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Povzetek
Osnovno izhodišče diplomskega dela je raziskovanje uporabe prepovedanih drog med srednješolci.
Za začetek me je zanimalo koliko anketiranih dijakov je že poskusilo prepovedane droge, nato pa so
se mi porajala dodatna vprašanja o vrstah prepovedanih drog, ki jih dijaki uporabljajo danes, kje in
kdaj uporabljajo prepovedane droge in kaj so najpogostejši razlogi, da poskusijo prepovedano drogo.
Srednješolce sem povprašala tudi o tem, ali se jim zdijo prepovedane droge lahko dostopne in ali so
po njihovem mnenju škodljive. V vprašalnik sem vključila tudi vprašanja o njihovem odnosu s starši,
vrstniki ter o poučenosti o drogah, saj menim, da imajo vsi ti dejavniki velik vpliv na uporabo in
eksperimentiranje z drogami.
Ključne besede: prepovedane droge, uporaba, srednješolci, preventiva, vzgoja, šola

Abstract
My thesis is based upon research of illegal drug abuse among high school students. Primary analysis
focus was how many high school students already tried drugs, other questions refered to types of
drugs used nowadays, time and place of abuse and the reasons behind the abuse. High school
students were also questioned about accessibility of illegal drugs and opinions on how harmful the
specific drug is. Finally with the purpose of detecting wider aspect of drug problem in high schools,
relationships with parents and peers and knowledge on drugs were examined. The role of this factors
is most likely to result in explorations or long term abuse.
Descriptors: Illegal drug use, abuse, high school, students, prevention, education, school

I

PREDGOVOR

Obdobje mladostništva je za vsakega posameznika drugačno. Vsak se po svoje spopada s težavami,
tako kot to najbolje zna. Nekateri nimajo večjih težav pri odraščanju, drugi pa se v dani situaciji ne
znajdejo in iščejo različne poti, da bi si jo olajšali.
V obdobju mladostništva se najstniki srečajo z novimi stvarmi, novimi izzivi, med katerimi so najprej
prestop iz osnovne šole v srednjo šolo, prva ljubezen, spoznavajo nove ljudi, tkejo nova prijateljstva,
v tem obdobju se po navadi srečajo tudi z drogami. Vedno več je otrok in mladostnikov, ki
eksperimentirajo in uporabljajo droge. Na tržišču se iz dneva v dan pojavljajo nove in močnejše
droge, ki imajo vpliv na otroke in mladostnike, s tem pa tudi na celotno družbo.
Sem terenska delavka pri organizaciji DrogArt. Velikokrat sem imela priložnost govoriti z najstniki o
njihovem načinu življenja, o tem, kaj počnejo v šoli, kakšen je njihov način zabave, kaj počnejo v
prostem času ter o njihovem znanju o drogah in izkušnjah, ki jih imajo z njimi. Prav zaradi teh izkušenj
sem si izbrala temo diplomske naloge, ki v nadaljevanju govori o tem. Kot bodoča učiteljica se
zavedam, da učiti mladostnike o drogah ni le to, da naj jih ne jemljejo, ker je to premalo. Mladim je
potrebno dati čim več pravih informacij, zlasti tistih, ki govorijo o škodljivih posledicah uporabe drog
in tistih, ki so alternativa drogam.
Prav tako menim, da je potrebno mlade podučiti o drogah, da bodo skozi proces osebnostnega
razvoja, ki ima več šibkih točk, sami znali presoditi in se odločiti, ali bodo posegli po drogah ali ne,
prav tako pa je potrebno podučiti učitelje in starše, da bodo imeli dobro osnovo za razumevanje
sveta mladostnikov in uporabe drog.
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TEORETIČNI UVOD
1.1 OBDOBJE MLADOSTNIŠTVA IN ADOLESCENCA
Večina ljudi poskusi drogo v adolescenci. S pojmom adolescenca označimo obdobje, ko otrok začne
odraščati v odraslo osebo, ko začne zoreti. Pojem adolescenca je dosti nov, saj se je bil prehod iz
otroštva v odraslo dobo do nedavnega precej hiter. Otroci so rano morali prevzeti odgovornosti za
različne dejavnosti in to je pripeljalo do tega, da so obdobje adolescence preskočili (Kastelic, Mikulan,
2004: 29).
Danes obdobje adolescence traja povprečno šest let, kdaj to obdobje nastopi, pa je odvisno od
posameznika. V adolescenci mladostnik odrašča, pri tem pa naj bi nezavedno izpolnil naslednje štiri
razvojne naloge: razvil identiteto, vzpostavil avtonomijo, vzpostavil odnos do spolne vloge, ter se
odločil, kaj bo v življenju počel (prav tam: 29). Ker pa je mladostnik pri vsem tem dogajanju zmeden,
se lahko pojavijo različne oblike tveganega vedenja.
Tvegano vedenje v obdobju mladostništva je pogost in običajen pojav, ki nastane kot posledica
nenadnih telesnih in duševnih sprememb. Tvegano vedenje, med katerega sodi tudi uporaba drog, je
v družbenem smislu eden izmed načinov, ki ga preizkuša mladostnik, da bi si na individualen način
oblikoval lasten svet in življenje (Klanšček Jeriček po Ule, 2011: 115). Največji vpliv na nastanek
tveganega vedenja ima pritisk odraslega sveta, to so pričakovanja in načrti, ki jih imajo starši za svoje
otroke, ter pritisk sveta vrstnikov, kjer veljajo drugačna pravila, vrednote oblike vedenja in
komuniciranja (Klanšček Jeriček po Tomori in sod., 2011: 115).
Uporaba tobaka, alkohola in psihoaktivnih substanc, med katere spadajo tudi prepovedane droge, so
le nekatere oblike tveganega vedenja. Preko takšne oblike vedenja mladostnik išče razumevanje in
odobravanje predvsem vrstnikov. Druge vrste tveganih vedenj so še: različne oblike nasilja oziroma
trpinčenja, odvisnost od seksualnosti in/ali tvegano spolno življenje, zasvojenost s hrano, odvisnost
od iger na srečo, interneta, zasvojenost s sanjarjenjem, televizijo, odnosi… (Klanšček Jeriček po
Rozman, 2011: 115).
Tomorijeva pravi, da tvegano vedenje vključuje vse eksperimente, občasna vedenja, dejavnosti in
vedenjske vzorce, ki odstopajo od sprejetih norm, s tem pa prinašajo tveganje za posameznika in/ali
njegovo okolje. Pomen naštetih oblik tveganega vedenja je predvsem zaradi možnih in sorazmerno
verjetnih posledic, ki so: posredna in neposredna ogroženost mladostnikovega zdravja ali življenja in
vključitev škodljivih navad v življenjski slog, ki se prenaša v odraslo dobo, zaradi uporabe
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psihoaktivnih snovi (Tomori in sod., 1998: 5). V nadaljevanju diplomskega dela se bom posvetila
uporabi prepovedanih drog med mladostniki.

1.2 ZAKAJ MLADOSTNIKI UPORABLJAJO DROGE?
To je vprašanje, ki si ga predvsem starši in učitelji postavljajo vedno znova. Enotnega odgovora na
vprašanje pa ni. Na tem mestu se vprašajmo, zakaj uživanje drog privlači zlasti mlade ljudi in zakaj jih
veliko uživa droge, kljub vsem znanim informacijam, ki jih danes poznamo.
Razlogov za to je ogromno, seveda pa niso pri vseh uporabnikih enaki. Kastelic in Mikulan pravita, da
gre po navadi za splet različnih dejavnikov: radovednosti, uporništva, težav pri vključevanju med
vrstnike, želje po ugodju, bežanju pred slabim počutjem, in povodov: pritiska vrstnikov, želja po
dokazovanju, priložnosti, bolečine… Dodajata tudi, da se mladi za uporabo drog običajno odločijo
zavestno (Kastelic, Mikulan, 2004: 22-23).
Tudi Täschner na vprašanje zakaj mladi uporabljajo droge pravi, da je najpogostejši odgovor: iz
radovednosti. Sledijo mu pritisk skupine, strah pred osamljenostjo, potiskanje problemov, občutek
preobremenjenosti, pomanjkanje samozaupanja. Med druge izhodne okoliščine pa lahko štejemo
lastno organiziranje prostega časa, posnemanje drugih, zlasti starejših oseb (staršev), prizadevanje za
stopnjevanje užitka, poglobitev medsebojnih odnosov in motivi osvoboditve (Täschner, 2002: 63).
Da mladostniki začnejo eksperimentirati iz radovednosti ne preseneča, saj v obdobju odraščanja
marsikaj poskusijo prvič, ker jih stvar zanima, so o njej nekaj slišali ali jih preprosto mika. S tem dajo
svojemu eksperimentiranju duška, s tem pa podžigajo svojo fantazijo, predstavljajo si, da si
pridobivajo izkušnje, iz katerih bodo gradili, pridobivajo nova znanja, si širijo obzorja ter želijo
ustvariti svoj položaj v skupini vrstnikov (prav tam: 63).
1.2.1

VRSTNIKI IN PRITISK VRSTNIKOV

Identiteta posameznika je tesno povezana s pripadniki iste generacije, kar se najbolj kaže prav v
mladostniškem obdobju. Za osebno rast je zelo pomemben odnos in način življenja med vrstniki.
Pripadnost in sprejetost med vrstnike je za mladostnika zelo pomembna, celo tako, da se je
pripravljen odpovedati lastni identiteti in prevzeti identiteto skupine vrstnikov (Kastelic, Mikulan,
2004: 62).
Tudi Martinškova ugotavlja, da je sprejetje mladostnika v vrstniško skupino oz. položaj v njej zelo
pomemben. Družba sovrstnikov je za mlade vir naklonjenosti, sočutja, razumevanja in moralne
usmeritve, je kraj za eksperimentiranje in okolje za doseganje samostojnosti in neodvisnosti od
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staršev. Je okolje v katerem se oblikujejo intimni odnosi, ki so dobra popotnica za odraslo intimnost
(Martinšek po Marjanovič Umek in Zupančič, 2012: 361).
Skupina je kraj, kjer se mladostnik zadržuje precej časa. Täschner pravi, da ima skupina na vedenje
posameznega člana skupine vedno večji vpliv. V skupino, v kateri se znajde mladostnik lahko štejemo
razredne skupnosti, skupine prijateljev zunaj, soseska ali razširjena združenja. Vse to pa so dejavniki,
ki sooblikujejo mladostnikovo vedenje, dajejo impulze, postavljajo cilje in ukrepe. V določeni situaciji
pa lahko tudi začnemo govoriti o pritisku skupine na člana. V tej situaciji mladostnik občuti strah in v
svojem prizadevanju po prilagoditvi skupini prevzame način vedenja, cilje in zahteve skupine.
Prilagoditev skupini in načinu življenja te skupine je pogosto znano izhodišče za uživanje drog
(Täschner, 2002: 64).
Pritisk vrstnikov pomeni, da »mladostnik prevzema v skupini mišljenje, načela in vrednote, kajti moč
in skupinsko zavest si lahko pridobi le preko trdne povezanosti s skupino«, pravita Kastelic in
Mikulan. Menita, da vpliv vrstnikov na uživanje drog poteka različno, saj je pri mladostnikih droga še
vedno povezana z odraslostjo. Se pravi, da če mladostnik seže po drogi, želi s tem dokazati sebi in
drugim, da ni več otrok (Kastelic, Mikulan, 2004: 62).
V skupini se začne oblikovati odnos do na primer določenega načina obnašanja, v tem primeru
uporabe drog. Prav zaradi pritiska vrstnikov se mladostniki najpogosteje odločajo za uživanje drog in
s tem početjem tudi nadaljujejo (prav tam: 62).
1.2.2

BEG PRED TEŽAVO

Številne razprave govorijo o tem, kaj so najpogostejši razlogi za mladostnikovo uživanje drog.
Strokovnjaki vedno znova opozarjajo na motiv pobega, ki je v veliko primerih tudi izhodišče za
zlorabo alkohola in pomirjeval: mladostniki želijo z učinki drog prikriti vsakdanje skrbi in težave, ter
jih narediti nevidne. Potiskanje je obrambni mehanizem pred neprijetno doživetimi učinki in
doživljaji. Potiskanje problemov na stran naredi razreševanje le-teh za nepotrebno in je pomeni
lahko prehodno pot. Pobeg iz realnosti v svet sanj ali omame se najpogosteje pojavi takrat, ko
občutek preobremenjenosti bistveno vpliva na vedenje. Če se hkrati pojavi še pomanjkanje
samozaupanja, se uživanje drog izkaže za preprosto in priročno sredstvo za uravnavanje notranjega
neravnovesja (Täschner, 2002: 64).
1.2.3

PROSTI ČAS

Prosti čas oz. organiziranje prostega časa je pogosto izhodiščna okoliščina za uživanje drog. Zakaj je
temu tako, Täschner razlaga, da tisti posamezniki, ki jim primanjkuje smisla za produktivno in
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ustvarjalno preživljanja prostega časa, potrebujejo nadomestilo, ki je lahko, med drugim, tudi
uživanje drog. S takšnim načinom preživljanja prostega časa mladostniki zapolnijo praznine, se
sproščajo in rešujejo konflikte, ki izvirajo iz vsakodnevnih obremenitev (Täschner, 2002: 65).
Kastelic in Mikulan se prav tako strinjata, da je preživljanje prostega časa dostikrat povezano z
zlorabo drog in zasvojenostjo. Poudarjata pa, da lahko v prostem času ob premišljeni uporabi
vzgojnih metod bistveno vplivamo na odločitve mladih (Kastelic, Mikulan, 2004: 72). »Težave s
prostim časom imajo običajno tisti otroci oz. mladostniki, ki nimajo zagotovljenih možnosti, da bi
ustrezno razvijali svoje interese in zato ne vedo prav, kaj početi v prostem času« menita. Pri vsem
tem se sprašujeta, kateri so vzroki in povodi za negativne oblike vedenja v prostem času (prav tam:
72).
Med dejavnike tveganja v prostem času lahko štejemo nadzorovanje oziroma nenadzorovanje. Tukaj
mislimo predvsem na nadzor, ki ga izvajajo starši nad otroci. Veliko mladih je v popoldanskem času,
po pouku, prepuščenih samim sebi, po navadi zaradi zaposlenosti staršev. Nenadzorovanje samo po
sebi še ni vzrok za uživanje drog, saj večina mladostnikov tudi kadar nimajo nadzorstva ne počne
nespametnosti, vendar so prav mladostniki, ki so prepuščeni samim sebi, najbolj ogrožena skupina
(Kastelic, Mikulan, 2004: 72). Nasprotovanje staršev in njihov povečani nadzor lahko tudi omili
negativen vpliv vrstnikov na odločitev mladostnika, da bo poskusil droge (Bertok in ostali po Hinton in
sod., 2012: 312).
Rezultati, ki so nastali na podlagi raziskave SPMAD (študija o starševskem nadzorovanju in
prestopništvu adolescentov) iz leta 2011 kažejo, da pri tistih mladostnikih, pri katerih so prostočasne
aktivnosti nadzorovali starši ali drugi odrasli, prihaja do bistveno manjše verjetnosti, da bodo storili
prestopniška dejanja, kot pri tistih, nad katerimi je bil nadzor staršev oslabljen. Nasprotovanje staršev
in njihov povečani nadzor tako lahko omili negativen vpliv vrstnikov na odločitev mladostnika, ali bo
preizkusil droge (Bertok in ostali, 2012: 311).
1.2.4

SLABI ZGLEDI IN POSNEMANJE

Odrasli, starši in učitelji imajo v mladostnikovem življenju pomembno vlogo, saj mu pomagajo, da se
oblikuje. Najboljša vzgoja in učenje je vzgled, saj s tem mladostniku pokažemo, da to, kar mu
povemo, tudi naredimo (Täschner, 2002: 65).
Täschner pravi, da odrasli »s posredovanimi vrednostnimi predstavami pa tudi z lastnim vedenjem
oblikujejo vedenje in vrednostna merila otrok in mladostnikov na način, ki pogosto njim samim ni
jasen«. Posnemanje ima v vsakem učnem procesu bistveno vlogo, saj s tem pridobi vedenjski vzorec
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odraslih pri mladostnikih odločilen pomen, kar pa mladim pomaga oblikovati njihovo osebnost z
vrednotami in življenjskimi cilji, ter predstave o načinu življenja (prav tam: 65).

1.3 DRUŽINA
Družina je osnovna enota človeške družbe in je skupnost članov, ki jih vežejo bivanjske, prijateljske ali
sorodstvene vezi. George Peter Murdock človeško družino opredeljuje kot družbeno skupino: »za
katero je značilno skupno bivanje, ekonomsko sodelovanje in reprodukcija. Vključuje odrasle obeh
spolov, med katerimi najmanj dva vzdržujeta družbeno priznano seksualno razmerje, in enega ali več
otrok, lastnih ali posvojenih, ki živijo skupaj« (Haralambos, Holborn, 2001: 325). Vendar vsi vemo, da
ta definicija ne drži, saj dandanes poznamo tudi druge oblike družine, kot so enostarševske družine in
družine, v katerih sta partnerja istospolno usmerjena.
Družina se spreminja zaradi časa, v katerem živimo in zaradi daljšanja življenjske dobe. Veliko je
družin, v katerih skupaj živijo dve, tri celo štiri generacije, po drugi strani pa se veliko partnerjev
razide, se na novo poroči, ali postanejo samohranilci. Tako kot vsak posameznik tudi družina prehaja
skozi različna razvojna obdobja: bodoča partnerja se spoznata, se odločita za skupno življenje, se
poročita, rodi se prvi otrok (ta po navadi najmočneje vpliva na razvojne faze družine), prvi otrok
začne hoditi v šolo, preživlja adolescenco, se osamosvaja, odide od doma, partnerja ostaneta sama
(sindrom praznega gnezda), postaneta stara starša in dobita vnuke, eden od partnerjev umre. Vrstni
red posameznih razvojnih faz ni nujno enak pri vseh, vendar vsaka faza nastopi prej ali slej (Kastelic,
Mikulan, 2004: 35). Vse te faze vplivajo na posameznika v družini, predvsem pa na mladostnika, ki
odrašča ter podira in gradi ravnovesje v družini.
Družina ni samo institucija, ampak je predvsem splet odnosov. Družina ima nenadomestljivo vlogo pri
čustvenem razvoju in procesu socializacije mladostnika. Zlasti v ranem otroškem obdobju je ton
emocionalnega dogajanja, ki uravnava odnose ključnih oseb v otrokovem življenju, odločilen za razvoj
njegovih čustvenih, socialnih in spoznavnih moči. Preko izkušenj, ki jih dobi med komunikacijo s temi
osebami otrok, kasneje pa mladostnik razvija, gradi, zavira, spodbuja ali preusmerja determinanta
svoje osebnosti (Milčinski in sod., 1985: 72).
Vloga, ki jo ima družina v otroškem obdobju se v obdobju adolescence bistveno spremeni. Odvisnost,
ki je značilnost otroškega obdobja, kar naenkrat preneha biti pogoj in spodbuda za otrokovo
čustveno ravnotežje in socialno varnost. Odvisnost in navezanost na starše postaja vedno večja ovira
za mladostnika. Mladostnik si pot, kako bi to odvisnost pretrgal, izbere sam, pri tem naj bi mu
pomagala družina. Najpomembnejši pri osamosvajanju otrok je odnos, ki ga je družina zgradila v
preteklosti. Osamosvajanje pri večini mladih ne poteka gladko. Potrebne so neprestane spodbude, ki
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jih lahko nudi le čustveno polna družina. Mladim je težko zapustiti znano, varno okolje in se podati v
neznani novi svet, kljub temu, da se mu le-ta zdi privlačen. To razliko mladostnik poskuša razreševati
s kljubovanjem in uporom, prevzemati začne različne oblike »odraslega« vedenja, da bi dosegel
samospoštovanje. Po drugi strani so pa starši tisti, ki mislijo, da z odraščanjem otroka izgubljajo njega
in stare »dobre« odnose. Oklepajo se dotedanjih odnosov ter spodbujajo mladostnikovo odvisnost
od družine. Konflikti, ki ob tem nastajajo, so lahko boleči za obe strani, vendar po navadi ne pustijo
posledic v njihovem odnosu (prav tam: 72-73).
Na drugačen način poteka osamosvajanje mladih v družinah, kjer starši in domače okolje niso že v
otroštvu otroku nudili ugodnih pogojev za osebnostno rast. Težje je odraščati mladostniku, če doma
ni sprejet in nima podpore, ter ni opremljen s primernim vzorci za komunikacijo in trdnimi normami
za oblikovanje odnosov z ljudmi. Težko mu je tudi, če ni naučen izražati in sproščati svojih čustev na
drugim sprejemljiv način, njemu pa zadovoljiv ter, če družina ni usmerila njegovih zanimanj in
sposobnosti v ustvarjalne dejavnosti. Če tak mladostnik ne uspe razviti zaupanja vase, pozitivne
predstave o sebi in temeljnega zaupanja v ljudi, potem ima večje možnosti, da bo v iskanju lastne
identitete ubiral napačne poti. Tak mladostnik bo dovzetnejši za potencialno škodljive vplive iz
okolice, ker ne bo znal pravilno oceniti, kaj je prav in kaj ne ter ne bo znal izbrati pravih priložnosti, ki
mu jih bo življenje ponudilo (prav tam: 72-73).
Martinškova pravi, da je družina posebna socialna skupina, za katero so značilni intimnost in
medgeneracijski odnosi. V družini je več področij (somatično, psihično, socialno, materialno in
družbeno področje), ki se med seboj prepletajo in so medsebojno odvisna. Nastopi potreba po
avtonomiji in povezanosti. Družina je poligon učenja življenja z drugimi ter hkrati uveljavljanja svojih
potreb in reševanje konfliktnih situacij (Martinšek po De Vries in Boumkamp, 2012: 357).
Martinškova izpostavi temeljno nalogo družine, kako izoblikovati način, ki bi v nujnih procesih
prilagajanja ohranil družinsko identiteto in članom omogočil, da ohranijo svojo lastno. Družina ima
svojo strukturo, posebnosti, značilnosti, značilne faze razvoja ter pravila. Številni dejavniki, kot so
rojstvo, smrt, odraščanje rušijo in hkrati bogatijo ravnovesje v družini (Martinšek po Čačinovič
Vogrinčič, 2012: 357).
Ugotovila sem, da je delež družine pri oblikovanju mladostnikovega odnosa do sveta odločilen. Tu se
osredotočimo na oblikovanje mladostnikovega odnosa do droge in njene uporabe.
Tomorijeva pravi, da je delež družine pri oblikovanju mladostnikovega odnosa do drog dvojen. To
pomeni, da so prav starši tisti, ki otroku oz. mladostniku posredujejo prve informacije in izkušnje. To
počnejo s svojim vedenjem in ravnanjem, prav tako pa tudi s svojo reakcijo, ko se prvič srečajo z
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mladostnikovim raziskovanjem v tej smeri. Starši so torej nosilci vlog in vrednot v odnosu do drog in
njihove uporabe. Starši se premalo zavedajo, kakšen vpliv ima njihovo vedenje in navade na
mladostnika (Milčinski in sod., 1983: 73-74).
Mladostnik se z navadami in vrednotami, ki jih imajo starši do drog sreča že v zgodnjem otroštvu. To
se najpogosteje zgodi preko uživanja alkohola, kar pa posredno vpliva na odnos do drugih drog.
Stališča, ki se oblikujejo že pri otrocih, kasneje mladostnikih, so pogosto zmedena, saj takšni starši
govorijo eno, delajo pa drugo (prav tam: 74).
Mnoge raziskave kažejo na to, da je odnos staršev do alkohola neposredno povezan s kasnejšimi
(pivskimi) navadami mladostnikov. Veliko fantov in deklet alkohol prvič poskusi v zgodnji fazi
adolescence in to v domačem okolju. To le dokazuje, da je uživanje alkohola in tudi drugih drog zelo
povezano z mnogimi platmi življenja odraslih, mladostniki pa posegajo po njih v svoji težnji k
odraslosti (Milčinski in sod., 1983: 74).
Tomorijeva nadaljuje, da so starši tisti, ki v letih osebnostnega razvoja otroka/mladostnika pokažejo
kako se razrešuje različne osebne probleme in kako se spoprime s težavami. Starši pokažejo kaj
storiti, če jih kaj prizadene, če jim je hudo, kako obvladajo svojo žalost, kako prenašajo samoto ali pa
jo ustvarjalno in z zadovoljstvom preženejo (Milčinski in sod., 1983: 74-75).
Po raziskavah sodeč, nadaljuje Tomorijeva, so po navadi mladi uživalci drog tisti, ki večinoma izhajajo
iz razdrtih domov, mnogokrat pa so odraščali v odsotnosti enega ali obeh staršev. Večini mladih
uživalcev drog je tako primanjkovalo predvsem bližine, zaupanja, povezanosti, tem za pogovor in
skupnih dejavnosti staršev in otrok (Milčinski in sod., 1983: 76).

