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KarakteristikeKarakteristike narkomanijenarkomanije

Sta je narkomanija ? 

❖Narkomanija je stanje periodicnog ili hronicnog trovanja, stetnog za
pojedinca, kao i za drustvo, prouzrokovanog ponavljanim
uzimanjem prirodnih ili sintetickih droga. 

samog i po njegovu okolinu i drustvo.
KarakteristikeKarakteristike narkomanijenarkomanije

➢Neodoljiva zelja za uzimanjem droge i da se droga nabavi po 
svaku cenu; 

➢Postojanjem tolerancije, usled dugotrajnog uzimanja droge , sa 
tendencijom da se doza droge povecava; 

➢Postojanje psihicke ili fizicke, ili i psihicke i fizicke u zavisnosti; 
Pojava apstinencijalnog sindroma posle naglog prekida uzimanja 

droge;



❖ Razlozi prvog uzimanja droge i daljeg eksperimentisanja ?  

1.Radoznalost; 
2.Druzenje sa narkomanima, cesto u vidu zelje za 

ocuvanjem prijateljstva sa vrsnjacima koji uzimaju drogu;
3.Sugestija induktora (starijeg, iskusnijeg narkomana);
4.Licna nesigurnost; 4.Licna nesigurnost; 
5.U cilju samoanalize;
6.Potreba za dokazivanjem “zrelosti”;
7.Buntovnistvo;
8.Oslobadjanje od osecanja dosade;
9.Nespremnost za suocavanje sa problemima u porodici ili 

skoli;
10.Ili zbog drugih losih medjuljudskih odnosa u uzem ili 



●● Kako se razvija zavisnost od droga ?  Kako se razvija zavisnost od droga ?  

❏❏ Zloupotreba droga u adolescenciji obicno prolazi kroz 5 faza:  Zloupotreba droga u adolescenciji obicno prolazi kroz 5 faza:  

❏❏ FAZA POSMATRACA FAZA POSMATRACA -- koja pocinje radoznaloscu, koja je pracena koja pocinje radoznaloscu, koja je pracena 
nedovoljnom informisanoscu mlade osobe. nedovoljnom informisanoscu mlade osobe. 

❏❏ FAZA PRVOG OPROBAVANJA FAZA PRVOG OPROBAVANJA -- u kojoj mlada osoba stice prva iskustva sa u kojoj mlada osoba stice prva iskustva sa 
drogama (ili alkoholom) najcesce u drustvu vrsnjaka. Bez dovoljno drogama (ili alkoholom) najcesce u drustvu vrsnjaka. Bez dovoljno 
razvijenog samopouzdanja i iz snazne zelje da se osveti prihvacenom medju razvijenog samopouzdanja i iz snazne zelje da se osveti prihvacenom medju 
vrsnjacima koji uzimaju drogu, mlada osoba ih sve cesce imitira. vrsnjacima koji uzimaju drogu, mlada osoba ih sve cesce imitira. 

❏❏ FAZA EKSPERIMENTISANJA FAZA EKSPERIMENTISANJA -- mlada osoba uci kako da koristi droge i otkriva mlada osoba uci kako da koristi droge i otkriva 
da pomocu njih moze da menja svoje raspolozenje. Koristi ih povremeno, da pomocu njih moze da menja svoje raspolozenje. Koristi ih povremeno, 
obicno samo vikendom i iskljucivo u drustvu, na zurkama, kada neko drugi obicno samo vikendom i iskljucivo u drustvu, na zurkama, kada neko drugi 
nabavi i donese drogu. U ovoj fazi se obicno koriste tzv. “Uvodne droge” nabavi i donese drogu. U ovoj fazi se obicno koriste tzv. “Uvodne droge” 
(alkohol, duvan, marihuana i lekovi za smirenje). (alkohol, duvan, marihuana i lekovi za smirenje). 



