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DRUGPREVENTIE VOOR ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN

ZNEJ rizika DROG

Organizace »De Sleutel«
»De Sleutel« (»Klíc«) je v Belgii nejvetsí organizací, která se zabyvá drogovou problematikou
a její prevencí a nabízí oporu, asistenci a péci pri drogové závislosti. Úcelem této brozury je
poskytnutí informací o zákonem povolenych drogách a o drogách, které jsou v Belgii nelegální.
Konkrétnejsí informace je mozno vyhledat na internetovych stránkách dalsích rúznych organi-
zací, které jsou aktivní v oblasti drogové prevence. Je vsak treba uvedomit si uz nyní, ze
prvním a zároven nejdúlezitejsím krokem je, abyste o drogové problematice HOVORILI s
kamarády, práteli, rodici, príbuznymi, uciteli nebo s pracovníky ve zdravotnictví.

Srozumitelné a správné informace
Osveta je základním pozadavkem pro kazdého, kdo se chce neco konkrétního dozvedet o
drogách a o drogové závislosti. Úkolem této brozury urcite není verejne a nahlas Vás nabádat,
jak máte anebo nemáte smyslet o drogách anebo jak se máte stavet k drogové problematice.
Chceme Vám pouze poskytnout prehled rúznych druhú drog a priblízit jejich úcinky, které
nemusí byt vzdy jen negativní. 
Je ale samozrejmé, ze je treba poukázat na rizika spojená s uzíváním drog. Je mozné, ze
práve v tomto okamziku procházíte obdobím plnym stresu, ze se necítíte dobre ve své kúzi
anebo ze máte pochybnosti o své budoucnosti. A práve v takovych okamzicích se snadneji
zapomíná na rizika, která s sebou drogy prinásejí a která se projevují az po delsí dobe. Ale
pokud se nyní opravdu budete snazit, abyste si ze zivota neco udelali a abyste neceho dosáhli,
neznicte si tuto snahu díky experimentovaní s riziky, která poskozují zdraví. 

Konstatování Vychova
Obzvláste mládez a mladí dospelí jsou velmi zranitelní co se

tyce závislosti na drogách. Jejich organismus není jeste
zdaleka tak vyvinuty jako u dospelych, ale také i schop-

nosti zvládat obtízná rozhodnutí, byt opatrny a obezret-
ny anebo umení ríci »ne« nejsou vzdy naplno roz-
vinuté. V soucasném svete jsou deti casto konfron-
továny se skutecnostmi jako je dát si sklenicku
alkoholu, zakourit si cigaretu anebo vzít si tabletku
lékú. Casto se stává, ze deti tyto zvyky zcela
jednoduse prevezmou od rodicú. Proto je velmi
dúlezité, aby si rodice plne uvedomili svou funkci
ve vychove detí, které je povazují za vzor. Jako
prílohu této brozury publikujeme i malou knízku s
príbehy, které byste si meli precíst spolecne se

svymi rodici/detmi. Slovo »drogy« v této knízce
nenajdete, ale zato se múzete spolecne dozvedet, co

mají schopnosti sociálního kontaktu spolecného s
kuráctvím, pozíváním alkoholickych nápojú a uzíváním

drog. A to je mozná vhodná chvíle pro zacátek dialogu….
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ZNEJ rizika KOURENÍ

Jaké jsou pocity pri kourení?
Cigarety obsahují nikotin, ktery zpúsobuje, ze se kurák cítí cily a neospaly. Nikotin totiz
cloveku dodává pocit zivosti a veselosti a na spoustu lidí púsobí uklidnujícím úcinkem. Dá se
téz ríci, ze nikotin i neznatelne zahání pocit hladu. Pri vdechování cigaretového koure postací
jen nekolik sekund, aby se nikotin dostal do mozku, kde vyvolává chemickou reakci, která
zpúsobuje vylucování zvyseného mnozství adrenalinu. Tento hormon má na svedomí
zrychlení srdecního tepu, zúzení cév a zvysení krevního tlaku. Tento úcinek trvá asi tak
30 minut. 

