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CE POŢI FACE PENTRU A TE FERI DE 
DROGURI?

• Să te informezi despre droguri: ce sunt, 
cum acţionează, care sunt consecinţele;

• Să te cunoşti mai bine şi să ai mai multă 
încredere în tine,

• Să înveţi cum să comunici mai bine cu cei 
din  jur;

• Să ştii cui să te adresezi pentru ajutor;
• Să spui şi prietenilor ceea ce ştii despre 

cauzele, urmările şi prevenirea consumului 
de droguri;

• Să îi îndrumi şi să îi sprijini în caz de 
nevoie;

• Să-ţi anunţi părinţii imediat ce ţi s-a propus 
să consumi droguri sau ai fost martor la un 
asemenea act.

ADEVĂRUL DESPRE DOGURI
• Drogul nu te face mai liber!
• Drogul este înşelător şi produce foarte 

repede obişnuinţă!
• Drogul nu uşurează comunicarea!
• Drogul nu rezolvă problemele!
• Drogul nu exclude individul din activitatea 

familială şi profesională!

NU UITA!
Dacă prietenii tăi te îndeamnă să iei droguri, 

este timpul să-ţi cauţi alt grup.

UN PRIETEN ADEVĂRAT NU TE OBLIGĂ 
SĂ FACI CEVA CE ŢI-AR PUTEA DĂUNA!

INDICII CARE POT SUGERA CONSUMUL 
DE DROGURI:

• schimbarea bruscă a comportamentului;
• treceri fără motiv de la veselie la tristeţe, 

uneori chiar agresivitate neobişnuită, şi de 
la agresiune la linişte şi chiar delăsare;

• pierderea apetitului alimentar;
• ochi injectaţi;
• pierderea gradată a interesului pentru 

şcoală, muncă, hobby-uri, sporturi, prieteni;
• stări de somnolenţă şi apatie 

necaracteristice, oboseală excesivă fără o 
cauză aparentă;

• cheltuieli excesive, dispariţia banilor sau a 
unor obiecte de valoare din casă;

• pete neobişnuite, mirosuri ciudate pe piele 
sau îmbrăcăminte;

• schimbarea grupului de prieteni, precum 
şi tendinţa de tăinuire a acestor “prieteni”, 
folosirea unui jargou diferit de cel anterior.



CAUZELE CONSUMULUI DE 
DROGURI:

Curiozitatea - dorinţa de a încerca o nouă 

experienţă;

Conjunctura de grup - presiunile prietenilor;

Plictiseala;

Dorinţa de aventură - “Dacă tot există, de ce 

să nu încerc?”

Iluzia rezolvării problemelor;

Lipsa respectului de sine şi de încredere în 

propria persoană;

Dorinţa de “evadare” dintr-un mediu ostil;

Probleme familiale;

Stare emoţională instabilă;

Dorinţa de evadare din stresul cotidian.

Eşti sigur că vrei să-ţi asumi 
acest risc?

CE ESTE DROGUL?

 Drogul este o substanţă-solidă, lichidă 

sau gazoasă care, introdusă în organism 

modifi că imaginea asupra propriei persoane 

şi asupra realităţii înconjurătoare. Folosirea 

abuzivă poate crea dependenţă fi zică şi psihică 

sau tulburări grave ale activităţii mintale şi ale 

comportamentului.

 Toxicomania este starea de 

intoxicaţie periodică sau cronică determinată 

de consumul repetat al unui drog.

 Toleranţa înseamnă necesitatea 

administrării unor cantităţi tot mai mari de 

droguri pentru obţinerea aceluiaşi efect.

 Supradoza înseamnă introducerea în 

organism a unei cantităţi mai mari de substanţă 

decât poate suporta acesta şi care poate 

produce moartea.

 Sevrajul desemnează reacţiile 

organismului la încetarea administrării drogului.

CONSUMÂND DROGURI, CREZI CĂ:

• Te vei distra nemaipomenit la petreceri!
• Vei avea o senzaţie super!
• Te vei simţi grozav!
• Vei avea mult succes!
• Prietenii te vor place mai mult!
• Vei arăta mai bine!
• Vei avea o viaţă sexuală mai bună!
• Dacă iei o dată, nu vei păţi nimic rău!
• Îţi vor lua durerile!

DAR TE-AI GÂNDIT CĂ:

• Sub infl uenţa drogurilor nu îţi mai aduci 
aminte exact ce ai făcut, poţi să produci 
accidente, poţi să te răneşti şi poţi chiar să 
îţi pierzi viaţa!

• Drogurile provoacă o stare de bine 
superfi cială şi de scurtă durată, care nu-ţi 
rezolvă problemele!

• Toate drogurile modifi că starea şi 
funcţionalitatea creierului, alterând funcţiile 
normale ale structurii cerebrale!

• Drogurile afectează voinţa şi autocontrolul!

• Drogurile te îndepărtează de familie, de 
şcoală, de colegi, te fac să rămâi fără 
prieteni, te condamnă la singurătate!

• Consumatorul de droguri are nevoi fi nanciare 
din ce în ce mai mari, pe care nu le poate 
rezolva decât intrând în circuitul delincvenţei, 
al prostituţiei, chiar al criminalităţii!