❏❏ PERIOD ZAPOCINJANJA REDOVNE UPOTREBE TJ. ZLOUPOTREBE PERIOD ZAPOCINJANJA REDOVNE UPOTREBE TJ. ZLOUPOTREBE --
karakterise zudnja za drogom, odnosno njenim efektima. Mlada osoba, na osnovu karakterise zudnja za drogom, odnosno njenim efektima. Mlada osoba, na osnovu 

sopstvenog iskustva, razvija svoj licni odnos prema drogi, nalazi svoje izvore za sopstvenog iskustva, razvija svoj licni odnos prema drogi, nalazi svoje izvore za 

nabavku, ima svoj pribor. Koriscenje droge ne vezuje vise za grupu vrsnjaka vec nabavku, ima svoj pribor. Koriscenje droge ne vezuje vise za grupu vrsnjaka vec 

za odredjene situacije kada zeli da se “opusti”. Drogu koristi svakog vikenda, a za odredjene situacije kada zeli da se “opusti”. Drogu koristi svakog vikenda, a 

ponekada i radnim danom. Sve se vise udaljava od porodicnih, skolskih i ponekada i radnim danom. Sve se vise udaljava od porodicnih, skolskih i 

drustvenih obaveza i vrednosti.  drustvenih obaveza i vrednosti.  

❏❏ PERIOD ZAVISNOSTIPERIOD ZAVISNOSTI -- Mlada osoba gubi kontrolu nad svojim zivotom. Sve Mlada osoba gubi kontrolu nad svojim zivotom. Sve 

njene misli i aktivnosti su usredsredjene na nabavku i koriscenje droge. Kada ne njene misli i aktivnosti su usredsredjene na nabavku i koriscenje droge. Kada ne 

moze da dodje do droge, ispoljava se apstinencijalna kriza i neraspolozenje. moze da dodje do droge, ispoljava se apstinencijalna kriza i neraspolozenje. 

Kada nema droge ova mlada osoba se oseca bolesnom, apaticna je, umorna i Kada nema droge ova mlada osoba se oseca bolesnom, apaticna je, umorna i 

zna da je jedini nacin da olaksa patnje ponovnim uzimanjem droge. Postoji zna da je jedini nacin da olaksa patnje ponovnim uzimanjem droge. Postoji 

snazna potreba i pritisak da se droge uzmu, da bi se osoba smirila, da bi se snazna potreba i pritisak da se droge uzmu, da bi se osoba smirila, da bi se 

izbegla kriza.izbegla kriza.







LSD EFEKATLSD EFEKAT



RAZNE VRSTE HALUCINACIJARAZNE VRSTE HALUCINACIJA



➢➢ NAJCESCI  NAJCESCI  OBLICI OBLICI ANTISOCIJALNOG  PONASANJA ANTISOCIJALNOG  PONASANJA 
NARKOMANA ?  NARKOMANA ?  

1.1. Lazi i obmannjivanja; Lazi i obmannjivanja; 
2.2. Zapostavljanje licne higijene i skole;Zapostavljanje licne higijene i skole;
3.3. Otudjenje stvari; Otudjenje stvari; 
4.4. Kradja; Kradja; 4.4. Kradja; Kradja; 
5.5. Prosjacenje;Prosjacenje;
6.6. Obijanje apoteka;Obijanje apoteka;
7.7. Prostituisanje; Prostituisanje; 
8.8. Distribucija droge (dilovanje) Distribucija droge (dilovanje) 
9.9. Neovlascena proizvodnja, prerada i prodaja droga;Neovlascena proizvodnja, prerada i prodaja droga;
10.10.Krijumcarenje; Krijumcarenje; 
11.11.Falsifikovanje recepata. Falsifikovanje recepata. 



NajčešćiNajčešći mentalnimentalni poremećajiporemećaji kodkod narkomananarkomana::

1. 1. psihopatološkepsihopatološke pojavepojave ((vizijevizije, , iluzijeiluzije, , halucinacijehalucinacije, , strahstrah, , 
dezorijentisanostdezorijentisanost, , panikapanika,...);,...);
2. 2. depresijadepresija
3. 3. pokušajipokušaji samoubistvasamoubistva
4. 4. psihozepsihoze4. 4. psihozepsihoze
5. 5. karakternekarakterne promenepromene..