Jaká jsou rizika spojená s kourením?
Zuzování cév a zvyseny krevní tlak predstavují v pokrocilejsím veku nábeh na bolesti koncetin,
riziko na krvácení do mozku anebo na srdecní infarkt. Dehet, ktery je taktéz v cigaretách
obsazeny, tvorí vyznamné nebezpecí pro dychací cesty. Pri vdechovaní cigaretového koure
ztrácí ochranná pokryvka sliznice na své funkci. Proto musí kurák vykaslávat sám -bez pomoci
prirozené ochrany organismu- drobné cástice prachu a hleny. Stále silnejsí kasel poskozuje
plicní sklípky a tím nastává zvysené riziko pro vznik zánetu prúdusek a rakoviny

Konstatování 
Pri kourení cigaret nutí kurák své blízké okolí kourit s ním. Riziko vzniku rakoviny u
pasivních kurákú je az o 20 % vyssí nez u nekurákú. To platí i pro deti, které si hrají nebo
spí v místnosti, ve které se kourí. Pasivní kourení je pro nenarozené díte stejne
nebezpecné jako kourení samo. 
Plod roste pomaleji a dosahuje i nizsí porodní hmotnosti. 

Závislost na tabáku? 
Kourení cigaret vyvolává závislost na tabáku jiz za velmi
krátkou dobu, protoze si organismus takrka okamzite na
tabák navyká. Aniz si to uvedomujete, zacínáte kourit
více a casteji, abyste dosáhli toho samého pocitu.
Pokud lákadlu odoláte a nezacnete kourit více a casteji,
dostaví se abstinencní príznaky jako je napr. neklid-
nost, protoze se povzbuzující pocit z kourení cigarety
nedostaví. Pocit uklidnení, ktery cigareta vetsine
kurákú poskytuje, není nic jiného nez odeznení absti-
nencních príznakú, které byly vyvolány práve
kourením.
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ZNEJ rizika ALKOHOLU

Jaké jsou pocity pri pozívání alkoholickych nápojú?
Po pozití jedné nebo dvou sklenicek alkoholickych nápojú se cítíte povzbuzení, uvolnení a
bujarí. Organismus reaguje na alkohol zrychlenym srdecním tepem a dechem. Pokud dále
pokracujete v pozívání alkoholickych nápojú, pocitujete jeste vetsí bezstarostnost. Obtízne
odhadujete situace, máte zpomalené reakce, koordinace pohybú a ovládání svalú neprobíhají
tak jak by mely. Velké mnozství alkoholu v krvi zpúsobuje nekontrolovatelné pohyby a taktéz
pozorování okolního sveta, chúze a mluvení probíhá velmi obtízne. U nekterych lidí alkohol
vyvolává pocity sklícenosti. Alkohol úcinkuje rychleji u zen, protoze zensky organismus obsahuje
méne tekutin a alkohol dosahuje v krvi vyssí promile. Stejny efekt má alkohol na mladé lidi. 

Jaká jsou rizika spojená s pozíváním alkoholu?
Pozívání alkoholu má negativní úcinek na játra a pri casté konzumaci alkoholickych nápojú
dochází k nenapravitelnym poskozením. Také mozek a cely nervovy systém trpí pod vlivem
alkoholu. Múze se stát, ze si vúbec nepamatujete veci, které se staly pred pár okamziky.
Postupem casu si nepamatujete celá casová období a vymyslíte si báchorky, které by vyplno-
valy „díry« v pameti. Pokud ani tehdy neprestanete s pitím alkoholickych nápojú, pamet se
Vám bude neustále zhorsovat a celá situace múze vést k predcasné demenci nebo k onemoc-
není Korsakovovym syndromem. Byla taktéz prokázaná souvislost mezi nadmernym
pozíváním alkoholu a rakovinou ústní dutiny, hrdla a jícnu. 

Konstatování
V Belgii lidé pozívají alkoholické nápoje v krcmách, na oslavách, pri

zábave. Rodiny s rúznym zázemím mají i rozdílné zvyky tykající se
pozívaní alkoholickych nápojú. Tyto rozdíly jsou dané i zivotem

v rúznych kulturách: v nekterych zemích lidé nepijí alkohol
tak casto, ale ve velkém mnozství. Na oslavách nekterí lidé

vypijí více alkoholu nez nekdo jiny za cely tyden. I s
tímto jednáním jsou spojená rizika: takovy clovek je
podnapily, druhého dne má kocovinu a organismus
musí v krátké dobe zneutralizovat a zpracovat velkou
dávku alkoholu. Pro mladé lidi, kterí prevzali zvyky
od rodicú, je obzvláste obtízné najít rovnováhu v
kombinaci vlastní a belgické kultury.

