Pervitin:
Nadmûrná a ãasto bezúãelná aktivita. Zornice jsou roz‰íﬁené. Droga také nûkdy vyvolává i pocity
pronásledování. Pomûrnû typick˘m pﬁíznakem po odeznûní pÛsobení pervitinu b˘vá dlouh˘ spánek
jako projev spánkového dluhu a vyãerpání. To je nûkdy následováno depresí ãi jin˘mi du‰evními
problémy. Po odeznûní intoxikace ãasto velk˘ hlad (dítû “vyjí” ledniãku).
MDMA (“extáze”):
Chemickou strukturou má blízko k pervitinu, ﬁadí se ale do skupiny halucinogenních drog. Projevuje se podobnû jako pervitin, vãetnû útlumu a moÏn˘ch depresí po odeznûní úãinkÛ drogy. Je zde
mimo jiné riziko tûÏk˘ch otrav a velk˘ch ztrát tekutin a minerálÛ.
Dal‰í halucinogeny (napﬁ. LSD):
V urãit˘ch dávkách se projevují poruchami vnímání, jako jsou halucinace a iluze, ãasté b˘vá podivné
a nesmyslné chování, pohrouÏenost do vnitﬁního svûta, zmatenost. Zornice b˘vají roz‰íﬁené. Po
odeznûní úãinkÛ drogy mohou pﬁetrvávat du‰evní potíÏe (deprese, úzkosti, pocity pronásledování
apod.).
Heroin:
Dítû je utlumené, spavé, pohrouÏené ve vnitﬁním svûtû, zúÏené zornice nereagují na svûtlo, dech
je pomal˘, ﬁeã ãasto nesrozumitelná. Libost a tupá blaÏenost b˘vají vystﬁídány nezájmem a nûkdy
i depresí. Stav po vysazení vysok˘ch dávek drogy se projevuje nejãastûji baÏením po droze,
nevolností aÏ zvracením, svalov˘mi bolestmi (ty spolu s nespavostí pﬁetrvávají nejdéle), slzením,
roz‰íﬁením zornic, husí kÛÏí, pocením, prÛjmy, tep je rychlej‰í, nûkdy se objeví i teplota.
Tûkavé látky:
Projevují se typick˘m zápachem pﬁíslu‰né tûkavé látky (napﬁ. toluen) z dechu a odûvu. Velmi
nebezpeãná skupina látek, mohou pÛsobit smrtelné otravy.




Co z toho vypl˘vá pro rodiãe
Problémy s alkoholem nebo jin˘mi drogami se dají vãas rozpoznat, jestliÏe rodiãe vûnují
dítûti dostateãnou pozornost.

Vytvoﬁte situaci, kdy je pro dítû v˘hodnûj‰í abstinovat, neÏ pokraãovat v pití alkoholu nebo braní
drog. Dospûlé dítû, které bere drogy nebo pije a nerespektuje vás, nemusíte Ïivit, ‰atit a nechávat
zadarmo bydlet doma. U nezletil˘ch dûtí, které jsou v rodinû nezvladatelné, lze zase naﬁídit ústavní
v˘chovu. B˘vá prospû‰né o této moÏnosti s problémov˘m dítûtem otevﬁenû pohovoﬁit. JestliÏe dítû
doma ukradne peníze, podejte trestní oznámení a stáhnûte ho pouze v pﬁípadû, Ïe se dítû zaãne
váÏnû a doopravdy léãit. Souãasnû oceÀte pﬁípadné pokroky a vnímejte i silné stránky a dobré moÏnosti dítûte. S dítûtem, které pﬁekonává problém s alkoholem nebo drogami, je tﬁeba trávit mnohem
více ãasu. Urãitû byste také mûli mít pﬁehled o tom, kde dítû je a co dûlá. Fyzické násilí se nedoporuãuje. âasto jen Ïiví v dítûti pocit ukﬁivdûnosti, v rodiãích vyvolává pocity viny a vede k dal‰ím
problémÛm. Rozhodnû jenom neustupujte, jinak byste se jednou zdû‰enû krãili v rohu vlastního
bytu, kde potomek právû poﬁádá toxikomanick˘ mejdan.
Pomozte pﬁetrhat vazby na nebezpeãnou spoleãnost. Dotûrn˘m b˘val˘m kamarádÛm, obchodníkÛm s drogami, tûm, kdo podávají alkohol nezletil˘m, pohrozte podáním trestního oznámení nebo
to rovnou udûlejte. Chcete pﬁece, aby se tito lidé od va‰eho dítûte drÏeli co nejdále.

