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Мотивација узмања дрога

Према истраживањима већине аутора непосредна 
мотивација за узимање дроге јесте у:

– 41% радозналост

– 24% подражавање

– 18% промена расположења

Само пробање неке дроге није одлучујуће приликом 
дефинитивног укључивања у свет зависности

Проценат младих у средњим школама и на 
факултетима који су једном или више пута пробали 
неку дрогу је прилично висок (преко 60%)



Мотивација младих зависника

Мотиви оне групе младих која је одлучила да 
настави са конзумацијом дроге, више или мање 
редовно – 5-10%, више или мање константан дужи 
низ година

Бројни истраживачи у првом реду истичу “стицање 
задовољства”, жеља да буде “на висини” и да у 
групном контакту оствари индивидуални доживљај

Млади зависници су уверени да им дрога помаже да 
савладају осећање одвојености од другог човека, да 
она ублажава осећање отуђености и да ствара 
илузију о фузији са другим човеком



Личност зависника
Обимна истраживања Жилберта и Лонбардиа 

недвосмислено указују да су већина зависника или 
латентних зависника болује и од поремећаја 
личности, неуротских поремећаја или имају 
предпсихотична стања

Ако нам је лакше да оценимо неку 
“преднаркоманску” личност као неуротичну или 
психопатску, онда нам није увек лако да оценимо 
колико је прекомерна или дуготрајна употреба 
дроге била једино одговорна за психотична 
испољавања у току већ изражене зависности



Преморбидне карактеристике 
личности зависника

Постоје извесне опште, мада не и 
специфичне преморбидне карактеристике 
које указују на могућу угроженост дрогамакоје указују на могућу угроженост дрогама

Корени ових патолошких црта у личности су 
многоструки



Увид у проблем зависности

Већина зависника себе не сматра зависницима, иако 
уживају дрогу

У овом негирању и то у почетку зависности се 
очитује сачуван социјални критеријум који је очитује сачуван социјални критеријум који је 
присутан у младим људима (иако су већином свесно 
постављени против социјалних норми друштва)

У поодмаклој фази зависнпости постоји сигурно 
присутна некритичност и губитак смисла за реална 
збивања у њима самима



Унутрашња тензија и зависност

Највише угрожени млади људи чија је унутрашња 
тензија велика и који већ дуже времена не налазе 
начина да своје унутрашње конфликте на 
задовољавајући начин реше, односно да их на неки 
други начин, а не преко дроге, абреагујудруги начин, а не преко дроге, абреагују

Почетно испробавање са неком дрогом доноси 
унутрашње олакшање од напетости, самим тим и 
померање, или још даље потискивање 
свакодневних проблема



Псеудофилозофска учења 
зависника

У поодмаклој фази зависности код интелигентног 
зависника постоји све већа потреба идеолошког 
поткрепљивања своје зависности, па се врше поткрепљивања своје зависности, па се врше 
разноврсне рационализације својих ирационалних, 
непрепознатих конфликата

 Развијају склоности ка филозофско-религионзним 
учењима 



Сексуална активност зависника
 После почетне и пролазне фазе сексуалне 

радозналости, при чему у групи преовладавају 
промискуитет, перверзни сексуални односи, укључујући 
пролазни хомосексуализам и лезбејство, врло брзо се 
успоставља готово тотална сексуална 
незаинтересованост која се објективно може да 
протумачи насталом импотенцијом и фригидношћу протумачи насталом импотенцијом и фригидношћу 
под утицајем дрога

 Што су више сексуалне тежње окренуте од објекта 
према нарцистичком задовољству , на орално- кутаном 
нивоу, све је мања емотивна потреба приближавања 
партнеру и заједничког доживљавања љубави



Швракић и сарадници су у студији личности 
зависника од алкохола и зависника од дрога 
закључили да је у структурацији личности:

– зависника од дрога достигнут гранични ниво – зависника од дрога достигнут гранични ниво 
организације, с клиничким манифестацијама 
поремећаја личности

– зависника од алкохола ради о неуротском нивоу 
организације личности и различито присутним 
симптомима неуротских испољавања



Профил личности алкохоличара 
и зависника од дрога

 У теоријским разматрањима о личости зависника од 
супстанци најчешће се помињу:

– фиксација на прегениталним (пре свега, оралном) 
стадијумима развоја са високим нивоом базичног 
неповерења, зависности и симбиотске везаности за мајку неповерења, зависности и симбиотске везаности за мајку 
која не омогућава сепарацију и развој инстанци личности 
важних за контролу импулса, регулацију тензије, 
самопоштовања, достизања когнитивне и емоционалне 
зрелости

– због раних осујећења се задржавају архаични објектни 
односи и незрели механизми одбране, што одређује и 
степен зрелости саме личности



Психичке последице због злоупотребе 
и зависности од психоактивних 

супстанци
 Могу бити различитог интензитета, од умерено тешких и 

пролазних, до интензивних и дуготрајних, који понекад 
могу бити и трајног карактера:

– апстиненцијални синдром

– конфузна стања и делиријуми

– анксиозност

– депресивност

– когнитивни (сазнајни) поремећаји

– конвулзије (епилептички напади)

– психозе (“лудила”)

– деменција (излапелост)



Поремећаји понашања повезани са 
зависношћу од психоактивних 

супстанци

Могу значајно да измене:

– организацију,– организацију,

– структуру и 

– карактер личности.



