Громадське здоров`я в Україні
Психоактивні речовини
Зовнішні ознаки вживання ПАР:
• блідість шкіри;
• розширені або звужені зіниці;
• почервонілі або мутні очі;
• уповільнена мова;
• погана координація рухів.

Поведінкові ознаки вживання ПАР:

Чому підлітки починають вживати ПАР?

• міф про «кайф»;
• міф про власну «нарконевразливість»;
• тиск однолітків;
• цікавість, бажання вбити нудьгу;
• схильність до ризику та прагнення бути
«крутим»;
• протест навколишньому світу, прагнення
довести свою незалежність;
• перенасиченість дозвіллям та розкошами, а з
другого — бідний вибір розваг, байдикування
молоді;
• підлітки без нагляду;
• сексуальне або фізичне насильство;
• бажання втекти від проблем життя,
довготривалий стрес і прагнення заглушити
внутрішній біль;
• незрілі особистості;
• духовний вакуум в житті;
• приклад батьків.

• збільшується байдужість до подій поруч;
• втечі з дому і прогули в школі;
• труднощі в зосередженні, погіршення пам’яті;
• неадекватна реакція на критику;
• часта і несподівана зміна настрою;
• незвичайні прохання дати грошей;
• пропажа з будинку цінностей, одягу та ін.
речей;
• часті незрозумілі телефонні дзвінки;
• поява нових підозрілих друзів;
• втрата апетиту, схуднення, іноді надмірне
споживання їжі;
Які переваги замісної терапії?
• хронічний кашель.
• Участь в програмі ЗПТ допомагає
відмовитися від вживання нелегальних
Ознаки – докази вживання ПАР:
опіатів і, відповідно, від ризикованих ін’єкцій.
• сліди від уколів, порізи, синці;
• Відпадає необхідність шукати наркотик
• згорнуті в трубочку папірці, маленькі
і гроші на його покупку, не доводиться
ложечки, капсули, пляшки, пухирці.
вдаватися до протиправних дій. 4 5
повідомлень.

ZmiNoTvorets
• Дія замісного препарату перевершує за
тривалістю ефект нелегальних опіатів. Досить
приймати його один раз в день для того, щоб
задовольнити добову потребу організму в
опіатах.
• Препарат ЗПТ можна отримувати
безкоштовно і легально.
• Поліпшується фізичний стан. З’являється
можливість пройти медичне обстеження
і отримувати лікування інших супутніх
захворювань.
• Препарат приймається через рот, що
дозволяє уникнути негативних наслідків,
пов’язаних з ін’єкційним введенням
нелегальних препаратів (ВІЛ-інфекції,
гепатитів В і С, передозувань, абсцесів).
• Беручи участь в програмі ЗПТ,
наркозалежний може брати участь у
проектах по ресоціалізації та поверненню до
нормального життя.
• З’являється більше вільного часу, який можна
використовувати з користю.