Problém lépe zvládnete, kdyÏ budete mít spojence.
Je tﬁeba, aby o tomto problému vûdûli oba rodiãe a pﬁi jeho zvládání spolupracovali. UÏiteãná je
také spolupráce v ‰ir‰í rodinû, dítû tak nebude napﬁ. zneuÏívat nebo okrádat prarodiãe nebo dal‰í
pﬁíbuzné.
Spolupracujte se ‰kolou a pﬁípadné stíÏnosti uãitelÛ berte váÏnû, je to ve va‰em zájmu i v zájmu
dítûte.
Spolupracujte s léãebn˘mi zaﬁízeními a spoleãnû s odborníky uvaÏujte o vhodné formû pomoci. Ta
mÛÏe zahrnovat krátkou intervenci, soustavnou ambulantní léãbu, stﬁednûdobou ústavní léãbu
nebo dlouhodob˘ pobyt v terapeutické komunitû pro závislé.




Co z toho vypl˘vá pro rodiãe
Vût‰í chybou je ve sporném pﬁípadû lékaﬁe nezavolat, neÏ ho zavolat.



Alkohol

Kde hledat dal‰í informace?
Rozsáhlej‰í materiál pro rodiãe, informace o tom, jak zvládat stres vãetnû relaxaãních technik,
technik
a mnoho dal‰ího si lze bezplatnû stáhnout z následujících internetov˘ch adres:
www.plbohnice.cz/nespor

Pomoc a radu ãasto potﬁebuje nejen problémové dítû, ale i jeho tûÏce zkou‰ení rodiãe a dal‰í
ãlenové rodiny. Takovou pomoc mÛÏete najít v poradnû pro rodinu, manÏelství a mezilidské
vztahy, v zaﬁízení pro léãbu závislostí nebo ve svépomocné organizaci. Urãitû myslete na své
zdraví a svoji tûlesnou a du‰evní kondici a rozvíjejte své dobré zájmy. PomÛÏete tím sobû i dítûti,
které si vás pak bude více váÏit. Sourozenci problémového dítûte jsou více ohroÏeni, vûnujte jim
proto péãi a zájem. Myslete i na bezpeãnost dal‰ích lidí ve spoleãné domácnosti, zejména mal˘ch
dûtí. âlovûk pod vlivem alkoholu nebo drog jim mÛÏe b˘t velmi nebezpeãn˘, i kdyÏ by jim jinak
neublíÏil. Je také tﬁeba pﬁedejít tomu, aby se drogami, které dospívající pﬁinesl domÛ, neotrávil
mlad‰í sourozenec.

P REV ENCE V R ODINù
Proã je dÛleÏitû, aby se dûti a dospívající alkoholu a jin˘m drogám vyh˘bali?

S dítûtem pod vlivem drog nemá smysl se hádat. VáÏn˘ rozhovor odloÏte na pozdûj‰í dobu, pﬁi
intoxikaci alkoholem nebo jinou drogou je nejdÛleÏitûj‰í zajistit bezpeãnost dítûte i dal‰ích ãlenÛ
rodiny.
Trvejte na konkrétních krocích, nespokojujte se s mlhav˘mi sliby. Takov˘m konkrétním krokem
je dobrá spolupráce v léãbû, to, Ïe se dospívající rozejde s partou, Ïe vûnuje více ãasu studiu apod.
Anglické “tough love” (ãte se “taf lav”) znamená “tvrdá láska” a velmi dobﬁe vystihuje, co je tﬁeba
- dobr˘ vztah k dítûti a zároveÀ cílevûdomost a pevnost.



KdyÏ rodiãe zjistí u dítûte problém s alkoholem nebo jinou drogou ...

* Úãinek drogy odeznûl, ale pﬁetrvávají du‰evní problémy jako halucinace nebo pocity pronásledování.
* Dítû se pokusilo o sebevraÏdu, sebevraÏdou vyhroÏuje nebo ji plánuje.




Co z toho vypl˘vá pro rodiãe
Problémy s alkoholem nebo jin˘mi drogami je moÏné pﬁekonat, mnohem lep‰í je ale jim
pﬁedcházet.



