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Сигурно си чувал да се говори за канабиса и неговите
производни (хашиш, марихуана и др.) и даже е възможно да
познаваш някой, който го употребява. Макар, че става въпрос
за един незаконен наркотик, много са подрастващите, които
са го употребявали някога през живота си.
Увеличаването на употребата на канабиса е станало поради
това, че много хора смятат, че става въпрос за естествена
субстанция, което не предполага рискове за здравето. Но
трябва да знаеш, че това е едно мнение, за което няма
никакво доказателство.
Много научни изследвания са доказали, че продължителната
употреба на хашиш или марихуана довежда до сериозни
дихателни и сърдечно-съдови проблеми, трудности в
учeнето, психологични нарушения (апатия, депресия) и
проблеми със зависимостта. Включително, случайна употреба
или взимане на ниски дози в някои рискови ситуации
(например, когато се шофира моторно превозно средство
или се работи с машини) могат да доведат до злополуки,
които застрашават живота на лицата, които ги консумират.
Макар че една от субстанциите на канабиса се използва за
лечението на някои заболявания, трябва да знаеш, че
канабисът не е медицинска субстанция.
Голяма част от информацията, с която разполагат
подрастващите по отношение на канабиса е неточна и
включва различни митове и шаблони представени от
различни сфери на обществото, които се опитват да
създадат култура благоприятстваща канабиса, образът на
листа марихуана се появява на тениски, запалки, чанти,
списания и др. и се идентифицира с идеи против системата,

1. ТОВА ТЕ ЗАСЯГА
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екологични, пацифистки, толерантни, бунтовнически... Без
съмнение, всичко това само цели да подкрепи и направи
законна употребата му. Не трябва да забравяш, че на базата
на канабиса е създаден един важен и доходоносен бизнес,
който наркотрафикантите и дистрибуторите са
заинтересовани да разширят.
По тази причина трябва да си правилно информиран, да
помислиш за истинските причини, поради които някои от
твоите приятели или познати употребяват хашиш или
марихуана, да научиш, че в определени ситуации или етапи
на живота употребата на тези субстанции е силно вредна за
здравето и адекватното личностно и социално развитие на
лицата, които ги употребяват.

ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ: НЕКА
НИКОЙ НЕ ТЕ МАНИПУЛИРА

НАУЧИ КОИ СА ИСТИНСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ
ОТ УПОТРЕБАТА НА ХАШИШ И МАРИХУАНА.
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Какво представлява канабиса?
Канабисът е растение известно в ботаниката с името
“cánnabis sativa”, от което се извличат различни производни,
между които най-известните са:
• Хашишът, който представлява смола с кафяв цвят, която се

получава от цветовете на женските растения след тяхното
пресоване. Разговорно се нарича “шоколад” или “хашиш”.

• Марихуаната, която се получава след стриването на
цветовете, листата, семената и сухите стебла на
растението. Получената нарязана част има различни
цветове (зеленикави, кафяви и др.) и се нарича
разговорно “Мария” или “трева”.

Тези продукти се пушат (в случая с хашиша смесен с лек тютюн)
под формата на цигари познати като “джойнт” или “доза”.
Основната активна съставка, която причинява ефекта след
употребата на канабиса е ТСН (съкращение на делта-9-
тетрахидроканабинол), макар че в растението са открити
близо шестдесет химически съставки от типа канабиноид,
способни да нарушат функционирането на нашите неврони.
Хашишът обикновено има по-висока концентрация на THC
отколкото марихуаната.

Как действа в организма?
Когато се изпуши един джойнт хашиш или марихуана
нивата на ТНС в кръвта се увеличават бързо, като за няколко
минути достигат максимална концентрация.

2.
НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА
ЗНАЕШ ЗА КАНАБИСА
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Въпреки, че ефектите на канабиноидите са почти незабавни
след тяхната употреба, абсорбирането им в организма е
бавно. Само една малка част достига директно в мозъка,
като остатъкът се складира в мастните тъкани на организма,
от където се елиминира бавно. Този процес на абсорбиране
обяснява защо ефектът от него се усеща дори няколко дни
след употребата на хашиш или марихуана.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ, ЧЕ:
Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ЗАСЕКАТ

ОСТАТЪЦИ ОТ КАНАБИНОИДИТЕ
В УРИНАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ГИ УПОТРЕБЯВАТ,

ДОРИ И НЯКОЛКО СЕДМИЦИ СЛЕД
ПОСЛЕДНАТА УПОТРЕБА.
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Производните на канабиса провокират широка гама от
физически и психологически ефекти, някои дори и при ниски
дози, тъй като тези субстанции се наместват в серия от основни
мозъчни процеси. Част от тези симптоми се появяват няколко
минути след употребата и се задържат за няколко часа.
Ефектите от канабиса не са едни и същи за всички хора, те
варират в зависимост от характеристиките на употребяващия
ги (неговата възраст, личност), заложените очаквания от
употребата (очакваните ефекти), взетите дози, предишния
опит със субстанцията, средата на консумация (сам или в
компания) или изминатото от последната употреба време.
Първоначално лицата употребяващи канабиса имат
усещането за еуфория, след която следва депресивен период.