Две групе проблема или 
поремећаја:

Антисоцијални поремећај личности

Антисоцијални елементи у понашању Антисоцијални елементи у понашању 
зависника



Антисоцијални поремећај 
личности

У психијатријској класификацији се означава као 
уобличен ментални поремећај и као посебна 
дијагноза

У односу на болести зависности он би могао да има 
исти значај као и остали ментални поремећаји 
(депресија, манија, схизофренија), који се у ретким 
случајевима појављују као могући узрок зависности 
од дрога или алкохола



Антисоцијални поремећај личности 
удружен са прекомерним узимањем 

алкохола или дрога

Може бити драматичан проблем – даје слику 
агресивног, насилног и бескрупулозног понашања

Прве измене у понашању се јављају још у 
предтинејџерском узрасту као велики проблем 
понашања у односу са другим људима, чак и са 
породицом и групом вршњака, у виду озбиљног 
кршења социјалних норми понашања, што се 
одражава на све области живота



Знатно пре него што започну са тешком 
злоупотребом дрога или алкохола појединци 
са антисоцијалним поремећајем личности су 
већ имали неке проблеме у понашању и већ имали неке проблеме у понашању и 
западали у школске проблеме или проблеме 
у породици, са вршњацима, или са законом и 
полицијом



Кључни проблем је лоша самоконтрола, тј. 
импулсивни поступци, који ове особе чине без 
обзира што су против неког уобичајеног реда 
или закона, или могу да нанесу патњу другим 
људима

За ове поступке не добијају симпатије нити За ове поступке не добијају симпатије нити 
разумевање других људи

Они “терају по свом”, без обзира на последице 
да то што чине може бити врло наметљиво или 
насилно према другим људима



Облици антисоцијалног 
понашања код зависника

Пежоративно: “алкохоличарско понашање” 
или “наркоманско” понашање

Облици понашања који у себи имају Облици понашања који у себи имају 
елементе неодговорности, егоцентричности, 
безосећајности и непоштовања основних 
социјалних норми, а који се често срећу код 
зависника од дрога или алкохола



Понашањем управља “принцип 
задовољства” уместо “принципа реалитета”

Понекад ово понашање може достићи степен Понекад ово понашање може достићи степен 
који је веома близу понашањима особе са 
антисоцијалним поремећајем личности



Зависници често могу да повређују друге 
особе, често најближе и значајне за самог 
зависника, али и непознате особе:

– физичка агресија или злостављање– физичка агресија или злостављање

– лажи и оптуживање других

– честе су крађе, па чак и разбојништва



Корени настанка “зависничког” 
понашања

Механизми негације (порицања) и пројекције 
(оптуживање других)

Циљ да се “заштити” и “оправда” зависност како Циљ да се “заштити” и “оправда” зависност како 
би се продужило узимање дроге

Понекад су то врло прецизно смишљене тактике 
или читаве дугорочне стратегије како да се дође до 
дроге или да се “дрогирање” сакрије и “заштити”



Оваква понашања се могу одликовати:

– великом дозом безобзирности и безосећајности

– небригом за непријатности и оштећења која се 
наносе другим људимананосе другим људима

– па чак ни према тешком повређивању осећања и 
поноса својих најближих сродника



Проблеми са школом и законом

 “Кућне крађе” највећих породичних драгоцености

 Глумљење љубави и “улагивање” 

Озбиљне крађе, крупне лажи и превареОзбиљне крађе, крупне лажи и преваре

Измишљања и бескрупулозно оптуживање својих 
најмилијих без икаквог реалног разлога

Агресивни насртаји да би се “одбранили” од 
“грозних” родитеља, браће и сестара



Узимајући у обзир степен психичке и физичке 
зависности и дужину трајања зависности могуће 
је да овакво понашање постане “свакодневна 
пракса”пракса”

Зависник поприма неповољне карактерне црте 
личности и то као да постаје његова “друга 
природа”

Он постаје такав и кад није под дејством дроге, 
па чак и кад успостави нешто дужу апстиненцију



Личност трпи врло неповољне и дубоке 
промене

Стриктно психијатријски гледано се не може Стриктно психијатријски гледано се не може 
изједначити са антисоцијалним поремећајем 
личности, али су спољни, видљиви обрасци 
понашања врло слични, а каткад и исти



Стил живота и стил личности повезан 
са злоупотребом дрога и алкохола

Непријатан и тежак

Тешко се и споро мења

Не наилази на прихватање и симпатије ни Не наилази на прихватање и симпатије ни 
породице ни друштвеног окружења

Доста фиксиран образац мишљења и 
понашања, али није непроменљив



Полне специфичности зависника

Природне полне разлике  које се појављују у 
процесу раста и сазревања

Раније појављивање хормоналних промена и 
развој секундарних сексуалних развој секундарних сексуалних 
карактеристика и сексуалних импулса код 
девојчица