Kdy je tﬁeba neprodlenû vyhledat lékaﬁe nebo se obrátit na lékaﬁskou sluÏbu
první pomoci?
* Dítû je pod vlivem drog a hrozí tûÏká otrava, dítû se napﬁ. nedá probudit a nereaguje na zevní
podnûty. PoÏívání drog není trestné, a dítûti proto Ïádn˘ soudní postih nehrozí.
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Existují dÛkazy o dÛsledcích alkoholu a jin˘ch drog na v˘voj mozku dospívajících. Bûhem dospívání dochází k tûlesn˘m i du‰evním zmûnám a také k vytváﬁení nov˘ch sítí mozkov˘ch bunûk. I jen
mírné po‰kození pamûti a schopnosti uãení zpÛsobené alkoholem nebo drogami vede k hor‰ím
studijním a pozdûji i pracovním v˘sledkÛm. Po‰kození pamûti v dospívání mÛÏe pﬁetrvávat i pozdûji,
i kdyÏ spotﬁeba alkoholu a drog klesne. Moderní vy‰etﬁovací metody zjistily u 17let˘ch dospívajících, kteﬁí pili alkohol a mûli kvÛli tomu problémy, men‰í hippocampus, coÏ je ãást mozku dÛleÏitá
právû pro uãení a pamûÈ. O hor‰ím ‰kolním prospûchu dospívajících, kteﬁí vypijí více alkoholu,
svûdãí i statistická data z âeské republiky.
Zhor‰ená pamûÈ a schopnost uãit se není jedin˘m rizikem alkoholu v dospívání. K dal‰ím rizikÛm
patﬁí úrazy, dopravní nehody, otravy, sebevraÏdy, sexuální násilí, nebezpeãn˘ sex, trestná ãinnost
zejména násilného charakteru, rychl˘ rozvoj závislosti na alkoholu a drogách ãi pﬁechod od alkoholu k jin˘m drogám. Napﬁ. údaje z ãeské populace patnáctilet˘ch ukázaly, Ïe ti, kdo uvedli opilost
2x nebo ãastûji v Ïivotû, utrpûli v posledních 12 mûsících více neÏ 2x ãastûji úraz, kter˘ si vyÏádal
lékaﬁské o‰etﬁení.




Co z toho vypl˘vá pro rodiãe
Pﬁedcházejte problémÛm s alkoholem a jin˘mi drogami u dûtí a dospívajících!
Je to dÛleÏité pro jejich dal‰í úspû‰n˘ Ïivot.

Mohou rodiãe ovlivnit to, jestli budou jejich dûti pít alkohol a brát drogy?
T˘m zahraniãních odborníkÛ prokázal, Ïe rodiãe podstatnû ovlivÀují to, zda budou jejich dûti
kouﬁit, pít nebo zneuÏívat jiné návykové látky. Jako zvlá‰tû dÛleÏité se ukázaly následující ãinitele:

Kromû rodiãÛ na dûti pÛsobí i ‰ir‰í okolí. Jak toto okolí ovlivnit?
Ano, na dítû pÛsobí ﬁada dal‰ích vlivÛ, jak ukazuje následující obrázek.
Co ovlivÀuje to, zda dítû bude, nebo nebude pít alkohol a brát drogy.

* Dostateãnû silná vazba dítûte na rodinu mûﬁitelná ãasem, kter˘ tráví rodiãe s dítûtem.
* Jasná a dÛslednû prosazovaná rodinná pravidla, pﬁimûﬁen˘ dohled a pﬁimûﬁené prosazování
káznû.
* Schopnost konstruktivnû ﬁe‰it rodinné problémy.
Zjistilo se, Ïe dospívající ve vûku 18 let, na které rodiãe pﬁimûﬁenû nedohlíÏeli, mûli 2x ãastûji
zku‰enost s nelegálními drogami. Zku‰enost s nelegálními drogami byla také ãastûj‰í v rodinách,
kde se dÛslednû neprosazovala pravidla (15 % oproti 6 %). U dospívajících ve vûku 15 let, s nimiÏ
rodiãe trávili málo ãasu, byla zku‰enost s nelegálními drogami 3x ãastûj‰í. V rodinách, kde se
nedaﬁilo zvládat konflikty, se u dûtí ãastûji vyskytovala zku‰enost s nelegálními drogami (15 %
oproti 6 %).