1.4 ŠOLA
V sodobni šoli otrok oz. mladostnik preživi veliko časa. Šola je vse bolj dovzetna za nove stvari iz
okolice, odprta navzven in se skuša odzvati na spremembe, ki jih prinaša življenje v šoli in zunaj nje
(Kastelic, Mikulan, 2004: 77).
Prepovedane droge in njihova uporaba med mladimi sicer niso nove stvari. Zaradi povečanja
prevalence uporabe drog med šolsko mladino (Sande, 2004: 26) je pomembno, da se o tej
problematika začne pogovarjati že v šoli.
Največji problem pri podajanju informacij učiteljev učencem je ta, da učitelji niso ustrezno izobraženi
na področju (prepovedanih) drog, poleg tega ne poznajo pravih učnih metod, s katerimi bi razlagali
tovrstno učno snov, učne vsebine pa so pogosto brez jasnih sporočil, namenjenih preprečevanju
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uporabe in zlorabe drog. Neodgovorno je tudi, da se izključuje vloga staršev in lokalnih skupnosti, ki
imata veliko vlogo pri vzgoji mladostnikov o drogah. Kastelic in Mikulan pravita, da strategije, ki
temeljijo le na ustrahovanju in s tem povečujejo strah pred uporabo drog, delujejo le pri tistih
mladostnikih, ki so že po naravi manj dovzetni za takšno tveganje. Pri vseh ostalih takšne strategije le
povečajo zanimanje in uporabo drog (Kastelic, Mikulan, 2004: 78).
Večina učnih programov na slovenskih šolah je, kot sem že omenila, brez pravih ciljev in jasnih
sporočil. Predvsem so programi usmerjeni v preventivo in izboljšanje kakovosti življenja (prav tam).
Delovati in poučevati, ko se stvari že zgodijo, je lahko za nekatere prepozno.
Kastelic in Mikulan sta v svojem priročniku predstavila program, ki naj bi pomagal učiteljem pri
lastnem izobraževanju in poučevanju o drogah. Program je le ena izmed možnosti za poučevanje in
razumevanje problematike uporabe drog in je sestavljen po korakih.
Prvi koraki, ki jih mora šola narediti so:


da ugotovi razširjenost in značilnosti uporabe drog in jih redno spremlja,



da dosledno izvaja šolsko politiko proti uživanju drog med učenci in učitelji,



da se zavzema za uvedbo prilagojenega preventivnega učnega programa že v vrtcih,



da obvezno vključi lokalno skupnost v preventivne programe

in sodeluje s starši,

zdravstvenimi in socialnimi ustanovami ter drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s tovrstno
problematiko (Kastelic, Mikulan, 2004: 79).
Po tem, ko šola ugotovi, kakšno je stanje na njej, pa Kastelic in Mikulan predlagata naslednje:


vzpostaviti redno obliko medsebojnega povezovanja in sporazumevanje med vsemi
vključenimi (učitelji, drugi šolski delavci, starši, vodjo lokalne skupnosti,…),



redno spremljati razširjenost, posest in kroženje drog,



razvijati jasen in dosleden odnos proti drogam na šoli (z doktrino o neuživanju drog,
opredeljevanju sankcij in kazni in spodbujati način življenja brez drog) in



predstaviti to politiko staršem, učencem, šolskemu osebju in vsem drugim, ki bodo vključeni
v program in doseči, da se bodo vsi strinjali z njo in jo dobro razumeli (prav tam: 79).

Pri pripravi učne vsebine je potrebno biti pozoren predvsem na to, da vsebuje jasna sporočila o
prepovedi uživanja drog v vseh razredih ter da so sestavljene na podlagi strokovnih spoznanj in
vsebujejo sveže podatke. Pozorno je potrebno razviti kriterije za vrednotenje učne vsebine ter se
primerno znati odločiti, ali bomo uporabili lasten program, ali že katerega izmed obstoječih ter
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zagotoviti ustrezno usposobljenost učiteljev. Zagotovljene morajo biti učne vsebine za vse razrede
osnovne šole, na primernem nivoju poučevanja, program pa naj ima še posebej dobro oblikovani del
za tiste učence, pri katerih je tveganje za uporabo drog večje (Kastelic, Mikulan, 2004: 79-80).
Hočevarjeva se prav tako strinja, da so: »šole vitalnega pomena za preventivo pred rabo drog, zato
morajo učencem posredovati jasna navodila, da za prepovedane droge in dovoljene droge v njih ni
prostora« (Hočevar po Tough on Drugs!, 2005: 274).
Za dosego cilja, tako imenovano šolo brez drog, pa niso dovolj le preventivne dejavnosti pri edukaciji
o drogah, temveč mora šola oblikovati tako politiko, ki bo znala probleme povezane s problematiko
uporabe drog primerno obravnavati. Hočevarjeva meni, da gre za dva ključna elementa preventive
pred rabo drog v šolskem prostoru, in sicer preprečevanje same rabe in ustrezno ukrepanje šole ob
vsakrši rabi, posedovanju ali posredovanju drog med učenci. Za oblikovanje šolske politike, ki zajema
preventivo na področju drog, pa je potrebno poleg edukacije o drogah ter ukrepov, ki sankcionirajo
prekrške v zvezi z drogami v šoli, povabiti k sodelovanju tudi starše in širšo skupnost (Hočevar po
National Action Plan on Illicit Drugs 2001 to 200/2004, 2005: 277).
Hočevarjeva pravi, da mora: »šolska politika do drog upoštevati individualne značilnosti učenca, ob
tem pa mora postaviti jasna pravila vedenja, ki jih bodo dobro razumeli učenci, šolsko osebje in starši.
Ta pravila mora osebje konsistentno upoštevati, še posebej pa morajo upoštevati nizko toleranco za
zlorabo in nevarno vedenje« (Hočevar po National Actions…, 2005: 278).
Šole naj bi imele načela oblikovana tako, da ob kršitvi pravil ščitijo učenca in celotno šolsko skupnost,
saj zahtevajo varovanje zasebnosti in seznanjanje celotne šolske skupnosti s politiko in postopki v
zvezi z obravnavanjem incidentov v povezavi z drogami. Načela naj bi posebej poudarjala, da morajo
biti postopki in pravila jasno predstavljeni učencem in njihovim staršem, saj šola igra pomembno
vlogo pri krepitvi komunikacije med mladimi in njihovimi starši. To je pomembno, pravi Hočevarjeva,
ker imajo starši najpomembnejši vpliv na oblikovanje otrokovega vedenja in reševanja problemov,
šole same pa ne smejo reševati problemov v zvezi s prepovedanimi in dovoljenimi drogami (Hočevar
po National Actions…, 2005: 279).
Šolske institucije torej pričakujejo pomoč in podporo staršev, hkrati pa v posameznih primerih
pričakujejo pomoč tudi zunanjih institucij, kot so socialne in zdravstvene službe ter policija.
Hočevarjeva se strinja, da starši predstavljajo zelo pomemben podporni steber šolske politike do drog
in dodaja, da je šola prostor, kjer starši pridobijo znanje in informacije o drogah. Udeležujejo se lahko
izobraževalnih večerov o drogah, ki jih organizira šola. Starši lahko na več načinov sodelujejo pri
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politiki proti drogam. Sodelujejo lahko v šolskih razvojnih projektih, organizirajo se lahko v posebno
skupino, ki se bo ukvarjala s preventivo ipd. (Hočevar po How does the …, 2005: 280).

1.5

PREVENTIVA, INFORMIRANJE

Ker uporabe prepovedanih drog ni mogoče odpraviti, je pomembno, da so razviti preventivni
mehanizmi, ki so bili sprejeti v letu 2002. Svet Evrope je skupaj s predstavniki držav članic oblikoval
resolucijo o preventivi na področju rekreativne uporabe drog, ki zajema sledeča navodila:


upoštevati pomembnost interaktivnih v širšo javnost in med mlade ljudi usmerjenih
informacij,



zagovarjati lahek dostop do informacij, npr. s pomočjo interneta,



promovirati alternativne oblike preživljanja prostega časa,



zmanjševati tveganja povezana z rekreativno uporabo drog,



v preventivo na tem področju vključevati (predvsem) mladinske organizacije in družino ter
širšo javnost,



spodbujati preventivne programe in komunikacijske strategije, ki so osredotočene na
probleme v ciljnih skupinah in



nadaljevati s prizadevanji za zmanjšanje ponudbe in promocije substanc, ki povzročajo
zasvojenost mladim ljudem in posledično zmanjšati povpraševanje (Sande M. po Olszewski
in Burkhart, 2004: 29-30).

Uspeh pri zmanjševanju in posledice uporabe drog bo zagotovljen le, če bomo kot obliko pomoči
vključili informiranje, izobraževanje in vzgojne dejavnosti, programe krepitve zdravja, ki dvigujejo
kvaliteto življenja (Žigon, 2000: 8).
1.5.1

MLADINSKE ORGANIZACIJE

Ena izmed oblik preventive na področju uporabe drog so tako imenovane mladinske organizacije.
Sama imam izkušnjo z združenjem DrogArt.
Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999. Njen
glavni namen je zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja
delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, informacijska točka, terensko delo na
prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na
področju alkohola med mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje. Združenje DrogArt ima od
leta 2005 status humanitarne organizacije. Vizija Združenja DrogArt je zmanjšati tveganja
povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji. Vrednote združenja DrogArt so sodelovanje,
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pomoč, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (Pridobljeno s svetovnega spleta, dne: 4.11.2013:
http://www.drogart.org/vsebine/1108/o-zdruzenju-drogart.html).
1.5.2

TERENSKO DELO

Večina uporabnikov prepovedanih drog išče pomoč in informacije o drogah pri prijateljih in na
internetu, ne obrača se na pomoč na institucije. Potreba po terenskem delu se je pojavila zaradi težje
dostopnosti uporabnikov za institucije. Terensko delo pa je opredeljeno kot v skupnost usmerjena
dejavnost, ki se izvaja z namenom vzpostaviti stik s posamezniki ali skupinami določenih ciljnih
populacij, ki niso dosegljive obstoječim službam oz. jih ni moč doseči s tradicionalnimi zdravstveno
vzgojnimi programi (Pleši z glavo, interno gradivo za izobraževanje za DrogArt terenske delavce,
2013: 4-5).
Likar pravi, da so terenski delavci tiste osebe, ki same poiščejo posameznike s težavami, jim ponudijo
informacije in omogočajo storitve neposredno v skupnosti. Terensko delo predstavlja pristop, ki je
povsem drugačen od tistega, ki ga imajo ustaljene ustanove. Delavec je tako pri delu izpostavljen,
odreči se mora tradicionalni varnosti in privilegiranemu položaju v delovni organizaciji. Stopiti mora
na ulico, kjer se znajde v krogu subjektivnih drugačnih standardov. Pri takšnem načinu dela je težje
vzpostaviti delovne in trdne odnose. Da se vzpostavi stik terenski delavec-posameznik oz. skupina,
mora biti terenski delavec odprt, prijazen, njegov delovni pristop pa mora vsebovati življenjsko moč,
toplino (prav tam: 5).
Obstaja več vrst terenskega dela. Najbližja oblika terenskega dela, ki ga izvaja organizacija DrogArt je
tako imenovano »poulično delo«. Ta oblika je specifična, saj se delo izvaja izven sedežev služb in
organizacij. Terenski delavci si prizadevajo za učinkovito zmanjšanje tveganja pri uporabi drog
neposredno v skupnosti sami. To lahko dosežejo s posredovanjem pisnih in ustnih informacij,
nasvetov, razdeljevanjem preventivnih materialov, nudenjem svetovanja in praktične podpore,
napotitve v ustrezne službe pomoči… Glavni cilj pouličnega dela je posredno omogočanje sprememb
in sicer tako, da usmerijo ali pritegnejo posameznika v zdravljenje, če ga potrebuje. Delo se
osredotoča na posameznika ali skupine, pri katerih skuša zmanjšati tveganje s tem, da pritegne osebe
v ustanove (prav tam: 5).
Pri terenskem delu je zelo pomembno tudi vrstniško izobraževanje. Vrstniško izobraževanje je
»terensko delo, ki ga izvajajo posamezniki znotraj svojih lastnih vrstniških skupin in socialnih mrež«.
Vrstniki imajo drug na drugega zelo velik vpliv, med njimi obstaja tesno povezana komunikacijska
mreža in skupno reševanje težav, zato je še toliko bolj pomembno, da so informacije, ki se širijo od
posameznika na druge vrstnike pravilne in natančne. Cilj vrstniškega izobraževanja je okrepitev
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družbenih odnosov, ki podpirajo manj tvegano uporabo drog, varnejšo spolno prakso,…izobraževalci
vrstnikov pa potrjujejo »zdrave norme«, prepričanja in obnašanja znotraj svoje lastne vrstniške
skupine in hkrati problematizirajo tiste, ki se ne obnašajo v skladu s pričakovanji (prav tam: 5-6).
Na terenu torej sodelujejo terenski delavci, ki so starostno podobni ciljni populaciji, nekateri delavci
so tudi sami redni obiskovalci prireditev elektronske glasbe. Vrstnike tako uporabniki lažje sprejmejo
in jih poslušajo, lažje vzpostavijo z njimi kontakt in se ne počutijo ogrožene. Ker terenski delavci ne
delujejo kot predstavniki institucije, se pri uporabnikih poveča občutek varnosti in sprejetosti (prav
tam: 6).

1.6 UPORABA PREPOVEDANIH DROG
Spremljanje pojava uporabe drog med različnimi populacijskimi skupinami sega daleč v zgodovino.
Droge so ljudje uporabljali že v preteklosti, vendar je tudi danes aktualen trend spremljanja pojava
uporabe prepovedanih drog med različnimi populacijami, predvsem populacijo mladih. Ker pa ima
vsako obdobje svoje značilnosti in posebnosti, ki je močno pogojeno s takratnimi družbenimi
normami in značilnostmi, so s tem pogojeni tudi načini zbiranja podatkov o drogah in njihovih
uporabnikih (Krek, 2012: 61).
Sama uporaba drog je povezana s številnimi oblikami tveganega vedenja, ki so odvisna od vrste drog,
čistosti drog, poznavanja droge s strani uporabnikov in načina uporabe droge (Krek po WHO, 2012:
66).
1.6.1

DEFINICIJA POJMA »UPORABA DROG«

V strokovni literaturi prihaja do nedoslednosti pri uporabi pojmov uporaba oziroma raba in/ali pojma
zloraba drog. Pojem zloraba drog pa strokovnjaki dostikrat enačijo kar s pojmom zasvojenosti
(Hočevar po Zinberg, 2005: 30).
Problem pri definiranju in uporabi pojma uporaba/raba je v tem, ker pojem zloraba ni natančno
definiran, saj različni avtorji nimajo enotnega pogleda na vprašanje, kdaj raba postane zloraba
oziroma že vsako uporabo drog pojmujejo kot zlorabo (Hočevar, 2005: 30-31). Dandanes pa
predvsem mladi občasno rabo drog, enkrat ali nekajkrat mesečno, ne razumejo kot zlorabo, temveč
le kot rabo (Hočevar po Rosenbaum, 2005: 31).
V literaturi pogosto zasledimo pojem rekreativna uporaba drog, ki je zelo priljubljen način uživanja
drog med mladino.
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Rekreativna uporaba drog je del zahodne kulture in kljub temu, da je po navadi prepovedana, je
družba ne sankcionira na način, kot sankcionira vsakodnevno uporabo. Ta način uporabe se nanaša
na tiste uporabnike, ki drogo uživajo občasno v razmeroma majhnih količinah, zato so toliko manj
občutljivi za škodljive posledice in ne razvijejo psihične odvisnosti (Sande po Beers in Berkow, 2004:
19).
Beseda rekreacija po SSKJ pomeni dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi.
Izraz rekreativna uporaba drog se bolj kot na opisano razlago navezuje na rekreativnost kot
občasnost, manjšo zahtevnost in »neprofesionalnost«. Naštetim pojmom lahko ustrezajo npr.
uporaba drog ob koncu tedna, uporaba ob posebnih priložnostih, uporaba, ki je posamezniku
predvsem v užitek in zadovoljstvo in ga »re-kreira«, kar pomeni, da ga ponovno »usposobi« za
naslednji delovni ali študijski oz. šolski teden (Sande po Dekleva, 2004: 18).
Dekleva pravi, da je rekreativna uporaba drog tista uporaba, ki je: »kontrolirana, namenjena zabavi in
doseganju užitkov predvsem v prostem času, in ki ni povezana z zasvojenostjo, socialnim odrivanjem
in propadom« (Dekleva, 1999: 11).
Pojem rekreativna droga pomeni substanco, ki je zaužita z namenom zabave, sprostitve, povečanja
intenzivnosti občutkov in ugodja. Rekreativni uporabnik pri tem razvije sekundarni namen za uporabo
drog, ki mu omogoči, da se izogne simptomom odvisnosti in negativnim učinkom, ki so povezani z
odtegnitvijo in abstinenco. Zavedati se moramo, da tudi rekreativna uporaba lahko vodi v odvisnost
(Sande po Jonas, 2004: 18).
Najpogosteje se rekreativna uporaba prepovedanih drog dogaja ob koncu delovnega tedna. Razlog za
to je, da ima uporabnik čas za regeneracijo po uporabi in razmeroma neboleč prehod v nov delovni
teden. Prav razmerje med »vikendom užitka« in napornim, delovnim ali šolskim tednom definira
»rekreativno« življenje mladih (Sande po Calafat in drugi, 2004: 19). S tem načinom življenja se
oblikuje nova organizacija, ki je definirana kot nov kulturni model, v katerem delavnik v kolektivni
zavesti pomeni tendenco k podobnosti, ob koncu tedna pa nastopi čas za diferenciacijo in socialne
razlike. Te razlike ob koncu tedna pomenijo veliko število aktivnosti in prostorov, ki so dosegljivi ali
zanimivi (predvsem ali samo) mladim in jim omogočajo, da si ustvarijo identiteto, ki pripada samo
njim in jih loči od odraslega sveta. V prostem času, tj. najlažje med vikendi se mladi v industriji
(nočne) zabave lahko posvetijo sebi in se osvobodijo normativov racionalnega tedenskega življenja, ki
jim jih narekujejo drugi (Sande po Calafat in drugi, 2004: 19).
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Izsledki domače raziskave o značilnostih in spremembah mladosti in mladine v devetdesetih letih
nam veliko pove o pomenu prostega časa mladih v sodobni družbi. Izsledki so sledeči:


vse hitrejše socio-kulturno dozorevanje mladih, s tem pa tudi samostojno načrtovanje
prostočasnih dejavnosti;



podaljševanje mladosti in dejavnosti, ki so na mladost vezane daleč čez dvajseta leta. To se
dogaja zaradi podaljševanja šolanja mladih in težav pri iskanju prve zaposlitve;



vedno večja ponudba izdelkov na trgu mlade sili v to, da postajajo pomemben segment
sodobne potrošniške družbe; omenjena ponudba izdelkov mlade postavlja v pomembno
potrošniško vlogo;



vse bolj pomemben delež prostega časa mladih osvajajo elektronski komunikacijski mediji, ki
poleg družine in šole postajajo pomemben socializator mladih (Sande po Ule, 2004: 19).

Podaljšana mladost in možnost organiziranja prostega časa po lastni volji uvršča mlade med ljudi, ki
postanejo tržna niša industriji nočne zabave in potrošniških dobrin. Vse to je posredno povezano z
rekreativno uporabo prepovedanih drog. Mladi dobijo pomembno potrošniško vlogo, katere del je
tudi izbira rekreativnih drog. Kot pri vsakem nakupu se tudi tukaj začne tehtanje med ceno in učinki.
Dekleva ta trend opiše tako: »Mladi ljudje uporabljajo legalne in ilegalne droge na vedno bolj
podobne načine, kot del potrošniško usmerjenega in vznemirjenja iščočega uživaškega življenjskega
stila, kjer se čas za oddih in zabavo kupuje na trgu in kjer so meje med subkulturo uporabe drog in
prevladujočo mladinsko kulturo vse bolj zabrisane« (Sande po Dekleva, 2004: 19-20).
Conde opisuje »spremembo delovnih procesov, ki je ena izmed ključnih sprememb v devetdesetih
letih. Ta je mlade postavila v skupino, za katero je značilna negotovost in nestabilnost zaposlitve. To
je mlade napeljalo na potrošniške norme, ki se kažejo v neproduktivni porabi in zabavi ob koncu
tedna ter med počitnicami«. Zabava in iskanje svobode sta nujni del življenja mladih, ki to upoštevajo
do neke mere, ko se prepustijo vikendu užitka. Konci tedna tako za njih pomenijo priložnost za pobeg
kontrolnim mehanizmom odraslih oz. sistema. Mladi torej vikend in »rekreativno sfero« izkoristijo za
ustvarjanje svojih izkušenj, predvsem pa za to, da osmislijo svoje življenje (Sande po Calafat in drugi,
2004: 20).
Täschner dodaja, da beg iz mehaniziranega, z normami okvirjenega sveta odraslih predstavlja omama
oz. »pravica do omame«. Leta 1992 je lüberški kazenski senat v svojem sklepu zagovarjal tezo, da
omama sodi kot »jesti, piti in spolnost k najbolj temeljnim človeškim potrebam. Kolikor bolj je družba
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stehnizirana, hitrejša in funkcionalna, tem močnejša bo potreba po begu iz tega sveta« (Täschner,
2002: 57).
1.6.2

TEORIJA NORMALIZACIJE REKREATIVNE UPORABE DROG

O procesu normalizacije uporabe drog začnemo govoriti, kadar je ugotovljeno, da je prepovedane
droge uporabljalo več kot polovica anketiranih. Kadar več kot petdeset odstotkov mladih vsaj enkrat
uporabi prepovedane droge, se ne da več govoriti o tem, da droge uporabljajo samo marginalizirani
mladi ali marginalizirane skupine, saj se uporaba pojavlja v osrednji mladinski kulturi (Sande, Purkart,
2006: 64).
Teorijo normalizacije rekreativne uporabe drog je postavil Parker. Raziskava temelji na večletnem
raziskovanju na vzorcu več kot 700 mladostnikov. Teorija normalizacije uporabe drog temelji na
šestih predpostavkah:


dostopnosti drog,



povečani prevalenci uporabe,



tehtanju med koristmi in posledicami uporabe,



seznanjenosti z drogami,



uporabi drog v prihodnosti in



kulturni akomodaciji prepovedanega (Sande po Parkerju in sod., 2004: 26).

