Jak se pokusit p edejít drogovým problém m
Drogy a problémy s nimi spojené jsou – bohužel – jednou ze sou ástí dnešního života a tento
fakt nelze zm nit. Objevují se všude, kde se d ti stýkají, hlavn pak v místech trávení volného
asu. Existuje ada opat ení, kterými lze ú inn riziko drogových potíží omezit. Tady jsou
n která z nich:
Mluvte s d tmi o drogách i v rodinách.
Vysv tlete jim, o co jde, že drogy nejsou pro vás žádné tajemství. Mluvte vždy
zp sobem p im eným v ku. P esv d te se, že dít skute n rozumí použitým
výraz m a názv m.
Nepodce ujte své d ti.
Ví asto o drogách víc, než si myslíte. Nesnažte se d ti pou ovat, práv v oblasti
drogové problematiky ze sebe m žete snadno ud lat hlupáka. Naslouchejte pozorn ,
všímejte si detail .
Pomozte svému dít ti nalézt a udržet sebed v ru.
Práv nedostatek sebehodnocení, pocity nedostate nosti a „komplexy“ mohou vaše
dít p iblížit k drogám. Vyjád ete dít ti své pozitivní hodnocení – v od vodn ných
p ípadech. Nebojte se dít pochválit.
Pomozte svému dít ti vytvo it si pevný hodnotový systém.
Schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným ovliv uje rozhodování. K pozitivním i
negativním hodnotám by dít m lo dojít samo. Rodi e by dít ti m li vést, ukazovat
sm r – ne mentorovat.
Bu te pozitivním p íkladem.
Lehko e eno – t žko provedeno. Alkohol a nikotin jsou také drogy (i když legální a
spole ností vysoce tolerované).
Pomozte dít ti zvládnout negativní tlaky ze strany vrstevník .
Podporujte jeho individualitu. Vysv tlete mu, že nemusí být stejné jako ostatní. Být
jedine ný a jiný je to, co se hodnotí.
Podporujte všechny pozitivní aktivity svého dít te.
Zp sob trávení volného asu je jedním z d ležitých faktor ovliv ujících možný
vznik drogových problém . Podporujte a vyhledávejte zájmy a vlohy svého
dít te. Investovaný as i peníze jsou vkladem, který se vyplatí.
Nebojte se p iznat si nev domost.
Drogy jsou téma pro celou spole nost. V p ípad nejasností se orientujte na instituce,
které s drogovou problematikou skute n pracují, mají zkušenosti a d v ru klient –
a již postižených, i jejich rodi .
Nebojte se ptát.
Profesionální instituce jsou zde práv proto, aby vám odpovídaly.

Jak odhalit užívání drog
To, že dít bere drogy, nemusí být, alespo zpo átku, v bec nápadné. P esto existují signály,
které napovídají, že n co nemusí být v po ádku. D vody potíží mohou být i jiné. Nemusí jít
zrovna o drogy. P esto je dobré o t chto v cech v d t. Zde jsou n které z p íznak , kterých
bychom si m li všímat.
Ztráta p vodních zájm .
Jedná se hlavn o p vodní asov i fyzicky náro né koní ky, jako je sport, nejr zn jší
um lecká innost. Setkáváme se s rezolutním odmítáním d íve milované zábavy.
Kritika je vedena z pozice „nemá to cenu“ atd.
Zm na p átel a party.
Nejde ani tak o vzhled a zp sob vyjad ování, jako spíše o zp sob trávení volného
asu. Pravidelné a velmi asté jsou návšt vy diskoték a hudebních klub , což se stává
vlastn jedinou zábavou. (Organizované skupiny mládeže jsou stmeleny silnou vnit ní
ideologií a riziko drogových problém snižují. Je t eba udržet míru, protože riziková
jsou do extrému strukturovaná spole enství – sekty.)
Zm na chování.
Nápadné jsou ni ím neod vodn né stavy neobvyklé veselosti i aktivity. Na
pováženou je náhle vzniklá no ní nespavost. Stejn závažné jsou nápadné stavy
skleslosti, únavy, opakující se depresivní rozklady (nelze vylou it i jiná organická
onemocn ní).
Slabost, spaní p es den.
Celkov klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavn náhle vzniklé spaní p es
den jsou možnými p íznaky užívání drog.
Ztráta chuti k jídlu, hubnutí.
Jeden z velmi nápadných p íznak braní tzv. stimula ních drog ( u nás hlavn pervitin
neboli „píko“). Tyto látky potla ují chu k jídlu, hubnutí je p irozeným d sledkem.
Opiáty a halucinogeny se tak projevovat nemusí.
Kožní defekty.
Jedná se o stopy po škrábancích a jiných sebepoškozeních, zejména na obli eji a
h betech rukou.
Mizení pen z.
Zpo átku malé mizející finan ní ástky, rodinné finan ní podv dky se postupn m ní
v zoufalou snahu sehnat dostatek pen z na drogy. Následují krádeže pen z i jiných
cenných v cí, v etn v cí ve vlastnictví dít te nebo oblíbeného oble ení.
Nález st íka ek, jehel a drog.
Zde je situace jasná. Pozor ale, pom rn asto se stává, že rodi e rádi uv í verzi, že
v ci jsou n koho cizího, u dít te jen v úschov . Je to vysoce nepravd podobné.
Stopy po injek ním vpichu na kon etinách.
Zde již není o em diskutovat.

Co d lat, když rodi e zjistí, že dít užívá drogy
M že se to stát tém každému rodi i – podle statistik každé t etí dít do 18 let má n jakou
zkušenost s drogou. Taková zkušenost je závažný fakt, ale nemusí znamenat víc než další
rizikový životní experiment.
Cílem jednání rodi
situace.

v situaci, kdy dít bere drogy, je vylepšení daného stavu, ne zhoršení

Jak postupovat?
1. Vynechat restrikci
2. Nepanika it.
3. Vzít na v domí, že problém nevznikl v era ani p edev írem.
Od chvíle, kdy dít prvn vzalo drogu, až po odhalení pravidelného užívání ub hne
obvykle delší as, než rodi e p edpokládají. Rok a více je již projevem narušené
kontroly dít te. P vodn dokonalá maskovací opat ení jsou dít tem zanedbávána.
D sledkem je nález drog, st íka ky, což by se d íve nestalo. Nutno zachovat klid.
Je t eba si uv domit, že situaci nelze vy ešit za den, týden, možná ani za m síc.
Budou nutná dlouhotrvající opat ení.
4. Sehnat dostupné informace. Poskytne je odborná literatura, zejména pak instituce a
za ízení, která s problémem profesionáln pracují. Konzultovat je možné i
telefonicky, anonymn . Nelze o ekávat jednoduchá a jasnoz ivá opat ení a ešení.
Lze ale o ekávat praktickou zkušenost. Ta je pak u skute n profesionální instituce
zdrojem návrh možných postup .
5. Být d sledný. A se rodi e rozhodnou pro jakékoliv ešení nebo postup na základ
konzultace, je t eba dodržet dané postupy.

N které organizace v nující se problematice a kontakty na n :
Prevcentrum – www.prevcentrum.cz (kde naleznete další odkazy) p ímo Centrum
poradenství pro mládež a rodiny 8.00 – 17.00.
Ob anské sdružení Anima – sdružení pro pé i o rodiny závislých Apoliná ská 4a, Praha 2.