СИМПТОМИ ИЛИ ЕФЕКТИ СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КАНАБИС:
• Първоначална възбуда.
• Отпускане, проблеми с интелектуалната координация и съня.
• Развеселеност (лесно засмиване), бъбривост и по-голяма

общителност.
• Разстройване на сърдечния ритъм и артериалното налягане.
• Засечки в паметта и учението: объркване, трудности в

запомнянето на лесни задачи и в лесното и правилно
изразяване.

• Трудности в пресмятането и концентрацията.
• Разстройване на вниманието и бдителността (увеличаване

на времето за реакция).
• Разстройване на усещането за време (усещане, че тече по-

бавно).
• Промяна в сетивата (промяна в усещането на цветовете,

звуковете, разстоянията и др.).

3. ЕФЕКТИ ОТ КАНАБИСА
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• Забавяне на движенията и проблеми с координацията.
• Сухота в устата.
• Зачервяване на очите.
• Увеличаване на апетита, с предразположение за

консумация на сладки неща.
Когато се употребяват високи дози или ако концентрацията
на канабиноиди в хашиша или марихуаната е висока, често
се получава “срив”, характеризиращ се с рязко падане на
налягането, виене на свят и бледност, което може да бъде
придружено от гадене и повръщане. В някои случаи и по-
специално ако е консумиран алкохол или други дроги може
да се получи загуба на съзнанието, като трябва да се
уведоми службата за спешна медицинска помощ.
Някои лица, по-специално след употреба на високи дози,
имат някои симптоми, като криза на безпокойство, паника и
параноя или халюцинации.
Въпреки, че употребата на канабис винаги е вредна, още по-
опасно е в някои ситуации, когато може да има фатални
последици:
Ако си употребил хашиш или марихуана не трябва да
управляваш лек автомобил, да извършваш опасна работа или
да практикуваш спорт, който изисква концентрация.
Ако имаш психологичен, сърдечно-съдов или дихателен
проблем могат да възникнат тежки усложнения в резултат на
употребата ми: ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ ТРЯБВА
ДА ПРОБВАШ.

НЕ СИ ИГРАЙ С ЖИВОТА
НЕ УПОТРЕБЯВАЙ ХАШИШ ИЛИ МАРИХУАНА.

НО АКО ВСЕ ПАК ГО ПРАВИШ, ИЗБЯГВАЙ ПОНЕ
ДА ГО ПРАВИШ В СИТУАЦИИ С ВИСОК РИСК,

КОИТО РИСКУВАТ ТВОЯТА ФИЗИЧЕСКА ЦЯЛОСТ.
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На фона на симптомите, които се появяват след пушенето на
хашиш или марихуана, трябва да знаеш, че продължителната
употреба на тези субстанции има средносрочно и
дългосрочно силно отрицателно отражение върху здравето,
което причинява множество физически и психологически
последици, някои от които са наистина сериозни.
Последствия върху здравето:
• Амотивиращ синдром, характеризиращ се с липса на

интерес към нещата, намаляване на чувствителността,
занемаряване, депресия.

• Пътни злополуки.
• Нарушаване на метаболизма, с увеличаване на апетита.
• Отслабване на имунната система, на защитните сили на

организма за справяне с различните инфекции.
• Дихателни нарушения (ларингит, бронхит и астма).
• Нарушение на функциите на сексуалните хормони: месечни

цикли без овулация, намаляване броя и подвижността на
сперматозоидите и намаляване на сексуалното желание.

• При лица с някакво предразположение се улеснява появата
на сериозни психиатрични нарушения (шизофренични
изблици, халюцинации, параноични състояния).

• Сърдечно-съдови проблеми.
• Ракови процеси сходни с тези в резултат на

тютюнопушенето (рак на белите дробове и др.).
• Физическа и психологическа зависимост.

4.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
И УЧЕБНАТА УСПЕВАЕМОСТ В
СЛЕДСТВИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА
УПОТРЕБА НА КАНАБИСА
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• Поносимост (ефектът, който провокира дозата намалява,
поради което възниква нужда от употреба на нарастващи
дози канабис с цел постигане на желания ефект).

• Синдром на абстиненция свързан с нарушението в
употребата (с поява на раздразнителност, напрежение,
треперене, безсъние и загуба на апетита).

ВСЕ ОЩЕ ЛИ СМЯТАШ,
ЧЕ ХАШИША ИЛИ МАРИХУАНАТА
СА БЕЗОБИДНИ СУБСТАНЦИИ?