Osnova, ki jo Parker postavlja o normalizaciji rekreativne uporabe drog je dostopnost drog. Parker v
svoji raziskavi ugotavlja, da je bila večina mladostnikov v njegovem vzorcu, do 15. leta starosti, že v
situaciji, ko bi lahko poskusili ali kupili droge. Tudi domače raziskave po metodologiji ESPAD-a, so
pokazale, da so prepovedane droge po ocenah mladih čedalje bolj dostopne. Droge so po rezultatih
Parkerjeve raziskave prisotne tako v šoli kot na fakultetah, v lokalih in v klubih (Sande, 2004: 26).
Rezultati Parkerjeve raziskave in tudi drugih evropskih raziskav kažejo na povečanje prevalence
uporabe drog med mladimi. To pomeni, da ne moremo več govoriti o spolnih in socialnih razlikah
med uporabnikih drog-če je v preteklosti veljalo, da je večja uporaba drog med fanti kot dekleti, in da
je večja uporaba med posamezniki iz slabših socialno-ekonomskih okolij, se tega dandanes več ne
opazi. Razlike glede na spol in socialno-ekonomski položaj so vedno manjše (prav tam: 26).
Parker v svoji raziskavi ugotavlja, da mladi predvidljivo ocenjujejo koristi in posledice uporabe drog.
Tveganja za zdravje, ki jih prinaša vsaka uporaba drog se lahko razdelijo na takojšnja (npr. nesreče) in
bolj oddaljena (npr. odvisnost, zdravstvene težave). Užitek in zabava pa sta druga dva dejavnika pri
uporabi drog, ki sta mladim tako privlačna. Iz raziskave Parker ugotovi, da je večina uporabljala
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marihuano, ki predstavlja razmeroma majhno tveganje in ima dokaj predvidljive učinke, le majhen
odstotek anketiranih pa je kombiniral različne sintetične droge, pri katerih je tveganje večje in bolj
nepredvidljivo. Parker meni, da je ocena koristi in posledic uporabe drog močno merilo normalizacije,
kjer je večinski del uporabe drog ocenjen kot manj problematičen. Mladi so si na podlagi tega
izoblikovali določene moralne norme, ki so sprejete v njihovem okolju in ki ločujejo poizkušanje od
redne uporabe, ekstazi od heroina in zadevanje od »ubijanja« (prav tam: 26).
Zgoraj opisana situacija ima tako za mlade za posledico to, da so jim droge postale del vsakdana, del
realnosti. Nič več niso del neke neznane subkulture, postale so stvarne. Po Parkerju to lahko opišemo
kot seznanjenost z drogami. Seznanjenost z drogami pa ni značilna le za uporabnike, temveč za
večinski del mladih. Sem prištevamo tudi abstinente, ki navadno dobro poznajo rekreativne droge in
celo situacijo. Poznavanje, pravi Parker, izhaja iz tega, da se enostavno ne morajo izogniti srečanju z
drogo ali uporabniki le-teh tako, da morajo mladi abstinenti ves čas definirati svoj status s tem, kaj
trenutno počnejo-hodijo v šolo, se družijo s prijatelji in hodijo ven. V vzorcu, ki je bil del raziskave
tako abstinenti, bivši uporabniki in potencialni uporabniki navajajo zgodbe, ki se nanašajo na izkušnje
z drogami. Posledica tega je, meni Parker, da z izkušnjami in odraslostjo večina abstinentov postane
bolj pragmatična do uporabe različnih drog, s tem pa ocenjuje tak premik proti normalizaciji uporabe
drog (Sande po Parker in sod., 2004: 27).
Med pomemben vidik normalizacije rekreativne uporabe drog Parker šteje kulturno akomodacijo
prepovedanega. Parker pravi, da je kulturna akomodacija prepovedanega tesno povezana z načinom
preživljanja prostega časa in zabavo. Mladi svoj prosti čas, ki zapolni čas med študijem, športom,
druženjem s prijatelji, zapolnijo z uporabo drog, vendar je ta uporaba še vedno na »rekreativni«
stopnji in ni središče vsakdana (Sande po Parker in sod., 2004: 28).
Parker iz raziskave potegne zaključke, da proces normalizacije še ni zaključen in da ne moremo
vedeti, ali se bodo trenutni trendi nadaljevali tudi v bodoče. Svojo tezo o normalizaciji povezuje z
negotovostjo mladih v družbi tveganj, ki je posledica individualizacije. Mladi so dandanes konstantno
v dvomih. Mladostniki morajo sprejemati tveganje, da je uspeh ali neuspeh posledica njihovih lastnih
odločitev. Odločitve, ki jih morajo sprejeti glede uporabe drog, se jim zdijo postranskega pomena, kot
odločitve na področjih izobrazbe, zaposlitve in partnerstva (prav tam: 28).
Moralne panike in dramo, ki nastaja okoli uporabe drog med mladostniki, meni Parker, so ustvarili
predvsem starši in mediji, ki se ne zavedajo, kako težko je odraščati v današnjem času. Veliko stvari se
je popolnoma spremenilo od takrat, ko so sami odraščali. Kljub temu, ne moremo reči, da je uporaba
drog ne-tvegana in da nam ni potrebno skrbeti, čeprav je večinska populacija rekreativnih
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uporabnikov drog takšnih, ki racionalno sprejema in pretehta med koristnimi in škodljivimi
posledicami uporabe drog in s tem vzdržuje stanje takšno kot je (prav tam: 28).
Pomembno je, da pojem »rekreativnosti« uporabimo le za uporabo nekaterih vrst prepovednih drog,
kot so marihuana, amfetamini, LSD in ekstazi. Izključena sta uporaba heroina in kokaina, saj ju mladi
ne sprejemajo zaradi težav in socialnega propada povezanih z vsakodnevno uporabo obeh drog
(Sande, 2004: 25).

1.7 RAZŠIRJENOST UPORABE
SLOVENIJI

PREPOVEDANIH DROG MED MLADIMI V

Za načrtovanje ukrepov na področju zmanjševanja uporabe drog je pomembno poznati dejansko
stanje razširjenosti drog, ter mnenja in stališča mladih. K boljšemu načrtovanju pri ukrepih na
področju zmanjševanja škode pripomore tudi, če poznamo vedenjske vzorce, socialne, psihološke in
druge dejavnike, ki so povezani z uporabo drog (Jerman, 2008: 5).
Do danes je bilo v Sloveniji in Ljubljani opravljenih kar nekaj raziskav, ki spremljajo pojav uporabe
drog med šolsko mladino. V letih 1995, 1997, 2003 in 2007 so bile izvede raziskave ESPAD1 med
petnajstletno šolsko mladino (prav tam: 5).
Rezultati raziskave iz leta 20072 kažejo, da je marihuano ali hašiš uporabilo 27,2% srednješolcev, več
kot polovica anketiranih je imela možnost poskusiti marihuano ali hašiš, pa tega ni storila. Razlike
med spoloma niso bile statistično značilne. Prav tako delež srednješolcev ni bil statistično značilen
med gimnazijci (87,9%) in tistimi, ki obiskujejo srednjo strokovno šolo (86,9%). V primerjavi z
raziskavami prejšnjih let se je zmanjšala razlika uporabe marihuane med spoloma (Jerman, 2008: 3841).
Pomirjevala, ki jih zdravnik ni predpisal na recept je uživalo 3,2% anketiranih, dekleta pogosteje kot
fantje (Jerman, 2008: 44).
Ekstazi je vsaj enkrat poskusilo 4,0% anketiranih, od tega 3,7% fantov in 4,4% deklet. Razlika v
pogostosti jemanja med spoloma ni statistično značilna (Jerman, 2008: 45).

1

ESPAD – European School Survey Project on Alcohol and Drugs – Evropski raziskovalni projekt o alkoholu in ostalih drogah
(Sande, 2004: 10).
2

Raziskava iz leta 2007: razširjenost drog med Ljubljanskimi srednješolci v letu 2007. Opravljena je bila na območju MOL in
ljubljanske zdravstvene regije. V vzorec je bilo zajetih 56 oddelkov prvega razreda v 31 srednjih šolah na območju MOL. To
je 1604 učencev (24,7%) vseh učencev, vpisanih v prve razrede srednjih šol. V regijski vzorec je bilo zajetih 12 oddelkov
prvega razreda v devetih srednjih šolah, to je 295 učencev (Jerman, 2008: 7).
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Amfetamine je najmanj enkrat poskusilo 2,6% anketiranih, LSD ali drug halucinogen 2,0%, kokain
3,3%, heroin 1,2%, gobice 3,0% in GHB 0,7% anketiranih srednješolcev (Jerman, 2008: 47). Raziskava
je pokazala, da se je delež učencev, ki so že uporabili marihuano, ekstazi in pomirjevala od leta 2003
zmanjšal. V primerjavi s predhodno raziskavo se je povečal delež srednješolcev, ki so uporabljali
amfetamine, LSD ali kokain (Jerman, 2008: 48).
Raziskava je pokazala bolj pogosto uporabo večine drog med starejšimi kot med mlajšimi
srednješolci. Pogostejša je bila uporaba marihuane in ekstazija in drugih prepovedanih drog med
srednješolci, ki se šolajo v Ljubljani, kot med tistimi, ki se šolajo v drugim mestih zdravstvene regije
(Jerman, 2008: 51).
Marihuano bi si zelo lahko ali precej lahko priskrbelo več kot pol anketiranih. V primerjavi z vsemi
predhodnimi raziskavami anketiranci ocenjujejo kot manj dostopne pomirjevala in amfetamine.
Dostopnost marihuane in ekstazija so ocenili nižje kot v raziskavi leta 2003, vendar višje kot leta 1995
in 1998 (Jerman, 2008: 54).
Kot zelo tvegano večina anketirancev ocenjuje redno uporabo prepovedanih drog-redno kajenje
marihuane ali hašiša 64,8%, redno jemanje ekstazija 79,6% in redno jemanje amfetaminov 72,4
anketirancev ocenjuje kot zelo tvegano (Jerman, 2008: 56).
Rezultati raziskave iz leta 2007 kažejo zmanjšanje razširjenosti uporabe nekaterih prepovedanih drog
v primerjavi z raziskavami s prejšnjih let. Jermanova meni, da so k temu prispevale različne
preventivne aktivnosti, programi in ukrepi (Jerman, 2008: 66).
Raziskava ESPAD, ki je bila opravljena leta 2001/02, je bila nadgradnja tiste iz leta 1997/98. Zajemala
je dijake ob koncu srednje šole. Osnovni vzorec so bili dijaki tretjih letnikov, dodatni vzorec pa četrtih
letnikov.
Rezultati raziskave so pokazali, da največ anketiranih srednješolcev že poskusilo marihuano in hašiš
(53,4%). Sledi uporaba ekstazija (10,4%), gobic (6,2%) in amfetaminov (5,1%) ter kokain (4,8%).
Pomirjevala in uspavala je poskusilo 10,5% anketirancev. Statistično pomembne razlike med spoloma
so vidne pri uporabi pomirjeval, pogostejša uporaba je opazna med dekleti kot fanti (Dekleva, Sande,
2003: 43). Opazne razlike med spoloma pri uporabi marihuane se kažejo v pogostejši uporabi med
fanti, dekleta so pri uporabi omenjene prepovedane droge bolj zmerna (Dekleva, Sande, 2003: 48).
Prevalenca uporabe ekstazija je pri obeh spolih skoraj enaka (Dekleva, Sande, 2003: 52).
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Raziskava je pokazala, da se odstotek populacije dijakov tretjih letnikov, ki so že poskusili
prepovedane droge, približuje petdesetim odstotkom (50%), medtem, ko je bil odstotek populacije
prvih letnikov v raziskavi iz leta 1997/98 blizu tridesetim odstotkom (30%) (Dekleva, Sande, 2003: 57).
Raziskava je pokazala, da je bila prva najpogosteje uporabljena prepovedana droga, ki so jo poskusili
anketirani srednješolci, marihuana ali hašiš (42,9%) (prav tam: 57).
Dostopnost prepovedanih drog so anketirani srednješolci ocenili z: najlažje dostopna je marihuana,
sledi ekstazi, pomirjevala in uspavala, amfetamini, kokain in heroin. Vse prepovedane droge, razen
pomirjeval bi si glede na oceno anketirancev zelo lahko priskrbelo več fantov kot deklet (Dekleva,
Sande, 2003: 58).
Najpomembnejše ugotovitve raziskave iz leta 2001/02 so: da je najvišja prevalenca uporabe
marihuane in hašiša, ki ju je poskusila skoraj polovica anketiranih srednješolcev, da je marihuana
najpogosteje prva uporabljena prepovedana droga med mladimi, da je najpogostejša uporaba
marihuane ali hašiša ter da je po ocenah anketiranih srednješolcev najlažje dostopna marihuana
(Dekleva, Sande, 2003: 123).
Najpomembnejše ugotovitve primerjav obeh raziskav so: da se je življenjska prevalenca uporabe
katerekoli prepovedane droge od prvega do četrtega letnika povečala za 20%, razlike med spoloma
pa so ostale skorajda nespremenjene, marihuano je v četrtem letniku poskusilo 17,7% več
anketirancev kot v prvem letniku šolanja, od tega skoraj deset odstotkov več fantov kot deklet,
uporaba ekstazija se je v treh letih povečala za 7%, ocena o škodljivih posledicah drog so ostale
skorajda nespremenjene (Dekleva, Sande, 2003: 124-125).

1.8 OPREDELITEV POJMA »DROGA«
V strokovni in poljudni literaturi najdemo različne izraze za snovi, ki vplivajo na vedenje in počutje
posameznika: droge, mamila, psihoaktivne snovi, psihoaktivne substance, psihotropne snovi, opojna
sredstva in še bi lahko naštevali. Vedno bolj pogosto pa v strokovni literaturi najdemo izključno
besedo »droga« (Hočevar, 2005: 23).
Sama beseda droga izhaja iz besede »dova« in je arabskega izvora (Hočevar po Verbinc, 2005: 26).
Dova označuje »surovino mineralnega, rastlinskega ali živalskega izvora za izdelavo ali pripravo
zdravil« (Hočevar po Tavzes, 2005: 26).
Po farmacevtski opredelitvi gre za snovi, ki niso hrana, njihove kemične in fizikalne značilnosti pa
spremenijo strukturo ali funkcijo v živem organizmu (Hočevar po Schilit, 2005: 26). Ker imajo droge
poleg farmakoloških tudi psihoaktivne učinke, jih lahko definiramo tudi kot »/…/ vsako snov, ki lahko

19

Dominika Švajger

Prepovedane droge in uporaba le-teh med srednješolci

spremeni mentalne funkcije in individualno vedenje tako, da povzroči funkcionalne in fiziološke
spremembe centralnega živčnega sistema« (Hočevar po National Commission on …, 2005: 26).
Definicija s katero lahko opišemo drogo je tudi, da nastopi »zaradi zaužitja te substance neka
duševna sprememba, na katero lahko opozarjajo objektivni znaki ali pa jo je moč le subjektivno
doživeti« (Hočevar po Milčinski, 2005: 26).
Če povzamem vse tri opisane definicije, so droge vse snovi, ki vplivajo na centralni živčni sistem, pri
tem pa spreminjajo uporabnikovo duševno stanje ali drugače, to so vse snovi, ki lahko ob vnosu v
organizem, spremenijo percepcijo, kognitivno stanje ali motorične funkcije uporabnika (Hočevar,
2005: 27).
Še težje je na vprašanje Kaj je droga? odgovoriti s stališča družbe oz. kulture. Razlog je v tem, da se
ista substanca v enem socialnem kontekstu lahko imenuje droga, v drugem pa ne. Če pogledamo na
droge na splošen vsestranski način, lahko opazimo tudi, da ni toliko substanca tista, ki ustvarja drogo,
temveč jo na to mesto postavlja partikularna družbena definicija (Hočevar po Barber, 2005: 28).
Hočevarjeva dodaja, da je droga torej preprosto nekaj, kar je bilo s stališča določenega družbenega
segmenta arbitrirano definirano kot droga ter, da za stvar, ki jo poimenujemo droga ni nujno, da ima
tudi farmakološke učinke. Pomembno je le to, da o tej stvari ljudje mislijo ali verjamejo, da je nekaj,
kar lahko poimenujejo droga (Hočevar po Knipe, 2005:28).
Glede na zgoraj opisane definicije besede droga, se strinjam, da je pojem droga različno razumljen in
definiran. Če povzamem, je s farmakološkega stališča opazen vpliv droge na človekov organizem, s
sociološkega stališča pa je pomembno proučevanje teh substanc s stališča družbenih interakcij med
uporabnikom in skupino, ki ji posameznik pripada, ter celotno družbo. Vse skupaj pojem droge naredi
večdimenzionalen in vse prej kot preprost.
Hočevarjeva pravi, da večdimenzionalnost in kompleksnost pojma droge lahko opišemo s tremi
komponentami, ki so: substanca, posameznik ter družbeno in kulturno okolje (Hočevar po Klavora in
Tomšič, 2005: 29).

20

Dominika Švajger

Prepovedane droge in uporaba le-teh med srednješolci

1.9 RAZVRSTITEV IN MEHANIZMI DELOVANJA PREPOVEDANIH DROG
Obstaja več vrst razvrstitev prepovedanih drog. Posamezne razvrstitve so odvisne od države oziroma
organizacije ali službe in od razširjenosti posameznih mamil in psihotropnih snovi. Po DEA (Drug
Enforcement Administration) se droge delijo na:


narkotike,



depresorje,



stimulanse,



halucinogene in



kanabis (Žigon, 2000: 34).

Delitev ne odstopa veliko od splošne, ki temelji na strokovni podlagi in jo upoštevajo v OZN
(Organizacija združenih narodov) kot tudi WHO (Svetovni zdravstveni organizaciji). Prepovedane
droge razvrstimo tudi glede na lastnosti, učinke, posledice delovanja ter druge značilnosti
psihotropnih snovi.
Te delitve so glede na:


vrsto odvisnosti (duševno-psihično in telesno-fizično; duševno-psihično),



moč učinkovanja in negativne posledice (trde; mehke),



izvor in način izdelave in priprave (naravne; polsintetične; sintetične),



obliko (predmeti, prepojeni z učinkovino; deli rastlin),



način uživanja (injiciranje v telo; vdihavanje, njuhanje, kajenje; oralno-skozi usta; rektalno)
(prav tam: 34).

1.9.1 NARKOTIKI (OPIJATI, OPIOIDI)
Izraz narkotiki se skladno z zakonodajo nanaša na opij, derivate opija in njegove polsintetične ali
sintetične nadomestke. Izraz narkotik izvira iz grške besede »stupor«, ki pomeni omamo,
omamljenost. Narkotiki se uporabljajo za lajšanje bolečin, povzročajo sprostitev in takojšen »rush«
(Žigon, 2000: 38).
Farmakološko se izraz nanaša na vsako substanco, ki na telo učinkuje na način, podoben kot morfij.
Glavna sestavina maka, Papaver somniferum L., je morfin. Ima blažilne in pomirjevalne lastnosti.
Narkotiki se v medicinske namene uporabljajo za blažitev bolečin, zdravljenje diareje (driske) ter
blažitev kašlja (Žigon, 2000: 40).
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Vsi narkotiki povzročajo fizično in psihično odvisnost. Fizična odvisnost je prilagoditev telesa na
določeno substanco, ki zagotavlja njegovo normalno delovanje, sicer se pojavi abstinenčni sindrom
(prav tam: 40).
Abstinenčni sindrom pravimo simptomom, ki se kažejo, kadar uporabnik, ki daljši čas uporablja neko
drogo, preneha z vnašanjem le-te v telo. Je skupek telesnih in duševnih znamenj (Žigon, 2000: 32).
Pri prenehanju uporabe narkotikov se simptomi abstinence pojavljajo kot driska, bruhanje, drgetanje,
glavoboli, mrazenje, vročina,izguba teka, razdražljivost, solzave oči, izcedek iz nosa in panika (Žigon,
2000: 39).
Fizična odvisnost doprinese še toleranco, kar pomeni, da je za dosego enakega učinka potrebno
zaužiti vedno več droge (Žigon, 2000: 40). Z drugimi besedami toleranco opišeta Dogša in Schmidt
kot: » ista količina droge, ki ima vedno manjši učinek«Takšno stanje imenujeta povišana toleranca
(Dogša, Schmidt, 1997: 25).
Poleg fizične odvisnosti se pojavi še psihična odvisnost. Ta vrsta odvisnosti je hujša od telesne, saj se
uporabniki drog z njo soočajo tudi po prenehanju telesne odvisnosti in abstinenčne krize (Dogša,
Schmidt, 1997: 25).
»Kadar govorimo o psihični odvisnosti, mislimo s tem na močno željo po drogi, ko se življenje v
glavnem vrti okoli nje in si odvisnik ne zna predstavljati življenja brez nje oz. se brez nje sploh ne zna
zabavati. Pri tem se je pogosto pripravljen odpovedati marsičemu, kar mu je bilo pomembno prej:
ljudem okoli sebe, zdravje in ambicijam« (Kastelic, Mikulan, 2004: 134).
»Nekdanji zasvojenci poročajo o tem, da se psihične potrebe po drogah ohranjajo še dolgo po tem,
ko so telesne potrebe že izginile« (Dogša, Schmidt, 1997: 26).
MEHANIZEM DELOVANJA NARKOTIKOV
Opioidne molekule se vežejo v telesu na posebna mesta, ki jih imenujemo receptorji. Ti se nahajajo
vzdolž živčnih celic. Na ta mesta se vežejo opioidom kemijsko podobne snovi, endorfini, ki jih naše
telo proizvaja samo. Naloga endorfinov je, da uravnavajo naše odzive na stres, bolečino in vplivajo na
naše počutje. Kadar uporabnik vnese v telo opiat, ta izrine endorfine z njihovih vezavnih mest. Pri
tem nastanejo nove vezave med vnesenim opioidom in mestom vezave. Problem nastane, ko se
opioid, ki ga uživalec vnese v telo začne razgrajevati in na mestu vezave nastane vrzel, prazno mesto.
Pojavi se odtegnitveni sindrom. Vrzel, ki nastane lahko zapolni le nov odmerek droge (Kastelic,
Mikulan, 2004: 162).
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1.9.1.1 RAZVRSTITEV NARKOTIKOV
Narkotike delimo na naravne, polsintetične in sintetične (Žigon, 2000: 38).

naravni
 opij
 morfin
 kodein
 tebain
Tabela 1: Razvrstitev narkotikov






NARKOTIKI
polsintetični
heroin
hidromorfon
hidrokodon
oksikodon






sintetični
petidin
fentanil
metadon
pentazocin

1.9.1.1.1 OPIJ
Opij pridobivajo iz rastline Papaver Setigerum L., bolje poznane pod imenom vrtni mak. Opij se
nahaja samo v makovi glavici (plodnici), in njegova koncentracija je največja po cvetenju. Na glavice z
nožem naredijo zarezo, iz katere izteče mlečni sok-opij.
Opij vsebuje od 3-8% mekonske kisline. Preostali del so razne so organske kisline, smole, sluzaste
snovi, sladkorji, olja in proteinom podobne snovi. Skupni odstotek alkaloidov (opioidov) je 20-25%,
ostanek 75-80% pa predstavljajo ostale rastlinske komponente. Poleg najpomembnejšega opioida
morfina, vsebuje surov opij še kodein in tebain. Vonj opija je intenziven, podoben vonju maka. Ima
grenak in trpek okus. Barva svežega opija je temnorjava, osušenega pa od olivno zelene do črne
barve (Žigon, 2000: 46).
1.9.1.1.2 MORFIN (MORFIJ)
Morfin je bil iz opija izoliran v letih 1805-1806. Substanca je desetkrat močnejša od opija. Njegova
uporaba se je povečala, ko so iznašli brizgalko, s pomočjo katere je bilo mogoče morfin vbrizgati
direktno v krvni obtok. Takrat so verjeli, da se lahko z uporabo morfina zdravi odvisnost od opija
(Žigon, 2000: 52).
Morfin je danes najbolj razširjeno protibolečinsko sredstvo. Bolečine lajša tako, da se dvigne
bolečinski prag, osvobaja strah, ki se poloti osebe, ki doživlja bolečino ter omogoča spanec, kljub
neznosni bolečini (prav tam: 52).
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Pri morfinu je medicinsko uporabljena posamezna količina 10-30 miligramov, največja dnevna
količina znaša 100 miligramov (Žigon, 2000: 55). Učinek delovanja traja 5-6 ur. Uporaba je dovoljena
le pri najhujših bolečinah, ki jih ni mogoče drugače blažiti (Täschner, 2002: 25).

Slika 1: Kemijska struktura morfina
Najpomembnejši nezaželeni učinek morfina kot tudi ostalih analgetikov oz. narkotikov je, da
povzročajo odvisnost. Duševna in telesna odvisnost se pojavita v nekaj dneh. Pojavi se toleranca na
odmerek morfina in telo potrebuje vedno več substance, da lahko premaga abstinenčne sindrome,
ter povzroči učinek, enak kot pri prejšnjih odmerkih (prav tam: 25).
Najdemo ga v obliki kapsul, tablet, kapljic, svečk in v obliki raztopine. Najpogostejša oblika je morfinsulfat, sledijo mu morfin-hidroklorid, morfin-acetat in morfin-tartat (Žigon, 2000: 52).
1.9.1.1.3 HEROIN
Heroin je bil prvič sintetiziran leta 1874, ko so znanstveniki iskali nadomestek za morfin, ki je
povzročal odvisnost. Kemično ime za heroin je diacetilmorfin ali diamorfin. Uporabljati so ga začeli
kot sredstvo za odpravljanje kašlja in zdravljenje odvisnosti od morfin (Žigon, 2000: 62).

