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 Трудно е да бъде разпознато 
епизодичното, а дори и редовното 

приемане на наркотици. Без да са 

задължителни и категорични, ето 

някои промени във вида и 

поведението на детето Ви, на 
които следва да обърнете особено 

внимание, ако подозирате, че то 

приема наркотици: нездрав вид, 

бледност; безсъние или повишена 

сънливост, силна 
раздразнителност, агресивност 

или апатия; вълчи глад;  болки, 

сърбеж, гадене, дразнене от 

светлина; треперене на 

крайниците; силно разширени или 

свити зеници;  зачервени очи, 
пресъхване на устата, 

възпаление на лигавиците; видимо 

отслабване на тегло; занемаряване 

на външния вид.  

 Някои промени в 
поведението, които могат да се 
дължат на употреба на 
наркотични вещества: дълги 
периоди, прекарвани в усамотение 
в стаята или банята; отчужденост, 
тайнственост в поведението. 
Обикновено за тийнейджърите е 
характерно известно отдръпване от 
родителите, затваряне в себе си, но 

злоупотребяващите с 
наркотици 
предпочитат 
усамотението, често 
се заключват в стаята 
си, като не 
разрешават никой да 
влиза при тях;  

 
упорито избягване на зрителния 

контакт със с ъ б е с е д н и к а , с ц е л д а 
с е п р и к р и е неестествена промяна в 

г о л е м и н а т а  н а  з е н и ц и т е  и 

блуждаещият  поглед ;  резки и 

нетипични за детето промени в 

поведението, които могат да се 
изразяват както в еуфория или 

агресия, така и в мълчаливост и 

апатия ;  децата започват  да 

провеждат шепнешком разговори по 

телефона, като са пестеливи на 

информация или пък са прекалено 
многословни за незначителни неща; 

смяна на приятелите – детето Ви 

създава  запознанства и не Ви 

представя новите си приятели; 

промяна в отношението към 
училището и домашните задължения – 

то става безотговорно, започват чести 

разправии, скандали, инциденти в 

къщи, училище или на улицата; 

съмнения, че детето Ви не е искрено   

и непрекъснато лъже; рязката 
промяна в поведението на детето Ви – 

оставайки само или в компанията на 

приятели, то често приготвя някаква 

храна   – кексове, курабийки, от 

които Вие никога не опитвате. 

Употребяващите наркотици често ги 
консумират в храна, за да се засили 

въздействието им; в  дома  Ви  се  

появяват  или  изчезват  вещи, 

липсват пари; у дома, в разговорите 

с Вас    като на шега започва да се 
прокрадва темата за наркотиците, 

чувате жаргонни думи от речника 

на употребяващите наркотици – 

“стаф”, ”дрога”, ”помпа”, ”трева” и др. 

 

 

 

 

Ако имате съмнение, че детето Ви 

употребява наркотици, обърнете 

внимание на някои промени в 

стаята му, най-вероятно ще 

намерите не самите наркотици, 

а само следи от употребата им. 

Ето някои от тях: листчета, 

машинка и филтри за свиване на 

цигари (за марихуана); спринцовки, 

(обгорени) лъжички, гумени или 

еластични шнурове за пристягане на 

ръката при инжектиране; бинтове, 

памук, спирт; различни  по  

големина  найлонови  пликчета, 

смачкани парчета станиол; наргиле, 

саморъчно направена лула, остатъци 

от цигари с марихуана, опаковки от 

лекарства и др.; кутии от цигари, в 

които съдържанието е заменено с 

марихуана (Внимание! Това е един 

от най-често използваните методи за 

криене и пренасяне на цигари с 

марихуана!);поява на необичайни и 

нови растения в саксиите с другите 

цветя или нови, които могат да 

бъдат стръкове марихуана. 


