраћена.
Позови Хитну помоћ (112), објасни проблем и пажљиво запамти добијено 3. 
упуство.
Сачувај остатке дроге (таблете или друге супстане).4. 

Прва помоћ
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Вјежба

На часу биологије научите како да пружите прву помоћ особи која се 
предозирала.

Пажљиво посматрајте илустрацију пружања прве помоћи, подијелите се у 
групе и, према упутству у уџбенику, пружите прву помоћ.

Урадите u ово

Подијелите се у групе, одаберите једну дрогу, припремume
семинарски рад „Живот са дрогом” или ПП Презентацију и са
резултатима истраживања упознајте и остале ученике, не само у
одјељењу већ и у школи.