Slika 2: Kemijska struktura heroina
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Heroin sodi v skupino pomirjeval in blažil. Njegove pomirjevalne lastnosti so 2-3 krat večje kot pri
morfinu, po nekaterih podatkih tudi od 5-10 krat bolj, zato je njegova zloraba pogostejša kot zloraba
morfina (Žigon, 2000: 62 in Täschner, 2002: 24).
Heroin poznamo v obliki prahu in je različnih barvnih odtenkov. Lahko je bele, oker ali sivkaste barve.
Ker spada v skupino opiatov, po klasifikaciji analgetikov povzroča upočasnitev dihanja, srčnega utripa
in prebavnega trakta, oslabi telesno motoriko, zoža zenice in povzroča zaspanost in lajšanje bolečin.
Značilen efekt pri uporabi heroina je t.i. »flash«, ki se sproži nekaj minut po zaužitju: telo preplavi
občutek fizične topline, samozavesti in popolnega obvladovanja okolja, tem kratkim trenutkom pa
sledi stanje odmaknjene, dremave sprostitve (Paš, 2012: 54).
1.9.1.1.4 METADON
Metadon je bil prvič sintetiziran med 2. svetovno vojno, zaradi pomanjkanja morfina. Je sintetična
spojina, katere učinki so podobni ostalim opioidom, čeprav po zgradbi ni podoben niti morfinu niti
heroinu. Metadon je bel kristalen prah grenkega okusa. Topen je v vodi ter alkoholu, v etru in
glicerinu pa ne (Žigon, 2000: 70).

Slika 3: Kemijska struktura metadona
Primarni namen uporabe metadona je zdravljenje in odvajanje odvisnikov od opioidov, največkrat od
heroina. Njegovi učinki so štirikrat močnejši kot učinki ob uživanju morfina in trajajo dvakrat dlje,
lahko tudi več kot 24 ur, kar omogoča da samo z enim odmerkom omogočimo potrebo pri
detoksikaciji in programu vzdržnosti od heroina. Metadon je enako učinkovit tako pri oralnem kot
tudi pri intravenoznem uživanju, njegova resorpcija je dobra in hitra (Kastelic, Mikulan, 2004: 171).
Vzdrževalni metadonski program je eden izmed programov, ki obravnava in pomaga uživalcem
opioidnih drog. Številne raziskave dokazujejo, da je program zelo uspešen in učinkovit, če je ustrezno
začet in izvajan. Z ustrezno metadonsko terapijo se zloraba opioidov, tveganje okužb z virusi HIV in

25

Dominika Švajger

Prepovedane droge in uporaba le-teh med srednješolci

hepatitisom zmanjša, zmanjša se stopnja kriminalitete, ter druge zdravstvene težave in smrtnost.
Manjši del pacientov v programu ostane daljši čas, lahko tudi več kot deset let (prav tam: 171).
Terapevtski odmerki metadona ne povzročajo izrazitih evforičnih učinkov. Porast tolerance ni klinično
pomembna, metadon je relativno ne toksičen in z blagimi stranskimi učinki, ki se pojavijo v začetnem
obdobju uživanja, pozneje pa izginejo (Kastelic, Mikulan, 2004: 172).
Metadon deluje tako, da povzroči navzkrižno toleranco in blokira receptorje za opioide. Zaradi tega
se uporabnikom metadona, ki prejemajo dovolj visoke odmerke, zmanjša potreba in želja po uživanju
opioidov, evforičnih učinkov opioidov pa ne občutijo več (prav tam: 172).
Metadon je zdravilo, ki se ga predpiše na recept. To lahko stori le izbrani zdravnik, ki odvisnika
spremlja skozi proces odvajanja. Uporaba metadona je mišljena v zdravstvene in terapevtske
namene. Kadar se metadon pojavi na črnem trgu in ga ljudje zlorabljajo, prevzame vlogo droge
(Kastelic, Mikulan, 2004: 173).
Poznamo še eno obliko terapije z metadonom. V tem primeru se metadon uporablja za blaženje
abstinenčnih sindromov pri odvajanju od drugih opioidov. Metadon se namreč veže na ista
receptorska mesta v možganih kot drugi opioidi in s tem blokira telesno potrebo po opioidu, od
katerega je uporabnik odvisen. Ta terapija naj bi trajala le toliko, kolikor trajajo znaki abstinenčne
krize, vendar ne več kot 20 dni. Po tem času uporabnik lahko postane odvisen od metadona, in s tem
se ena odvisnost zamenja za drugo. S to terapijo se uporabnik odvadi le telesne odvisnosti od opiata
od katerega je odvisen. Navadno sledi še dolgotrajnejša terapija, ki obravnava psihično zasvojenost
(Petrović, 1998: 128).

1.9.2 DEPRESORJI (POMIRJEVALA, USPAVALA)
Do devetnajstega stoletja so bila zdravila, ki so pomirila in uspavala, omejena na snovi, ki so jih
pripravljali iz opija ter alkoholne pripravke. V tistem času so poznali za doseganje pomirjajočih in
uspavalnih učinkov še nekaj drugih spojin, kot so bromidne soli, paraldehid in klorov hidrat. Vse so
imele že po kratkotrajnem jemanje resne stranske učinke. Razcvet pomirjeval in uspaval se je začel
kmalu po devetnajstem stoletju, ko so odkrili derivate barbiturne kisline (Jaffe in sod., 1985: 42).
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Slika 4: Kemijska struktura barbiturne kisline
Depresorji so snovi sintetičnega izvora. So stabilni, njihov učinek je trajen. Sintetizira se jih lahko v
oblike, ki delujejo krajši ali daljši čas, možna je pa tudi kombinacija obeh (Jaffe in sod., 1985: 42).
Uporabljajo se za premagovanje strahu, razdražljivosti in napetosti. Povzročajo pijanost, podobno
alkoholni (Žigon, 2000: 75). Nekateri posamezniki uporabljajo pomirjevala in uspavala po uporabi
stimulansov. Z njimi lažje zaspijo in zmanjšajo neprijetne stranske učinke stimulansov (Paš, 2012: 53).
Ob uporabi več vrst depresorjev hkrati, se poveča psihoaktivni učinek, ki mu rečemo »dodatni
učinek«. Depresorji v kombinaciji z alkoholom proizvajajo učinek, ki je večji kot dodatni, znan kot
»sinergizem«. To je medsebojno delovanje dveh ali več učinkovin (Žigon, 2000: 77).
Možni učinki so čutne spremembe, zmanjšan strah ter omama. Majhni odmerki pomirjajo in
sproščajo mišice, veliki odmerki pa povzročajo nejasen govor, izgubo motorične koordinacije, slabijo
razsodnost. Pri prekomernih odmerkih se dihanje upočasni, uporabnik lahko pade v nezavest in če ni
ustrezne pomoči, lahko nastopi smrt (Žigon, 2000: 74-75). Uporaba depresorjev se najpogosteje
pojavlja pri odraslih osebah, pri mladih gre običajno le za kratkotrajno jemanje ali pa sredstvo za
samomor (Kastelic, Mikulan, 2004: 147).
Pretirana zloraba pomirjeval vodi do fizične odvisnosti. Ob prenehanju uporabe se pojavi abstinenčni
sindrom, podoben alkoholnemu (Žigon, 2000: 76). Telesna odvisnost od barbituratov, je lahko
nevarnejša od odvisnosti, ki jo povzročajo narkotiki. Pri močno odvisnih uporabnikih se hitra
odtegnitev droge začne s strahom, slabostjo, drgetom in nespečnostjo. V štiriindvajsetih urah se
sindrom razvije v krče in delirij, ki ga opazimo tudi pri alkoholnih odvisnikih. Pospeši se bitje srca,
bolnik dobi vročico, je zmeden in halucinira. Poročila navajajo tudi, da pri hudo odvisnih bolnikih
lahko odtegnitev droge povzroči celo smrt (Jaffe in sod., 1985: 46). Poleg telesne odvisnosti se pojavi
psihična odvisnost. Osebe, ki posegajo po depresorjih, so anksiozne in napete, imajo težave s
spanjem, zato jih njihova uporaba osvobaja vsakodnevnih skrbi in neprijetnosti, ter jim daje prijeten
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občutek. Tako se začne začarani krog, ko oseba večkrat dnevno vzame odmerek, da bi se dobro
počutila (Petrović, 1998: 135).
Pri uporabi sedativov se razvije toleranca. Za doseganje enakih učinkov je potreben vedno večji
odmerek. Odvisnost doseže točko, ko mora uporabnik majhne količine droge jemati že podnevi, da
prepreči abstinenčne motnje (Jaffe in sod., 1985: 44).
1.9.2.1 DELITEV POMIRJEVAL IN USPAVAL
Depresorje delimo po farmakoloških skupinah predvsem na barbiturate in benzodiazepine. Skupini
se ločita po delovanju, vrsti kemičnih sestavin in stranskih učinkih (Kastelic, Mikulan, 2004: 149).
Ostala zdravila, ki tudi sodijo v skupino depresorjev pa so kloralhidrat, metakvalon, glutetimid in
meprobama (Žigon, 2000: 74).
1.9.2.1.1 BARBITURATI
Leta 1864 je bila sintetizirana barbiturna kislina, ki nima uspavalnih učinkov. Iz nje so sintetizirali
derivate barbiturne kisline-barbiturate. V medicinske namene so prvič barbiturat pod imenom
barbital »Veronal« začeli uporabljati leta 1903. Od leta 1930 je bilo sintetiziranih več kot 2500
barbituratov, v medicinske namene pa se jih uporablja le petdeset (Žigon, 2000: 79).

Slika 5: Kemijska struktura barbitala
Zelo učinkovito se je barbiturate uporabljalo kot pomirjevala, dokler niso bili prvič proizvedeni
trankvilizanti. Njihova uporaba velja za bolj varno, ker počasneje pripeljejo do zasvojenosti, hkrati pa
so bolj učinkoviti pri zmanjševanju strahu, zaskrbljenosti, pri tem pa ne povzročajo pomiritve živcev.
Barbiturati se v glavnem razlikujejo po tem, kako hitro pričnejo delovati in koliko časa učinkujejo.
Delimo jih na ultra-kratko, kratko, srednje in dolgo delujoče (Žigon, 2000: 80).
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1.9.2.1.2 BENZODIAZEPINI (TRANQUILLISERS,TRANKVILIZANTI)
Sodijo v družino depresorjev, ki se uporablja za uspavanje, pomiritev, odpravo strahu in tesnobe ter
mišičnih krčev. Klordiazepoksid je bila prva proizvedena droga iz te skupine, leta 1947.
Benzodiazepini, se prav tako kot barbiturati, razlikujejo po tem, kako hitro začnejo delovati in koliko
časa trajajo njihovi učinki (kratkotrajni in dolgotrajni). Droga začne učinkovati počasi, učinek pa je
dolgotrajnejši. Klordiazepoksid je v sedemdesetih letih nadomestil diazepam, ki je močnejši, učinek se
pojavi prej in deluje daljši čas. Benzodiazepini so največkrat predpisana pomirjevala (Žigon, 2000: 8586). Pri ponavljajočem uživanju visokih odmerkov ali vsakodnevnih terapijah pride do fizične
odvisnosti, odtegnitveni sindrom pa je podoben alkoholnemu (Žigon, 2000: 86).

Slika 6: Kemijska struktura diazepama

ZASTRUPITEV Z BARBITURATI
Vrste zastrupitve z barbiturati so: blaga, srednje močna in močna zastrupitev.
Blago zastrupitev spoznamo po tem, da je uporabnik buden in pri zavesti, če spi, se ga brez večjega
napora prebudi. Njegove umske sposobnosti so okrnjene, uporabnik ni sposoben jasno razmišljati.
Oseba je čustveno otopela in zelo počasna, na vprašanja odgovarja s presledki. Gibi takšne osebe so
zelo neprecizni.
Srednje močna zastrupitev se kaže v globlji motnji zavesti. Takšno osebo lahko prebudimo le z
močnejšim tresenjem ali s pomočjo sredstev za zbujanje. V polzavestnem stanju oseba ni sposobna
odgovarjati na vprašanja, kot so podatki o sebi, ali o času in kraju, kjer se nahaja. Ko takšna oseba
poskuša hoditi, ji to ne uspeva, večkrat pade. Če prenehamo s stimulacijo, oseba ponovno pade v
nezavestno stanje.
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Močno zastrupitev z barbiturati spoznamo po tem, da je oseba v komi, iz katere je ne moremo
prebuditi s tresenjem ali zdravili za zbujanje. Dihanje je površno in upočasnjeno, lahko tudi
prekinjeno (Petrović, 1998: 135).

1.9.3 STIMULANSI (POŽIVILA)
Poživilo, ki so ga uporabljali pred nekaj stoletji na Kitajskem, je bil čaj, ki je vseboval efedrin (Žigon,
2000: 93). Prvo poživilo, ki je bilo dosegljivo v Združenih državah Amerike ter v zahodni Evropi, pa je
bil kofein v kavi in čaju, vse do devetnajstega stoletja, ko so ljudje spoznali kokain. Pri kokainu je bila
relativno hitro ugotovljena njegova toksičnost za organizem, ter možna odvisnost, zato se je njegova
uporaba zelo omejila (Jaffe in sod., 1985: 28). V zgodovini je razširjena uporaba poživil najbolj znana
med drugo svetovno vojno, saj so te substance vojake obdržale dlje časa budne in jim dajale dodatno
moč (Petrović, 1998: 136).
Stimulansi so psihotropne snovi, ki izzovejo stanje evforije (vedrega razpoloženja) in zvišajo telesno
aktivnost človeka. So droge, ki povečujejo budnost, živahnost, zmanjšujejo občutek utrujenosti, ter
dajejo občutek moči in odločnosti. Stimulansi ali poživila se uporablja tudi za ublažitev pobitosti, ki
nastane ob uporabi pomirjeval in alkohola (Žigon, 2000: 91). Kot je iz imena razvidno, so to sredstva,
ki vplivajo na živčni sistem tako, da onemogočajo spanje oziroma relaksacijo, kot to počnejo opioidi in
barbiturati (Petrović, 1998: 136).
TERAPEVTSKE DOZE
V medicinske namene se je sintetične stimulanse (amfetamine) začelo uporabljati relativno pozno, v
tridesetih letih dvajsetega stoletja. Zloraba stimulansov se je začela desetletja kasneje (Jaffe in sod.,
1985: 28). Danes se stimulanse v farmacevtske namene predpisuje za zdravljenje narkolepsije
(dremavice) ter zdravljenje debelosti (Žigon, 2000: 93). Znano je, da je uporaba stimulansov uspešna
pri zdravljenju hiperaktivnih otrok. Gre za otroke, ki so nemirni in raztreseni, kar jim povzroča težave
pri učenju in v vedenju. Amfetamini delujejo na te otroke tako, da zmanjšajo preveliko aktivnost in
raztresenost (Jaffe in sod., 1985: 30).
V terapevtskih dozah stimulansi izzovejo porast delovnega elana, povečajo budnost, uporabniki so
pripravljeni za akcijo, njihov apetit se zmanjša. V drugi fazi delovanja so zmanjšane umske in telesne
sposobnosti, pojavi se občutek utrujenosti, izčrpanja (Petrović, 1998: 136). Veliki odmerki povzročajo
hiter in neenakomeren srčni utrip, znojenje, zamegljen pogled, zbeganost, strah in privide, pride
lahko tudi do kolapsa (to je nenadna telesna slabost, ki se pojavi zaradi nezadostnega krvnega
obtoka) (Žigon, 2000: 92).

30

Dominika Švajger

Prepovedane droge in uporaba le-teh med srednješolci

Simptome predoziranja spoznamo po povišani telesni temperaturi, vznemirjenosti, uporabnika lahko
popade krčevit smeh, nastopi lahko celo smrt. Pojavijo se lahko abstinenčni sindromi. Osebe z
odtegnitvenim sindromom so brezčutne, otopele, razdražljive, pojavi se lahko depresija. Za
uporabnike so značilna dolga obdobja spanja (Žigon, 2000: 92).
Najpogostejši vzroki za uporabo stimulansov so: razvedrilo, povečano samospoštovanje, večji miselni
in fizični učinek, povečana delavnost, zmanjšan tek, podaljšana budnost in vrhunec, ki ga droga
povzroči (Žigon, 2000: 93).
NAČINI UPORABE STIMULANSOV
Raziskovalci poročajo o več načinih zlorabe stimulansov. Poznamo uporabnike, ki uživajo majhne
količine droge samo ob posebnih priložnostih. Drugi način zlorabe, in hkrati bolj nevaren pa je redno
jemanje prepovedanih poživil. Redni uporabniki so po navadi vozniki na dolge proge, administrativni
delavci in gospodinje. Pri voznikih je v ospredju daljša budnost, pri administrativnih delavcih
zmožnost za daljše in trše delo, gospodinje pa hitro odkrijejo shujševalni učinek, saj stimulansi
zavirajo apetit. Sem sodijo tudi študenti, ki uporabljajo poživila, da bi ostali dalj časa budni in
skoncentrirani za učenjem (Jaffe in sod., 1985: 31).
Med uporabniki so popularna t.i. »krokanja« ali »vikend krokarije«. V času krokarije uživalci zaužijejo
velike količine stimulansov v presledku nekaj ur, dokler zaloga droge ne poide oziroma dokler ne
dosežejo delirija, psihoz ali fizične izčrpanosti (Žigon, 2000: 93).
Amfetamini sami po sebi navadno ne povzročajo smrti, bolj verjetna je smrt zaradi drugih nevarnosti,
ki jih prinaša tak slog življenja. Pogosti vzroki so endokartitis (vnetje srčne opne), serumski hepatitis,
krvni strdki, septimecija in druge težke fizične poškodbe, ki lahko nastanejo, ko je uporabnik pod
vplivom droge (Jaffe in sod., 1985: 33).
MEŠANJE POŽIVIL IN POMIRJEVAL
Uporaba poživil in pomirjeval hkrati, je zelo priljubljena. Možni razlogi za mešanico poživil in
pomirjeval so umiritev drhtavice, ki se lahko pojavi pri kroničnih uporabnikih poživil, drugi razlog je,
da bi lažje zaspali. Takšna zloraba lahko vodi do resnejših zdravstvenih zapletov in kasnejšega
okrevanja. Malokdo pa ve, da poživila in pomirjevala nimajo nasprotujočih si učinkov (Jaffe in sod.,
1985: 34).
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1.9.3.1.1 RAZVRSTITEV STIMULANSOV
Stimulanse delimo na naravne in sintetične (Žigon, 2000: 90).
STIMULANSI
naravni















nikotin
kofein
kokain
kat
betel
efedra

sintetični
amfetamini
metamfetamini
metkatinon
fenetilin
pemolin
metilfenidat (Ritalin)
derivati amfetaminov*

Tabela 2: Razvrstitev stimulansov
*Derivati amfetaminov:
 MDA (3,4-METILDIOKSIAMFETAMIN)
 MDMA (3,4-METILDIOKSIMETAMFETAMIN)
 MDEA (3,4-METILDIOKSI-N-ETILAMFETAMIN)
 MBDB (N-METIL-1-(1,3-BENZODIOKSOL 5-IL)-2-BUTANAMIN)
 DOB (2,5-DIMETOKSI-4-BROMAMFETAMIN)

1.9.3.2 KOKAIN
Kokain je bel kristalen prah, njegovo kemijsko ime je Benzoylmethyl ecgonine. Alkaloid, iz katerega ga
pridobivajo se nahaja v listih grma Erythoxylon coca in je zimzelena rastlina. Poleg glavnega alkaloida
cocaine-a, rastlina vsebuje še približno dvajset alkaloidov. Grmovnica najbolje uspeva v Andih v Južni
Ameriki, v Peruju, Boliviji in Kolumbiji (Žigon, 2000: 99).

Slika 7: Kemijska struktura kokaina
Kokain je najstarejše znano poživilo. Že stari Inki so poznali njegove anestetične učinke, kokine liste
so žvečili za večjo moč in premagovanje lakote. To je dandanes med tamkajšnjimi prebivalci običaj. V
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medicini se je uporaba kokaina začela okoli leta 1884 pri očesnih operacijah. Tudi danes ga kot lokalni
anestetik uporabljajo pri operacijah nosu in grla (Petrović, 1998: 138-139). V tistem času so ga kot
zdravilo uporabljali proti mnogim boleznim, s poskusi pa so zdravniki ugotovili, da z vbrizganjem blizu
glavnega živca povzroča neobčutljivost na bolečino in blokira živčne dražljaje na velikih površinah
telesa (Žigon, 2000: 108).
DELOVANJE IN UČINKI
Kokain je močan stimulans, ki deluje na centralni živčni sistem. Droga sprošča živčne prenašalce kot
so dopamin, norepinefrin in serotonin ter preprečuje njihovo ponovno absorbcijo v sistem. V
možganih se električna aktivnost spremeni, poviša se srčni utrip in pospeši se dihanje. Povzroča
fizično in psihično odvisnost, z njegovo uporabo se razvije toleranca (Žigon, 2000: 109).
Kokain se uživa oralno s kajenjem, z vdihavanjem skozi nos (smrkanje, snifanje) ali intravenozno.
Vbrizgavanje kokaina v žilo povzroči zelo hiter in bolj intenziven učinek od smrkanja, vendar traja
krajši čas (Kastelic, Mikulan, 2004: 179). Smrkanje kokaina je bilo pred kajenjem kokaina (crack-a)
najbolj pogost način uporabe te vrste droge. Znano je uživanje kokaina v kombinaciji s heroinom,
poznano pod imenom »speedball« (Žigon, 2000: 112).
Kadar uporabnik kokaina zraven zaužije alkohol, se preko kemičnih procesov v telesu uporabnika
tvori substance kokaetilen. Kokaetilen ima močnejši učinek od samega kokaina, s tem pa se poveča
nevarnost nenadne smrti (Žigon, 2000: 118).
Ob prenehanju uporabe kokaina se pojavi abstinenčni sindrom, ki se kaže kot razdraženost,
nemirnost, motnje v delovanju žlez, krvnem obtoku in pri prebavi. Značilne so agresivnost, depresija
in utrujenost (Kastelic, Mikulan, 2004: 179).
KOKAINSKA PSIHOZA
Pojavi se pri rednih uživalcih kokaina. Opisujejo jo kot bolezen, ki je podobna paranoidni shizofreniji.
Uživalci občutijo srbečico na koži, menijo, celo, da jim pod kožo rijejo zajedalci, v nekaterih primerih
pride celo do samopoškodb, ko si uživalci dobesedno trgajo kožo, da bi se znebili domnevnih
napadalcev. Takšne osebe so tudi konstantno prepričane, da jih nekdo zasleduje in jih ogroža (Jaffe in
sod., 1985: 41).
1.9.3.3 AMFETAMINI
Amfetamini so skupina sintetičnih drog. Prvič so bili sintetizirani leta 1887. V medicini so se začeli
uporabljati v poznih dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ko so raziskave pokazale, da so dober
nadomestek za efedrin. Ugotovili so, da amfetamini dobro učinkujejo pri astmi, ker širijo nosne in
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bronhialne poti, ter zvišujejo krvni tlak in spodbujajo delovanje centralnega živčnega sistema. Zaradi
zadnje ugotovitve, so amfetamine začeli uporabljati za zdravljenje narkolepsije. Med drugim so
ugotovili tudi, da se je pri uporabi zmanjšal pacientom tek. V drugi svetovni vojni so amfetamine
množično uporabljali v vojski, predvsem piloti (Žigon, 2000: 130). Rekreativna uporaba amfetaminov
se je razširila v šestdesetih letih, predvsem med obiskovalci nočnih klubov (Kastelic, Mikulan, 2004:
183).
Amfetamini so kemijsko podobni hormonu adrenalinu, ki ga v našem telesu proizvaja nadledvična
žleza. Tako amfetamini kot adrenalin pripravijo naše telo na »spopad« in »polet« (Žigon, 2000: 133).