❖❖ TOKSIKOMANIJATOKSIKOMANIJA -- je stanje periodicne ili hronicne intoksikacije je stanje periodicne ili hronicne intoksikacije 

izazvane potrebom osobe za nekom psihoaktivnom, toksicnom supstancom izazvane potrebom osobe za nekom psihoaktivnom, toksicnom supstancom 
kao i njemom duzom zloupotrebom. Toksikomanija moze dovesti do kao i njemom duzom zloupotrebom. Toksikomanija moze dovesti do 
ostecenja organizma i do fizickog, intelektualnog, duhovnog i moralnog ostecenja organizma i do fizickog, intelektualnog, duhovnog i moralnog 
propadanja licnosti toksikomana. Najpoznatije toksikomanije su: alkoholizam, propadanja licnosti toksikomana. Najpoznatije toksikomanije su: alkoholizam, 
narkomanija i nikotinska zavisnost.  narkomanija i nikotinska zavisnost.  

❖❖ HABITUACIJA DROGEHABITUACIJA DROGE -- je patoloska zelja za zloupotrebom hemijskih je patoloska zelja za zloupotrebom hemijskih 

supstanci koja rezultuje pre psiholoskom nego fizioloskom zavisnoscu. supstanci koja rezultuje pre psiholoskom nego fizioloskom zavisnoscu. 
Habituairani korisnik moze iskusiti nelagodnost slicnu povlacenju droga. Habituairani korisnik moze iskusiti nelagodnost slicnu povlacenju droga. 



LAKE LAKE I TESKE DROGEI TESKE DROGE -- predstavljaju podelu psihoaktivnih droga. Pojam predstavljaju podelu psihoaktivnih droga. Pojam 

teske droge se koristi za droge koje stvaraju fizicku zavosnost, dok se pojam lake teske droge se koristi za droge koje stvaraju fizicku zavosnost, dok se pojam lake 
droge koristi za one droge koje izazivaju blagu psiholosku zavisnost ili je ne droge koristi za one droge koje izazivaju blagu psiholosku zavisnost ili je ne 
izazivaju uopste.   izazivaju uopste.   

●● TESKE DROGETESKE DROGE -- primeri teskih droga su heroin, morfijum, kokain i primeri teskih droga su heroin, morfijum, kokain i 

metamfetamin. Alkohol i nikotin (duvan) se takodje svrstavaju u teske droge metamfetamin. Alkohol i nikotin (duvan) se takodje svrstavaju u teske droge metamfetamin. Alkohol i nikotin (duvan) se takodje svrstavaju u teske droge metamfetamin. Alkohol i nikotin (duvan) se takodje svrstavaju u teske droge 
zbog toga sto izazivaju zavisnost i opasne su po zdravlje. Postoji veca zbog toga sto izazivaju zavisnost i opasne su po zdravlje. Postoji veca 
mogucnost predoziranja, i nose brojne zdravstvene rizike, ukljucuju smrt.   mogucnost predoziranja, i nose brojne zdravstvene rizike, ukljucuju smrt.   

●● LAKE DROGE LAKE DROGE -- primeri lakih droga su kanabis, meskalin, psilocibin. primeri lakih droga su kanabis, meskalin, psilocibin. 

Pojam lakih droga se najcesce upotrebljava za indijsku konoplju (marihuanu Pojam lakih droga se najcesce upotrebljava za indijsku konoplju (marihuanu 
ili hasis) jer nije povezana sa smrtnim slucajevima, niti kriminalom i nasiljem ili hasis) jer nije povezana sa smrtnim slucajevima, niti kriminalom i nasiljem 
medju korisnicima, niti postoje dokazi da izaziva fizicku zavisnost. medju korisnicima, niti postoje dokazi da izaziva fizicku zavisnost. 



