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DRUGPREVENTIE VOOR ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN

POZNAJ riziká DROG

Organizácia »De Sleutel«
»De Sleutel« (Klúc) je najväcsia organizácia v Belgicku, ktorá sa zaoberá drogovou pro-
blematikou a jej prevenciou a ktorá ponúka podporu, starostlivost a asistenciu pri drogovej
závislosti. Úcelom tejto brozúry je poskytnutie informácií o zákonom povolenych drogách a o
drogách, ktoré sú v Belgicku nelegálne. Konkrétnejsie informácie je mozné vyhladat na inter-
netovych stránkach dalsích rôznych organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti drogovej prevencie.
Je ale potrebné si uvedomit uz v tomto okamihu, ze prvym a zároven najdôlezitejsím krokom
je, aby ste o drogovej problematike HOVORILI s priatelmi, rodicmi, príbuznymi, ucitelmi alebo
pracovníkmi v zdravotníctve.

Jasné a správne informácie
Osveta je základnou poziadavkou pre kazdého, kto sa chce nieco konkrétneho dozvediet o
drogách a drogovej závislosti. Úlohou tejto brozúry urcite nie je nabádat Vás verejne a hlasito
ako máte alebo nemáte zmyslat o drogách alebo ako sa máte stavat k drogovej problematike.
Chceme Vám iba poskytnút prehlad rôznych druhov drog a ich úcinkov, ktoré nemusia byt
vzdy iba negatívne. 
Je ale taktiez potrebné poukázat na riziká, ktoré sú s drogami spojené. Je mozné, ze práve
prechádzate obdobím plnym stresu, ze sa necítite dobre vo svojej kozi alebo ze máte pochyb-
nosti o svojej budúcnosti. A práve v takychto okamihoch sa jednoduchsie a rychlejsie zabúda
na riziká, ktoré so sebou drogy prinásajú a ktoré sa prejavujú az po dlhej dobe. Ale ak sa
budete teraz naozaj snazit, aby ste si zo zivota nieco urobili a aby ste nieco dosiahli, neznicte

si túto snahu experimentovaním s rizikami, ktoré poskodzujú zdravie. 

Vychova
Najmä mládez a mladí ludia sú velmi zranitelní co sa tyka

drogovej závislosti. Ich organizmus nie je este úplne vy-
vinuty ako u dospelych. Ale tiez kompetencia zvládat

tazké rozhodnutia, byt opatrny a obozretny, alebo
umenie povedat »nie« nie sú vzdy naplno rozvinuté.
V súcasnom svete sú deti casto konfrontované so
skutocnostami ako je vypit si pohárik alkoholu,
zafajcit si cigaretu alebo vziat si tabletku liekov.
Casto sa stáva, ze deti tieto zvyky jednoducho pre-
vezmú od rodicov. Preto je velmi dôlezité, aby si
rodicia plne uvedomili svoju funkciu vo vychove
detí, ktoré ich povazujú za vzor. Ako prílohu tejto
brozúry publikujeme aj malú knizku s príbehmi,

ktoré by ste si mali precítat spolocne so svojimi
rodicmi/detmi. Slovo »drogy« v tejto knizke

nenájdete, ale zato sa môzete spolocne dozvediet, co
majú schopnosti sociálneho kontaktu spolocné s

fajcením, pozívaním alkoholickych nápojov a uzívaním
drog. A to je mozno vhodná chvíla pre zaciatok dialógu….
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POZNAJ riziká FAJCENIA

Aké sú pocity pri fajcení?
Cigarety obsahujú nikotín, ktory spôsobuje, ze fajciar sa cíti culy a neospaly. Nikotín totiz
cloveku dodáva pocit zivosti a veselosti a na vela ludí pôsobí tiez ukludnujúcim úcinkom. Dá
sa tiez povedat, ze nikotín aj nezanedbatelne zahána pocit hladu. Pri vdychovaní dymu z
cigariet stací niekolko sekúnd, aby sa nikotín dostal do mozgu, kde vyvoláva chemickú
reakciu, ktorá spôsobuje vylucovanie zvyseného mnozstva adrenalínu. Tento hormón má na
svedomí zrychlenie tepu srdca, zúzenie ciev a zvysenie krvného tlaku. Tento úcinok trvá asi
tak 30 minút. 