Slika 8: Kemijska struktura amfetamina
Amfetamine poznamo v obliki tablet, kapsul, prahu in tekočine, ponekod tudi v obliki amfetaminske
baze (»pasta«) (Žigon, 2000: 133 in Kastelic, Mikulan, 2004: 183). Najpogosteje se prodajajo v obliki
amfetamin sulfata, njegova čistost pa se giblje od 5-10%. Primesi, ki so dodane amfetamin sulfatu so
po navadi mleko v prahu, glukoza, kofein ali kateri izmed drugih stimulansov (Paš, 2012: 39).
DELOVANJE IN UČINKI
Amfetamine se uporablja oralno, z vdihavanjem skozi nos ali z vbrizgavanjem v krvni obtok.
Kratkotrajni učinki, ki jih povzročajo amfetamini so evforija, občutek zadovoljstva, povečanje
energije, moči in samozavesti. Z uporabo se povečana sposobnost koncentracije, opazno se zmanjša
potreba po spanju in hrani. Pri študentih so amfetamini priljubljeni zaradi daljše budnosti ter
sposobnosti večje koncentracije pri učenju, zaradi zmanjšanje apetita pa je uporaba amfetaminov
priljubljena predvsem pri mladih ženskah. Rekreativna uporaba je znana pri mladih ljudeh, predvsem
na elektronskih zabavah - partyjih (Kastelic, Mikulan, 2004: 184).
Nizki odmerki 5-10 mg čiste droge pospešijo dihanje in srčni utrip, zvišajo krvni pritisk, povzročijo
razširitev zenic. Pojavi se lahko driska, opazen je povečan volumen urina. Odmerki do 20 mg čiste
droge v štiriindvajsetih urah imajo močnejše že opisane učinke, pojavi se še znojenje, škripanje z
zobmi, stiskanje čeljusti, koža na udih je bleda. Nizki in zmerni odmerki ne vplivajo na miselni vzorec
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uporabnika, je pa takšna oseba bolj zgovorna in občasno tudi agresivna (Kastelic, Mikulan, 2004:
184).
Po smrkanju amfetamina se prvi učinki pokažejo po 20 minutah, močnejši lahko trajajo od 4 do 6 ur.
Vbrizgavanje te droge poveča učinke. Predoziranje pri posamezniku določa stopnja tolerance, ki se
giblje nekje od 30 do 60 mg pri občasnem uživalcu, meja se znatno zviša pri rednem uživalcu, in sicer
do 500 mg (Kastelic, Mikulan, 2004: 185).
Najbolj destruktiven način zlorabe amfetaminov je t.i. »speed freak« oz. način uživanja-»speeding«. V
tem primeru gre za vbrizgavanje velikih količin amfetamina v žilo. To se lahko ponavlja več dni
(»runs«) (Jaffe in sod., 1985: 31 in Petrović, 1998: 137).
Zakaj je takšna uporaba amfetaminov nevarna, nam lepo predstavi podoba »speed freaka«. Razvoj
podobe in njene značilnosti je opisal John Kramer in tudi drugi, ki so raziskovali učinke uživanja
amfetaminov. Začetniki »speedinga« si vbrizgajo 20 do 40 mg droge enkrat ali večkrat dnevno. Po
začetnem dobrem razpoloženju lahko minejo dnevi ali celo tedni. Postopoma pa se obdobja, ko je
uporabnik drogiran in brez droge, izmenjujeta. Obdobja brez uporabe droge so krajša, količine
amfetaminov se večajo, prav tako so injiciranja pogostejša. Čez nekaj mesecev si jih uživalec vbrizga
večkrat dnevno, v količinah, ki so stokrat večje, ki jih lahko prenese človek brez tolerance. Budnost
takih oseb je tri do šest dni, tudi več. Pojavi se napetost, drhtavica, psihoze. Med obdobji intenzivne
uporabe droge, uporabnik spi tudi po 48 ur skupaj. Takoj po vbrizgu v žilo uporabnik doživi močan
zanos, evforičen občutek in duševni orgazem (»fleš«), je pol energije in se počuti skrajno zmožnega in
sposobnega. To raziskovalci imenujejo tudi »maksimalna spodbuda možganskega središča za
naslado«. Postopoma postane ta zanosni doživljaj varljiv, saj je za dosego istega učinka potrebna
večja količina droge (Jaffe in sod., 1985: 32).
Tudi raziskovalec s področja uporabe drog, Connel, je leta 1958 opisal prve psihoze, ki jih povzroča
amfetaminska zasvojenost. Psihoze se pojavljajo pri osebah, ki so sicer pri polni zavesti, vendar imajo
močne halucinacije in ideje, da jih nekaj/nekdo preganja. Zaradi teh znakov se dostikrat zgodi, da se
osebam postavi napačna diagnoza, označi se jih za shizofrene bolnike (Petrović, 1998: 138). Osebe, ki
dosežejo stanje podobno shizofreniji, si po navadi popolnoma opomorejo, če prenehajo z uporabo
(Jaffe in sod., 1985: 33). Vsekakor pa obstaja nevarnost, da pri osebah z latentno shizofrenijo redno
zmerno jemanje ali pa samo enkraten velik odmerek lahko sproži bolezensko stanje (Kastelic,
Mikulan, 2004: 168).
Smrtni primeri so navadno povezani z vbrizgavanje, zaradi komplikacij, ki nastanejo zaradi
intravenske aplikacije droge ali pa neposredno zaradi prevelikega odmerka. Obstaja tudi nevarnost
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smrti zaradi vročinske kapi, ki nastane ob dolgotrajnem plesanju brez premora, saj se telo pregreje
(Kastelic, Mikulan, 2004: 185).
Amfetamini povzročajo močno psihično odvisnost. Po daljši odtegnitvi droge se pojavi globoka
depresija, ki je razlog, da ljudje zopet posežejo po poživilu, ki jim povrne stare občutke. Čeprav fizična
odvisnost ni takšna kot na primer pri drogah iz skupine opiatov, lahko govorimo o fizični odvisnosti
zaradi utrujenosti, zaradi česa uporabniki nadaljujejo s takšnim načinom življenja (Petrović, 1998:
138).
1.9.3.4 METAMFETAMIN
Kemijsko ime za metamfetamin je (+)-2-metilamino-1-fenilpropan (Kastelic, Mikulan, 2004: 193).
Odkrili so ga leta 1919 na Japonskem. Je stimulativna droga, kemično je soroden amfetaminu, z
močnejšimi učinki na centralni živčni sistem. Spodbuja sproščanje noradrenalina iz možganov,
spodbuja dejavnost mrežnega sistema in drugih predelov možganov, kar izboljšuje budnost in
zbranost (Žigon, 2000: 137).

Slika 9: Kemijska struktura metamfetamina
V medicinske namene so metamfetamine uporabljali podobno kot amfetamine, za zdravljenje
narkolepsije in zaviranje teka. Ker pa je ta droga uporabnika hitro zasvoji, so njegovo rabo hitro
opustili (prav tam: 137).
Metamfetamini v možganskih celicah znižujejo raven naravnih stimulansov, zato se že po nekaj
tednih rednega uživanja pojavi telesna odvisnost. Razvije toleranca na to vrsto droge, ki se pojavi
hitreje pri vbrizganju ali kajenju metamfetamina (Kastelic, Mikulan 2004: 195). Prav tako se pojavi
psihična odvisnost, pri tem metamfetamini hitro postanejo nuja v uživalčevem vsakdanu (Žigon,
2000: 137).
Učinki metamfetamina so intenzivni občutki užitka in dobrega počutja. Droga daje energijo za
naporno delo, učenje ali ples čez vso noč. Negativni učinki so pospešeno dihanje in bitje srca,
dehidracija, povišan krvni tlak, izguba apetita, znojenje, zaprtje ali driska, glavoboli in hitro
menjavanje razpoloženja. Najhujši negativni učinek, ki se zgodi po uporabi, je zlom (crash). Da bi se
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mu uporabniki izognili, jemljejo še več metamfetamina, vendar kljub temu pride do zloma (Kastelic,
Mikulan, 2004: 195).
Tudi pri tej vrsti droge so značilne psihoze podobne shizofreniji. Značilno je nasilno in
neuravnovešeno obnašanje. Če uporabnik naenkrat preneha z uporabo se pojavijo abstinenčne
motnje, ki se kažejo s pojavom depresije in brezvoljnosti. Osebe težko ostanejo budne, zaradi
presežka zaviralnih snovi v možganih, ki zavrejo dejavnosti centralnega živčnega sistema (Žigon,
2000: 141).
1.9.3.5 DERIVATI AMFETAMINOV
Speed (spid) je skupno ime za vse derivate amfetaminov. S tem imenom pa označujemo izključno
amfetamin, metamfetamin in etilamfetamin. Vsem je skupna osnovna struktura, amfetaminski
skelet, razlika je le po skupinah, vezanih na edini dušikov atom v skeletu. Med spojine, ki imajo v svoji
zgradbi amfetaminski obroč, spadajo tudi MDA, MDMA (ekstazi) ter nekateri druge 2,5-dioksi super
droge (Žigon, 2000: 148).
1.9.3.5.1 MDMA (EKSTAZI)
Kemijsko ime MDMA-ja je 3,4-metilendioksimetamfetamin. Njegova kemijska struktura je podobna
amfetaminom in meskalinu, kar pri uporabnikih povzroča stimulativne in rahlo halucinogene učinke.
(Kastelic, Mikulan, 2004: 186). Je psihoaktivna substanca iz skupine fenetilaminov, prvič je bil
sintetiziran leta 1913. MDMA pripada skupini drog, imenovane dizajnerske droge, ki izhajajo iz
poskusov, da bi že iz obstoječe droge nastale nove droge. Osnova večine dizajnerskih drog je fentanil
(Žigon, 2000: 150). MDMA oziroma ekstazi najdemo v obliki tabletk, ki so različnih barv, oblik in
velikosti. Razlikujejo se tudi po vsebnosti aktivnih učinkovin (Kastelic, Mikulan, 2004: 187).

Slika 10: Kemijska struktura 3,4-metilendioksimetamfetamina
Ekstazi nikoli ni doživel industrijske in tržne prodaje, kljub temu, da je bil leta 1914 patentiran kot
zdravilo za zmanjševanje teka. Zanimanje zanj je znova oživelo v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja. Ameriški farmacevt Alexander Shulgin je z eksperimentiranjem na sebi in prostovoljcih
ugotovil, da ekstazi zmanjšuje tesnobo in napetost, prežene strah, dvigne samozavest, olajša
komunikacijo in ustvarja dobro razpoloženje. Na podlagi teh ugotovitev ga je poimenoval »penicilin
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za dušo«, psihoterapevti pa so ga začeli uporabljat za zdravljenje duševnih motenj (Žigon, 2000: 151).
Uporabljali so ga tudi za zdravljenje od alkoholizma in kokainizma (Grlić, 1989: 197).
Ekstazi imenujejo tudi plesna droga, ker jo zaradi njenih učinkov pogosto uživajo mladi, največkrat na
dogodkih z elektronsko glasbo - partyjih (Kastelic, Mikulan, 2004: 186). S pojavom »techno glasbe« je
ta droga doživela pravi razcvet. Zabave t.i. »techno partyji« so primerno mesto za uživalce, saj je
glasba z basovskimi zvoki, popestrena še z vizualnimi in svetlobnimi učinki, stimulativni učinki
ekstazija pa omogočajo, da udeleženci ostanejo budni vso noč (Žigon, 2000: 125).
DELOVANJE IN UČINKI
Ekstazi deluje na centralni živčni sistem, njegovo delovanje se prične od 30 do 60 minut po zaužitju
(Žigon, 2000: 152). Količina MDMA-ja, ki se nahaja v tabletkah pa je približno 100-150 miligramov
(Žigon, 2000: 155).
Uporabnik ekstazija postane evforičen, popustijo mu notranje zavore, potreba po komunikaciji
naraste, občutka za lakoto in žejo izgineta, stopnjuje se občutje simpatije in povezanosti z ljudmi.
Učinki trajajo od 4 do 6 ur. Pogosto se lahko na začetku neprijetni občutki kot so: slabost, tesnoba,
hitro bitje srca, suha usta, napetost čeljustnih mišic (Žigon, 2000: 153).
Eden najbolj razpoznavnih učinkov ekstazija na uporabnika, je njegov vpliv na delovanje nadzornega
mehanizma za temperaturo. Telesna temperatura lahko v kritičnih primerih naraste tudi preko 41
stopinj Celzija. Posledica je pospešeno potenje, pri tem pa se izgublja veliko telesne tekočine in s tem
elektrolitov. Pride lahko do dehidracije (Žigon, 2000: 154).
Po prenehanju delovanja se pojavi izčrpanost in slabo počutje. Spuščanje droge pri nekaterih
posameznikih vodi v depresijo. Pogosto takšno stanje posameznika pripelje do tega, da začne z
uporabo ostalih drog, na primer pomirjeval, marihuane in tudi heroina (Žigon, 2000: 153).
Ob redni uporabi ekstazija nastopi toleranca, sam po sebi ekstazi ne povzroča telesne odvisnosti.
Pazljivost pri uživanju je vseeno potrebna, saj so posledice rednega jemanja resne. Vidijo se v
depresiji, nespečnosti, napetosti, izčrpanosti in izgubi teka (Žigon, 2000: 153). Dolgotrajna in
intenzivna uporaba povzroča spremembe v možganih, najbolj vpliva na kratkotrajni spomin,
koncentracijo in kratkotrajno pomanjkanje serotonina, ki se kaže kot depresija (Kastelic, Mikulan,
2004: 189).
Ekstazi je nevaren, kadar so tabletam primešane še druge psihotropne snovi, med drugim
metamfetamin, LSD in ketamin (Kastelic, Mikulan, 2004: 187).
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Poleg vročinske kapi, lahko pride do odpovedi ledvic zaradi pomanjkanja tekočine, pogoste so tudi
poškodbe jeter, zaradi vnosa prevelike koncentracije substance v organizem. Dodatno tveganje za
smrt je tudi povišan krvni tlak in srčni utrip, predvsem za osebe, ki imajo težave s srcem in ožiljem
(Žigon, 2000: 154). Zelo nevaren je »serotoninski simptom«. To je niz simptomov (povišana telesna
temperatura, mišični krči, slabost, paničnost, znojenje, otrplost, nepretrgano hitro premikanje oči,
tresenje, driska, izguba zavesti, smrt), ki lahko nastanejo pri uporabnikih ekstazija, prizadenejo pa
proizvajanje serotonina. Navadno te simptome pripisujejo ljudem, ki vzamejo prevelik odmerek
droge, kar pa ni točno, saj se simptomi lahko pojavijo tudi pri osebah, ki so vzeli normalno ali nizko
dozo. Pojav serotoninskega sindroma je odvisen od fizičnih naporov, dehidracije, temperature in
kontraindikacije zdravil (Žigon, 2000: 162).
1.9.3.6 GHB
Kemijsko ime za substanco je gama-hidroksibutirična kislina ali gama-hidroksi butirat. Substanca sodi
med dizajnerske droge. Zavira delovanje centralnega živčnega sistema in istočasno poveča aktivnost
hormonov. Prvotno se je GHB uporabljal kot sredstvo za rast hormonov, ki stimulira rast mišičnega
tkiva, za kontrolo telesne teže in kot uspavalo. Zaradi povečanja mišične mase je bil GHB priljubljena
droga med bodybilderji. V zdravstvene namene se ga uporablja kot pomožni anestetik. V zadnjih letih
je opazna porast uporabe GHB-ja med obiskovalci nočnih klubov ter na partyjih, ker ima podobne
učinke kot ekstazi (Žigon, 2000: 164).

Slika 11: Kemijska struktura gama-hidroksibutirične kisline
GHB je v obliki raztopine, redkeje kot natrijevo sol v obliki praška ali kapsul. V majhnih odmerkih daje
občutek sreče in sproščenosti (prav tam: 164).
Rekreativna doza je med 0,5 in 3 g, učinki trajajo od ene do treh ur. V majhnih odmerkih povzroča
evforijo, poveča libido in blage halucinacije, v večjih odmerkih pa zaspanost, nezavest in amnezijo.
Imenujejo ga tudi »rape drug«. Znani so primeri, ko so GHB podtaknili dekletom v pijačo in jih posilili
(Pleši z glavo!, interno gradivo za izobraževanje za DrogArt prostovoljce, 2013: 14).
DELOVANJE IN UČINKI
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Ker je brez vonja in okusa, ga uporabniki radi mešajo v različne pijače. GHB povzroča sprostitev in
občutek pijanosti, vendar brez »mačka«. Pogosto ga uživalci uporabljajo kot nevtralizator
stimulativnih učinkov MDMA-ja. Učinki se pojavijo v 10-20 minutah po zaužitju. Ta droga zmanjšuje
delovanje srca in s tem povzroča naraščajoče upadanje težkega dihanja. Z alkoholom se učinek
poveča, dihanje upada, nastopi lahko koma in tudi smrt (Žigon, 2000: 165).
Predoziranje z GHB lahko hitro nastopi, saj se čistost in moč posameznih odmerkov močno
spreminjata. Prav zaradi tega je pomembno, da uporabniki embalažo ustrezno označijo, da ne pride
do predoziranja. Najbolj pogosti znaki predoziranja so zaspanost, slabost, bruhanje, glavobol, izguba
zavesti, motnje v dihanju, koma in smrt (Kastelic, Mikulan, 2004: 192).
1.9.4

HALUCINOGENI (PSIHADELIKI)

Za to skupino drog obstaja, poleg imena halucinogeni, več različnih imen, in sicer: delirogeni,
depersonalizanti, onirogeni, eidetiki, psihotiki, psihadeliki in shizogeni (Grlić, 1989: 13).
So snovi, ki odpirajo, razodevajo duševnost in razširjajo zavest. Ta skupina drog je tista, ki vzbuja v
zadnjem času največ pozornosti. Opaža se porast v uživanju halucinogenov v zahodnem svetu,
pomembno vlogo pa jim pripisujejo nekateri znanstveniki, ki menijo da odpirajo možnosti za
razumevanje duševnih bolezni, ena od teh je shizofrenija (Milčinski in sod., 1983: 33). Halucinogeni so
psihotropne snovi, ki pri posamezniku povzročajo stanja, podobna duševnim boleznim z motnjami
čustvenega zaznavanje brez zunanjega vzroka in vedenjske spremembe, ki lahko postanejo tudi
dramatične (Žigon, 2000: 170). Täschner jih opredeli kot tiste snovi, ki imajo za glavni učinek
povzročanje halucinacij in so iz kemijskega vidika zelo podobne telesu lastnim prenašalnim snovem v
živčnem sistemu (Täschner, 2002: 45). Nemški psihofarmakolog, Louis Lewin, ki je pionir na področju
proučevanja halucinogenov, je definiral halucinogene kot »snovi, ki povzročajo cerebralno eksitacijo
(vzdraženje, vzburjenje) v obliki halucinacij, iluzij in vizij, katerim sledi nezavest in drugi simptomi
spremenjene funkcije možganov« (Grlić, 1989: 13).
Učinki, ki jih povzročajo halucinogene droge so hitro spreminjanje občutkov takoj po zaužitju,
dolgotrajna uporaba pa lahko povzroča depresijo, strah, nasilnost ter izkrivljen občutek za čas. Pri
osebah, ki so pod vplivom halucinogenov so prisotne halucinacije, iluzije, zbeganost, zmedenost in
strah. Krčevit smeh, nezavest, upočasnjene funkcije srca in pljuč so znaki prevelikega odmerka.
Abstinenčni sindrom pri tej vrsti droge ni znan (Žigon, 2000: 170-171).
Uporaba halucinogenov sega v pradavnino. V tistem času so halucinogene substance uporabljali v
religiozne, medicinske ter družbene namene, bili so dostopni v različnih gobah in rastlinah. Večja
uporaba se je začel v šestdesetih letih 20. stoletja, večinoma pa je šlo za eksperimentiranje med
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mladimi, ki so tako ustvarjali subkulturo. To je bila posebna kultura ljudi, ki so izstopali s svojim
življenjskim stilom, filozofijo, stilom življenja in tudi oblačenja. Povečano zanimanje za halucinogene
je prineslo odkritje delovanja LSD-ja (Žigon, 2000: 172).
1.9.4.1 RAZVRSTITEV HALUCINOGENOV
Halucinogene lahko razdelimo na:


na osnovi delovanja in moči (nespecifični in močni),



na naravne (razvrščanje znotraj skupine v skladu z botanično taksonomijo rastlinskih vrst,
rodov in dužin),



na polsintetične in sintetične ter



na podlagi kemijske strukture (Žigon, 2000: 173).