1. ·ir‰í rodina

4. ·kola



2. Rodiãe

3. Dal‰í dospûlí v okolí dítûte





 5. Dítû ãi dospívající 

6. Vrstevníci


















Co z toho vypl˘vá pro rodiãe
Prevence problémÛ pÛsoben˘ch alkoholem a drogami u dûtí a dospívajících v rodinû má
smysl a je dÛleÏitá.
S dítûtem nebo dospívajícím je tﬁeba trávit pﬁimûﬁenû ãasu pokud moÏno kaÏd˘ den.
Nauãte se dítûti naslouchat, snaÏte se porozumût tomu, co vám ﬁíká nejen slovy, ale
i v˘razem tváﬁe nebo tónem hlasu. Povzbuzujte dítû, aby s vámi mluvilo, zkuste vyjádﬁit to,
co vám dítû ﬁekne, vlastními slovy a zeptejte se ho, jestli to tak skuteãnû myslelo.
Dávejte si pozor také na vlastní reakce, zejména na takové, které by si dítû mohlo vykládat
jako posmûch nebo odmítnutí. Pomáhá naopak vﬁelost a respekt.
Posilujte zdravé sebevûdomí dítûte, pﬁi vhodné pﬁíleÏitosti ho chvalte, uãte ho zdravému
sebevûdomí. To mu usnadní odmítání alkoholu i drog.
ZdÛraznûte dítûti, Ïe jste za nûj právnû zodpovûdní. Máte právo a povinnost kontrolovat, kde
dítû je, co dûlá a s k˘m se st˘ká.
Vﬁelost je tﬁeba spojit s pevností a prosazováním rozumn˘ch pravidel, zejména co se t˘ãe
nepﬁijatelnosti alkoholu a drog u dûtí. JestliÏe dítû pravidlo poru‰í, mûlo by nést pﬁimûﬁené
následky, napﬁ. sníÏení nebo pozastavení kapesného, domácí vûzení, zákaz náv‰tûvy
riskantních veãírkÛ nebo koncertÛ.
Buìte pﬁipraveni o alkoholu a drogách diskutovat, opatﬁete si potﬁebné informace, abyste
vûdûli více, neÏ ví dítû.
Pﬁi v˘chovû spolupracujte s dal‰ími ãleny rodiny. NejdÛleÏitûj‰ím spojencem b˘vá druh˘
rodiã dítûte. I rozvedení rodiãe by pﬁi v˘chovû mûli spolupracovat, dohodnout spoleãn˘
postup nebo se alespoÀ informovat. Kdyby se vám to nepodaﬁilo, mohlo by dítû rozporÛ
zneuÏívat.
Problémy se vyskytují v kaÏdém manÏelství a v kaÏdé rodinû, ale dobﬁe fungující rodiny umí
problémy ﬁe‰it. Pokud byste na rodinné problémy nestaãili sami, obracejte se na poradny
pro rodinu, manÏelství a mezilidské vztahy. Tato uÏiteãná zaﬁízení pracují ve v‰ech vût‰ích
mûstech. Kontakt na nû najdete ve telefonním seznamu.

7. Dostupnost nebo nedostupnost
alkoholu a drog a jejich cena
(ãím vy‰‰í cena, tím lépe)

8. Budoucí pracovní prostﬁedí

9. Dal‰í vlivy: dostupnost pomoci
pro návykové problémy, dostateãné
prostﬁedky na prevenci, moÏnost
kvalitnû trávit voln˘ ãas, pÛsobení
sdûlovacích prostﬁedkÛ, reklama
na alkohol, tabák a drogy atd.

6. Vrstevníci. Ti získají na v˘znamu zejména v dospívání. Rodiãe mohou do znaãné míry ovlivnit
to, s k˘m se dítû st˘ká, volbou vhodné ‰koly, nabízením dobr˘ch zájmÛ, pﬁi nichÏ je pravdûpodobné,
Ïe se dítû setká s kvalitními vrstevníky, zpÛsobem, jak dítû tráví prázdniny, apod.
7. Dostupnost nebo nedostupnost alkoholu a drog a jejich cena. Alkohol a drogy jsou v âeské
republice snadno dostupné a v porovnání s jin˘mi zemûmi levné. Rodiãe ov‰em mohou nenechávat
doma neuzamãené alkoholické nápoje (zejména ne otevﬁené) nebo neposkytovat dítûti nadmûrné
finanãní ãástky, aby se tak nestalo pﬁitaÏlivé pro ‰patné “kamarády”. Rodiãe si také mohou
stûÏovat na prodej alkoholu nebo tabáku nezletil˘m nebo drogovou kriminalitu v okolí bydli‰tû.
8. Budoucí pracovní prostﬁedí. K nejnebezpeãnûj‰ím povoláním patﬁí ta, kde jsou pﬁítomny stres,
snadná dostupnost alkoholu a drog a nepravidelnost v Ïivotû (trojsmûnn˘ provoz, ãasté cesty).
Proto by se dítû se zv˘‰en˘m rizikem nemûlo pﬁipravovat napﬁ. na zamûstnání ãí‰níka nebo práci
ve zdravotnictví.