★★ MOTIVI POCETKA UPOTREBE PSIHOAKTIVNIH MOTIVI POCETKA UPOTREBE PSIHOAKTIVNIH 
SUPSTANCI  SUPSTANCI  

-- Najcesce se narkotici prvi put probaju u periodu puberteta. Radoznalost, zelja Najcesce se narkotici prvi put probaju u periodu puberteta. Radoznalost, zelja 
da se osete odrasli, da se izdvoje medju drugovima… To su najcesci motivi da se osete odrasli, da se izdvoje medju drugovima… To su najcesci motivi 
eksperimenata sa psihoaktivnim supstancama. Tinejdzer ne vidi opasnost u eksperimenata sa psihoaktivnim supstancama. Tinejdzer ne vidi opasnost u 
marihuani ili u tabletama, cak ni u heroinu, jer njegovi drugovi to uzimaju, a to marihuani ili u tabletama, cak ni u heroinu, jer njegovi drugovi to uzimaju, a to 
sto je protivzakonito daje svemu notu uzbudjenja i licne hrabrosti. Niko ne sto je protivzakonito daje svemu notu uzbudjenja i licne hrabrosti. Niko ne sto je protivzakonito daje svemu notu uzbudjenja i licne hrabrosti. Niko ne sto je protivzakonito daje svemu notu uzbudjenja i licne hrabrosti. Niko ne 
razmislja o posledicama. Poznati su slucajevi kada kriminalne grupe, namerno razmislja o posledicama. Poznati su slucajevi kada kriminalne grupe, namerno 
coveka pretvore u zavisnika sa ciljem da uspostave totalnu kontrolu nad njim. coveka pretvore u zavisnika sa ciljem da uspostave totalnu kontrolu nad njim. 
Vec posle mesec dana redovne upotrebe heroina, zelja da se bude pod Vec posle mesec dana redovne upotrebe heroina, zelja da se bude pod 
njegovim dejstvom postaje glavna preokupacija. Sve ostalo, zena, deca, njegovim dejstvom postaje glavna preokupacija. Sve ostalo, zena, deca, 
posao, roditelji, gubi svoj znacaj. A kad posao, roditelji, gubi svoj znacaj. A kad se pocne se pocne sa upotrebljavanjem, veoma sa upotrebljavanjem, veoma 
je tesko zaustaviti se, obicno prolazi nekoliko godina skandala, obmana, do je tesko zaustaviti se, obicno prolazi nekoliko godina skandala, obmana, do 
trenutka kada pacijent sam sebi prizna da je upao u klopku sa narkoticima. trenutka kada pacijent sam sebi prizna da je upao u klopku sa narkoticima. 



U slucaju dugotrajne zloupotrebe velike doze narkotika ili 
alkohola moguce su opasne komplikacije kao sto je epi 
napad, veliki problemi u radu jetre, delirijum, 
kardiovaskularni i respiratorni problemi, otok mozga, 
smrt.  

- DETOKSIKACIJA- omogucava da se organizam za 
kratko vreme ocisti od toksicnih supstanci, da se kratko vreme ocisti od toksicnih supstanci, da se 
nivelisu posledice upotrebe narkotika i obnove osnovni 
fizioloski procesi: san, apetiti, raspolozenje.



❏❏ FIZICKA ZAVISNOST FIZICKA ZAVISNOST 
Opijati (heroin, tramadol, kodein, metadon, opijum i morfijum), alkohol, Opijati (heroin, tramadol, kodein, metadon, opijum i morfijum), alkohol, 