Zasledila sem tudi drugo razdelitev halucinogenov. Gre za delitev na male psihadelike (marihuana,
muškatni orešček in bananina lupina), velike psihadelike (LSD, meskalin, psilocibin, STP, DMT, PCP in
drugi) ter deliriante. To delitev je leta 1969 predlagal ameriški psiholog, Charles Tart. V svojo delitvi
je upošteval tudi nekaj kriterijev, in sicer za male psihadelike: uporabnik se zaveda, koliko droge
vzame in se zaveda efektov; čas trajanja efekta je relativno kratek; postefekti so zelo redki oz so blagi;
izkušnja ni tako »bogata«, da bi jo uporabnik želel deliti z ostalimi (Petrović, 1998: 143-144). Pri
velikih psihadelikih, pa so karakteristike ravno nasprotne: uporabnik pod vplivom velikih psihadelikov
ne zmore vedno kontrolirati količino vnesene droge v telo in ni v stanju kontrolirati svojega vedenja;
čas trajanja efekta je lahko zelo dolg, več ur ali celo več dni; postefekti so pogosti in zelo resni za
uporabnika; izkušnja uporabnika je tako intenzivna, da jo želi deliti z drugimi ljudmi (Petrović, 1998:
150-151).
DELOVANJE IN UČINKI
Čeprav halucinogeni povzročajo bolj ali manj podobne učinke in simptome, se kljub temu zelo
razlikujejo po kemijski zgradbi.
Največ jih pripada derivatom triptamina (psilocibin, LSD), manj jih je med derivati fenetilamina
(meskalin, MDMA), tropana, izoksazola ali dibenzopirana (THC). Halucinogene učinke pripisujejo tudi
nekaterim estrom, kot je miristicin in safrol (Žigon, 2000: 173-174).
Halucinogeni delujejo tako, da povzročajo spremembe stanja zavesti, dojemanje okolja in
samozavedanja. V naših možganih je približno 100 milijard živčnih celic, vsaka od njih je povezana s
sosednjimi živčnimi celicami na približno 1000 do 10.000 mestih. Ta mesta se imenujejo sinapse. Na
sinapse droge delujejo tako, da spremenijo normalen prenos kemičnih impulzov. Pri halucinogenih se
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zgodi, da njihove učinkovine stimulirajo delovanje serotonina, ki je živčni prenašalec. To se zgodi v
določenih možganskih predelih, kar odpira pot do možganske skorje in zato pride do opisanih
sprememb (prav tam: 174).
Za možgane, ki so pod vplivom halucinogenov je značilno, da so v stanju, ki je podobno sanjam,
istočasno pa v stanju budnosti. Značilno je tudi, da se razpoloženje in občutenja hitro menjajo. Iz
veselega stanja lahko uporabnik hitro zapade v prestrašenost. Telo doživlja posebne občutke, ki se
kažejo v dezorientiranosti, motnjah ravnotežja, občutku lebdenja, nekateri halucinogeni pa lahko
pripeljejo do stanja, kjer se ločita um in telo. Vsi našteti občutki pa predstavljajo veliko nevarnost
nesreč, ker so ljudje celo skakali iz stavb, ker so mislili, da lahko letijo (prav tam: 174).
Halucinogeni okrepijo in popačijo dojemanje okolice, okrepijo se vizualne halucinacije. Svet, ki ga
vidimo z očmi, naši možgani zaznavajo drugače; drugačne so oblike, poteze in barve. Deloma se
spremeni tudi slušno zaznavanje, ter zaznavanje okusa in dotika. Pogost pojav je sinestezije ali
dvojnega občutka (npr. barvno slišanje). Uporabniki poročajo o močnem psihadeličnem učinku, ki ga
imajo halucinogeni na človekovo duševnost. Nekateri naj bi povzročali razširitev območja psihičnega
izkustva oziroma spoznanja, ki temelji na čutnem dojemanju in opazovanju. Tu se za posameznika
pojavi nevarnost t.i. »bad trip-a«. V tem primeru gre za podoživljanje duševnih pretresov ali
negativnih življenjskih izkušenj, zlasti pri tistih ljudeh, ki so drogo vzeli v stresnem stanju ali pri
neizkušeni mladini. Pozitivna izkušnja uporabe halucinogenov je »good trip«. Ob uporabi
halucinogenov obstaja velika nevarnost »flashback«-ov. So spomini dogodkov, ki jih uporabnik doživi
med samo uporabo. Flashback-i se lahko zgodijo tudi po nekaj tednih ali mesecih, ko oseba ni
ponovno vzela droge. Ta ponovna doživetja so lahko zelo neprijetna in nevarna (Žigon, 2000: 174175).
1.9.4.2 LSD
Najmočnejši poznan halucinogen se imenuje lizergid-LSD, kemijsko dietilamid lizergove kisline, ki je
najbolj poznan in najbolje raziskan halucinogen. LSD je bil odkrit slučajno, leta 1943, ko je dr. Albert
Hofmann po nesreči zaužil neko snov, za katero se je nato izkazalo, da je bil to LSD. Ta svoj »trip« je
opisal v dnevniku (Žigon, 2000: 189).
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Slika 12: Kemijska struktura dietilamid lizergove kisline
LSD se lahko proizvaja s polsintetičnim postopkom iz indol alkaloidov rženih rožičkov, osnovna
sestavina pa so alkaloidi lizergove kisline. Nahajajo v zajedavski gobi Glaviceps purpurea, ki je parazit
na rženih rožičkih. V plodnicah rženih rožičkov se začne razvijati trosi gobe, njihova vlakna po
prezimitvi ustvarijo 1-6 cm velike temno obarvane izrastke-rožičke. Te trosne mešičke imenujemo
tudi »ergot«, vsebuje pa alkaloida ergometrin in ergotamin. Dandanes se lizergova kislina pridobiva
laboratorijsko s sintezo iz drugih kemijskih spojin (Žigon, 2000: 188-189).
Alkaloide rženih rožičkov se uporablja v medicinske namene, saj iz njih izločijo ergometrin. Uporaben
je za lajšanje migrene in pospeševanje prebave. Njegove lastnosti so bile znane že v 16. stoletju, ko se
je uporabljal v porodništvu, saj pospešuje porodne popadke ter zaustavlja krvavitev. Ergometrin in
metilergometrin se v medicini uporabljata še danes (Žigon, 2000: 189).
DELOVANJE IN UČINKI
LSD, imenovan tudi »trip«, »kislina«, »25«, je najmočnejši znan halucinogen, saj za želeni učinek
zadostuje odmerek od 20 do 50 mikrogramov, kar je enako 0,02 do 0,05 mg. Če se prvič srečamo z
uporabo LSD-ja, zadostuje doza do 0,07 mg. Manjši odmerki so po učinkih primerljivi z opojnostjo, ki
jo dosežemo z uživanjem marihuane, pri četrtinki miligrama pa dosežemo učinke, ki popeljejo na
večurni »trip« (Žigon, 2000: 197).
Hitrost delovanja je odvisna od načina uporabe, količine zaužite droge in individualne občutljivosti.
Ob oralni uporabi se prvi efekti kažejo po 45 minutah, pri bolj občutljivih uživalcih tudi že po 15
minutah, ob intravenozni uporabi se čas delovanja skrajša na nekaj minut (Petrović, 1998: 153). Žigon
navaja razpon začetka delovanja droge od 20 do 60 minut po zaužitju (Žigon, 2000: 197).
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Učinki, ki se kažejo pri prvi stopnji učinkovanja so: pojav tahikardije, upočasnjeno bitje srca, povečan
krvni pritisk, rahlo povečanje telesne temperature, šumenje v ušesih in slabost. Poveča se telesna
aktivnost, hoja je negotova, ostala motorika je motena. Po določenem času pa simptomi oslabijo. Na
višji stopnji učinkovanja droge, pride do psihomotorične pomiritve, nastopi pravljična zatopljenost,
zenice se razširijo, kar je lahko moteče, saj v oko prehaja več svetlobe, govor postane nejasen. Tako
stanje pri uporabniku traja od 5 do 12 ur, zato je uporabnik popolnoma odvisen od svoje okolice
(prav tam: 197).
Učinki LSD so odvisni od več dejavnikov, in sicer: od velikosti odmerka, pričakovanja uporabnika, kaj
mu bo droga povzročila oz. prinesla in od fizičnega in socialnega okolja, v katerem je bila droga vzeta.
Če se zaužije velik odmerek snovi, nastopi največkrat stanje groze. Krčiti se začne ožilje, pride lahko
do popolne zapore pretoka krvi in ohromelosti dihanja, zato je zelo pomembno, da uporabnik vzame
drogo v kontroliranem okolju. Za kontrolirano okolje je mišljen varen in udoben prostor, prisoten naj
bo nekdo, ki ji uporabnik zaupa in ki ve, kakšne učinke lahko izzove LSD (Žigon, 2000: 198).
MEHANIZEM DELOVANJA LSD
Ko uporabnik drogo oralno vnese v telo, prideta samo dve stotinki odmerka v možgane. To pomeni,
da okoli 3.700.000 molekul LSD pride v kontakt z 12 bilijoni možganskih celic v roku nekaj minut. To
nam pove, da je droga sprožilec za verižne, transmicijske in nevromodulatorne metabolne procese, ki
se nato nekaj ur odvijajo sami. V to aktivnost možgani niso vključeni v celoti, ampak samo njihovi deli,
kot so: limbični sistem, bazalni gangliji, retikularna formacija in centri avtonomnega živčnega sistema.
Biokemične raziskave tudi kažejo na antagonizem LSD-ja in serotonina (Petrović, 1998: 153).
NAČINI UPORABE LSD
Petrović opisuje tri načine uporabe: eksperimentalno, terapevtsko in rekreativno.
Eksperimentalna uporaba
Ta način uporabe ima dva namena. Prvi je preučevanje učinkov LSD na posamezne psihične funkcije,
drugi pa, da se s t.i. modelom psihoze (psihedelično doživetje pod vplivom LSD) bolje preuči narava
duševnih bolezni, zlasti shizofrenije. Za izvajanje eksperimentov so zadolženi strokovnjaki, ki jih
izvajajo v za to določenih institucijah in pod točno določenimi pogoji. Rezultati so dosledno
zabeleženi, nato pa jih strokovnjaki analizirajo. Najpogosteje ocenjujejo učinek droge na osebnost
uporabnika oz. na njegovo kreativnost. Ugotovili so glavne razlike med t.i. modelom psihoze in
shizofrenijo. Stanja se razlikujeta v tem, da so pri prvem bolj jasno izražena vidna in barvna
doživljanja, pri shizofreniji pa slušne halucinacije in glasovi, v shizofrenem stanju prav tako ni
vključenih emocij, v modelu psihoze pa so emocije prisotne (Petrović, 1998: 158-162).
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Terapevtska uporaba
V terapevtske namene se LSD uspešno uporablja za zdravljenje večjega števila psihičnih bolezni in
drugih težav, kamor sodijo alkoholizem, odvisnost od opiatov, avtizem pri otrocih, samomorilska
nagnjenja, nekatere oblike psihopatije, ter pri umirajočih bolnikih. Najuspešnejši so bili rezultati pri
zdravljenju alkoholizma s pomočjo LSD. Pri psihoanalizi LSD deluje kot sredstvo, ki obudi spomine iz
ranega otroštva. Pod vodstvom psihoanalitika bolnik razrešiti marsikateri konflikt iz tistega časa.
Poznani sta dve osnovni tehniki, pri katerih se uporablja LSD. To sta psiholitična in psihedelična
tehnika, ki se razlikujeta po odmerku droge. Pri psiholitični je odmerek od 50 do 150 mg droge, pri
psihedelični se uporablja večji odmerek, ki je od 200 do 800 mg LSD (Petrović, 1998: 162-164).
Rekreativna uporaba
Če bi vprašali izkušene uporabnike LSD, ali je lahko psihedelična izkušnja koristna za ljudi, ki nimajo
nikakršnih psihičnih obolenj, bi rekli: »Da, vendar samo za nekatere ljudi in v točno določenih
okoliščinah«. Dosedanje izkušnje s halucinogenimi drogami govorijo o tem, da psihedelično stanje
osvobaja mnogo poti, ki se jih ljudje sploh ne zavedamo oziroma po »naravni poti« ne moremo do
njih. Halucinogeni odkrivajo velike skrite potenciale človeške osebnosti in ji tako omogočajo, da se
sreča s svojo nezavedno stranjo. Vendar pazljivost ni odveč, saj so posledice ob uporabi lahko
usodne. Zlasti to velja za osebo, ki ni pripravljena na takšno doživetje. Oseba, ki se odloči, da bo
uživala ta tip droge, mora biti inteligentna, čustveno zrela, dobro prilagojena, z bogatimi življenjskimi
izkušnjami ter splošno izobrazbo. Vse to so bistvene značilnosti, ki so potrebne, da se uporabnik
celostno prepusti substanci in s tem nadgradi svoje dosedanje izkušnje. Ob vsemu temu pa je
potrebna še ena oseba, ki »trip« vodi, ter udoben ambient (Petrović, 1998: 158-166).
Na žalost psihedelične droge navadno vzamejo predvsem mlade, nezrele osebe, ki imajo malo
življenjskih izkušenj in znanja. Drogo vzamejo brez predhodnega predznanja in brez vsakršne
motivacije in cilja. Rezultat je navadno katastrofalen, pojavljajo se »bad tripi«, ki vodijo do psihotičnih
reakcij ali psihoz. Če je LSD uporabljen z namenom, iz profesionalnega interesa, pod nadzorom, pa
lahko privede do novih znanj, spoznanj. V takšne namene se ga poslužujejo na primer teologi, filozofi
in antropologi (prav tam: 158-166).
LSD sam po sebi ni niti slaba niti dobra droga, pa tudi ne prinese nekaj čisto novega. Ta droga samo
omogoča, da uporabnik pogleda globoko v svojo notranjost in se začne zavedati določenih stvari, ki
se jih drugače ne bi (prav tam: 158-166).
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1.9.4.3 PSILOCIBIN (MAGIČNE GOBICE)
Magične gobe so uporabljali prvotni staroselci v severni Ameriki in Azteki v verske in obredne
namene. Verjeli so, da so poslane od bogov. Popularnost uporabe gobic je narasla v šestdesetih,
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Kastelic, Mikulan, 2004: 201). Psilocibin je
naravna droga, ki se najpogosteje nahaja v gobah rodu Psilocybe. Le-te se med seboj razlikujejo po
velikosti, obliki, učinkovitosti in nahajališčih. Okoli 15 vrst teh gob raste na severozahodu Združenih
držav. Psilocibin ni edina aktivna halucinogena učinkovina v gobah, v njih najdemo še psilocin.
Psilocina je v gobah manj, njegova učinkovitost je večja. Mehanizem delovanja ni še povsem znan,
vendar je jasno, da glavne aktivne učinkovine zmotijo ravnotežje možganskih prenašalcev, ki
uravnavajo čutne zaznave in obdelavo novih informacij (Kastelic, Mikulan: 203).

Slika 13: Kemijska struktura psilocibina
Z odkritjem sintetičnega psilocibina se je pokazalo zanimanje za njegovo uporabo v psihoterapevtske
namene in zdravljenje čustvenih motenj. V petdesetih letih je dr. Hoffman izločil aktivno učinkovino
psilocibin, hkrati pa mu uspelo tudi sintetizirati obe učinkovini psilocibin in psilocin. Oba sta indolska
alkaloida, derivata 4-hidroksitriptamina. Najprej je dal gobe poizkusiti eksperimentalnim živalim, ker
pa ni bilo vidnih učinkov, je menil, da so gobe izgubile učinek. Nato jih je poizkusil še sam. Kmalu po
zaužitju je doživel močno reakcijo. Svet okoli njega se je začel spreminjati, videl je razne motive,
pojavile so se menjave slik, različnih barv in oblik ter abstraktnih motivov. Vrhunec je dosegel po eni
uri in pol, vse skupaj pa je trajalo nekje 6 ur. Ta Hoffmanov eksperiment je dokaz, da živali niso
primerne za raziskovanje učinkov halucinogenov, saj človek na to vrsto droge reagira močneje in bolj
specifično. Razlog za to je, da imamo ljudje bolj razvejan centralni živčni sistem, na katerega vpliva
droga (Grlić, 1989: 37-38).
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Slika 14: Kemijska struktura psilocina
UČINKI IN DELOVANJE
Molekula psilocibina je sama po sebi nestabilna in se v telesu po zaužitju spremeni v psilocin. Tako
raziskovalci verjamejo, da halucinogene lastnosti povzroča psilocin in ne psilocibin. Vsebnost
psilocibina v gobah je nekje od 0,2 do 0,5%. Halucinogene učinke dosežemo z zaužitjem 4–8 mg
aktivne snovi, kar je okoli 2 g posušenih gob (Žigon, 2000: 186).
Učinki so podobni tistim, ki jih proizvajata meskalin in LSD. Lahko so zelo nepredvidljivi, zaradi
sprememb učinkovanja, količine zaužite snovi, okolja, pričakovanja in razpoloženja uživalca.
Fizični znaki, ki se pokažejo po zaužitju psilocibina so razširjene zenice, povišan krvni tlak ter povišan
srčni utrip. Pojavijo se težave pri koordinaciji gibov, popačen občutek za dojemanje časa, prostora,
barv in razdalij. Tudi intenzivnost slušne zaznave se poveča (Žigon, 2000: 187).
Uporaba psilocibina je pokazala dobre rezultate pri zdravljenju duševnih bolnikov, saj so le-ti postali
pod vplivom psilocibina bolj zgovorni in odprti, osebe, ki so imele težave z izgubo spomina, pa so se
počasi začele spominjati pozabljenih dogodkov (prav tam: 187).
1.9.5

KONOPLJA (CANNABIS SATIVA L.)

Konoplja je rastlina, iz katere pridobivajo marihuano, hašiš in hašiševo olje. Vrsta je ena sama,
poznamo pa več sort, ki so jih vzgojili v različne namene. Kanabis tako služi za različne namene, ene v
omamne, druge za vlakna, pridobivanje papirja, olja, itd. (Žigon, 2000: 241). Ker je njena uporaba
razširjena povsod po svetu, lahko ji pravimo tudi kozmopolitanska rastlina. Je najbolj razširjena
halucinogena droga na svetu. Predvideva se, da jo v različnih oblikah uživa več kot 300 milijonov ljudi
(Grlić, 1989: 113).
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Poznane so njene številne modifikacije, ki oskrbujejo potrebe trga, tako je ponudba res pestra (Žigon,
2000: 240). Glavna psihoaktivna učinkovina (-)-trans-delta-9-tetrahidroksikanabinol, poznana kot
okrajšava THC. Opojna substanca se nahaja v smoli, na tankih dlačicah, ki imajo funkcijo, da varujejo
semena dokler le-ta ne dozorijo (Žigon, 2000: 243).

Slika 15: Kemijska struktura (-)-trans-delta-9-tetrahidroksikanabinola
Različni avtorji jo opisujejo kot najbolj razširjeno prepovedano drogo. Täschner pravi, da je poleg
tobaka in alkohola najbolj razširjena droga na svetu, se pravi najbolj razširjena prepovedana droga
(Täschner, 2002: 13). Paševa se strinja, da je kot droga najbolj pogosto uporabljena prepovedana
droga. Največkrat gre za prvo izbiro med prepovedanimi drogami po kateri posežejo mladi (Paš,
2012: 52).
1.9.5.1 MARIHUANA
Marihuano se največkrat uživa s kajenjem. Uporabniki jo kadijo samo ali jo pomešajo s tobakom,
zvitku pravijo »joint«. Pogosto se jo kadi tudi na vodno pipo ali »bong«. Možno jo je pomešati s
hrano, speči iz nje pecivo ali skuhati napitek, imenovan »bhang« (Žigon, 2000: 247).
»Beng« je zelo popularna pijača med mlajšo populacijo. Pri nas se za pripravo napitka uporablja liste
marihuane, ki se jih skuha v mleku. THC molekula se zelo dobro veže na proste maščobne radikale,
kar povzroča rahlo fluorescenčno zeleno-rumeno obarvanje maščobe in zeleno obarvanje napitka
(Žigon, 2000: 248).
Uporabo marihuane oz. njene učinke je lažje nadzirati pri kajenju kot če jo zaužijemo oralno. Učinek
pri oralnem uživanju je zapoznel in navadno močnejši. Razpolovna doba THC je okoli 50 ur. Ker je THC
dobro topen v maščobah, se v človeškem telesu zadrži dlje kot v maščobah netopne molekule. Tako
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se simptomi, ki se pojavljajo pri uporabi marihuane popolnoma izginejo šele po treh, pri nekaterih pa
po 24 mesecih uporabe. Urinski testi pri občasnih uporabnikih marihuane pokažejo pozitivne
rezultate na THC do enega tedna po prenehanju kajenja, pri rednih uporabnikih pa do nekje treh
tednov (Kastelic, Mikulan, 2004: 155).
1.9.5.2 HAŠIŠ
Hašiš je smolnat izloček, ki ga pridobivajo iz cvetnega vrha ženske rastline kanabisa. Postopek
pridobivanja je različen: z udarjanjem rastline ob zid; z drobljenjem listov posušene rastline v prah, ki
se ga kasneje zgnete, z drgnjenjem rastline med dlanmi ali s potapljanjem platna v vrelo vodo, kar
omogoča odstranitev smole s površine rastline. Eden izmed načinov je, da si ljudje nadenejo kožne
predpasnike in se hitro premikajo med rastlinami, smola pa se jim lepi na njih (Žigon, 2000: 254).
Hašiš se nahaja v obliki prahu, ponavadi je stisnjen v obliki ploščic, palic ali kock. Na ploščicah je
navadno odtisnjen tudi proizvajalčev žig, ki označuje kakovost, čistost in poreklo. Za pridelavo 1kg
hašiša je potrebno približno 500 kg konoplje. Hašiš je od 8 do 10 krat močnejši od marihuane,
vsebnost THC se giblje od 2 do 10% (Žigon, 2000: 256).
UČINKI IN DELOVANJE
THC v vodi ni topna molekula, zato je uporaba z vdihavanjem ali intravenozna uporaba
onemogočena. THC se absorbira v možgane, učinki se pojavijo dokaj hitro, v 5 do 10 minutah. THC se
topi v maščobah, zato se nalaga v maščobnih tkivih v človeškem telesu. Ko pride v kri, se absorbira v
maščobne celice in iz njih tudi prehaja nazaj v krvni obtok. Izloča se skozi urin in blato. Učinkovita
doza je 2-22 mg, če se jo kadi ali 20-90 mg, če jo zaužijemo oralno (Žigon, 2000: 258).
THC, ki ga vsebuje marihuana deluje na telo preko endokanabinoidnih receptorjev. Ta vrsta
receptorjev ima nalogo, da regulira bolečino in ima vpliv na imunski sistem. Ob uporabi marihuane se
THC veže na receptorje in povzroča občutke, tipične za zadetost s THC-jem, kot je smejanje, občutek
sproščenosti, pri nekaterih uporabnikih pa povzroča zelo neprijetne občutke (Paš, 2002:52). Možni
učinki, ki se pojavijo pri uporabnikih so: vedro razpoloženje, zmanjšana koncentracija, slabitev
spomina, izguba koordinacije, izrazitejši občutek za okus, vid, vonj, sluh, spremembe čustvovanja,
nepopolne, nedokončane misli, zmedeno obnašanje in psihoze. Znaki, ki kažejo, da je oseba pod
vplivom marihuane so: živahno obnašanje, razširjene zenice, rdeče obarvanje beločnice, glasno
govorjenje, izguba koordinacije, izkrivljeno zaznavanje prostora in časa, lahko tudi halucinacije.
Dolgotrajna in pogosta uporaba lahko ob prenehanju povzroči abstinenčni sindrom, ki se kaže v
izgubi apetita, nespečnosti ali pretirani aktivnosti. Simptomi predoziranja se kažejo kot utrujenost,
pomanjkanje koordinacije, paranoja in psihoza (Žigon, 2000: 238-39).
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Študije so pokazale, da se pri dolgotrajnem uživanju marihuane v veliko primerih razvije t.i.
»amotivacijski sindrom« (AMS). Kaže se kot otopelost, apatičnost, nedejavnost, občutek brezmejnega
dobrega počutja, ravnodušnost do vsakdanjih zahtev, splošno pojemanje življenjske moči in težje
soočanje z obremenitvami. Vsi ti simptomi uporabnikom nikakor ne pomagajo premagovati
vsakodnevnih težav in naporov, prav nasprotno, zavirajo jih pri takem tempu življenja kot ga imamo
dandanes. Uporabnikov primanjkuje moči in volje za uresničevanje dolgotrajnejših načrtov, zato se
nalogam izogibajo tako, da prihaja do konfliktov z okolico in tudi s samim seboj. Razumljivo je, da se
jim zdi vedno težje vključiti v obstoječo mrežo socialne strukture. Vse to pa poslabšajo še motnje v
mišljenju in razmišljanju, ter težave s spominom oz. s pomnjenje. Täschner pravi, da se to zgodi
predvsem pri kroničnem uživanju marihuane (tudi drugih drog). Sposobnost za razmišljanje in
pomnjenje upada. Namesto logično-posledičnega razmišljanja se pojavi navidezna zamišljenost,
razumsko presojo pa nadomesti »doživljanje razsvetljenja«. Občutek za odgovornost do življenja in
samega sebe je najmočneje prizadet, gledano v celoti ja občutno zmanjšana duševna zmogljivost
(Täschner, 2002: 17).
Marihuana se v zadnjem času vse pogosteje uporablja, zato tudi druge droge vzbujajo večjo medijsko
pozornost. Täschner pravi, da marihuana mlade privlači zaradi različnih vzrokov, kot so: ugodna cena,
preprosti dostop, velja za mehko drogo, mislijo, da je tako kot alkohol neškodljivo poživilo, je droga
mlade generacije, velja za čisti in naravni produkt ter večinoma povzroča prijetne občutke (Täschner,
2002: 13).
Če povzamem, marihuana kot najbolj razširjena prepovedana droga v glavnem vpliva na
razpoloženje, zavest in spomin, njen vpliv na posameznika pa je odvisen od zaužite količine in načina,
kako je bila zaužita. Poleg učinka zadovoljstva prinaša mir in sprostitev. Istočasno pa kanabis lahko
zmanjša sposobnost koncentracije, previdnosti in pomnjenja. Kljub temu, da ni zelo strupen za telo,
da nikoli ne pride do usodno prevelikih odmerkov in le redko do telesne odvisnosti, se nemalokrat
pojavi psihološka odvisnost, zato ga je potrebno uživati previdno in premišljeno. Omenjena
prepovedana droga je priljubljena predvsem med mladimi, se pravi med tisto populacijo, ki je na
stopnji raziskovanja tveganja. Zaradi velikih pritiskov iz okolice na mladostnike je zatekanje k uporabi
marihuane med mladimi povečano, s tem pa je omejen oz. oslabljen tudi družbeni nadzor, kar
pomeni večanje možnosti za uporabo marihuane (Zbornik 6. Konference lokalnih akcijskih skupnosti,
2004: 29).
1.9.6

DIZAJNERSKE DROGE OZ. »DESIGNER DRUGS«

Dandanes veliko slišimo o t.i. »dizajnerskih drogah«, za katere pa marsikdo sploh ne ve, kaj to je.
Termin se nanaša na substance, ki so bile sintetizirane z namenom za znanstvene raziskave in ne za
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človeško uporabo. »Kreatorji« teh novih drog, so upali, da se bodo s takim poimenovanjem izognili
kazenskim posledicam za proizvodnjo novih drog, saj je kemijska struktura le-teh le rahlo
spremenjena v primerjavi z že znanimi in prepovedanimi drogami (Paš, 2012: 51). Tako se tudi
novejše droge prodajajo večinoma kot praški in ne tablete, saj je jasno, da so tablete namenjene za
človeško uporabo, prah pa se prodaja pod raznimi imeni, med katerimi jih zasledimo tudi kot umetno
gnojilo in kopalno sol (prav tam: 51).
Dekleva se strinja in pravi, da izraz dizajnerske droge: »zajema množico različnih in vnaprej
nedoločenih snovi, ki so po svoji kemični strukturi in učinkih zelo podobne (že) prepovedanim
drogam, vendar se od njih razlikujejo v enem ali več strukturnih delih (atomih)« (Dekleva, 1999: 11).
Spekter dizajnerskih drog je zelo širok, k njim prištevamo ogromno substanc, število novih narašča iz
dneva v dan. Najpogostejše dizajnerske droge, ki jih srečamo so mefedron, metilon, etilon in 4fluoroamfetamin (Paš, 2012: 51).
Skupni imenovalec dizajnerskih drog je, da nikoli niso bile nadzorovano preizkušene na ljudeh in na
živalih, posledično pa so povsem neznani vsi dolgoročni stranski učinki, alergične reakcije, smrtni
odmerek in potencialna možnost za nastanek odvisnosti (prav tam: 51).
1.9.6.1 MEFEDRON
Kemijsko ime mefedrona je 4-metilmetkatinon (4-MMC) ali 4-metilefedron. Spada med stimulativne
in empatogene droge. Njegovi učinki so podobni učinkom ostalih stimulansov, kot so: MDMA, kokain,
spid ali metamfetamin, saj povzroča evforijo, poveča budnost, libido… Največkrat se pojavlja v obliki
belega, »kepastega« prahu, z zelo močnim vonjem, dobiti pa ga je mogoče tudi v obliki tablet ali
kapsul. Njegova uporaba je oralna ali pa se ga njuha. Običajni odmerek znaša od 75-200 mg (Paš M.,
2012: 47).

