26. červen – Mezinárodní den proti zneužívání drog
a nezákonnému obchodování s nimi
Motto roku 2022

„Řešení drogových problémů ve zdravotních a humanitárních krizích“
Hashtag: #CareInCrises
Drogy mají specifický účinek nejen na nervový systém, ale i na celý lidský organismus. Účinek spočívá
ve vyvolání zvláštních stavů (drogová intoxikace), kdy je utlumena bolest a mění se nálada, duševní
a fyzické napětí. Dostavuje se pocit lehkosti, euforie, soustředění se na vlastní neskutečné pocity,
vysvobození z tíhy problémů a starostí.
Při opakovaných dávkách se v krátké době rozvíjejí těžké
zdravotní následky chronické otravy organismu - poškození
vnitřních orgánů, nervové soustavy, mozku. Vznikají různé
duševní poruchy, změny osobnosti, ztráta pracovní
schopnosti, postupná úplná invalidita, vysoká úmrtnost a to
často v mladém věku. Smrt pacientů je způsobována nejen
komplikacemi závažných onemocnění, která jsou
důsledkem neustálé intoxikace drogami (jako je akutní
srdeční nebo jaterní selhání), ale také předávkováním
drogami, nehodami v opilosti, sebevraždami při záchvatu
melancholie nebo během abstinenčních příznaků. Pacienti
umírají také na infekci v souvislosti s opakovaným https://tinyurl.com/mu3zd456
používáním injekčních stříkaček, na cévní trombózu a také
na AIDS.
Užívání jakékoli návykové látky může být ohrožující také pro vývoj plodu. Novorozenci matek užívajících
drogy mohou mít abstinenční stavy, které se objevují několik hodin po porodu. Děti závislých matek
bývají často neklidné, hyperaktivní, obtížně se soustředí, případně mívají poruchy chování.
Prevence a pomoc drogově závislým
Protidrogoví koordinátoři ve městech Zlínského kraje (www.drogy-info.cz)
Bystřice pod Hostýnem
Holešov
Kroměříž
Luhačovice
Otrokovice
Rožnov pod Radhoštěm
Uherské Hradiště

573 501 902
573 521 758
573 321 414
577 197 461
577 680 276
571 661 272
572 525 773

Uherský Brod
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Vizovice
Vsetín
Zlín (krajský koordinátor)
Zlín (městský koordinátor)

572 805 362
577 311 133
571 674 558
777 471 157
571 491 610
577 043 179
577 630 393

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Tel: 573 314 239
Mail: 17bmandala@plkm.cz

Národní linka pro odvykání nelegálních drog
Tel: 800 35 00 00 (bezplatná)
Od pondělí do pátku v čase od 10 do 18 hodin

Ve Zlíně, dne 24. 6. 2022
Zpracoval Ing. Josef Duchoň, Ph.D.

Zdroje:
www.unodc.org/unodc/en/drugs/indexnew.html
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tinyurl.com/uv8kc44a