benzodijazipini, u slucaju redovnog uzimanja stvaraju ne samo psihicku naviku benzodijazipini, u slucaju redovnog uzimanja stvaraju ne samo psihicku naviku 
vec i fizicku zavisnost. Smisao ove pojave je u preuredjenju metabolizma, vec i fizicku zavisnost. Smisao ove pojave je u preuredjenju metabolizma, 
fizioloskih procesa, promena receptora i nivoa neuromedijatora. Organizam moze fizioloskih procesa, promena receptora i nivoa neuromedijatora. Organizam moze 
da funkcionise samo pod dejstvom supstance, pad koncentracije dovodi do da funkcionise samo pod dejstvom supstance, pad koncentracije dovodi do da funkcionise samo pod dejstvom supstance, pad koncentracije dovodi do da funkcionise samo pod dejstvom supstance, pad koncentracije dovodi do 
razvoja krize, apstinentskog sindroma. Za svaku supstancu postoji niz specificnih razvoja krize, apstinentskog sindroma. Za svaku supstancu postoji niz specificnih 
simptoma, razlikuje se njihovo trajanje i intenzitet. Evo, npr ovako izgleda spisak simptoma, razlikuje se njihovo trajanje i intenzitet. Evo, npr ovako izgleda spisak 
simptoma opioidnog apstinentskog sindroma: nervoza, kijanje, zevanje, bolovi u simptoma opioidnog apstinentskog sindroma: nervoza, kijanje, zevanje, bolovi u 
misicima, nogu, ruku, u krstima, povracanje, nesanica… misicima, nogu, ruku, u krstima, povracanje, nesanica… 

..





OPASNOST OD RECIDIVA OPASNOST OD RECIDIVA 

Postoji izreka : “Sta moze da bude jace od heroina?” , odgovor je “Kriza Postoji izreka : “Sta moze da bude jace od heroina?” , odgovor je “Kriza 
od heroina”. Zista kada prezivi mucne manifestacije apstinentske krize, pacijent od heroina”. Zista kada prezivi mucne manifestacije apstinentske krize, pacijent 
proklinje heroin, dilere, prijatelje, sebe. Kune se da se vise nikada nece vratiti proklinje heroin, dilere, prijatelje, sebe. Kune se da se vise nikada nece vratiti 
narkoticima. Medjutim, vec posle 3narkoticima. Medjutim, vec posle 3--5 dana misljenje se cesto znacajno menja. 5 dana misljenje se cesto znacajno menja. 
Pojavljuje se zelja za narkoticima.   Pojavljuje se zelja za narkoticima.   

Opisno pacijenti to stanje opisuju kao “crv u glavi, rovac, sijalicu, metak, Opisno pacijenti to stanje opisuju kao “crv u glavi, rovac, sijalicu, metak, 
zelju”. Stalna secanja na to kako je bilo lepo pod dejstvom narkotika, zelju”. Stalna secanja na to kako je bilo lepo pod dejstvom narkotika, 
nezadovoljstvo trezvenim stanjem, promene raspolozenja, razdrazljivosti zbog nezadovoljstvo trezvenim stanjem, promene raspolozenja, razdrazljivosti zbog 
sitnica, nesanica ili snovi na temu narkotika, svi ti simptomi cine jezgro bolesti sitnica, nesanica ili snovi na temu narkotika, svi ti simptomi cine jezgro bolesti --
psihicku zavisnost, potreba za narkoticima. psihicku zavisnost, potreba za narkoticima. 







STADIJUMI ZAVISNOSTISTADIJUMI ZAVISNOSTI

-- POCETNI STADIJUM  STADIJUM ZAVISNOSTI OD NARKOTIKA  POCETNI STADIJUM  STADIJUM ZAVISNOSTI OD NARKOTIKA  

★★ Pocetni stadijum zavisnosti od narkotika karakterise gubitak kontrole nad Pocetni stadijum zavisnosti od narkotika karakterise gubitak kontrole nad ★★ Pocetni stadijum zavisnosti od narkotika karakterise gubitak kontrole nad Pocetni stadijum zavisnosti od narkotika karakterise gubitak kontrole nad 
upotrebom supstance. Covek tezi da sve cesce i jace oseti opijenost. upotrebom supstance. Covek tezi da sve cesce i jace oseti opijenost. 
Opijenost je glavni cilj, jer sve manji znacaj ima drustvo, mesto, atmosfera Opijenost je glavni cilj, jer sve manji znacaj ima drustvo, mesto, atmosfera 
gde se uzimaju narkotici ili alkoholi. Bez obzira na to sto bliznji zapazaju gde se uzimaju narkotici ili alkoholi. Bez obzira na to sto bliznji zapazaju 
promene, sam zavisnik uporno negira negativne efekte upotrebe supstance, promene, sam zavisnik uporno negira negativne efekte upotrebe supstance, 
nekritican je prema svom stanju, nije sposoban da na odgovarajuci nacin nekritican je prema svom stanju, nije sposoban da na odgovarajuci nacin 
proceni situaciju, ulazi u konflikte sa drugima. proceni situaciju, ulazi u konflikte sa drugima. 