Slika 16: Kemijska struktura mefedrona
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Kratkoročni stranski učinki se kažejo kot: razširjene zenice, slabost, bruhanje, glavobol, epileptični
napadi, halucinacije, nemir, izpuščaji, paranoja, krči in zelo značilno za uporabnike mefedrona
pomodrele okončine in tahikardijo. Po njuhanje se lahko pojavijo krvavitve iz nosu in kemične
opekline nosne sluznice (prav tam).
Mefedron je bil eden izmed prvih široko uporabljenih dizajnerskih drog, njegova uporaba pa se je
najbolj množično pojavljala med leti 2008-2010 prav zaradi pomanjkanja ekstazija (prav tam). K temu
je sta pripomogli dve dejstvi: v tem obdobju je kakovost ekstazija močno upadla, zato je bilo na
tržišču težko dobiti tabletke z visoko vsebnostjo MDMA, zato so uporabniki začeli iskati nadomestek,
mefedron pa je bil dosti dober približek. Drugo dejstvo pa je, da je bil nekaj časa popolnoma legalen
in zelo lahko dosegljiv, naročiti se ga je dalo kar preko spleta (Paš, 2012: 48).
1.9.6.2 METILON
Metilon (3,4-metilendioksi-N-metilkatinon) je stimulativna in empatogena droga, ki je v širšo uporabo
prišla okoli leta 2005. Je v obliki belega prahu, uporablja se z njuhanjem ali oralno. Rekreativni
odmerek je okoli 60-200 mg, njegovi učinki pa trajajo približno dve uri in so podobni učinkom
ekstazija ali mefedrona. Uporabnik občuti ljubezen in srečo, evforijo, budnost, poveča se njegova
komunikativnost, empatija, poveže se z glasbo in okoljem. Kratkoročni stranski učinki, ki jih opazimo
na uporabnikih, so značilni za stimulanse: razširjene zenice, povišan utrip in tlak, poveča se tvorba
toplote, mišične napetost, opazno je škrtanje z zobmi in premikanje čeljusti, slabost, bruhanje,
vrtoglavica, dezorientiranost, paranoja in zmedenost (Paš, 2012: 52).

Slika 17: Kemijska struktura metilona
1.9.6.3 4-FLUOROAMFETAMIN (4-FA)
Najpogosteje se uporablja v klubih z elektronsko glasbo, kjer ga poznajo kot nadomestek za ekstazi.
Rekreativni odmerek znaša od 50-250 mg. Je prav tako kot metilon v obliki prahu, vendar precej bolj
fini prah, zato se ga pogosteje uporablja oralno in ne skozi nos. Učinki so podobni kot pri drugih
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stimulansih, vendar je pri tej vrsti bolj izražena psihadelična sestavina. Uporabniki poročajo tudi o
npr. spremembah zaznavanja barv. Učinki trajajo nekaj ur, težave s spanjem pa lahko trajajo tudi od 6
do 8 ur po tem, ko je droga že »spustila« (prav tam: 52).

Slika 18: Kemijska struktura 4-fluoroamfetamina
1.9.7

REKEATIVNE DOZE POSAMEZNE DROGE

Rekreativne doze posameznih prepovedanih drog (Pleši z glavo!, interno gradivo za izobraževanje za
DrogArt prostovoljce, 2012).
VRSTA DROGE
marihuana (THC)
hašiš
STIMULANSI
ekstazi
amfetamini (spid), metamfetamin
kokain
GHB
OPIJATI
heroin

REKREATIVNE DOZE (mg)
2-22 kajenje
20-90 oralno
60-120
100
50
0,5-3
10-80 snifanje
15-30 kajenje
10-60 injiciranje

HALUCINOGENI
LSD
Psilocibin (gobice)
2C-B
EKSPERIMENTALNE DROGE
metilon
4-FA
mefedron
25I-NBOMe
Tabela 3: Reaktivne doze posamezne prepovedane droge
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2 RAZISKOVALNI DEL
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKOVANJA
V raziskovalnem delu sem želela ugotoviti kakšna je uporaba prepovedanih drog med srednješolci.
Poleg tega sem želela ugotoviti, katero prepovedano drogo mladi najpogosteje uporabljajo. Zanimalo
me je tudi, ali obstajajo razlike pri uporabi prepovedanih drog med fanti in dekleti, ter kaj je
najpogostejši razlog, da mladi poskusijo drogo, kje jo najpogosteje uporabljajo in kdaj. Vprašanja sem
razširila tudi na področje informiranosti in osveščenosti o drogah. Zanimalo me je tudi, kakšen je
njihov odnos do staršev, šole in vrstnikov, ter kako preživljajo prosti čas, saj menim, da so to ključni
dejavniki, ki vplivajo na uporabo drog. Po študiji izbrane literature sem si zastavila nekaj hipotez, ki
sem jih nato poskušala potrditi oz. ovreči.
Prvotni namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, koliko anketiranih mladostnikov je že poskusilo
prepovedane droge in katero prepovedano drogo najpogosteje uporabljajo oz. poskusijo. Dodatni
namen raziskovalnega dela je bil na istem vzorcu zbrati podatke o njihovi osveščenosti o drogah,
odnosu do šole, staršev, vrstnikov in učiteljev, ter poznavanju organizacije DrogArt in terenskega dela
kot ene izmed oblik preventivnega programa pri uporabi prepovedanih drog.

2.2 HIPOTEZE
H1: Prepovedane droge je poskusila več kot polovica anketiranih mladostnikov.
H2: Ena tretjina mladostnikov uporablja prepovedane droge čez vikend (rekreativna uporaba).
H3: Prepovedane droge je poskusilo več fantov kot deklet.
H4: Več srednješolcev, ki je že poskusilo prepovedane droge, je že ponavljalo letnik.
H5: Marihuana je med najbolj pogosto uporabljenimi prepovedanimi drogami med mladostniki.
H6: Srednješolci, ki se dobro počutijo v krogu svoje družine, manjkrat uporabljajo prepovedane
droge.
H7: Mladostniki, ki so bolje informirani, manjkrat uporabljajo prepovedane droge.
H8: Radovednost je najbolj pogost razlog, zakaj mladi poskusijo prepovedane droge.
H9: Prepovedane droge je poskusilo največ mladostnikov, ki se v prostem času družijo s prijatelji.
H10: Prepovedane droge je poskusilo več gimnazijcev kot srednješolcev srednje strokovne šole.
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2.3 METODA
2.3.1 Vrsta in model raziskave
Raziskava je deskriptivna ali opisna. Hkrati je tudi kvantitativna, saj sem s pomočjo anketnega
vprašalnika zbrala podatke, ki sem jih kasneje preštevala in analizirala.
2.3.2 Merski instrumenti in viri podatkov
Pri zbiranju podatkov sem uporabila v naprej strukturiran vprašalnik, v katerem je bilo 24 vprašanj.
Anketa je bila anonimna. 21 vprašanj je bilo zaprtega tipa, pri katerih sem odgovore predvidela, dvoje
vprašanj je bilo odprtega tipa, kjer sem pustila možnost, da so anketiranci lahko napisali svoje
odgovore in mnenje. Anketni vprašalnik dodajam k prilogi.
2.3.3 Populacija in vzorčenje
Populacijo raziskave predstavljajo dijaki srednjih šol Srednje zdravstvene šole Ljubljana in Gimnazije
Ledina. V raziskavo sem zajela tri oddelke prvih letnikov in tri oddelke četrtih letnikov Srednje
zdravstvene šole in tri oddelke drugih letnikov in tri oddelke četrtih letnikov Gimnazije Ledina. V
raziskavo sem vključila tudi mlade iz programa Projektno učenje mladih (PUM) v Ljubljani, starih od
15 do 25 let, ki so predstavljali pilotski vzorec.
Vzorec zajema 306 dijakov, od tega 88 prvih letnikov, 74 drugih letnikov in 144 četrtih letnikov. V
raziskavi je sodelovalo 209 deklet, 109 fantov. Vzorec skupine PUM zajema 12 oseb.
2.3.4 Zbiranje podatkov-metoda zbiranja podatkov
Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika. Oddelke na šolah je izbrala svetovalna delavka,
glede na razpoložljivost časa, ki so ga imeli srednješolci. V primeru sodelovanja mladostnikov
programa PUM sem sama razdelila vprašalnike, ter bila tudi prisotna ob reševanju le-teh. Zbiranje
podatkov je potekalo konec marca in v začetku aprila 2013.
2.3.5 Obdelava in analiza podatkov
Zbrane podatke sem pregledala kvantitativno. Najprej sem se lotila pregleda dobljenih odgovorov, ki
sem jih sproti beležila in seštevala. Za obdelavo podatkov sem uporabila statistični program SPSS.
Podatke sem vnašala v tabelo v računalniškem programu SPSS, s pomočjo katerega sem tudi računala
odstotke. Grafe sem oblikovala v programu Microsoft Excell.
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2.4 REZULTATI
2.4.1

DEMOGRAFSKI PODATKI

SPOL
Spol
Moški

F
109

F%
34,3

Ženski
Skupaj

209
65,7
318
100,0
Tabela 4: Prikaz vzorca glede na spol
LETNIK ŠOLANJA

letnik

prvi

F
88

F%
27,7

drugi
četrti

74
144

23,3
45,3

Skupaj

306

96,3

PUM
Skupaj 12
3,7
Skupaj
318
100,0
Tabela 5: Prikaz vzorca glede na letnik
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STAROST
Starost
15
16

F

F%

59
82

18,6%
25,8%

17
18

23
110

7,2%
34,6%

19
20

35
4

11,0%
1,3%

21
22

1
2

0,3%
0,6%

23
25

1
1

0,3%
0,3%

Skupaj 318
100,0
Tabela 6: Opis vzorca glede na starost

Graf 1: Starost anketirancev

18,6 % anketiranih mladostnikov je starih 15 let, 25,8% je starih 16 let, 7,2% je starih 17 let, 34,6% je
starih 18 let, 11% je starih 19 let, 1,3% je starih 20 let, 0,3% je starih 21,23 in 25 let in 1% je starih 22
let. Povprečna starost je 17 let.
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Ali si že poskusil(a) katero od prepovedanih drog?
Graf 2: Poskus prepovedane droge

Na vprašanje je pritrdilno odgovorilo 41,8% anketiranih, z odgovorom ne je odgovorilo 58,2%.

Katero prepovedano drogo si že poskusil(a)?
Graf 3: Vrsta prepovedane droge, ki so jo že poskusili

90,2% anketiranih mladostnikov je že poskusilo marihuano, 9% je že poskusilo ekstazi, 10,5% je
poskusilo kokain in spid, 17,3% je poskusilo hašiš, 5,3% je poskusilo LSD, 7,5% je poskusilo
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pomirjevala in/ali uspavalne tablete, eksperimentalne droge je poskusilo 6% anketiranih, heroin je
poskusil en anketirani mladostnik (0,8%), prav tako metadon (0,8%). Druge prepovedane droge je
poskusilo 7,5% anketiranih. Kot drugo so navedli: gobice, poppers, 25I-NBOMe, 3-mmc, 4-FA,
mefedron.
Kaj je bil razlog, da si poskusil(a) prepovedano drogo?
Graf 4: Razlog za poskus prepovedane droge

49,4% anketiranih mladostnikov je odgovorilo, da so poskusili prepovedane droge (PD) iz
radovednosti, 21,2% da bi se sprostili, 12,1%, da bi se bolje počutili, 7,4% da bi pozabili skrbi, 6% iz
dolgočasja, 2,2% zaradi sprejetja v družbo in 1,7% zaradi občutka osamljenosti.
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Kdaj največkrat uživaš prepovedane droge?
Graf 5: Čas uporabe prepovedane droge

45,8% anketirani mladostnikov uporablja prepovedane droge čez vikend, 7,8% med tednom, 5,6%
vsak dan, 40,8% je odgovorilo kot drugo. Kot drugo so navedli: občasno, med počitnicami, samo
enkrat sem poskusil(a), enkrat mesečno in ne uživam jih več.
Kje največkrat uživaš prepovedane droge?
Graf 6: Kraj uporabe prepovedane droge

43,2% anketiranih mladostnikov je odgovorilo, da največkrat uporablja prepovedane droge pri
prijateljih doma, 29,6% uporablja PD na žurih, 17% uporablja PD doma, 5,3% uporablja PD v šoli,
3,2% na party-jih z elektronsko glasbo, 1,7% je odgovorilo kot drugo. Kot drugo so navedli »plejse«,
kjer se pogosto zbirajo, na primer: pred/za šolo, na igrišču, za blokom.
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Meniš, da so prepovedane droge lahko dostopne?
Graf 7: Dostopnost prepovedane droge

87,4% anketiranih mladostnikov meni, da so PD lahko dostopne, 11,0% meni, da PD niso lahko
dostopne, 1,6% anketiranih mladostnikov ne ve, ali so PD lahko dostopne.
Ali meniš, da si dobro podučen in seznanjen z učinki, ki jih imajo prepovedane droge nate?
Graf 8: Podučenost o učinkih

56,9% anketiranih meni, da so dobro podučeni in seznanjeni z učinki, ki jih imajo PD, 34,9% meni, da
so o učinkih zelo dobro podučeni, 5,7% meni, da niso dobro podučeni in 2,5% meni, da niso podučeni
in seznanjeni z učinki, ki jih imajo PD na njih.
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Ali meniš, da si dobro seznanjen s posledicami, ki jih lahko pusti uživanje prepovedanih drog na
tvoje nadaljnje življenje?
Graf 9: Seznanjenost s posledicami

48,1% anketiranih mladostnikov meni, da so dobro seznanjeni s posledicami, ki jih lahko pusti
uživanje drog, 40,8% meni, da so zelo dobro seznanjeni, 7,6% meni, da so slabo seznanjeni in 3,5%
anketiranih mladostnikov meni, da so zelo slabo seznanjeni s posledicami uživanja prepovedanih
drog.
So prepovedane droge po tvojem mnenju škodljive?
Graf 10: Škodljivost prepovedanih drog
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63,2% anketiranih mladostnikov meni, da so PD zagotovo škodljive, 19,8% meni, da PD niso škodljive,
če jih uživamo zmerno oz. priložnostno, 15,8% meni, da so PD mogoče škodljive in 1,2% meni, da PD
niso škodljive.
Ali tvoji starši vedo za tvoje uživanje/uporabo prepovedanih drog?
Graf 11: Védenje staršev o uporabi prepovedanih drog

16,5% anketiranih mladostnikov je odgovorilo, da starši vedo za njihovo uporabo prepovedanih drog,
83, 5% anketiranih mladostnikov je odgovorilo, da starši ne vedo za njihovo uporabo drog.
Ali se s starši pogovarjaš o prepovedanih drogah?
Graf 12: Pogovor s starši

61,6% anketiranih mladostnikov se s starši pogovarja o drogah, 38,36% se s starši ne pogovarja o PD.
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Ali se v krogu svoje družine dobro počutiš?
Graf 13: Počutje v družini

57,9% anketiranih mladostnikov je odgovorilo, da se v krogu svoje družine počuti zelo dobro, 36,8%
se počuti dobro, 3,8% se počuti slabo in 1,5% anketiranih se počuti zelo slabo v krogu svoje družine.
S kom se najlažje pogovarjaš o prepovedanih drogah in njihovi uporabi?
Graf 14: Pogovor o drogah

22,6% anketiranih mladostnikov se najlažje o PD pogovarja s starši, 1,9% z bratom oz. sestro, 68,6% s
prijatelji, 0,6% s profesorjem, 1,6% s sošolcem in 4,7% je odgovorilo kot drugo. Kot drugo so navedli
fanta/punco in se ne pogovarjam.
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Ste imeli katero izmed učnih ur namenjeno osveščanju o prepovedanih drogah?
Graf 15: Učna ura o prepovedanih drogah

76,1% anketiranih mladostnikov je odgovorilo, da so imeli učno uro, ki je bila namenjena osveščanju
o PD, 23,9% pa jih je odgovorilo, da učne ure o osveščanju o PD niso imeli.
Ali poznaš združenje DrogArt, ki se ukvarja z zmanjševanjem škode na področju drog in alkohola
med mladimi?
Graf 16: Poznavanja združenja DrogArt

70,4% anketiranih mladostnikov pozna organizacijo DrogArt, 29,6% anketiranih organizacije ne
pozna.
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Ali imaš kakšno izkušnjo z združenjem DrogArt?
Graf 17: Izkušnja z združenjem DrogArt

92,5% anketiranih mladostnikov je odgovorilo, da še ni imelo nobene izkušnje z organizacijo DrogArt,
7,5% je že imelo izkušnjo z organizacijo DrogArt. Nekaj anketiranih, ki so odgovorili pritrdilno je
napisalo, da so imeli izkušnjo z organizacijo iz osnovne šole, kjer so potekale delavnice, nekateri
poznajo organizacijo iz dogodkov, kjer organizacija deluje, nekateri pa s predavanj.
V primeru, da bi pri sebi ali prijatelju opazil, da imaš/ima težave s prepovedano drogo, ali bi poiskal
pomoč?
Graf 18: Pomoč sebi/prijatelju

84,3% anketiranih mladostnikov je odgovorilo, da bi poiskali pomoč, 13,8% je odgovorilo, da pomoči
ne bi poiskali, 1,9% je odgovorilo z ne vem.
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Nekaj mladostnikov je odgovarjalo na vprašanje: Zakaj bi pomagal sebi ali prijatelju?
Odgovori tistih anketiranih, ki so odgovorili, da bi pomagali sebi ali prijatelju, so: ker bi želel, da se
odvadi drog; da ne bi bilo prepozno; ker bi želela, da se pozdravi; da ne bi postal odvisnik in kasneje
povzročal škodljiva dejanja, ki so posledica jemanja drog; ker mi ni vseeno za prijatelja; ker mu sama
ne bi mogla pomagati; da bi se bolje počutil in da ne bi umrl; da se čim prej rešim; da ne bi prišlo do
resnih težav; zaradi zavedanja o škodljivosti in posledicah uživanja drog, zaradi izgube prijateljev in
nezadovoljstvom nad življenjem; ker je zdravje bolj pomembno kot užitek.
Odgovori, zakaj ne bi pomagal so: po navadi tisti, ki uživajo droge ne želijo pomoči in se spremenijo;
ker je to stvar posameznika; težavo bi poskušal rešiti sam; samo opozoril bi ga; ker ne vem, na koga
bi se obrnil; ker mora sam odgovarjati za svoja dejanja; ker se nočem vmešavati.
V primeru, da bi pri sebi ali prijatelju opazil, da imaš/ima težave s prepovedano drogo, kje bi
poiskal pomoč?
Graf 19: Kraj, kjer bi poiskali pomoč

42,1% anketiranih mladostnikov odgovorilo, da bi pomoč poiskali pri starših, 0,6% pri profesorju,
9,8% pri šolski svetovalni službi, 9,4% pri organizaciji, ki se ukvarja s tovrstno problematiko, 35,6% bi
pomoč poiskalo pri prijateljih, 2,5% pa bi pomoč iskalo drugje. Kot možnost drugje so navedli
internet, brata ali sestro, trije anketirani pa so napisali, da pomoči ne bi poiskali.
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Kako preživljaš svoj prosti čas?
Graf 20: Preživljanje prostega časa

27% anketiranih mladostnikov v prostem času hodi ven s prijatelji, 26,5% jih gleda TV, bere ali so za
računalnikom, 19,4% se ukvarja s športom, 12,8% pomaga staršem, 12,2% se dolgočasi in lenari in
2,1% je odgovorilo kot drugo. Kot drugo so navedli taborništvo, oratorij in ples.
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2.5 ANALIZA REZULTATOV ANKETE
Pred izvedbo ankete sem postavila nekaj hipotez, ki sem jih na podlagi dobljenih rezultatov potrdila
ali ovrgla.
H1: Prepovedane droge je poskusila več kot polovica anketiranih.
Prepovedane droge je poskusilo 41,8% anketiranih mladostnikov, kar je manj kot polovica vprašanih.
Hipotezo ovržemo.
H2: Ena tretjina anketiranih mladostnikov uporablja prepovedane droge čez vikend (rekreativna
uporaba).
Kdaj najpogosteje
Med tednom

F
11

F%
7,8

Za vikend
Vsak dan

65
8

45,8
5,6

Drugo
58
40,8
Skupaj
142
100,0
Tabela 7: čas uporabe prepovedanih drog
Iz frekvenčne tabele je razvidno, da največ anketiranih prepovedane droge uporablja za vikend 65
(45,8%), 11 (7,8%) anketiranih uporablja prepovedane droge med tednom, 8 (5,6%) uporablja
prepovedane droge vsak dan, 58 (40,8%) anketiranih pa je odgovorilo kot drugo. Kot drugo so
anketirani navedli občasno, med počitnicami, samo enkrat sem poskusil(a), enkrat mesečno in ne
uživam jih več. 45,8% anketiranih mladostnikov uporablja prepovedane droge čez vikend, kar je več
kot ena tretjina. Hipoteza je potrjena.
H3: Prepovedane droge je poskusilo več fantov kot deklet.
Ali si že kdaj
poskusil(a) katero od
prepovedanih drog?
Da
Ne
Skupaj
Spol
Moški
f
56
53
109
%f
51,4%
48,6%
100%
Ženske
f
77
132
209
%f
36,8%
63,2%
100%
Skupaj
f
133
185
318
%f
41,8%
58,2%
100%
Tabela 8: Vpliv spola na uporabo prepovedanih drog
Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je med tistimi, ki so že poskusili prepovedane droge 56 (51,4%)
fantov in 77 (36,8%) deklet. Med tistimi, ki niso še nikoli poskusili prepovedane droge je 53 (48,6%)
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fantov in 132 (63,2%) deklet. Hipoteza je potrjena, saj je odstotek pri tistih fantih, ki so že poskusili
PD višji kot pri dekletih, ki so poskusila PD.
H4: Več srednješolcev, ki je že poskusilo prepovedane droge, je že ponavljalo letnik.

Ali si že kdaj
poskusil(a) katero
od prepovedanih
drog?
Skupaj

da

f
%f
ne
f
%f
f
%f
Tabela 9: Ponavljanje letnika

Ali si že ponavljal(a) letnik?
da
ne
19
114
14,3%
85,7%
14
171
7,6%
92,4%
33
285
10,4%
89,6%

skupaj
133
100,0%
185
100,0%
318
100,0%

Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je med tistimi, ki so že poskusili prepovedano drogo 19 (14,3 %)
takih, ki so že ponavljali letnik, 14 (7,6%) je takih, ki so prepovedano drogo že poskusili, vendar
letnika niso ponavljali, 114 (85,7%) je takih, ki so poskusili PD in niso ponavljali letnika, ter 171
(92,4%) je takih, ki niso poskusili nobene prepovedane droge in niso ponavljali letnika. Hipotezo
ovržemo, saj je višji odstotek tistih anketiranih, ki niso ponavljali letnika, pa so poskusili PD, kot pa
tistih anketiranih mladostnikov, ki so ponavljali letnik in so poskusili PD .
H5: Marihuana je med najbolj pogosto uporabljenimi prepovedanimi drogami med mladimi.
Graf 21: Katera vrsta prepovedane droge je najbolj pogosto uporabljena

Iz grafa je razvidno, da je marihuano poizkusilo 90,2% anketiranih, kar je največ. Sledijo ji hašiš, ki ga
je poizkusilo 17,3% anketiranih, kokain in spid je poizkusilo 10,5% anketiranih, ekstazi je poizkusilo
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9% anketiranih, pomirjevala in uspavala je poizkusilo 7,5% anketiranih, eksperimentalne droge je
poizkusilo 6% anketiranih, LSD je poizkusilo 5,3% anketiranih, heroin je poizkusila 0,8% oseba, prav
tako metadon. Kot drugo so anketirani navedli gobice, poppers, 25I-NBOMe, 3-mmc, 4-FA. Hipoteza
je potrjena, saj je razvidno, da je največ anketiranih poizkusilo marihuano.
H6: Srednješolci, ki se dobro počutijo v krogu svoje družine, manjkrat uporabljajo prepovedane
droge.

