
„Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému
obchodovaniu s nimi“

Za „Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ bol
Valným  zhromaždením  OSN  vyhlásený  26.  jún.  Ide  o  vyjadrenie  odhodlania  posilniť
činnosť a spoluprácu s cieľom dosiahnuť medzinárodnú spoločnosť bez zneužívania drog.
Medzinárodný  deň  je  každoročne  podporovaný  jednotlivcami,  komunitami  aj  rôznymi
organizáciami. Nosnou témou a cieľom kampane je informovať verejnosť a najmä mladých
ľudí o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie. Celosvetová kampaň vyzýva mladých ľudí,
ktorí sú dvakrát tak náchylní začať užívať drogy než dospelí, k ochrane ich zdravia. 
Prvým krokom je získať fakty o drogách a o ich škodlivých účinkoch. 
Zničujúce dôsledky užívania drog nepoznajú žiadne zemepisné, ekonomické, sociálne či
etické hranice. Každý rok stovky tisíc ľudí na celom svete – bohatí, chudobní, muži, ženy a
dokonca  aj  malé  deti  –  zomierajú  v  dôsledku  zneužívania  drog  a  milióny  ďaľších  sú
obeťami drogovej závislosti a drogového násilia.
Používane nezákonných drog prispieva k celkovému zaťaženiu spoločnosti chorobami.
Chronické a  akútne zdravotné problémy súvisia  s  používaním nelegálnych drog a  ich
priebeh zhoršujú rôzne faktory vrátane vlastností  látky,  spôsobu užívania, individuálnej
zraniteľnosti a sociálneho prostredia, v ktorom sú drogy konzumované. Medzi chronické
problémy  patrí  závislosť  a  infekčné  ochorenia  súvisiace  s  drogami,  pričom  existuje
množstvo akútnych poškodení, z ktorých je najlepšie zdokumentované predávkovanie.
Prístupy protidrogovej prevencie zahŕňajú široké spektrum, od tých, ktoré sú zamerané na
spoločnosť ako celok, na intervencie zamerané na rizikových jednotlivcov.

Ako odhaliť užívanie drog ?
Prvým signálom je zmena správania a je potrebné pátrať po príčine. Dôvodom často 
bývajú problémy v rodine alebo v škole a dieťa si s nimi nevie poradiť  samé.

1. Povahové zmeny
-   náhla zmena povahy,
-   zmena nálady v kratších časových intervaloch,
-   podráždenosť, tajnostkárstvo, nepriateľskosť,
-   klamanie, vymýšľanie si,
-   utiahnutosť, zábudlivosť,
-   vzdorovitosť, úzkosť, depresia,
-   nedodržiavanie rodinných pravidiel,
-   narastanie izolovanosti, pokles záujmu o priateľov,
-   zanedbávanie osobnej hygieny, zovňajšku,
-   môže sa prejaviť zhoršenie správania až agresivita,
-   je prítomná zhoršená schopnosť sústrediť sa  a pamäťových schopností,
-   ohováranie rovesníkov – členov rodiny,
-   absencia sebareflexie  absencia reálneho vnímania vlastných parciálnych problémov ,
-   strata motivácie,
-   scestné rozprávanie

2. Zmena aktivít a zvykov
-   vyhľadávanie samoty,
-   dieťa si nepotrpí na systém a poriadok, ukrýva veci,
-   kradnutie vecí z domova, zhoršovanie prospechu v škole, výkonnosti v   práci,
-   záškoláctvo, absencie v práci,



-   nadmerná veselosť a aktivita,
-   nápadná je nespavosť, stav skleslosti, únavy a depresia,
-   objavujú sa stavy nevoľnosti, vracanie, príp. zmena stravovacích návykov

3. Zmeny zovňajšku
-   úbytok hmotnosti, žalúdočné kŕče, únava, opuchnuté resp. sklenené oči, rozšírené resp.
    zúžené  zrenice, kýchanie, krvácanie  z  nosa, jeho bolestivosť, viditeľné  znaky  po 
    vpichoch, strata motorického ovládania, nemotornosť,
-   dieťa pôsobí dojmom chorobnosti a neduživosti,
-   môže mať triašku, ktorú nemožno vysvetliť chorobou,
-   môže mať halucinácie a pocit prenasledovania,
-   časté sú úrazy a rôzne ochorenia,
-   objavili sa vpichy po ihlách, jazvy

4. Vybavenie pomôckami
-   v súvislosti s užívaním drogy  ihly, lieky, očné kvapky, nosný sprej  atď.

5. Problémy so zákonom
-   krádeže, vlámania,
-   neadekvátne správanie sa, poškodzovanie majetku, násilnosti,
-   časté úteky z domu, neospravedlnené hodiny v škole

Regionálne  úrady  verejného  zdravotníctva  na  Slovensku  poskytujú  klientom bezplatné
špecializované poradenstvo v oblasti prevencie látkových závislostí.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, oddelenie podpory zdravia
a  výchovy  k  zdraviu   poskytuje  klientom  bezplatné   poradenstvo  v  oblasti  prevencie
odvykania od fajčenia.
Objednať  sa  na konzultácie  je možné  telefonicky  vopred  na linke 035/7702  627, alebo
e-mailom:  na adrese  ruvzkn@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Zdroj: Manuál pre nadstavbovú poradňu prevencie závislostí, 
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