
Молодь проти наркотиків 

Костянтинівський ліцей “Ерудит” 





Молодь! 
Скажіть ні наркотикам! 





А як все добре 
починалось… 
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1 етап - перші досліди. 

 

Підлітком рухає: 

  цікавість; 

  бажання спробувати; 

  невміння сказати «НІ». 

 

2 етап - починає подобатися. 

 

Мета вживання: 

  отримати кайф; 

  знайти компанію 

Етапи розвитку залежності від 

наркотиків 



Етапи розвитку залежності від 

наркотиків 

3 етап - виникають проблеми: 

 

  зі здоров'ям; 

  фінансові труднощі; 

  конфлікти з друзями, батьками, 

    законом, міліцією. 

 

4 етап - вживання стає «нормою». 

Наслідком є : 
  постійна потреба; 

  спроби самогубства, «передозування» 

  подальша тривалість 

  життя не більше 10 - 15 років. 



Наслідки куріння марихуани: 
Порушення короткочасної пам'яті, зниження уваги, 

сприйняття і здатності мислення; 

Уповільнення рефлексів і зменшення рухової активності, що 

перешкоджають досягненням у спорті та інших видах 

фізичної діяльності; 

Сприяє розвитку захворювань дихальної системи, раку 

легенів і розвитку злоякісних пухлин мозку, надає дію на 

імунну і репродуктивну системи людини. 
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Героїн викликає реакцію: 
При короткочасному вживанні малих доз - 

ейфорію, відчуття блаженства, розслабленість і 

сонливість або балакучість, жвавість і легкість 

у думках, запаморочення, слабкість, 

неможливість сконцентрувати увагу, апатію, 

знижений сприйняття больових відчуттів; 

   При тривалому вживанні - зміну настроїв, 

рубцювання і стиснення вен в результаті 

ін'єкцій, захворювання печінки і нирок, 

призводить до фізичного і психологічного 

зносу організму; 

   При передозуванні - звуження зіниць до 

розміру шпилькової головки, низький 

артеріальний тиск, повільний і порушений ритм 

серцебиття, ступор (знерухомлених), кому, 

смерть; 
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«ЕКСТАЗі» 
- Виникають незвичайна легкість, 

приплив енергії, можна веселитися і 

танцювати без втоми багато годин 

поспіль. 

 - Ейфорія (поєднання підвищеного 

настрою з безпечністю і 

безтурботністю, а також з почуттям 

хорошого фізичного стану) 

змінюється апатією і депресією.? - 

Діє «екстазі» від 2 до 8 годин. 

Препарат викликає руйнування 

печінки, нирок, імпотенції, викликає 

розлади психіки, серцево-судинна 

недостатність. 
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«ЕКСТАЗІ» 
віднесений до найнебезпечніших 

наркотичних препаратів і заборонений у 

всіх країнах - членах ООН. 



Для одних - це величезні гроші, 

для інших - смерть! 

http://www.mignews.com/aimages/04_08/260408_40058_11295_2.jpg


Начинается все с «кухни»… 

Починається все з«кухні»… 
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Потім - компанія. 

Закинулися дозою - і в «ульот ...» 



Спробувавши хоч раз «сльози маку», будеш плакати все життя. 

Так кажуть самі наркомани. Але як тільки починається 

«ломка», наркомани як загіпнотизовані виходять зі своїх місць 

розпусти у пошуках «дози» 



Їх не зупиняють ні «доріжки» від шприців ... 



ні хвороби …  



ні жахливе виснаження … 



Так хто ж такі наркомани - 

злочинці або хворі? 
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У структурі загальної злочинності 

питома вага злочинів, скоєних під 

впливом наркотиків або для їх 

отримання виглядає так ... 



Всі повинні знати що 

•брехун той, хто поділяє наркотики на «сильні» і «слабкі», 

стверджуючи, що останні нешкідливі; 

 

•перша доза наркотику доставляє короткочасне задоволення, потім 

вона багаторазово зростає - починається звикання; 

 

•  наркотична дурь позбавляє інтересу до життя, доводячи до 

самотності і самогубства; 

 

• ні заборони, ні свобода споживання наркотиків від захворювання 

наркоманією не рятують; 

 

•  тільки сама людина не допустить розвиток хвороби, якщо скаже 

наркотику «НІ». 



Богом брошены на дно,  

Готовы душу дьяволу продать,  

Забыть отца и мать навек  

И их на дозу променять. 

День за днем идут к могиле,  

Переступая через стыд и боль,  

Вонзают в вены иглы с ядом,  

Играя со своей судьбой. 
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Зупинись… 
Згадай  

про близьких  
про рідних 

                                                    про себе… 







Используемые материалы: 
1. http://www.x-top.org/prikol/label/17 
2. http://www.russlav.ru/narkotik/narkomaniya-v-kartinkah.html 
3. http://www.sunhome.ru/image/14562 
4. http://www.webpark.ru/comment/45470 
5. http://stop-narkotik.ucoz.ru/photo/ 
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