Aké sú riziká spojené s fajcením?
Zuzovanie ciev a zvyseny krvny tlak predstavujú v pokrocilejsom veku nábeh na bolesti v
koncatinách, zvysujú riziko na krvácanie do mozgu alebo na srdcovy infarkt. Decht, ktory je
tiez obsiahnuty v cigaretách, tvorí velké nebezpecenstvo pre dychacie cesty. Pri vdychovaní
cigaretového dymu stráca ochranná pokryvka sliznice svoju funkciu. Preto musí fajciar
vykaslávat sám - bez prirodzenej ochrany organizmu- drobné castice prachu a hlienu. Stále
silnejsí kasel poskodzuje plúcne skliepky a tym nastáva zvysené riziko pre vznik zápalu
priedusiek a rakoviny

Konstatovanie
Pri fajcení cigariet núti fajciar svoje blízke okolie fajcit s ním. Riziko vzniku rakoviny u
pasívnych fajciarov je az o 20 % väcsie ako u nefajciarov. 
To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú alebo spia v miestnosti, kde sa fajcí.
Pasívne fajcenie je pre nenarodené dieta rovnako nebezpecné
ako vlastné fajcenie. Plod raste pomalsie a dosahuje tiez
nizsiu pôrodnú hmotnost. 

Závislost na tabaku? 
Fajcenie vyvoláva závislost na tabaku uz vo velmi
krátkom case, pretoze organizmus si na tabak zvyká
takmer okamzite. Bez toho, aby ste si to uvedomovali,
zacínate viac a castejsie fajcit, aby ste dostali ten isty
pocit. Ak nepodlahnete a nezacnete viac a castejsie
fajcit, dostavia sa abstinencné príznaky akymi je
napr. nepokoj, pretoze povzbudzujúci úcinok cigarety
sa nedostaví. Ukludnujúci pocit, ktory cigarety väcsine
fajciarov poskytujú, nie je nic iné ako zmiznutie
abstinencnych príznakov, ktoré boli vyvolané práve
fajcením.
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POZNAJ riziká ALKOHOLU

Aké sú pocity pri pozití alkoholickych nápojov?
Po pozití jedného alebo dvoch pohárikov alkoholickych nápojov sa cítite povzbudení, uvolnení
a bujarí. Telo reaguje na alkohol zrychlenym pulzom srdca a dychom. Ak pokracujete dalej v
pozívaní alkoholickych nápojov, cítite este väcsiu bezstarostnost. tazko odhadujete situácie,
máte pomalsie reakcie, koordinácie pohybov a ovládanie svalov neprebiehajú ako by mali.
Velké mnozstvo alkoholu v krvi spôsobuje nekontrolovatelné pohyby a tiez pozorovanie
okolitého sveta, chôdza a rozprávanie prebiehajú velmi obtiazne. U niektorych ludí alkohol
vyvoláva pocity sklúcenosti. Alkohol pracuje rychlejsie u zien, pretoze zensky organizmus
obsahuje menej tekutín a alkohol dosahuje vyssie promile. Rovnaky efekt má alkohol na
mladych ludí. 

Aké sú riziká spojené s pozívaním alkoholu?
Pozívanie alkoholu má negatívny úcinok na pecen a pri castej konzumácii alkoholickych nápo-
jov dochádza k nenapravitelnym poskodeniam. Tiez mozog a cely nervovy systém trpí pod
vplyvom alkoholu. Môze sa stat, ze si vôbec nepamätáte veci, ktoré sa prihodili pred
niekolkymi minútami. Postupom casu si nepamätáte celé casové obdobia a vymyslate si
vyhovorky, ktoré by vyplnovali »diery« v pamäti. Pokial ani vtedy neprestanete s pitím alko-
holickych nápojov, pamät sa Vám bude neustále zhorsovat a celá situácia môze viest k pred-
casnej demencii alebo k ochoreniu Korsakovovym syndrómom. Bola taktiez preukázaná
súvislost medzi pozívaním alkoholu a rakovinou ústnej dutiny, hrdla alebo pazeráka.
V Belgicku ludia pozívajú alkoholické nápoje v krcmách, pri slávnostiach, pri zábave.