Девојчице почињу да раније узимају 
психоактивне супстанце



Врсте дрога 
– сличности и разлике

Постоји велики број хемијских једињења која 
имају својство да утичу на свест и осећања 
код људи

Вероватно да постоји преко 250 разних 
психоактивних супстанци – неке су од 
“памтивека”, а неке су производ најновијих 
технологија у илегалним лабораторијама



Постојање и опстајање дрога

Многи људи желе да:

– се осећају другачије од онога како се осећају

– нешто “поправе” у свом понашању и емотивном 
доживљавањудоживљавању

– се ослободе нелагодних осећања



Деловање хемијских једињења
Психоактивне супстанце које људи узимају и 

злоупотребљавају нису чисти лабораторијски 
примерци

Најчешће су у питању супстанце које представљају Најчешће су у питању супстанце које представљају 
неку комбинацију

У сваком појединачном случају нико не може са 
потпуном сигурношћу да тврди шта особа тачно 
уноси у свој организам очекујући овакво или онакво 
“жељено дејство”



Индивидуални ефекти дрога

Једна иста дрога може код истог појединца 
изазвати различите ефекте у зависности од:

– карактеристика организма

– тренутних околности– тренутних околности

– различита доза дроге



Канабиноиди – акутна употреба
Активна супстанца је делта-9-тетра-хидро-

канабинол (THC)

Стварање еуфорије, смејање без правих разлога 
(“блескасто” понашање) и осећање као да време 
спорије пролазиспорије пролази

Веће дозе могу изазвати узнемиреност, 
конфузност, па чак и халуцинације (виђење 
светлости или геометријских фигура)

Понекад осећање страха, лупање срца, па и 
права панична реакција (“параноја”)



Канабиноиди – дуга употреба
Код дуге употребе већих доза појављује се спорије 

доношење одлука, слабија концентрација и 
ослабљено памћење, неспособност решавања 
сложених задатака који се одвијају у више фаза, 
значајно умањење и способност за вожњу 
аутомобилааутомобила

Често су ови когнитивни поремећаји повезани са 
све лошијим школским успехом, бежањем из 
школе...

Не тако ретко се појављују поремећаји у мишљењу у 
виду сумњичавости, осећаја “опасног” посматрања 
од стране других људи, чак и систематизованог 
прогањања



Клиничка слика хроничне 
употребе марихуане

 тетурав, несигуран ход

 закрвављене очи

 сув кашаљ

 измршавелост

 осећај умора осећај умора

 поремећај спавања

 нередовне менструације код девојака

 небрига или смањење бриге о личној хигијени

 честа збрканост и дезоријентација у простору

 општи пад ефикасности и интересовања за школу и 
учење, па чак и спорт



Опијати (хероин, метадон, тродон)

Врло брзо се ствара телесна зависност

У хемијском погледу оне потичу од опијума, 
па је отуда остао њихов називпа је отуда остао њихов назив



Акутни ефекти употребе опијата

Испољава се као:

– средњи степен поспаности

– тромост и општа успореност говора

– појава уских зеница– појава уских зеница



Дужа употреба опијата

Сувоћа уста, опстипација (затвор), успорено 
дисање, “водњикаве” очи, црвенило лица и 
свраб по кожи

Промене у расположењу, а врло брзо и Промене у расположењу, а врло брзо и 
повећана толеранција

Веће дозе опијата могу проузроковати 
озбиљна оштећења, па и смрт



Криминогено понашање 
зависника од опијата

Врло брзо се ствара телесна зависност и 
појављују се апстиненцијалне тегобе, што 
води у редовну, свакодневну употребу

Потребно је све више новца, што води у 
криминогено понашање и стварају се све 
већи проблеми попут крађа, разбојништва и 
проституције



Стимуланси (кокаин, амфетамин)
 Испољавају дејство у виду стварања осећања енергије, 

снаге, смањене потребе за спавањем и доброг 
расположења

 Корисници стимуланса изгледају врло, готово 
екстремно активни, претерано узбуђени, са 
успламтелошћу при говору до логореје (патолошка успламтелошћу при говору до логореје (патолошка 
говорљивост), уз расправљање око свачега...

 Често се јавља параноидност и агресивност

 Зенице су проширене, смањена је потреба за уношењем 
хране и постоји повишен крвни притисак и убрзан рад 
срца

 Попримају елементе антисоцијалног понашања и 
стварају се велики проблеми у породици и на послу



Халуциногени (LSD, Ectasy, PCP)

У ову групу спадају разнородне супстанце

Заједничко својство је да изазивају:

– интензивне халуцинације (боје, звукови, – интензивне халуцинације (боје, звукови, 
додиривање)

– интензивна емоционална доживљавања повезана 
са њима



Инхаланти (лепкови, растварачи и 
аеросоли)

Све ређе се злоупотребљавају за стварање 
измењеног стања свести праћеног 
вртоглавицом, несвестицом, појавом 
погрешног препознавања реалности и погрешног препознавања реалности и 
илузијама, често и агресивним испадима


