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Лікарські засоби 

Приймати  ліки не за призначенням – небезпечно ! 



Зловживання ліками 

Приймати  ліки не за призначенням – 

небезпечно ! 



Лікарська залежність 



Чому люди вживають наркотики? 

 щоб не виділятися серед інших 



Чому люди вживають наркотики? 

 щоб відволіктися або розслабитися 



Чому люди вживають наркотики? 

 від нудьги 



Чому люди вживають наркотики? 

 щоб виглядати дорослішими 



Чому люди вживають наркотики? 

 з протесту 



Чому люди вживають наркотики? 

 просто щоб спробувати 



 

 
Кримінальна 

відповідальність  

за зловживання 

наркотиками  



1 Заспокійливі 

Стимулятори 

Антидепресанти 

Знеболювальні 

Види ліків, що викликають залежність 

2 

3 

4 



Заспокійливі 

  

наслідки зловживання 



      «Я дала своєму другові 
подвійну дозу заспокійливих 
таблеток і він помер від 
цього препарату. Немає 
нічого гіршого, ніж знати, 
що твій друг помер від того, 
що ти дав йому таблетки, 
про які ти мало знав». Ліза 

Заспокійливі 



Стимулятори 

«метамфетаміновий рот»  



Антидепресанти 

наслідки зловживання 



        «Мій мозок наче благає мене 
прийняти ще цих таблеток.  

       Це просто нестерпно ...  
       Мені потрібна допомога, щоб 

пройти через відвикання від 
антидепресантів. Я настільки 
пригнічена, що почала різати 
собі руки, і я навіть не знаю, 
навіщо. Також у мене кожні 
кілька годин галюцинації, я бачу 
якісь речі - ось тільки сьогодні я 
бачила, як кров текла по стіні 
моєї кімнати».  Ріта 

Антидепресанти 



наркотичні анальгетики пригнічують дихання 

Знеболювальні 



Наркотики і вагітність 



Ознаки залежності 

збільшене споживання ліків 



Ознаки залежності 

особистісні зміни 



Ознаки залежності 

десоціалізація 



Ознаки залежності 

тривале  використання 



Ознаки залежності 

витрата часу на отримання рецептів 



Ознаки залежності 

зміни в звичках і зовнішнішньому вигляді 



Ознаки залежності 

нехтування своїми обов'язками 



Ознаки залежності 

підвищена чутливість 



Ознаки залежності 

провали в пам'яті 



Ознаки залежності 

оборонна  поведінка 



Зловживання безрецептурними ліками 



«Мій досвід вживання ліків не за призначенням 
лікаря: 

у мене з'явилася кров при сечовипусканні. 

Я відчував себе хворим ... Моє тіло ослабло ... 
Я відмовився від усього, тому що був 
залежний від наркотиків ... Все, що мене 
цікавило, - це отримати кайф ...  

Я думав, я прийму таблетки заради розваги, і 
що це не страшно. Я навіть припустити не 
міг, що звикну ... Мені вже ніколи не 
повернути той час. Якби я міг стерти це і 
змусити зникнути, я б так і зробив». Кирило 

Зловживання безрецептурними ліками 



Ні наркотикам! 