Rodiny s rôznym zázemím majú aj rôzne zvyky tykajúce sa pozívania
alkoholickych nápojov. Tieto rozdiely sú dané aj v rôznych

kultúrach: v niektorych krajinách ludia nepijú casto, ale vela.
Na slávnosti niektorí ludia vypijú viac alkoholu ako niekto

iny za cely tyzden. Aj s takymto správaním sú spojené
riziká: taky clovek je opity, na druhy den má stav

poopilosti a organizmus musí v krátkej dobe zneutra-
lizovat a spracovat velkú dávku alkoholu. Pre mla-
dych ludí, ktorí prevzali zvyky od rodicov, je velmi
tazké nájst rovnováhu v kombinácii vlastnej a bel-
gickej kultúry.

5 rád pri pozívaní alkoholu
1. pite maximálne 15 az 20 pohárikov za tyzden
2. aspon 2 dni v tyzdni nepite ziaden alkohol
3. pite alkohol iba pre pôzitok a nie pre »zapíjanie pro-

blémov«
4. pite iba vo svojom volnom case a nie pocas pracovnej

doby
5. nepite ak ste tehotná alebo sa pokúsate otehotniet.
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POZNAJ riziká MARIHUANY

Aké sú úcinky marihuany?
Hasis uvolnuje napätie, prinása pocit bezstarostnosti a mení u cloveka pohlad na veci okolo
seba; to znamená, ze farby sa stávajú intenzívnejsími, hudba sa zdá byt krajsia. Tiez sa mení
uvedomenie si casu a priestoru. Hasis povzbudzuje fantáziu. Nemôzete sa dobre sústredit na
veci, ktoré Vás velmi nezaujímajú a rovnaké je to aj s logickym myslením. Udalosti, ktoré sa
stali pred pár minútami, lahko zabúdate. Pocitujete väcsiu chut k jedlu, najmä na sladké.
THC, omamná látka v marihuane, pôsobí na svaly, ktoré ochabujú, a preto pocitujete tazkost
v nohách a paziach. Tento stav je sprevádzany suchom v ústach, zacervenaním ocí a zry-
chlenym dychom. 

Aké sú riziká spojené s uzívaním marihuany?
Uzívatel marihuany dobre vie, ze na rozdiel od inych drog nie je nutné zvysovat dávky pre
dosiahnutie rovnakého úcinku. Pravidelní uzívatelia hasisa potrebujú dokonca casom mensie
dávky. Je ale viac ako bezné, ze uzívatelia marihuany castejsie a viac berú drogu, pretoze
chcú byt takmer bez prestania pod vplyvom. Po silnej dávke sa cítite popudliví, nepokojní a
zle spíte. Najzávaznejsím nebezpecenstvom marihuany je, ze ju mládez berie, pretoze si
myslí, ze jej pomôze zabudnút na problémy. Môze sa zdat, ze marihuana je lahko dostupná
látka, ktorá cloveku pomáha, aby sa cítil lepsie. Ale po urcitom case (niekedy az po niekolkych
rokoch) spozorujete, ze sa vlastne vôbec nic nezmenilo, naopak je viac nez pravdepodobné,
ze ste v tom okamihu uz vázne závislí na droge. 
Fajcenie hasisa alebo marihuany má negatívne úcinky na plúca a hlavne spôsob fajcenia
(hlboké vdychovanie a podrzanie dymu v plúcach) spôsobuje vázne posko-
denie dychacích orgánov. Casto sú úcinky celkom iné, ako by ste
ocakávali a to vdaka nepredvídatelnym okolnostiam. Môzete sa
cítit zle a môzete pocitovat aj strach. Omamná látka tiez
ovplyvnuje krátkodobú pamät, koncentráciu a schopnost
logického myslenia. Fajcenie marihuany nejde dohromady
so zamestnaním alebo stúdiom. To platí aj pre riadenie
motorovych vozidiel. 
Aj ked je pomerne bezné, ze studenti na strednych
skolách obcas experimentujú s marihuanou, väcsina
z nich s fajcením marihuany po case (aj po rokoch)
prestane. Silné (kazdy den) alebo pravidelné uzí-
vanie (kazdy tyzden alebo niekolkokrát za mesiac)
casto otvára dvere k prechodu na uzívanie inych,
nebez-pecnejsích drog. Mládez z inych krajín je
obycajne velmi opatrná, ked sa dostane do styku
s belgickym spolocenskym súzitím, pretoze nechcú
uskodit svojmu vztahu so skolou. Ale v okamihu,
kedy sa v skole vyskytnú problémy, sa marihuana
stáva silnym lákadlom. A vo svojej zranitelnej pozícii je
cesta k inym drogám velmi krátka. 
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POZNAJ riziká LIEKOV