5 rad pri pozívání 
alkoholickych nápojú

1. pijte maximálne 15 az 20 sklenicek tydne
2. alespon 2 dny v tydnu nepijte zádny alkohol

3. pijte alkohol jen pro pozitek a ne na »zapíjení pro-
blémú«

4. pijte jen ve svém volném case a ne behem pracovní doby
5. nepijte, pokud jste tehotná nebo se pokousíte otehotnet.
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ZNEJ rizika MARIHUANY

Jaké jsou úcinky marihuany?
Hasis uvolnuje napetí, prinásí pocit bezstarostnosti a mení u cloveka pohled na veci kolem
sebe; to znamená, ze barvy se stávají intenzivnejsími, hudba se zdá byt krásnejsí. Také se
mení uvedomení si casu a prostoru. Hasis povzbuzuje fantazii. Nemúzete se dobre soustredit
na veci, které Vás prílis nezajímají a stejné je to i s logickym myslením. Na události, které se
staly pred pár minutami, snadno zapomínáte. Pocitujete vetsí chut k jídlu a obzvláste na sladké.
THC, omamná látka v marihuane, púsobí na svaly, které ochabují, a clovek pocituje tíhu v
nohách a pazích. Tento stav je doprovázeny suchem v ústech, zrudnutím ocí a zrychlenym
dechem. 

Jaká jsou rizika spojená s uzíváním marihuany?
Uzivatel marihuany dobre ví, ze na rozdíl od jinych drog není nutné zvysovat dávky, aby bylo
dosazeno stejného úcinku. Ten, kdo pravidelne bere hasis, potrebuje dokonce casem mensí
dávky. Je ale bezné, ze uzivatelé marihuany casteji a stále více drogu berou, protoze chtejí
byt takrka bez prestání pod vlivem. Po silné dávce se cítíte popudliví, neklidní a spatne spíte.
Nejzávaznejsím nebezpecím marihuany je, ze ji mládez bere, protoze si myslí, ze jim pomúze
zapomenout na problémy. Múze se zdát, ze marihuana je snadno dostupná látka, která
cloveku pomáhá, aby se cítil lépe. Ale po urcitém case (nekdy az po nekolika letech) zpo-
zorujete, ze se vlastne vúbec nic nezmenilo, naopak je více nez pravdepodobné, ze jste v tom
okamziku uz vázne na droze závislí. 
Kourení hasise nebo marihuany má negativní úcinky na plíce a hlavne zpúsob kourení (hluboké
vdechování a zadrzování koure v plících) púsobí vázná poskození dychacích
orgánú. Casto jsou úcinky naprosto jiné, nez byste ocekávali, a to díky
nepredvída-telnym okolnostem. Múzete Vám byt i spatne a múzete
pocitovat strach. Omamná látka také ovlivnuje krátkodobou
pamet, koncentraci a schopnost logického myslení. Kourení
marihuany nejde dohromady se zamestnáním nebo
studiem. To platí i pro rízení motorovych vozidel. 

Konstatování
Ackoliv je pomerne bezné, ze studenti stredních
skol obcas experimentují s marihuanou, vetsina z
nich s kourením marihuany po case (i po letech)
prestane. Silné (kazdodenní) anebo pravidelné
uzívání (kazdy tyden nebo nekolikrát za mesíc)
casto otvírá dvere k prechodu na uzívání jinych,
nebezpecnejsích drog. Mládez z jinych zemí je
zpravidla velmi opatrná, kdyz se dostává do styku s
belgickym spolecenskym souzitím, protoze nechce
uskodit svému vztahu se skolou. Ale v okamziku, kdy
se ve skole vyskytnou problémy, se stává marihuana
silnym lákadlem. A ve své zranitelné pozici je cesta k
jinym drogám velmi krátká. 
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ZNEJ rizika LÉKÚ

