не е нужно да умреш, само за да си доставиш удоволствие



Какво е
свръхдоза?

бели дробове, бъбреци,
черен дроб, сърце и т.н.

Наркотиците,
които хората взимат,
за да изпитат техния
„вдигащ“ ефект,
въздействат върху
мозъка, а той,
от своя страна,
контролира
всички части
на тялото:

Освен „вдигащия ефект“,
употребата на наркотици
може да повлияе върху
тяхната жизненоважна
дейност. При продължителна
употреба на наркотици
се увреждат черния дроб
и бъбреците, които се
борят с това да изхвърлят
наркотиците от тялото.


Но ако за кратко време голямо
количество наркотик постъпи
в мозъка или другите органи,
могат да настъпят много и опасни
странични ефекти, като
◙ изпадане в безсъзнание,
◙ спиране на дишането,
◙ сърдечна недостатъчност
◙ или припадък, всеки от които
може да се окаже смъртоносен

ТОВА СЕ НАРИЧА СВРЪХДОЗА
(предозиране)


Как се предозира?
Ето най-честите случаи,
в които може да се предозира:
1 | Увеличаване на дозата,
към която си привикнал –
„... днес съм с повечко пари и ще
взема повече…“. Увеличаването
на дозата почти винаги води до
предозиране. Не взимай повече от
обичайната доза, т.е. тази, с която
си привикнал всеки ден!


2 | Смяна на дилъра и/или
на „материала“ – „... чух, че онзи
дилър имал по-добър материал...“.
Когато сменяш дилъра, не е нужно да вземаш същата или по-голяма доза от тази,
към която организмът ти е привикнал,
защото по този начин вероятността да
предозираш е много голяма.
Опитай се да си набавяш наркотици от
един и същ дилър, с едно и също качество. Винаги когато вземаш нов наркотик,
първо го опитвай и ако се инжектираш,
го прави много бавно. Ако си купуваш


материал от един и същ дилър, помоли го
да ти казва, когато сменя „материала“!
3 | Смесване на различни вещества –
за „по-силен“ ефект често хероинът се смесва с кокаин, амфетамини, хапчета и др.,
което води до многократно по-голям риск от
предозиране. Никога не смесвай различните вещества!
4 | Смесване на хероин с алкохол –
никога не вземай хероин след като си пил,
защото това е един от най-сигурните начини
да предозираш. Смесването на хероин с


алкохол повишава риска от припадане и
повръщане, а повръщането може да блокира дихателните пътища и да причини
задушаване.
5 | След ремисия – след като си бил в
ремисия, никога не взимай дозата, на която си бил преди да спреш, защото организмът ти е загубил толеранса си и доза, която ти е била необходима да се „оправиш“
преди, сега може да се окаже смъртоносна. Затова ако пак започнеш да вземаш
наркотици, взимай много малко и най-добре не ги инжектирай. Смъркай или пуши


на фолио хероина вместо да инжектираш
кокаин и амфетамини. Това е един от найчестите начини да предозираш.
6 | Промяна на здравословното
състояние – ако си отслабнал много,
ако черният ти дроб е увреден, ако бъбреците ти не функционират правилно, се увеличава рискът от предозиране при доза,
на която си привикнал.
Същото важи и ако си бил болен, тъй като
защитните функции на организма са отслабнали. Затова се храни добре и пий
много течности!


7 | Никога не прибързвай,

СИМПТОМИ НА
ПРЕДОЗИРАНЕТО

ме за правилното му приготвяне и
не вземай наркотика сам, защото
рискът от фатален край при предозиране се повишава. Ако предозираш, не можеш да си помогнеш сам или да извикаш „бърза
помощ“. Но ако все пак си у дома
сам и усетиш, че си предозирал,
веднага звънни на „бърза помощ“
и остави вратата отключена.

Различните
вещества имат
различни симптоми
при предозиране

докато си приготвяш наркотика – отделяй си достатъчно вре-
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p Опиатите (хероин)

и седативите (диазепам,
ривотрил, алкохол)
забавят функциите на
тялото. При предозиране
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дишането се забавя
много или спира напълно,
което води до сърдечна
недостатъчност.
p Стимулантите

(кокаин и амфетамини)
при предозиране могат
да причинят инфаркт,
спиране на сърдечната
дейност, колапс от
изтощение, припадък или
дезориентираност.
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Други симптоми на предозирането
p Един от най-ясните симптоми за

предозиране е посиняването на лицето
или силната му бледост.
p Предозиралият може да те гледа и да диша

без да има сили да говори, да диша много
бавно и повърхностно, да спре да диша
изобщо, да повръща, да има забавен пулс
или да няма пулс изобщо, да има гърчове
или припадък, болки в гърдите, стягане и
недостиг на въздух, внезапно да колабира
или да изпадне в безсъзнание.
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p Човек, който е предозирал,

обикновено не знае какво
се случва. Той е безпомощен
и ако спре да диша, до фатален
край може да се стигне само
за няколко минути.
Затова трябва да се
действа бързо!