SREDNJI STADIJUM SREDNJI STADIJUM -- ZAVISNOSTI OD ZAVISNOSTI OD 
NARKOTIKA NARKOTIKA 
●● U srednjem stadijumu upotreba U srednjem stadijumu upotreba 

supstance postaje redovna. Za supstance postaje redovna. Za 
dobijanje zeljenog rezultata, potrebne dobijanje zeljenog rezultata, potrebne 
su sve vece doze (rast tolerancije). su sve vece doze (rast tolerancije). 
Pri odsustvu supstance (alkohol, Pri odsustvu supstance (alkohol, 
heroin, benzodijazepini) razvijaju se heroin, benzodijazepini) razvijaju se 
neprijatna, ponekad mucna i opasna neprijatna, ponekad mucna i opasna 
fizicka ispoljavanja apstinencijalnog fizicka ispoljavanja apstinencijalnog 
sindroma (krize). Kod zloupotrebe sindroma (krize). Kod zloupotrebe 
psihostimulatora, marihuane, psihostimulatora, marihuane, 
halucinogena preovladjuju psihicke halucinogena preovladjuju psihicke 
tegobe tegobe -- nesanica, apatija, nesanica, apatija, 
bezvoljnost, nervoza, depresija. bezvoljnost, nervoza, depresija. 



ZAVRSNI STADIJUM ZAVISNOSTI OD ZAVRSNI STADIJUM ZAVISNOSTI OD 
NARKOTIKA  NARKOTIKA  

-- ZAVRSNI STADIJUM zavisnosti od ZAVRSNI STADIJUM zavisnosti od 
narkotika prate nepovratne narkotika prate nepovratne narkotika prate nepovratne narkotika prate nepovratne 
promene u organizmu. Posledice promene u organizmu. Posledice 
upotrebe narkotika ili alkohola upotrebe narkotika ili alkohola 
dovode do senilnosti, raspada dovode do senilnosti, raspada 
licnosti, demencije, smrti. licnosti, demencije, smrti. 



FAZA OPORAVKA  FAZA OPORAVKA  

-- Veliki broj istrazivanja svedoci o tome da se znacajan broj bioloskih procesa Veliki broj istrazivanja svedoci o tome da se znacajan broj bioloskih procesa 
kod zavisnika stabilizuje tokom 12 meseci. Npr, godinu dana posle kod zavisnika stabilizuje tokom 12 meseci. Npr, godinu dana posle 
uzdrzavanja od narkotika, na pozitronskoj emisionoj tomografiji se ne uzdrzavanja od narkotika, na pozitronskoj emisionoj tomografiji se ne 
ispoljavaju promene na mozgu, nivo neuromedijatora je isti kao kod ostalih ispoljavaju promene na mozgu, nivo neuromedijatora je isti kao kod ostalih ispoljavaju promene na mozgu, nivo neuromedijatora je isti kao kod ostalih ispoljavaju promene na mozgu, nivo neuromedijatora je isti kao kod ostalih 
ljudi.  ljudi.  
- Statisticki gledano, verovatnoca recidiva se znatno smanjuje posle 9-12 

meseci. U tom periodu covek prestaje da trpi zbog lisavanja narkotika. 

Trezveno stanje mu postaje komforno, vracaju se zdrava interesovanja, menja 

se okruzenje. Narkotici mnogo toga uzimaju coveku, ali oni koji su uspeli da 

pobede zavisnost postaju jaci i vredni postovanja.



ZABLUDE ZABLUDE 
❖❖ Postoji “lake i teske droge”. Postoji “lake i teske droge”. 