Aké úcinky majú lieky na organizmus?
Úcinky liekov znáte vlastne uz predtym nez ich zacnete uzívat. Lieky slúzia ako pomoc pri
liecení nemocí ci ochorenia. Niektoré lieky majú ale psychoaktívne úcinky, to znamená, ze
pôsobia na ludsky nervovy systém. Takymi liekmi sú napr. tabletky na spanie, utlmujúce lieky
alebo lieky proti bolesti. Alebo práve naopak – také lieky povzbudzujú organizmus a spô-
sobujú, ze nie ste ospalí. Lieky na upokojenie, ako uz názov napovedá, ukludnujú organizmus
a zmiernujú pocity strachu a nepokoja. Na druhej strane sa cítite unavení a ochabujú Vám
svaly. Organizmus si na tieto omamné látky zvyká velmi rychlo, uz po 2 tyzdnoch telo potre-
buje vyssiu dávku k dosiahnutiu rovnakého úcinku.

Aké sú riziká spojené s uzívaním liekov?
Úcinky a vedlajsie úcinky liekov si môzete precítat v návode na pouzitie. Tento tenky biely
letácik nájdete v balení od lieku. Návod na pouzitie je casto napísany zlozitym jazykom, kto-
rému nie vzdy porozumiete, aj kedy dobre hovoríte po holandsky. Ked sa za niekolko
dnov/tyzdnov cítite lepsie, zvysok lieku odlozíte do domácej lekárnicky. Stáva sa, ze ochorie
aj niekto iny z rodiny a doberie zostatok lieku, ktory Vám tak pomohol. Toto skryva pre dotyc-
ného clena rodiny velké nebezpecenstvo, pretoze liek môze mat neznáme úcinky, hlavne
pokial ide o psychoaktívny liek. Vedlajsie úcinky dlhodobého uzívania môzu viest k silnej
bolesti hlavy, únave, depresívnym pocitom a poruchám zraku. Omamné prostriedky ovplyv-
nujú tiez city a pocity ako je radost, láska a spokojnost. Pri dlhodobom uzívaní dochádza k
psychickej závislosti – telo vlastne liek nepotrebuje, ale dusa áno. 

Belgicko má spochybnené prvenstvo v Európe co sa tyka lahkého
obdrzania psychoaktívnych liekov na predpis. Ak ste boli zvyknutí

zit v krajine, kde nebolo mozné podobné lieky uzívat, potom
musíte byt velmi opatrní. Vzdy sa poradte s lekárom, na co

presne liek pôsobí a preco ho máte uzívat. Ked lieky
volne kupujete alebo ich dostanete, vzdy sa pytajte,

aby Vám niekto pomohol prelozit návod na pouzitie
alebo aby Vám vsetko dobre vysvetlil. Nikdy nepo-
dávajte psychoaktívne lieky niekomu inému bez
podrobného vysvetlenia lekára, ani clenovi rodiny.
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POZNAJ RIZIKÁ AMFETAMÍNOV