1. ·ir‰í rodina. MÛÏe pomoci dítûti kvalitnû trávit voln˘ ãas, dítû zde také ãasto nachází dal‰í dobré
vzory a podnûty. Nûkdo z ‰ir‰í rodiny mÛÏe také ãásteãnû nahradit chybûjícího otce v rozvedeném
manÏelství. ·ir‰í rodina mÛÏe ale také znamenat nebezpeãí (napﬁ. slabí prarodiãe, kteﬁí se dávají
zneuÏívat, nebo pﬁíbuzní, kteﬁí zneuÏívají alkohol ãi drogy).






2. Rodiãe. VáÏné nebezpeãí pro dítû pﬁedstavuje závislost na alkoholu nebo drogách u jednoho
z rodiãÛ. V tom pﬁípadû je tﬁeba dítû chránit pﬁed alkoholem a drogami je‰tû energiãtûji, neÏ za
normálních okolností. DÛleÏité je také závislost u rodiãÛ náleÏitû léãit.
3. Dal‰í dospûlí v okolí dítûte. Sem patﬁí sousedé, rodinní pﬁátelé, spolupracovníci rodiãÛ apod.
I v tomto pﬁípadû mÛÏe b˘t jejich vliv podle okolností pﬁízniv˘ i nepﬁízniv˘.
4. ·kola. Je dÛleÏité, aby se ‰kola prevenci problémÛ pÛsoben˘ch alkoholem a jin˘mi látkami
soustavnû vûnovala. V˘zkum ukazuje, Ïe úãinné preventivní progamy jsou interaktivní (Ïáci jsou pﬁi
nich aktivní, nejedná se tedy o hromadné pﬁedná‰ky), pﬁi kvalitních programech se nacviãují
podstatné dovednosti, napﬁ. jak odmítat alkohol a drogy, jak trávit voln˘ ãas, jak se uvolnit, jak se
zdravû vyrovnat s úzkostí, strachem ãi smutkem apod. Za naprosté minimum se povaÏuje 15 hodin
v prÛbûhu dvou let, kvalitní zahraniãní progamy jsou v‰ak je‰tû intenzivnûj‰í (napﬁ. 24 nebo 32
hodin bûhem 3 let).
5. Dítû nebo dospívající. Riziko problémÛ s alkoholem nebo jinou látkou zvy‰ují i urãité charakteristiky dítûte. Napﬁ. nadmûrná aktivita s poruchami pozornosti nebo poruchy chování zvy‰ují riziko
problémÛ s alkoholem nebo drogami. Tyto dûti jsou více ohroÏeny a je tﬁeba je o to více chránit.

Nepﬁímé známky vysoké závaÏnosti


Dítû má pﬁátele a známé, kteﬁí berou drogy nebo nadmûrnû pijí alkohol.
Dospívající vysvûtluje braní drog, zastává se jich, poukazuje na jejich “léãivé” úãinky, nepﬁimûﬁenû se vûnuje studiu literatury o drogách, zdobí se drogov˘mi pﬁívûsky apod.
 KrádeÏe ve tﬁídû nebo v domácnosti u pﬁedtím bezúhonného dítûte (to b˘vá ãasté i u problémÛ
s hazardní hrou).
 Nevysvûtlitelné útûky z domova, po kter˘ch se dítû vrací ve ‰patném stavu.


Nepﬁímé známky niÏ‰í závaÏnosti
9. Dal‰í vlivy. Sem patﬁí napﬁ. dostupnost pomoci pro návykové i jiné problémy, dostateãné
prostﬁedky na prevenci, moÏnost kvalitnû trávit voln˘ ãas, pÛsobení sdûlovacích prostﬁedkÛ,
reklama na alkohol, tabák a drogy atd. Nûkteré z tûchto vlivÛ mohou rodiãe ãásteãnû ovlivnit, jiné
se dají ovlivnit jen nepﬁímo, napﬁ. formou stíÏností na agresivní reklamu alkoholu, pÛsobením na
svou politickou reprezentaci, formou dopisÛ sdûlovacím prostﬁedkÛm atd.



Nûkteré z uveden˘ch vlivÛ mohou rodiãe ovlivnit pﬁímo a v˘znamnû, jiné jsou ovlivnitelné obtíÏnû.