-- NE! NE! Neke droge dovode do psihiche zavisnosti, a neke do psihicke i fizicke Neke droge dovode do psihiche zavisnosti, a neke do psihicke i fizicke 

zavisnosti. zavisnosti. 
❖❖ Sve treba probati. Sve treba probati. 

-- NE!NE! Osoba koja ima zrelost zna da odredi sta je dobro, a sta nije. Nije sve za Osoba koja ima zrelost zna da odredi sta je dobro, a sta nije. Nije sve za -- NE!NE! Osoba koja ima zrelost zna da odredi sta je dobro, a sta nije. Nije sve za Osoba koja ima zrelost zna da odredi sta je dobro, a sta nije. Nije sve za 

koriscenje. koriscenje. 
❖❖ Marihuana nije opasna. Marihuana nije opasna. 

-- NE!NE! Sve droge su opasne jer mogu dovesti do ozbiljnih i trajnih poremecaja. Sve droge su opasne jer mogu dovesti do ozbiljnih i trajnih poremecaja. 

❖❖ Povremeno uzimanje droge nije rizicno. Povremeno uzimanje droge nije rizicno. 

-- NE!NE! Mozak coveka evolucijom nije pripremljen za upotrebu droga i njihovo Mozak coveka evolucijom nije pripremljen za upotrebu droga i njihovo 

uzimanje dovodi do poremecaja.uzimanje dovodi do poremecaja.



ISTINE  ISTINE  

❖❖ Moguce je prestati sa uzimanjem droga. Moguce je prestati sa uzimanjem droga. 

-- DA!DA! Uz pomoc porodice i strucnjaka. Uz pomoc porodice i strucnjaka. 

❖❖ Posle lecenja se moze ziveti normalno. Posle lecenja se moze ziveti normalno. 

-- DA! DA! Ukoliko se lecenje zapocne na vreme i traje koliko treba. Ukoliko se lecenje zapocne na vreme i traje koliko treba. 

❖❖ Zivot bez droga moze biti lep. Zivot bez droga moze biti lep. 

-- DA! DA! Covek je utoliko srecniji ukoliko je nasao vise razlicitih aktivnosti koje Covek je utoliko srecniji ukoliko je nasao vise razlicitih aktivnosti koje 

mu donose zadovoljstvo i bez vestackih stimulansa. mu donose zadovoljstvo i bez vestackih stimulansa. 











ПУШЕЊЕ И ЊЕГОВЕ

ПОСЛЕДИЦЕ

Данијела Милић



 Пушење је болест зависности која подразумева 

конзумирање дувана узиманог у облику цигара, луле 

или наргиле.

 Иако легално прихваћен у готово свим државама, дуван  Иако легално прихваћен у готово свим државама, дуван 

спада у један од највећих отрова које човек свесно 

уноси у свој организам, угрожавајући како своје 

здравље, тако и здравље људи око себе. 



ИСТОРИЈА

 Први подаци конзумирања дувана записани су у 

дневнику Кристифора Колумба 1942. године где је 

описано како Индијанци мотају лист дувана, пале га са 

једне стране, а са друге увлаче дим у плућа и издишу.

 У раздобљу од 1600. до 1700. године пушење се 

проширило Европом.  



САСТАВ ЦИГАРЕТЕ

 Цигарета садржи 4000 штетних састојака који у 

организму изазивају различите реакције појединих 

ткива и органа. 

 Најважнији састојци дувана су: никотин, катран и 

угљен-моноксид. 



МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ

 Опасност од обољевања од карцинома је за 110 посто 

већа код пушача у односу на непушаче. 

 Могућност умирања од емфизема је 10 пута већа код  Могућност умирања од емфизема је 10 пута већа код 

пушача него код непушача.

 Од 20 инфаркта срца који се јављају пре 50. године 

живота, 19 је код пушача



 Емфизем је хронична болест плућа и један од два 

облика хрониче опструктивне болести плућа. 



 Када су танке ваздушне коморе у плућима разорене, 

кисеоник не може да доспе у крв, што резултира 

болешћу која је позната као емфизем.   

 Пропадање алвеола смањује ниво кисеоника у крви.