Jaké úcinky mají léky na organismus?
Úcinky lékú znáte vlastnì jiz predtím nez je zacnete uzívat. Léky slouzí jako pomoc pri lécení
nemoci nebo onemocnìní. Nìkteré léky mají ale psychoaktivní úcinky, to znamená, ze pùsobí
na lidsky nervovy systém. Takovymi léky jsou napr. tabletky na spaní, utlumující léky nebo
léky proti bolesti. Anebo právì naopak – takové léky povzbuzují organismus a zpúsobují, ze
nejste ospalí. Léky na uklidnení, jak uz název napovídá, uklidnují organismus a zmírnují pocity
strachu a neklidu. 
Na druhé strane se cítíte unavení a ochabují Vám svaly. Organismus si na tyto omamné látky
zvyká velmi rychle, uz po 2 tydnech telo potrebuje vyssí dávku, aby se dosáhlo stejného
úcinku. 

Jaká jsou rizika spojená s uzíváním lékú?
Úcinky a vedlejsí úcinky lékú si múzete precíst na návodu k pouzití. Tento tenky bíly letácek
najdete v balení od lékú. Návod k pouzití je casto napsany slozitym jazykem, kterému
nemusíte vzdy porozumet i tehdy, kdyz dobre mluvíte holandsky. Pokud se za nekolik
dnú/tydnú cítíte lépe, zbyly lék uklidíte do domácí lékárnicky. Stává se casto, ze onemocní i
nekdo jiny z rodiny a dobere zbytek léku, ktery Vám tak pomohl. Toto skryvá pro dotycného
clena rodiny velké nebezpecí, protoze lék múze mít neznámé úcinky, obzvláste pokud se
jedná o psychoaktivní lék. Vedlejsí úcinky dlouhodobého uzívání mohou vést k silné bolesti
hlavy, únave, depresivním pocitúm a poruchám zraku. Omamné prostredky ovlivnují také city
a pocity jako je radost, láska a spokojenost. Pri dlouhodobém uzívání dochází k psychické

závislosti na léku – telo vlastne lék nepotrebuje, ale duse ano. 

Konstatování
Belgie má zpochybnené prvenství v Evrope co se tyce

snadného predpisování psychoaktivních lékú. Pokud
jste byli zvyklí zít v zemi, kde nebylo mozné podobné

léky uzívat, pak musíte byt obzvláste opatrní. Vzdy se
poradte s lékarem a informujte se, na co presne lék
púsobí a proc ho máte uzívat. Kdyz byste léky volne
kupoval anebo je dostal, vzdy zádejte, aby Vám
nekdo pomohl prelozit návod k pouzití anebo aby
Vám vsechno dobre vysvetlil. Nikdy nepodávejte
psychoaktivní léky nekomu jinému bez podrob-
ného vysvetlení lékare, ani clenovi rodiny. 
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ZNEJ rizika uzívání AMFETAMINÚ

Jak púsobí amfetaminy?
Speed a jiné amfetaminy zpúsobují, ze se clovek cítí vesely, aktivní, pohotovy a sebevedomy.
Snadneji se Vám mluví a nacházíte ta správná slova a témata rozhovoru. Máte delsí vydrz,
takze skoro nepotrebujete jít casne spát, pocity hladu a únavy mizí. Múze se Vám zdát, ze
se Vám vsechno lépe darí, at po telesné, tak i po dusevní stránce. Dochází ke zrychlení
srdecního tepu a ke zvysení telesné teploty, máte rozsírené ocní zornice a cítíte napetí ve
svalech. Z toho dúvodu múzete pocitovat strnulé celisti, nervové záskuby v obliceji a nekdy
Vám skrípají i zuby. Úcinky amfetaminú se zacínají projevovat asi po 20 minutách po spolknutí
tabletky a trvají 4 az 8 hodin. 