U dítûte se najdou drogy nebo pomÛcky k jejich zneuÏívání, napﬁ. jehly, stﬁíkaãky, malé d˘mky,
papírky k ruãnímu balení cigaret, krabiãky od lékÛ, “psaníãka” (malé obálky s drogou) apod.
 âetné jizvy po vpichách v prÛbûhu povrchov˘ch Ïil (ale drogy se dají zneuÏívat i jinak, napﬁ. heroin
se dá i kouﬁit a pervitin také ‰Àupat).


Co z toho vypl˘vá pro rodiãe
V prevenci problémÛ pÛsoben˘ch alkoholem a drogami se vyplatí vyuÏívat dobr˘ch vlivÛ
okolí a dítû pokud moÏno chránit pﬁed vlivy nepﬁízniv˘mi. Toho lze docílit napﬁ. tím, Ïe dítû
vedeme ke kvalitním zájmÛm a pﬁivedeme ho do dobré spoleãnosti.
Právû rodiãe mají na prevenci problémÛ pÛsoben˘ch alkoholem a drogami u dûtí nejvût‰í
zájem a mohou sv˘m pÛsobením na politickou reprezentaci, sdûlovací prostﬁedky i soukrom˘
sektor zmûnit nepﬁíznivou situaci, která je u nás ve vztahu k alkoholu a drogám u dûtí
a dospívajících.



Proã je dÛleÏité poznat, Ïe dítû pije alkohol nebo zneuÏívá drogy? Jak to
poznat?
Vãasné rozpoznání problémÛ mÛÏe pﬁedejít nebezpeãn˘m komplikacím, jako jsou otravy, trestná
ãinnost nebo rozvoj závislosti.
Pﬁímé známky zneuÏívání alkoholu a jin˘ch drog
Vy‰etﬁení moãi nebo jiného biologického materiálu prokáÏe návykovou látku. Heroin a pervitin
se dají u nás bûÏn˘mi postupy prokázat 1 - 2 dny po aplikaci, konopí mnoho dní nebo pﬁi dlouhodobém braní i mnoho t˘dnÛ po poslední dávce. Prokazatelnost alkoholu záleÏí na dávce, mÛÏe to
b˘t od 2 hodin do 24 hodin i déle.
 O uÏívání drog nebo pití alkoholu existují hodnovûrná svûdectví.




Ztráta dobr˘ch pﬁátel, uzavírání se do sebe nebo pochybní star‰í známí.
Dﬁíve normální dítû zaãne b˘t nezdravé, neduÏivé a odmítá lékaﬁské vy‰etﬁení. âasté úrazy
a nemoci u dﬁíve zdravého dítûte.
 NarÛstající potﬁeba penûz (opût se mÛÏe jednat o hazardní hry).
 Zanedbávání péãe o zevnûj‰ek.
 Náhlé se zhor‰ení prospûchu ve ‰kole, neomluvené hodiny a pozdní pﬁíchody do ‰koly, dﬁíve
nezvyklé problémy s chováním ve ‰kole.
 Nespolehlivost.
 Nevolnost, zvracení. Náhlá zmûna jídelních návykÛ (u dívek se zde mÛÏe jednat o poruchy
pﬁíjmu potravy, tyto dívky b˘vají zároveÀ více ohroÏeny alkoholem a drogami).
 Náladovost, podráÏdûnost, nesoustﬁedûnost, poruchy pamûti.
 Úzkosti a deprese.
 Nadmûrná aktivita nebo apatie ãi jejich stﬁídání.
 Nespavost nebo nadmûrná spavost.
 TajnÛstkáﬁství.
 Náhlá ztráta kvalitních zájmÛ.
 Náhlé zhor‰ení chování, konfliktnost, podráÏdûnost, nervozita a agresivita.


Známky více ãi ménû specifické pro jednotlivé drogy
Alkohol:
typick˘ zápach z úst, kter˘ se mÛÏe dítû snaÏit maskovat mentolov˘mi bonbóny, ústními vodami
apod.
Tlumivé léky:
vedou ke stavu podobnému opilosti, ale z dítûte není cítit alkohol (nezﬁetelná v˘slovnost, útlum,
zhor‰ená pohybová souhra a poruchy rovnováhy).
Konopí:
Zarudlé spojivky, dítû hlasitû mluví, nepﬁimûﬁenû se smûje, typick˘ zápach pﬁipomínající pálící se
bramborovou naÈ, pﬁípadnû i závratû a poruchy rovnováhy.