Свръхдозата е нещо
много сериозно,
но не непременно
с фатален край!
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КАКВО ДА ПРАВИШ,
АКО НЯКОЙ ПРЕДОЗИРА?
Ако някой е предозирал, найправилното решение е да се обадим
на „бърза помощ“, а най-лошото
е да чакаме „просто да му мине“!
p Провери дали човекът е способен

да си отвори очите и да говори. Извикай го по име и му говори непрекъснато, като го караш да ти отговаря.
Разтърси го, но не прекалено силно.
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p Провери пулса и дишането му –

ако имаш огледало, го постави пред устата
му и виж дали ще се замъгли. Наблюдавай
внимателно движението на гърдите му.
Опитай се да усетиш дали бие сърцето
му, когато поставиш ухо върху гърдите
му. Провери реакциите му на болка, като
с палец натиснеш носът му нагоре. Ако
реагира, го изправи и го накарай да ходи,
дори ако е необходимо да го държиш.
Важно е ако някой е предозирал,
да го държиш максимално буден!
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p Ако човекът е спрял да диша, трябва

да действаш незабавно! Ако можеш да
правиш обдишване или сърдечен масаж,
веднага започни, не се замисляй! Но ако
не знаеш как се прави, е по-добре да не
опитваш, за да не навредиш допълнително.
p Постави човека в съвземаща поза

като го обърнеш на една страна и извикай
„бърза помощ“! Провери дали няма нещо
в устата (дъвка, пакет материал и т.н.), с
което би могъл да се задави, ако повърне
и ако откриеш нещо, го извади незабавно.
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p Ако човекът е в съзнание, но чувства

гадене, стягане в гърдите, недостиг на
въздух или други подобни симптоми, извикай „бърза помощ“.

съвземаща поза

p Ако човекът е в безсъзнание (по ника-

къв начин не реагира), веднага звънни
на „бърза помощ“. Това може да му спаси живота. Не чакай “просто да му мине“!
p Не оставяй човек, който е предозирал

сам! Ако се налага докато дойде „бърза
помощ“ да го оставиш за малко, го
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постави в съвземаща поза (обърнат на
една страна) и се увери, че медицинският
екип ще може да влезе при него.
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p При наличие на Naloxone, можеш да

го приложиш, ако знаеш как. След това
извикай „бърза помощ“, тъй като ефектът
на Naloxone е около 40 минути. След това
има вероятност човекът пак да загуби
съзнание, затова е необходимо да остане
под медицински контрол и наблюдение.
ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ:
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112

КАКВО НЕ ТРЯБВА
ДА ПРАВИШ, АКО НЯКОЙ
Е ПРЕДОЗИРАЛ?
p Не му инжектирай солена вода –

това е стар наркомански мит, който
с нищо няма да му помогне.

p Не инжектирай човек, предозирал

с хероин, с кокаин или амфетамини,
или обратното. Това само ще отнеме
време и ще влоши нещата.
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p Не прави сърдечен масаж или

обдишване, ако не знаеш как! Това може
да влоши нещата, вместо да помогне.

предозиране може да се стигне както
със стимуланти, така и с хапчета.
p Също така е мит, че могат да предозират

защото това може да причини шок или
удавяне. Можеш да го сложиш под хладен
душ, но трябва да стоиш до него и да го
придържаш.

само хората, които вземат наркотици венозно. При пушене и смъркане на наркотици
също има риск от предозиране, затова ако
не искаш да предозираш, най-добре е въобще да не употребяваш наркотици.

p Може да се предозира само с опиати –

p При проблем незабавно се обади

p Не поставяй човека в студена вода,

това също е мит. В действителност до
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на телефон 112!
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ФОНДАЦИЯ
ИНИЦИАТИВА
ЗА ЗДРАВЕ
За повече информация посети нашия web site
http://www.initiativeforhealth.org
или ни се обади на телефон 0884 40 91 74

Издава се с подкрепата на

Национален център
по наркомании

в рамките на Националната
стратегия по наркотични вещества.