Jaká jsou rizika spojená s uzíváním amfetaminú?
Amfetaminy jsou látky, které vyvolávají závislost: potrebujete stále vetsí dávku k dosazení
stejného efektu. Typické je to, ze pokud chcete skoncit anebo snízit dávku, je Vám nevolno.
Na zacátku se Vám nedarí se dobre bavit na zábave nebo párty bez uzívaní drog. Jakmile
zacnete pravidelne uzívat speed, problémy se spánkem a jídlem jsou nevyhnutelné; máte
bolesti hlavy, zvyseny tep, nadmerne se potíte, cítíte se neklidní a máte závrate. Amfetaminy
také zvysují telesnou teplotu. Stejne tak jako pri uzívání tablet XTC múze pozívání amfeta-
minú vést k prehrátí organismu; tento problém je velmi závazny a velmi tezko se ho clovek
zbavuje. Není vyjimkou, ze pri velkych techno anebo ravepárty musí byt vzdy nekolik mladych
lidí prevezeno na pohotovost kvúli silnému prehrátí organismu. Krome toho predstavují amfe-
taminy i nadmernou zátez pro srdce. 

Konstatování
Nejvetsí nebezpecí v souvislosti s tabletami XTC a amfetaminy je,
ze se na trhu vyskytuje nepreberné mnozství druhú takovych
tabletek a ze si uzivatel nikdy není jisty, jaké látky presne jaká
tabletka obsahuje. Nekterá tabletka vypadá presne tak jako
ta predchozí, ale dávka múze byt o hodne vyssí anebo
nizsí, takze abyste pocitovali úcinek, musíte si vzít jeste
jednu tabletku. Je velmi dúlezité, aby rodice a deti spolu
hovorili o uzívání amfetaminú a tabletek XTC, s ktery-
mi se zarucene mládez na diskotékách anebo
oslavách setká. Kazdopádne se nejedná o
jednoduchy dialog, at uz pocházíte z jiné zeme nebo
ne. Drogy se zacaly uzívat pro zábavu a pozitek. Není
téz mozné, abyste nekomu prikazovali, jak se má
bavit. Proto je velmi dúlezité si uvedomit, ze v nasí
spolecnosti otevrené komunikace je postoj k drogám
zálezitostí nalezení rovnováhy mezi úcinky drog, riziky a
následky jejich uzívání. 
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De Sleutel
De Sleutel is de grootste organisatie in Vlaanderen voor hulpverlening, preventie, 
tewerkstelling en onderzoek om drugproblemen te vermijden. De Sleutel bestaat sinds
1973, er werken 230 personeelsleden. 

In Vlaanderen is er een algemene druglijn van de VAD waar je terecht kunt met allerlei vragen: 
078 – 15 10 20

Gespecialiseerde hulp vind je op deze adressen van De Sleutel 

Dagcentrum Antwerpen: 
Dambruggestraat 78, 2060 Antwerpen, 03-233 99 14 
Lange van Sterbeeckstraat 28, 2060 Antwerpen 03-470 22 40

Dagcentrum Brugge: 
Barrièrestraat 4, 8200 Brugge, 050-40 77 70

Dagcentrum Mechelen: 
F. De Merodestraat 20, 2800 Mechelen, 015-20 09 64

Dagcentrum Brussel: 
Aanbeeldstraat 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node, 02-230 26 16 

Dagcentrum Gent: 
Meerhem 30, 9000 Gent, 09-234 38 33

Crisisinterventiecentrum: 
Botestraat 102, 9032 Wondelgem, 09-231 54 45

Therapeutische Gemeenschap: 
Hundelgemsesteenweg 1; 9820 Merelbeke, 09-253 44 40

Therapeutische Gemeenschap: 
Sint-Kruis-Winkeldorp 112, 9042 Sint-Kruis-Winkel, 
09-342 88 01

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma, 
Zuidmoerstraat 165, 9900 Eeklo, 09-377 25 26

Jongeren Oriëntatie Centrum,
Kerkhoflei 41, 2800 Mechelen, 015-26 04 53

Sociale Werkplaatsen,
Mahatma Ghandistraat 2A, 9000 Gent, 09-232 58 08

Tato brozura vznikla za podpory Evropské komise – Za projekt zodpovídá: LWL-integrative Drogenhilfe, Nemecko. 
Informace o drogách byly cástecne získány z internetové stránky: www.je l l inek .be. 
De Sleutel je soucástí organizace »Broeders van liefde«

Adresa nasí organizace
De Sleutel - Hundelgemsesteenweg 1, Merelbeke, 09-231 82 91
preventie.de.sleutel@fracarita.org - www.desleutel.be 