Aké majú amfetamíny úcinky?
Speed alebo iné amfetamíny spôsobujú, ze sa cítite veselí, aktívni, pohotoví a sebavedomí.
Lahko sa Vám hovorí a nachádzate tie správne slová a tému rozhovoru. Máte dlhsiu vydrz,
takze nepotrebujete íst skoro spat, pocity hladu a únavy miznú. Môze sa Vám zdat, ze sa
Vám vsetko lepsie darí, po telesnej aj po dusevnej stránke. Dochádza k zrychleniu tepu srdca
a k zvyseniu telesnej teploty, máte rozsírené ocné zornice a cítite napätie vo svaloch. Z tohoto
dôvodu môzete pocitovat strnulé celuste, sklbanie nervov v oblicaji a niekedy Vám aj skrípu
zuby. Úcinky amfetamínov sa zacínajú prejavovat asi po 20 minútach po prehltnutí tabletky a
trvajú 4 az 8 hodín. 

Aké sú riziká spojené s uzívaním amfetamínov?
Amfetamíny sú látky, ktoré vyvolávajú závislost: potrebujete stále väcsiu dávku k dosiahnutiu
rovnakého efektu. Typické je to, ze ak chcete skoncit alebo znízit dávku, cítite sa zle. Na
zaciatku sa Vám dobre nedarí bavit sa na zábave alebo párty bez uzívania drog. Ak zacnete
pravidelne uzívat speed, problémy so spánkom a jedlom sú nevyhnutné; máte bolesti hlavy,
zvyseny tep, nadmerne sa potíte, cítite sa nekludní a máte závraty. Amfetamíny tiez zvysujú
telesnú teplotu. Rovnako ako pri uzívaní tabliet XTC môze pozívanie amfetamínov viest k
prehriatiu organizmu; tento problém je velmi vázny a velmi tazko sa ho clovek zbavuje. Nie
je ziadnou vynimkou, ze pri velkych techno alebo ravepárty musí byt niekolko mladych ludí
prevezenych na pohotovost kvôli silnému prehriatiu organizmu. Okrem toho predstavujú
amfetamíny tiez nadmernú zátaz pre srdce. 
Najväcsie nebezpecenstvo v súvislosti s tabletami XTC a amfetamí-
nami je, ze sa na trhu vyskytuje nepreberné mnozstvo takychto
druhov tabletiek a ze si uzívatel nie je isty, aké látky presne
aká tabletka obsahuje. Niektorá tabletka vyzerá ako tá
predchádzajúca, ale dávka môze byt ovela vyssia
alebo nizsia, takze aby ste pocitovali úcinok, musíte
si vziat este jednu tabletku. Je velmi dôlezité, aby
rodicia a deti spolu hovorili o uzívaní amfetamínov
a tabletiek XTC, s ktorymi sa zarucene mládez na
diskotékach alebo oslavách stretne. Kazdopádne
sa nejedná o jednoduchy dialóg, nech uz

pochádzate z inej krajiny alebo nie. Drogy sa
zacali uzívat pre zábavu a pôzitok. Nie je tiez

mozné, aby ste niekomu prikázali ako sa má bavit.
Preto je velmi dôlezité si uvedomit, ze v nasej
spolocnosti otvorenej komunikácie je postoj k
drogám zálezitostou hladania rovnováhy medzi
úcinkami drog, rizikami a následkami ich uzívania.
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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

Táto brozúra vznikla s podporou Európskej komisie 
Za projekt zodpovedá: LWL-integrative Drogenhilfe, Nemecko. 
Informácie o drogách sú ciastocne získané z internetovej stránky: www.je l l inek .be. De Sleutel je soucástou organizácie 

Adresa nasej organizácie
De Sleutel -  Hundelgemsesteenweg 1, Merelbeke, 09-231 82 91
p r e v e n t i e . d e . s l e u t e l @ f r a c a r i t a . o r g -  w w w . d e s l e u t e l . b e


