
22B Pohovořte o drogách – druhy drog, 

jejich účinky, léčba, prevence
Se slovem droga se v poslední době setkáváme stále častěji. Jsou všude kolem nás a 

stali se součástí našeho života. Posuzujeme je podle toho zda:

• jsou společností tolerované ( drogy legální )  

• netolerované ( drogy nelegální ) 

• podle rizika spojeného s jejich užíváním

Mnoho drog užíváme aniž to lidem připadá obvyklé – alkohol, kofein a tabák mají také 

vážné dopady na organismus a patří mezi drogy i když legální. 

Rozlišujeme drogy podle účinku: 

1. Halucinogenní – LSD, lysohlávky – způsobují halucinace

2. Opiáty – opium, kofein, morfín – způsobuje euforii

3. Stimulační – pervitin, kokain, crack – pocit zvýšení výkonnosti 

4. Tlumivé – rohypnol, diazepan – vyvolává útlum

5. Ostatní – marihuana,..

Prevence a léčba

Preventivní strategie lze rozdělit do dvou skupin:

1. Snižování nabídky – spadá do kompetence státu a policie ( tresty za výrobu a 

šíření drog,.. )

2. snižování poptávky – klade se na ni velký důraz tzn. aby co nejméně lidí mělo 

chut´ s drogou experimentovat a nebo pomocí nich řešit své problémy. Pro tuto 

prevenci je nutné, aby se na ní podílela celá společnost. Základem je ale rodina. 

Dobré zázemí které dává dítěti hlavně citovou jistotu, kde je dítě přijímáno, 

milováno, chváleno, ale kde má i své povinnosti je nejlepší prevencí.
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Výchovné vedení v     rodině  

• vštěpujeme dítěti, že zdraví je důležité a musí si ho chránit, upozorňujeme na 

nebezpečí drog včetně cigaret a alkoholu pro zdraví

• vytváříme v rodině zdravá pravidla, které je nutno dodržovat ( žádné drogy )

• důvěrný vztah s dítětem – denně alespoň chvíli věnovat čas dítěti ( rozhovor, 

hra,..)

• mluvit s dětmi o nebezpečích mimo rodinu – nejen drogy, ale i jiné nebezpečí

• předcházet nudě, věnovat se nějaké zálibě

• být dítěti dobrý vzor  

• sledovat s kým se dítě stýká a chránit ho před nevhodnou společností

• posilovat zdravé sebevědomí dítěte   ( nepotřeba se předvádět pomocí drog )

Léčba drogové závislosti

Léčba je mnohem obtížnější než prevence. Úspěch závisí na:

1. včasnosti ( čím dříve, tím větší šance ) 

2. na motivaci ( musí sám chtít přestat )

Existuje systém zařízení zdravotních i různé nestátní organizace, které se věnují pomoci 

závislých lidí. Bohužel závislých přibývá a tak i zájemci o léčbu musí čekat na místo 

v těchto zařízeních, což snižuje jejich šance na úspěch.

Léčba alkoholismu

1. Ambulantní – závislý dochází k psychiatrovi

2. Tří měsíční ústavní léčba

Podobně se léčí dnes i nová závislost patogenní hráčství

Léčba závislosti na nikotinu se léčí pomocí ordinacích při nemocných

PSYCHOLOGIE - 22 B – Drogy - 2 -


