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l. ŠTÁDIUM POČIATO ČNÉ



Jedinec v tomto štádiuzaznamenáva prvý 
kontakt s drogou. Experimentuje v snahe
získať nové skúsenosti a zážitky. Častým 
dôvodom je aj podľahnutie tlaku 
rovesníckej skupiny. Prevládajú príjemné
pocity nad obavami z následkov. 
Konzumácia drogy je nepravidelná a 
správanie neukazuje žiadne viditeľné
zmeny s výnimkou drobných klamstiev. 
Najčastejšou vstupnou drogou je 
marihuana.



2. 2. ŠŠTTÁÁDIUM  DIUM  -- ZAUJATIE ZAUJATIE 
DROGOUDROGOU



Droga sa pomaly stáva súčasťou
každodennéhoživota a stupňuje sa túžba
prežívať príjemné pocity utvorené
pôsobením drogy. Začína proces zvyšovania
dávok. Na rozdiel odprvého štádia môžeme
pozorovať zmenysprávania. Konzument 
drogy prestáva javiť záujemo svoje okolie, 
prácu, školu, rodinu, záujmy. Stráca
motiváciua začína vyhľadávať seberovných. 



Užívanie drogy je plánované a pomaly ale 
iste nevyhnutné. Konzument vedie dvojitý 
život, stráca starých priateľov, je náladový 
a agresívny. Klamstvá súčorazčastejšie a 
objavujú sa prvé krádeže. Poeufórii
spôsobenej drogou nastupuje nepokoj, 
ktorý vzniká odznením jej účinkov. 
K marihuane sa pridružujú amfetamíny a 
barbituráty.



3. 3. ŠŠTTÁÁDIUM  DIUM  -- ROZVOJ ROZVOJ 
ZZÁÁVISLOSTIVISLOSTI



Užívanie drogy sa stáva každodennou
nevyhnutnosťou a konzument je nútený neustále 
zvyšovať dávky potrebné na dosiahnutie eufórie. 
Väčšie dávky znamenajú zvýšenie finančných
výdavkov. Peniaze získava napríklad krádežami, 
predajomdrog, ale aj prostitúciou. Objavuje sa
"FLASH BACK" (opätovný záblesk) kedy sa stav po 
požití drogy VRÁTI aj bez jej skutočného užitia. 
FLASH BACK je typický najmä pre konzumentov
halucinogénov (napr. LSD). Zaznamenávame
prípady predávkovania, ktoré môžu končiť smrťou. 
Začínajú byť časté abstinenčné príznaky a zdravotný
stav konzumenta sa rapídne zhoršuje.



Väčšie dávky drogy spôsobujú aj zvýšenie
tolerancie organizmu a odvykanie je často 
neúspešné. V tomto štádiu závislosti dochádza k 
výrazným zmenám v správaní. Konzument už
pokladá sám seba za narkomana, neustále sa
stupňujú konflikty s okolím, opúšťa prostredie
netoxikomanov a neustále klesá jeho sebaúcta. 
Objavujú sa samovražedné pokusy. K drogám 
typickým pre druhé štádium pristupujú
halucinogény (LSD, Fencyklidín) kokaín, heroín.



4. 4. ŠŠTTÁÁDIUM KONEDIUM KONE ČČNNÉÉ



Konzument je absolútne podriadenýdroge. 
Siaha po nej preto, aby dosiahol „normálny
stav“ napriek vysokým dávkam
návykových látoksa čoraz zriedkavejšie
objavuje eufória a príjemné pocity. 
Užívanie drog je nekontrolovateľné a často 
dochádza k predávkovaniu. Pokusy o 
odvykanie nemajú šancuna úspechbez 
pomoci odborníkov. Zdravotné problémy 
prechádzajú do chronického štádia (sú
trvalé).



Narkoman sačasto dostáva do rozporovso
zákonom, je agresívny, vzťahovačný, 
máva nekontrolovateľné výbuchy hnevu
a výpady pamäti. Trpí hlbokými
depresiami a východisko z pre neho
neriešiteľnej situácie môže hľadať
v pokusocho samovraždu. Narkoman v 
tomto štádiuzávislosti má predsebou len 
dve cesty. Prvou je liečenie a druhou je 
smrť. Tretia cesta neexistuje.


