


DROG....

Este asociat substanțelor nocive care creează 
dependență, boală și moarte....

!Pragul la care un medicament devine drog este 
greu de precizat; important este ca administrarea de 
medicamente să fie făcută cu avizul medicului sau 
farmacistului.

Între aliment, medicament și otravă (drog) 
diferența constă uneori doar în concentrație.



Cuprins
• Ce sunt drogurile?

• Principalele droguri: Canabisul, Heroina, Cocaina, 
Ecstasy, Barbituricele, LSD, Marihuana

• Dependenta

• Ce putem face impotriva consumului?



Introducere
Consumul de droguri reprezinta una din 

provocarile cu care se confrunta umanitatea, efectele 
directe sau indirecte ale acestuia relevandu-l ca pe un 
fenomen ingrijorator, demn de luat in calcul in 
programele de cooperare internationala. Numarul de 
consumatori este in crestere si vorbim deja despre 
problema consumului in cele mai diverse categorii 
sociale, profesionale si de varsta.



Ce sunt drogurile?

• Drogurile reprezinta substante chimice 
ce prezinta actiune asupra starii fizice, 
psihice si comportamentale

• Drogul reprezinta una dintre cele mai 
raspandite substante care dau nastere 
la cai de acces catre starile modificate 
ale constiintei. Experimentarea acestora 
poate fi fatala sau poate duce la o 
dependenta totala in sase saptamini



Canabisul

• Afecteaza memoria de scurta durata, logica, 
abilitatea de miscare, abilitatea de a efectua 
efort fizic complex.

• Este si mai periculos combinat cu alcoolul.

• Efectele pe termen lung sunt: cresterea 
riscului de aparitie a bronsitei si a cancerului 
pulmonar, aparitia perturbarilor psihice.



Heroina
• Este cel mai periculos drog.

• Starea de euforie indusa de drog 
dureaza in mod obisnuit 4-6 ore.

• Sub influenta heroinei pupilele sunt 
contractate, pleoapele sunt cazute, 
apare depresie, apatie si descreste 
activitatea fizica.

• Doze mai mari de horoina pot induce 
somn, voma, respiratie superficiala.

• O supradoza poate cauza convulsii, 
coma si moarte.



Cocaina
• Este un compus natural care se 

extrage din frunzele unei plante 

originare din America de Sud, numit 

arborele de coca.

• Este un drog destul de puternic care 

poate duce rapid la dependenta.

• Se prezinta sub forma de pudra 

cristalina de culoare alba.

• Este folosita in medicina ca anestezic 

puternic.



Cocaina
• Efectele cocainei: nervozitate, depresie, acte 

irationale, halucinatii, hipertensiune, probleme 
cardiovasculare, hemoragii cerebrale, stop 
respirator, stop cardiac

• Trebuie sa adaugam ca in cele din urma poate 
duce la moarte

Pentru 15-20 de minute de euforie nu 
merita sa va distrugeti viata!



Cocaina ramane "stimulentul 
cel mai folosit in Europa" 
si drogul ilegal cel mai 
consumat dupa canabis, 
subliniaza Observatorul 
european al drogurilor si 
toxicomaniilor (OEDT), 
in raportul privind 
situatia fenomenului 
drogurilor in Europa .



Ecstasy
• Numit si Adam, MDMA sau X-TC este un drog 

sintetic, psihoactiv si halucinogen

• -drog proiectat

• Efectele consumului de Ecstazy sunt: probleme psihice, 
tulburari ale somnului, anxietate severa, nevoia 
irezistibila dea consuma drogul si paranoia

• Afecteaza creierul, in doze mari este mortal



Barbituricele
• Sunt cele mai folosite medicamente prescrise 

pentru inducerea relaxarii si a somnului

• Administrate fara discernamant si in 
concentratie mare afecteaza sistemul nervos 
central: apar stari de pierdere a echilibrului, 
voma, puls accelerat

• O supradoza induce coma profunda si moarte



LSD
(dietilamida acidului lisergic)

• Este una dintre cele mai puternice si 

mai bine studiate halucinogene

• Efectele fizice includ: dilatarea 

pupilelor, scaderea temperaturii 

corpului, greata, “piele de gaina”, 

cresterea glicemiei si a ritmului 

cardiac



Marihuana
• Este amestec verde, maro sau gri din frunzele, tulpinile, semintele si florile 

uscate ale canepei (Cannabis Sativa) si are aspect de tutun verzui taiat foarte 
fin

• THC-ul poate fi gasit in organism chair dupa saptamani de la incetarea 
folosirii drogului.

• Toate tipurile de marihuana au efect halucinogen de intensitate scazuta, 
perturband functiile creierului



Dependenta

Fie ca e vorba de droguri (heroina, cocaina, canabis), fie de 
medicamente deturnate de la folosirea lor terapeutica 
(barbiturice) sau de produse autorizate (alcool, tutun, cafea) 
dupa un timp consumul lor regulat produce starea de 
farmaco dependenta .



Dependenta fizica - reprezinta 
consecinta interactiunii prelungite între organism si o substanta 
exogena, care determina nevoia fizica da a consuma substanta. 
Întreruperea consumului (sevrajul) provoaca tulburari ale starii 

fizice si psihice care constituie sindromul de abstinenta.

Dependenta 
psihica - este o stare 
psihica ce se caracterizeaza prin dorinta 
imperioasa de a retrai senzatiile datorate 
ingestiei unui produs cu efect psihotrop 

Toleranta - exprima faptul ca organismul  se 
obisnuieste cu o substanta si e necesara marirea dozei pentru a obtine aceleasi 
efecte.
Persoana dependenta de un drog resimte, la putin timp dupa ce îl consuma, o 
stare de placere .



Romania a cunoscut o crestere in randul minorilor, 
concomitent cu scaderea varstei de incepere a 
consumului la 13-14 ani. 
Un studiu derulat in 2004, in randul elevilor a 
aratat ca 2,5% din elevii de 11-12 ani au consumat 
cel putin o data marijuana, 0,4% heroina, 0,3% 
ecstasy, 0,2% cocaina si 0,1 LSD. Consumatori 



Ce putem face 
impotriva 

consumului?
• Sa stim cui sa ne adresam pentru ajutor

• Sa-i indrumam si sa-i sustinem pe cei in caz de 
nevoie

• Sa oferim o informatie corecta asupra problemei 
drogurilor



Supradoza

Survine atunci cand drogul consumat in exces afecteaza in mod periculos starea de 
sanatate fizica si mentala, putand conduce la coma sau deces. Drogurile actioneaza 
asupra creierului, care controleaza celelalte parti ale corpului si functiile lor. De aceeea 
drogurile actioneaza asupra vietii. Daca se consuma o cantitate considerabila dintr-un 
anumit drog, aceasta poate cauza efecte secundare serioase.
Unul din cele mai clare simptome ale supradozei este atunci cand fata persoanei se 
albastreste sau se albeste puternic. O persoana care a ajuns la suparadoza poate sa respire 
foarte incet,superficial sau deloc. Poate sa faca spume la gura, sa verse sau sa faca 
convulsii, sa se planga de dureri in zona pieptului, apasare, dificultate la respiratie.



• SPUNE NU DROGURILOR, in orice 
situatie.

• Viata ta nu va mai fi la fel 
niciodata!!!

• Dependenta nu este o joaca, este o 
drama greu 

de descris la adevarata ei intensitate..

• De ce sa fii bolnav de o boala pe 
care o poti evita ?!?


