


Наркоманія перетворилась в одну із самих серйозних проблем 

сучасного суспільства. 

Вона знищила творчі сили мільйонів молодих людей. 

Це чудовисько схильне знищити людину як фізично, так і психічно. 

Наркоманія така ж небезпечна, як невиліковні хвороби. 

Такі хвороби можуть убити людину, 

а наркотик не тільки знищує наркомана, 

але й приносить біль і страждання близьким.

Насолода, яку дають наркотики, дуже скороминуща. 

Задоволення швидко переходить в залежність. 

Пристрасть до наркотиків призводить до обману, 

крадіжок, непереборного бажання наступної дози. 

Для задоволення цього бажання наркоман готовий піти 

на антигромадські й антидержавні дії.

Пристрасть до наркотиків найбільш поширена 

у підлітків і молодих людей віком від 15 до 25 років. 

В окремих випадках на гачок наркотиків 

потрапляють навіть дев’ятилітні діти.



1. Арешт за зберігання наркотиків
Наркоман наражається на ризик бути заарештованим за зберігання наркотиків і, 

в залежності від кількості та типу наркотику, 

вам може бути пред'явлено звинувачення у правопорушенні за ст.307 ККУ, 

якщо ж ви зберігали наркотики з метою збуту, вам може загрожувати 

тюремне ув'язнення на термін від 3 х до 7-ми років. 

Навіть якщо ви уникнете в'язниці, вас все одно може чекати штраф, 

лікування в спеціалізованій клініці і подальша перспектива жити з судимістю.

2. Арешт за інші злочини, пов'язані з наркотиками 
Багато наркоманів, яким вдається уникнути арешту за зберігання, 

вживання або збут наркотиків, все одно мають проблеми з законом через інші причини. 

Тюрми України сповнені людей, які були заарештовані за крадіжки, грабежі або розбої, 

коли намагалися відібрати гроші або товари, які можуть бути продані, 

щоб зібрати гроші на наркотики. В інших випадках людина може бути заарештована

за напад або інший тип насильницьких злочинів, діючи під впливом наркотиків. 

Наркоман може навіть бути заарештований за проституцію, 

до якої він / вона вдаються, щоб купити наркотики. 



3. Фізична залежність

Наркотики є сильнодіючими речовинами, що викликають звикання. 

Використання наркотиків викликає серйозні порушення 

в системах і біологічних процесах організму, особливо в хімії мозку. 

Щоб впоратися з цими збоями, тіло компенсує, регулюючи свою хімію з точки зору гормонів, 

нейротрансмітерів і інших речовин. 

4. Емоційна залежність 

Люди зазвичай починають вживати наркотики як спосіб вирішити різні життєві проблеми, 

такі як нещасна сімейне життя, стрес на роботі або соціальний тиск. 

Але наркотики не допомагають впоратися з проблемами –

такий метод тільки маскує біль і порожнечу. 

Згодом, використовуючи наркотики для вирішення емоційних травм, 

людина стає все більш залежною від наркотиків 

як від неправильного механізму вирішення проблем. 



5. Крах особистих відносин
Наркотики змінюють людину і вони роблять це у багатьох відношеннях. 

Одна зі сфер, яка зазнає змін - це особистість людини, його характер, 

звички, емоції, бажання. «Новий досвід», який переживає наркоман зазвичай змінює його світогляд. 

Людина змінюється настільки, що друзі і сім'я наркомана можуть відчувати себе, 

як ніби вони не знають цю людину. 

Наркомани також схильні приховувати свою діяльність - де вони були і з ким. 

Втрата довіри і спільних точок дотику з колишнім колом спілкування, 

призводить до того, що наркоман стає відчуженим від сім'ї і друзів. 

6. Погіршення здоров'я
Наркотики можна легко визнати отрутою і цей факт відображає термін, 

«наркотичне отруєння», який використовується для позначення стану під впливом наркотиків. 

Коли людина продовжує вживати наркотики протягом тривалого періоду, 

він або вона буде, як правило, мати слабкий імунітет, з усіма наслідками, 

що випливають звідси. 

Наркомани зазвичай також страждають від проблеми погіршення здоров'я 

бо вони виявляються психологічно не в змозі 

належним чином дбати про себе і своє здоров'я, 

від ігнорування простих правил гігієни, крім того, 

наркомани часто позбавляють себе повноцінного відпочинку.  



7. Величезні витрати
Наркотики є дорогим задоволенням для повсякденного вживання, 

тому наркоман повинен мати досить багато грошей, щотижня, щодня або навіть кілька разів в день. 

Ви здивуєтеся, якщо підрахуєте скільки приблизно витрачає наркоман на наркотики! 

Наркоманом бути не вигідно! Інші важливі сфери вашого життя будуть страждати, 

тому що більшість, а швидше за все і всі ваші гроші, будуть витрачатися на наступну дозу. 

Дуже часто, як уже згадувалося вище, наркомани скоюють різні злочини, 

щоб роздобути кошти на наркотик. 

8. Нещасні випадки 
Люди, що вживають наркотики, мають набагато більше шансів 

опинитися в автомобільній аварії або іншої аварії, наприклад, 

під час роботи за виробничим верстатом, що може привести до серйозних 

або навіть смертельним каліцтв. Люди, що вживають наркотики, 

не бачать світ навколо них так яскраво і чітко, як вони повинні бачити, 

тому що наркотик часто послаблює зорове і слухове сприйняття. 



9. Розтрата потенціалу наркоманом 
Навіть якщо наркоману вдається уникнути серйозних судових ускладнень і арешту, 

існує ще простий факт, що полягає в тому, що наркотики не дають нормально розвиватися людині. 

Систематичне вживання наркотиків кардинальним чином змінює всю систему пріоритетів людини, 

не даючи йому досягати бажаних цілей: повноцінний догляд і увагу батькам, 

створення своєї сім'ї, кар'єрний ріст на роботі, повноцінна навчання. 

10. Передозування
Нарешті, існує постійна загроза передозування. 

Наркомани зазвичай страждають від передозування, 

яка часто закінчується смертельним результатом, 

тому що наркоман постійно змушений підвищувати дозу, для того, 

щоб повернути стан ейфорії. 

Це, в свою чергу, природно веде до передозування. 