 Кисеоник и угљен-диоксид се размењују у алвеолама 

и, када оне пропадну, постаје тешко да кисеоник доспе 

у крвоток.  



 Примарни узрок појаве емфизема плућа је дувански 

дим.

 Последњих година познат је и штетан утицај 

загађености ваздуха у затвореном простору због загађености ваздуха у затвореном простору због 

прашине и употребе различитих чврстих горива за 

грејање и кување. 



ЛЕЧЕЊЕ ЕМФИЗЕМА 

 Излечење није могуће. Могуће је успорити и 

зауставити напредовање болести.

 Престанак пушења. 

 Респираторна кинезитерапија (технике релаксирања 

мишића, постављање у дренажни положај, правилна 

употреба дијафрагме, технике издисаја)



 Међу болесницима са карциномом усне 72 одсто чине 

пушачи. 

 Такође, карцином желуца је два пута чешћи код пушача.



 Труднице које пуше 

ризикују да изгубе бебу 

или оштете њено здравље. 

 Пушење неповољно утиче 

на плодност код на плодност код 

мушкарца и жене.

 Деца пушача и сама 

чешће постају пушачи. 



ЗАШТО СЕ ПОСТАЈЕ ПУШАЧ?

1) Доказивање себи и околини да је одрасла особа.

2) Из ината или радозналости.

3) Зато што је забрањено.

4) Наговор вршњака.4) Наговор вршњака.



 Сматра се да је скоро сваки други становник Земље 

пушач.

 Број пушача варира зависно од социјалне средине, 

старосне структуре и пола. старосне структуре и пола. 

 Највише пушача има међу физичким радницима, а 

најмање међу академским грађанима.



 У укупној популацији, мушкараца пушача је више у 

односу на број жена пушача. 

 Креће се од 70 до 80 посто за мушкарце и 40 до 50 

посто за жене.

 Код младих људи је тај однос уједначен и износи око 50 

процената међу средњошколском омладином.



 Заблуде о користи пушења указују да цигарета смирује, да 

има хранљиво дејство, да подиже радни ефекат и 

расположење. 

 Код редовних пушача никотин краткотрајно побољшава 

памћење, концентрацију и интелектуални рад. 

 Никотин такође смањује напетост који доноси стрес.



 Пушење у затвореним просторијама погоршава 

хемијски састав ваздуха у њима.

 Ове промене доводе до физичких и психичких 

тегоба.

 Здравствени ризик непушача није много мањи од 

ризика пушача с којима морају да бораве у истој 

просторији јер се са врха цигарете ослободи 50 пута 

већа количина канцерогених материја од оних које 

постоје у диму који пушач увлачи.



 За већину пушача одређене прилике подстичу жељу за 

пушењем чак иако ниво никотина у крви није опао. 

 Ритуали као што су пијење кафе, вожња аутомобилом, 

телефонски разговор или пијење алкохола у друштву, телефонски разговор или пијење алкохола у друштву, 

повезани су са пушењем.

 Када се једном успостави стална шема пушења она се 

стално понавља из дана у дан, од цигарете до цигарете.



ЕЛЕКТРОНСКА ЦИГАРЕТА

 Електронски склоп замишљењ као замена за 

класичну цигарету.

 Представља здравију алтернативу пушењу.

 Дим који ослобађа је заправо водена пара обогаћена 

никотином. 



 Електронска цигарета се састоји из три дела:

1) Батерија 

2) Електронски распрашивач2) Електронски распрашивач

3) Никотинско пуњење 



ОДВИКАВАЊЕ ОД ПУШЕЊА

 Престанак узимања никотина често укључује   

анксиозност, раздражљивост, тешкоће у концентрацији, 

немир, јаку жељу за дуваном, главобољу, вртоглавицу, 

брадикардију, тремор, успорени метаболизам. брадикардију, тремор, успорени метаболизам. 

 Да би се човек заиста одвикао од пушења потребна је 

снажна и чврста воља, а то се најбоље може постићи уз 

стручну помоћ.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


