
Не зроби помилку! 

Наркотики — 

група речовин, не 

пов’язаних із 

нормальною життє-

діяльністю, що 

викликають фізичну 

залежність. Викликають хворобу 

наркоманія. 

Всесвітня організація охорони 

здоров’я (ВООЗ) визначає наркотики як 

«хімічну речовину або суміш речовин, 

відмінну від необхідних для нормальної 

життєдіяльності (подібних до їжі), 

вживання якої зумовлює зміни 

функціонування організму й, можливо, 

його структури». 

Фізична залежність виникає, коли 

організм звикає до присутності 

наркотиків й не може без них обійтися; 

якщо припинити вживати їх одразу, 

може виникнути синдром відміни, іноді 

з ризиком фатального кінця. 

Наркотик – це речовина, що впливає 

на психіку людини, на її розум. 

Наркотичні речовини бувають різного 

походження (хімічні, рослинні) і різних 

видів: психостимулятори, синтетичні 

речовини, галюциногени, розчинники та 

інше. 

Якщо враховувати критерій звикання, 

до наркотиків можна віднести чай, каву, 

шоколад, тобто речовини, які не 

викликають фізичної залежності. 

Залежність виникає лише психологічна, 

яка виражається у прагненні вживати 

речовину заради задоволення. 

У переносному значенні 

«наркотиком» може бути названо будь-

яке явище, заняття, без якого залежний 

відчуває фізичний або психологічний 

дискомфорт (наприклад, залежність від 

Інтернету, ігор тощо). 

Наркоманія – хронічне 

захворювання, викликане вживанням 

наркотичних речовин. Суттєвими 

ознаками наркоманії є такі: непереборне 

прагнення до вживання наркотиків, 

пристрасть до них, тенденція до під-

вищення дози речовини, що 

вживається. 

Людина, яка всерйоз захопилася 

наркотиками, поступово потрапляє до 

злочинного середовища. 

Світ наркоманів і злочинців 

жорстокий, і людське життя тут нічого 

не варте. Відомо, щоб знайти гроші на 

наркотики, доводиться красти, 

грабувати людей, продавати 

наркотики, навіть займатися 

проституцією. 

Наркотики і злочинність йдуть у 

парі. Звичайно, усе починається з 

дрібних крадіжок у магазинах або з 

кишенькового злодійства, а 

закінчується більш серйозними 

злочинами - пограбуванням, розбоєм і 

насильством. 

У всіх країнах торгівля наркотиками 

контролюється злочинним світом. І 

майже скрізь виробництво, зберігання, 

розповсюдження та вживання нар-

котиків знаходиться поза законом. 

У наркоманів виникає велика 

матеріальна залежність від тих, хто 

забезпечує наркотиками. Уникнути її 

практично неможливо. Ніколи не 

підтримуйте стосунків із торговцями 

наркотиками. За законом суворо 

переслідуються навіть ті, хто виконує 

їхні дрібні доручення як плату за 

наркотики, А в результаті - ув’язнення. 

 

Наш організм і наркотики 

Звичайно, люди, які вживають 

наркотики, не відзначаються міцним 

здоров'ям. Якщо людина про вела вечір 

у наркотичному 

тумані, то навряд чи во 

на ранком побіжить у 

тренажерний зал. 

Достатньо 

придивитися до 

передчасно постарілого 

обличчя наркомана, 

щоб переконатися, до 

чого призводить та кий 

спосіб життя. 



У людей, які 

вживають наркотики, 

спостерігають ся 

«провали» пам'яті та 

галюцинації. Найбільш 

негативно наркотики 

впливають на психіку. 

Багато : тих, хто 

«підсів» на екстезі або героїн, 

упадають у депресію і навіть думають 

про самогубство, тому ще їм стає все 

складніше отримати «заряд бадьорості) 

від наркотиків. 

Дуже небезпечно вводити наркотик 

за допомого» шприца, особливо коли 

використовуються голки, як вже були у 

використанні. Багато наркоманів 

хворіють на вірусні інфекції, гепатити 

В, С та СНІД. Ц захворювання 

практично не лікуються і призводять 

до смерті. 

Вірус гепатиту В руйнує клітини 

печінки. Ефективних ліків проти нього 

не існує. Щоб стан хворого 

поліпшився, йому доведеться провести 

багато часу у лікарні. Але тривале 

лікування зовсім не гарантує 

позитивних результатів. 

Причина захворювання на СНІД - 

зараження, вірусом імунодефіциту 

(ВІЛ), що руйнує імунну систему 

людини. Організм, уражений вірусом, 

не може протистояти інфекціям, і будь-

яке захворювання стає смертельним. 

ВІЛ передається через кров. 

Наркомани, які використовують один 

шприц для введення наркотиків, 

неминуче заражають один одного цією 

страшною хворобою. 

Люди часто не усвідомлюють 

загрози, яка пов'язана зі вживанням 

наркотиків, не думають про наслідки 

поганої звички. Ті, хто став на дорогу, 

що веде від експериментів до 

узалежнення, зазнають значних змін. 

Вони відсторонюються від друзів і ро-

дичів, перестають цікавитися школою, 

спортом, ізолюються, стають 

агресивними і некомунікабельними. 

Тим, хто бажає спробувати 

наркотики, слід пам'ятати, що 

відмовитися від цієї звички буде нелег-

ко.  
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