Poskus Da
PD

f

%f
Ne f
%f
f

Skupaj

Počutje v družini
Zelo dobro Dobro
77
49
57,9%
36,8%
115
64
62,2%
34,6%

192
%f 60,4%
Tabela 10: Počutje v družini

113
35,5%

Slabo
5
3,8%
4
2,2%

Zelo slabo
2

9
2,8%

4
1,3%

1,5%
2
1%

Skupaj
133
100%
185
100%
318
100%

Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je anketiranih mladostnikov, ki se zelo dobro počutijo v krogu
svoje družine in so že poskusili PD 77 (57,9%), 115 (62,2%) je takih, ki se zelo dobro počutijo v krogu
družine in PD niso poskusili, 49 (36,8%) je takih, ki se dobro počutijo v krogu družine in so poskusili
PD, 64 (34,6%) je takih, ki se dobro počutijo v krogu družine in niso poskusili PD, 5 (3,8%) je takih, ki
so poskusili PD in se v slabo počutijo v krogu družine, 4 (2,2%) se slabo počutijo v krogu družine in
niso poskusili nobene PD, 2 (1,5%) se zelo slabo počutita v krogu družine in sta poskusila PD in 2 (1%)
se zelo slabo počutita v krogu družine in nista poskusila PD. Hipoteza je potrjena, saj je anketiranih
mladostnikov, ki se v krogu svoje družine počutijo zelo dobro in niso poskusili nobene PD več (62,2%)
kot tistih, ki se počutijo zelo dobro in so že poskusili PD (57,9%).
H7: Srednješolci, ki so bolje informirani, manjkrat uporabljajo prepovedane droge.

Poskus Da
PD

f

%f
Ne f

Skupaj

%f
f

Učinki PD
Zelo dobro
sem
podučen
52
39,1%
59
31,9%

Dobro
sem
podučen
72
54,1%
109
58,9%

Slabo
sem
podučen
8
6,0%
10
5,4%

Nisem
podučen

Skupaj

1

133
100%
185

0,8%
7
3,8%

111
181
18
8
%f 34,9%
56,9%
5,7%
2,5%
Tabela 11: Učinki, ki jih povzročajo prepovedane droge
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Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je med tistimi, ki so že poskusili prepovedano drogo 52 (39,1%)
takih, ki menijo, da so o učinku prepovedanih drog zelo dobro podučeni, 72 (54,1%) je takih, ki
menijo, da so dobro podučeni, 8 (6,0%) je takih, ki menijo, da so slabo podučeni in 1 (0,8%) je tak, ki
meni, da ni podučen o učinkih prepovedanih drog. Med tistimi, ki prepovedanih drog niso poskusili,
je 59 (31,9%) takih, ki menijo, da so o PD zelo dobro podučeni, 109 (58,9%) takih, ki menijo, da so
dobro podučeni, 10 (5,4%) je takih, ki menijo, da so slabo podučeni, ter 7 (3,8%) je takih, ki menijo,
da niso podučeni.

Poskus Da
PD

f
%f
Ne f
%f

Posledice na življenje
Zelo dobro Dobro
Slabo
Nisem
sem
sem
sem
seznanjen
seznanjen
seznanjen seznanjen
2
55
64
12
41,4%
48,1%
9,0%
1,5%
75
40,5%

89
48,1%

12
6,5%

9
4,9%

Skupaj

133
100%
185
100%

Skupaj

f
130
153
24
11
318
%f 40,9%
48,1%
7,5%
3,5%
100%
Tabela 12: Zavedanje posledic, ki jih ima uporaba prepovedanih drog
Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je med tistimi, ki so že poskusili prepovedano drogo 55 (41,4%)
takih, ki menijo, da so zelo dobro seznanjeni s posledicami, ki jih imajo PD na njihovo življenje, 64
(48,1%) je takih, ki menijo, da so dobro seznanjeni, 12 (9,0%) je takih, ki menijo, da so slabo
seznanjeni in 2 (1,5%) je takih, ki menijo, da niso seznanjeni s posledicami. Med tistimi, ki
prepovedanih drog niso poskusili, je takih, ki menijo, da so zelo dobro seznanjeni s posledicami 75
(40,5%), takih, ki menijo, da so dobro seznanjeni 89 (48,1%), slabo seznanjenih 12 (6,5%) in takih, ki
menijo, da niso seznanjeni 9 (4,9%).

Poskus

Da

f
%f
Ne f
%f

Učna ura
Da
Ne
101
32
75,9% 24,1%
141
44
76,2% 23,8%

Skupaj
133
100%
185
100%

Skupaj

f
242
76
318
% f 76,1% 23,9% 100%
Tabela 13: Učna ura na temo prepovedanih drog
Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je med tistimi, ki so PD že poskusili 101 (75,9%) takih, ki so imeli
učno uro o PD, ter 32 (24,1%) takih, ki učne ure niso imeli. Med tistimi, ki niso poskusili nobene PD, je
141 (76,2%) takih, ki so bili udeleženi na učni uri o PD, ter 44 (23,8%) takih, ki učne ure niso imeli.
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Hipotezo je delno potrjena, ker če primerjamo rezultate iz tabele 11, 12 in 13 opazimo, da je večji
odstotek tistih mladostnikov, ki so zelo dobro seznanjeni z učinki in posledicami, ki jih imajo
prepovedane droge na njih ter so že imeli učno uro na temo prepovedanih drog, vendar odstotek
med mladostniki, ki so bolje informirani in seznanjeni o prepovedanih drogah in njeni uporabi ni
statistično značilen.
H8: Radovednost je najbolj pogost razlog, zakaj srednješolci poskusijo prepovedane droge.
Razlogi
F
F%
Iz radovednosti
114 49,4%
Iz dolgočasja
14
6,0%
Da bi se bolje počutil(a)
28
12,1%
Da bi pozabil(a) skrbi
17
7,4%
Da se sprostil(a)
49
21,2%
Da bi me drugi sprejeli v družbo 5
2,2%
Da bi pregnal(a) osamljenost
4
1,7%
Skupaj
231 100,0%
Tabela 14: Razlog, zaradi katerega si poskusil prepovedano drogo
Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je 114 (49,4%) anketiranih poskusilo prepovedano drogo iz
radovednosti, 49 (21,2%) jih je poskusilo prepovedane droge, da bi se sprostili, 28 (12,1%)
anketiranih je poskusilo prepovedane droge, da bi se bolje počutili, 17 (7,4%) jih je poskusilo
prepovedane droge, da bi pozabili skrbi, iz dolgočasja je prepovedane droge poskusilo 14 (6%)
anketiranih, zaradi sprejetja v družbo je prepovedane droge poskusilo 5 (2,2%) anketiranih in zaradi
občutka osamljenosti 4 (1,7%) anketiranih. Hipoteza je potrjena, saj je razlog iz radovednosti
obkrožila skoraj polovica anketiranih mladostnikov.
H9: Prepovedano drogo je poskusilo največ mladostnikov, ki se v prostem času družijo s prijatelji.

Preživljanje
prostega časa

Gledam
TV,berem,računalnik
šport
Hodim ven s
prijatelji
Pomagam staršem
Lenarim in se
dolgočasim
Drugo

Skupaj

f
%f
f
%f
f
%f
f
%f
f
%f
f
%f
f
%f

Poskus
Da
85
26,9%
62
19,6%
101
32,0%
38
12,0%
48
15,2%
6
1,9%
133
42,1%

Tabela 15: Preživljanje prostega časa
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Ne
120
38,0%
88
27,8%
108
34,2%
61
19,3%
46
14,6%
10
3,2%
183
57,9%

Skupaj
205
64,9%
150
47,5%
209
66,1%
99
31,3%
94
29,7%
16
5,1%
316
100,0%
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Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je 85 (26,9%) anketiranih, ki v prostem času gleda TV, bere ali je
za računalnikom že poskusilo prepovedane droge, 120 (38%) jih ni poskusilo. 62 (19,6%) anketiranih,
ki se ukvarja s športom, je že poskusilo PD, 88 (27,8%) se jih ukvarja s športom, vendar PD niso
poskusili. 101 (32,0%) anketiranih, ki hodi v prostem času ven s prijatelji, je tudi že poskusilo PD, 108
(34,2%) anketiranih, ki prosti čas preživlja s prijatelji pa PD ni poskusilo. 38 (12,0%) anketiranih, ki v
prostem času pomagajo staršem, je že poskusilo PD, 61 (19,3%) pa PD ni poizkusilo. 48 (15,2%)
anketiranih, ki se v prostem času dolgočasijo in lenarijo, je že poskusilo PD, 46 (14,6%) pa jih PD ni
poskusilo. Kot drugo je odgovorilo in poskusilo 6 (1,9%) anketiranih, 10 (3,2%) pa jih še nikoli ni
poskusilo PD. Hipoteza je potrjena.
H10: Prepovedane droge je poizkusilo več gimnazijcev kot dijakov srednje strokovne šole.
poskus

šola
srednja strokovna šola
gimnazija
Da
F
56
67
f%
36,1 %
44,4%
Ne
F
99
99
f%
63,9 %
55,6%
Skupaj
F
155
151
f%
100%
100%
Tabela 16: Uporaba prepovedanih drog med gimnazijci in dijaki srednje strokovne šole
Iz frekvenčne tabele je razvidno, da je prepovedane droge poskusilo 56 (36,1%) srednješolcev srednje
strokovne šole in 67 (44, 4%) gimnazijcev. Hipoteza je potrjena.
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3 ZAKLJUČEK
V raziskavi je sodelovalo 318 mladih, od tega 306 dijakov dveh ljubljanskih srednjih šol, v raziskavo
sem vključila tudi mlade, ki obiskujejo program Projektno učenje mladih (PUM). V ta program so
prostovoljno vključeni tisti, ki so zaradi različnih razlogov prekinili formalno šolanje.
Z raziskavo sem ugotovila, da je skoraj polovica (41,8%) anketiranih mladostnikov že poskusila
prepovedano drogo. Podatek me ni presenetil, saj je znano, da se prevalenca uporabe drog med
mladostniki iz generacije v generacijo veča. Zanimalo me je tudi, kako spol vpliva na uporabo drog.
Rezultati so pokazali, da je prepovedane droge poskusilo 51,4% fantov in 36,8% deklet.
Najbolj pogosta uporaba med mladimi, je uporaba marihuane. Z 90,2% odgovorov lahko hipotezo, da
je marihuana najbolj pogosto uporabljena prepovedana droga, potrdim. Zakaj je najbolj priljubljena
vrsta prepovedane droge nam pove dejstvo, da je naravna droga, da je lahko dostopna, da je poceni
in da je v nekaterih državah njena uporaba legalizirana, kar jo na nek način razvrednoti oz. jo postavi
na mesto »mehkih«, ne tako nevarnih drog. Mladi uporabe marihuane ne jemljejo resno in prav tako
ne posledic, ki jih lahko pusti njeno uživanje.
Zgovorni so tudi podatki o uporabi ostalih drog. Na drugem mestu je hašiš (17,3%), kar me ni
presenetilo, saj sta njegova uporaba in učinki podobna kot pri marihuani. Sledijo mu kokain in spid
(10,5%), ekstazi (9%), pomirjevala in uspavalne tablete (7,5%), eksperimentalne droge (6%), LSD
(5,3%), heroin in metadon (0,8%). Kot drugo so anketirani navedli »gobice«, poppers, 25I-NBOMe, 3mmc in 4-FA. Uspavala in pomirjevala ter nove eksperimentalne droge se pogosto pojavljajo med
mladimi, kar je zaskrbljujoče. Da zdravila, ki jih zdravniki predpišejo na recept mladi zlorabljajo
pomeni, da so brezbrižni in nepremišljeni. Enakega mnenja sem glede uporabe eksperimentalnih
drog, saj učinki, ki jih imajo te droge na človeka še niso znani, saj so to nove droge, ki še niso
proučene.
Malo je problemov, ki so tako polni stereotipov in predsodkov, kot je uporaba drog. Večina
mladostnikov meni, da je o drogah in upora dobro obveščena, čeprav so si informacije o tem pogosto
nasprotujoče (Pance, 2009: 6). V raziskavi sem ugotovila, da več kot polovica (56,9%) anketiranih
mladostnikov meni, da so dobro podučeni o učinkih, ki jih imajo prepovedane droge na njih, ter da so
dobro seznanjeni s škodljivimi posledicami (48,1%), ki jih uporaba droge povzroča. Eden izmed
namenov diplomskega dela je bil, da ugotovim, kako dobro so mladi osveščeni o prepovedanih
drogah. Zanimalo me je, ali obstaja razlika med osveščenostjo o drogah in uporabo drog. Ugotovila
sem, da se odstotek ni dosti razlikoval med tistimi, ki so droge že poskusili in ki menijo, da so dobro
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osveščeni in tistimi, ki prepovedanih drog niso poskusili, menijo pa, da so dobro osveščeni. Iz tega
sklepam, da informiranost ni tisti dejavnik, ki vpliva na uporabo drog.
Razlogov, zakaj mladi poskusijo drogo je več. Največ odgovorov je bilo iz radovednosti 49,4%, da bi se
sprostil jih je odgovorilo 21,2%, da bi se bolje počutil 12,1%, iz dolgočasja 6%, da bi me drugi sprejeli
v družbo 2,2% in da bi pregnal osamljenost 1,7%. Obdobje mladostništva je obdobje, v katerem se
mladi iščejo, so radovedni, se preizkušajo in se dokazujejo, predvsem vrstnikom. V tem obdobju se
pojavijo različne težave, ki se mladim zdijo nepremostljive, zato je ena izmed možnosti, ki se jim
ponuja, da raziščejo, se dokažejo in rešijo težave, uporaba drog.
V raziskavo sem vključila preživljanje prostega časa, saj se mi zdi, da ga nekateri mladi ne znajo
kvalitetno preživeti. Veliko mladih je prepuščenih samim sebi, ne vedo, kaj bi delali, zato se zaradi
dolgočasja zatečejo tudi k uporabi drog. 15,2% anketiranih, ki se v prostem času dolgočasi je že
poskusilo droge. Največ anketiranih mladih, ki je že poskusilo droge je odgovorilo, da v prostem času
hodijo ven s prijatelji (32%). Uletova pravi, da samosvoj mladinski svet zaživi šele tedaj, ko ni
zunanjih motenj šole, dela ali družinskih vplivov, v prostem času, po šoli, ob koncu tedna in med
počitnicami. Prav povezovanje mladinskih dejavnosti v mladinske scene omogoča preseganje
omejenosti skupnih dejavnosti na prosti čas. Pojem mladinska scena je omejen na prostor druženja
mladih in dogajanja v prostem času, ki nosijo neki prepoznavni vzorec obnašanj, zabave, oblačenja,
glasbenih stilov, ter skupin mladih, ki se identificirajo s temi dogajanji (Ule, 2011: 54).
Starši imajo pri preprečevanju uporabe drog vlogo, ki je ne morejo preložiti na vrtec, šolo ali koga
drugega. Od njihovega ravnanja in vzgoje od rojstva naprej, je odvisno, v kakšne osebe bodo odrasli
otroci in mladostniki (Tomori in sod., 1998: 121). Raziskava je pokazala, da med tistimi mladimi, ki so
že poskusili droge, v 16,5% primerih starši vedo za njihovo uporabo, v 83,5% pa starši za uporabo
drog ne vedo. S starši se o drogah pogovarja 61,6% anketiranih mladih, od tega se jih največ (22,6%) s
starši najlažje pogovarja o prepovedanih drogah. Za starše je pohvalno, da se s svojimi otroci
pogovarjajo o drogah, hkrati pa je zaskrbljujoč podatek, da jih velika večina sploh ne ve, da so njihovi
otroci poskusili prepovedane doge oz. jih uporabljajo. Raziskava je pokazala, da se 62,2% anketiranih
mladostnikov, ki niso poskusili prepovedanih drog, zelo dobro počuti v krogu svoje družine in da je
57,9% tistih, ki so prepovedane droge že poskusili. Dobro počutje v družinskem krogu v tem primeru
ni tisti dejavnik, ki bi zanesljivo preprečil uporabo drog, jo pa zagotovo zmanjša. Ohrabrujoč je tudi
podatek, da bi večina anketiranih mladostnikov (42,1%) pomoč poiskala pri starših. Ta podatek nam
pove, da mladi zaupajo svojim staršem in da vedo, na koga se lahko v stiski obrnejo.
Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija, katere namen je zmanjševanje
škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Z raziskavo sem ugotovila, da kar 70,4% anketiranih
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mladostnikov pozna organizacijo in 7,5% anketiranih

je že imelo izkušnjo z DrogArtom preko

delavnic, ki so potekale na šolah ali preko terenskega dela na partyjih. Za mlade je osveščanje in
informiranje s strani takšne organizacije zelo pomembno, saj se zmanjšajo tveganja, ki pri uporabi
drog lahko nastanejo.
Ugotovila sem, da ni velike razlike pri uporabi prepovedanih drog med gimnazijci (44,1%) in
srednješolci strokovnega programa (36,1%). Zaključim lahko, da je uporaba prepovedanih drog
razširjena na obeh srednjih šolah in ni odvisna od smeri šolanja. Pri mladostnikih, ki obiskujejo
program PUM je opaziti večjo izkušenost pri uporabi drog , pri tem je tudi njihova ogroženost za
tveganja večja.
Rezultatov, ki sem jih pridobila v raziskavi, ne morem posplošiti na celotno mladostniško populacijo,
saj je izbrani vzorec premajhen. Rezultati bi najverjetneje bili drugačni, če bi izbrala drugačen vzorec
mladih. Kljub temu rezultati kažejo, da mladi uporabljajo droge, z njimi eksperimentirajo, se zabavajo
in si lajšajo težave.
Radovednost, pritisk vrstnikov, iskanje užitka, nedosleden nadzor družine in dostopnost drog so
nekateri izmed dejavnikov, ki povzročajo tveganje za uporabo drog, hkrati pa so to dejavniki, na
katere lahko preventivno vplivamo. To storimo tako, da pri mladih razvijamo socialne veščine,
spodbujamo njihovo samopodobo, jih vzgajamo po načelih in vrednotah, ki se jih držimo sami,
spodbujamo bogato in raznovrstno preživljanje prostega časa in spodbujamo razumno izvajanje
starševske avtoritete. Vsi našteti dejavniki zaščite so dobro vodilo k zmanjšani uporabi drog med
mladostniki (Pance, 2009: 27).
Glavne ugotovitve, ki jih je pokazala raziskava so: skoraj polovica anketiranih mladostnikov je že
poskusila prepovedane droge, marihuana je najpogosteje uporabljena prepovedana droga, več
fantov kot deklet je že poskusilo prepovedane droge, več kot polovica anketiranih mladih meni, da so
dobro osveščeni o prepovedanih drogah in njihovih škodljivih posledicah, da so droge lahko dostopne
meni več kot polovica anketiranih in starši so prva izbira, kjer bi mladi poiskali pomoč.
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5 PRILOGE
5.1 Priloga: anketni vprašalnik

VPRAŠALNIK ZA SREDNJEŠOLCE
Sem Dominika Švajger, absolventka Pedagoške fakultete, smeri biologija in kemija. Za diplomsko
nalogo sem si izbrala temo Prepovedane droge in uporaba le-teh med srednješolci. Pred teboj je
vprašalnik, ki se nanaša na tvoje izkušnje, ki jih imaš s prepovedanimi drogami. Zajema pa tudi tvoj
odnos do šole (izobraževanja), staršev ter profesorjev.
Vprašalnik je ANONIMEN!
Vprašanja pazljivo preberi in izbran odgovor obkroži oz. nanj odgovori. Na nekatera vprašanja je
možnih več odgovorov. Že vnaprej se zahvaljujem za tvojo iskrenost.
__________________________________________________________________________________

1.

Spol:
a.) M
b.) Ž

2.

Letnik šolanja: ____________

3.

Starost:____________

4.

Ali si že kdaj poskusil(a) katero od prepovedanih drog?
a.) Da
b.) Ne

5.

Katero prepovedano drogo si že poskusil(a)?
a.) Marihuana
b.) Ekstazi
c.) Kokain
d.) Hašiš
e.) LSD
f.) Heroin
g.) Pomirjevala,uspavalne tablete
h.) Eksperimentalne droge
i.) Metadon
j.) Spid
k.) Drugo (napiši): ________________
l.) Nisem poskusil/a
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6.

Kaj je bil razlog, da si poskusil(a) prepovedano drogo? (možnih je več odgovorov)
a.) Iz radovednosti
b.) Iz dolgočasja
c.) Da bi se bolje počutil/a
d.) Da bi pozabil/a skrbi
e.) Da bi se sprostil/a
f.) Da bi me drugi sprejeli v družbo
g.) Nisem poskusil/a prepovedane droge
h.) Da bi pregnal/a osamljenost
i.) Drugo:_______________________________

7.

Kdaj največkrat uživaš prepovedane droge?
a.) Med tednom
b.) Za vikend
c.) Vsak dan
d.) Drugo:________________________________

8.

Kje največkrat uživaš prepovedane droge?
a.) Doma
b.) V šoli
c.) Na žurih
d.) Pri prijateljih doma
e.) Na partyjih (elektronska glasba)
f.) Drugo:________________________________

9.

Meniš, da so prepovedane droge lahko dostopne?
a.) Da
b.) Ne
c.) Ne vem

10.

Ali meniš, da si dobro podučen in seznanjen z učinki, ki jih imajo prepovedane droge
nate?
a.) Zelo dobro sem podučen/a.
b.) Dobro sem podučen/a.
c.) Slabo sem podučen/a.
d.) Nisem podučen/a.

11.

Ali meniš, da si dobro seznanjen s posledicami, ki jih lahko pusti uživanje prepovedanih
drog na tvoje nadaljnje življenje?
a.) Zelo dobro sem seznanjen/a.
b.) Dobro sem seznanjen/a.
c.) Slabo sem seznanjen/a.
d.) Nisem seznanjen/a.
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12.

So prepovedane droge po tvojem mnenju škodljive?
a.) Ne, sploh ne
b.) Mogoče
c.) Da, zagotovo
d.) Ne, če jih uživamo v zmernih količinah oz. priložnostno

13.

Ali tvoji starši vedo za tvoje uživanje prepovedanih drog?
a.) Da
b.) Ne

14.

Ali se s starši pogovarjaš o prepovedanih drogah?
a.) Da
b.) Ne
c.) Ne uporabljam prepovedanih drog

15.

Ali se v krogu svoje družine dobro počutiš?
a.) Zelo dobro
b.) Dobro
c.) Slabo
d.) Zelo slabo

16.

S kom se najlažje pogovarjaš o prepovedanih drogah in njihovi uporabi?
a.) S starši
b.) Z bratom oz. sestro
c.) S prijateljem
d.) S profesorjem
e.) S sošolcem
f.) Drugo: _______________________

17.

Ste imeli katero izmed učnih ur namenjeno osveščanju o prepovedanih drogah?
a.) Da
b.) Ne

18.

Ali poznaš združenje DrogArt, ki se ukvarja z zmanjševanjem škode na področju drog in
alkohola med mladimi ?
a.) Da
b.) Ne

19.

Ali imaš kakšno izkušnjo z združenjem DrogArt?
a.) Ne
b.) Da (na kratko opiši)
_____________________________________________________________
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V primeru, da bi pri sebi ali prijatelju opazil, da imaš/ima težave s prepovedano drogo,
ali bi poiskal pomoč?
a.) Da
b.) Ne
Zakaj?_________________________________________________

21.

V primeru, da bi pri sebi ali prijatelju opazil, da imaš/ima težave s prepovedano drogo,
kje bi poiskal pomoč?
a.) Pri starših
b.) Pri profesorju
c.) Pri šolski svetovalni službi
d.) Pri organizaciji,ki se ukvarja s to problematiko
e.) Pri prijateljih
f.) Drugje:_______________

22.

Ali si že ponavljal/a letnik?
a.) Da
b.) Ne

23.

Kako preživljaš svoj prosti čas?
a.) Gledam TV, berem, ukvarjam se z računalnikom
b.) Ukvarjam se s športom
c.) Hodim ven s prijatelji
d.) Pomagam staršem
e.) Lenarim in se dolgočasim
f.) Drugo: _________________
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