Не мисли, че тези ефекти са преувеличени или се опитват просто
да предизвикат паника. Описаните следствия са в резултат на
множество научни изследвания и съвпадат с мненията, изразени
от самите употребяващи ги лица. Голяма част от подрастващите,
които употребяват канабис потвърждават, че са имали проблеми
като загуба на паметта, тъга, апатия или депресия, трудности
при ученето, заболявания или физически проблеми, финансови
проблеми, отсъствие от училище и побоища или агресия,
свързани с употребата на тази субстанция.
Макар, че може би не го знаеш, употребата на хашиш или
марихуана улеснява контакта с други дроги. Научните
изследвания потвърждават, че много често хората, които
употребяват канабис пушат и пият алкохол и са пробвали
незаконни наркотици като кокаин или екстази. НЕ ТРЪГВАЙ
ПО ТОЗИ ПЪТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ МНОГО ОПАСЕН.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ ЧЕ:
УПОТРЕБАТА НА ХАШИШ ИЛИ МАРИХУАНА
ПРЕЗ МЛАДЕЖКИТЕ ГОДИНИ ЗАТРУДНЯВА

ПРОЦЕСИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО, ИНТЕЛЕКТУАЛНО
И ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УЗРЯВАНЕ.

Adolescentes cannabis bulgaro  25/2/08  11:49  Página 11



ПОДРАСТВАЩИТЕ И КАНАБИСА

12 НЕ СИ ПОЗВОЛЯВАЙ ДА СЕ ПРИСТРАСТИШ КЪМ КАНАБИСА

Освен последиците върху нашето здраве, употребата на
хашиш или марихуана се отразява силно негативно върху
училищната успеваемост, тъй като нарушава процеса на
научаване и паметта. Подрастващите, които употребяват тези
субстанции срещат трудности в следенето на обясненията на
учителите в клас, в решаването на задачите и упражненията,
в това да се концентрират докато учат, да си спомнят темите,
които са обсъждани в клас или да запомнят наученото.

УЧИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ
• Ниска успеваемост (имат ниски оценки и голям брой

двойки).
• Проблеми с учителите (отвличат си вниманието, пречат в

клас и др.).
• Проблеми в отношенията със съучениците.
• Чести отсъствия от училище (отсъстват от час без

основателна причина).
• Провал в учението (често повтарят класовете).
• Липса на мотивация да продължат да учат.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ ЧЕ:
УПОТРЕБАТА НА ХАШИШ ИЛИ МАРИХУАНА

НАМАЛЯВА УСПЕВАЕМОСТТА В УЧИЛИЩЕ И МОЖЕ
ДА ДОВЕДЕ ДО ПРОВАЛ НА УЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ, КАТО ОГРАНИЧИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ.

НЕ ЗАТВАРЯЙ ВРАТИТЕ ПРЕД СЕБЕ СИ!
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Не всички играят честно когато говорят за канабиса и
неговите ефекти. Има лица, които са заинтересовани да
поощряват неговата употреба, който предоставят
положителна информация за субстанции като хашиша или
марихуаната. Поради това между подрастващите
съществуват много митове и погрешни схващания за тези
субстанции и ефектите, които те причиняват. Може би ти или
твоите приятели смятате, че следните твърдения са верни:

5.
НЯКОИ ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАНАБИСА

“Хашишът и
марихуаната
не са истински
наркотици”

“Канабисът не
води до
пристрастяване,
неговата
употреба може
да се
контролира”

Те са наркотици със силно негативно отражение
върху поведението и физическото и умственото
здраве на хората, които ги употребяват. Но освен
това, те са и незаконни, като се санкционират от
действащото законодателство:
• Употребата на публични места е тежко нарушение,

което се санкционира с глоба от 300 до 30 050 €.
• Отглеждането, преработката, трафика,

поощряване на употребата или неговото
притежание за тези цели се санкционират със
затвор от една до три години и глоба.

• Шофирането на моторно превозно средство под
влиянието на канабиса се санкционира със
задържане под стража, глоба и лишаване от
правото да шофира между една и четири години.

Научно е доказано, че продължителната
употреба води до поносимост, зависимост и
характерен синдром на абстиненция.
Ежегодно в Испания близо 5000 лица
започват да се лекуват от проблеми, свързани
със злоупотребата или зависимостта от
канабиса.

МИТ РЕАЛНОСТ
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“Той е
натурален,
безвреден
продукт”

Това, че е наркотик с естествен произход не
означава, че няма отрицателно влияние върху
здравето. Тютюнът също е натурален продукт,
но употребата му е една от основните
причини за смъртността по света.

“Канабисът има
терапевтични
свойства”

Медицинската употреба на канабиса се дължи
практически изцяло на това, че лекарствата са
получени в лаборатории, а не на хашиша или
марихуаната. Употребата на хашиш или
марихуана за рекреативни цели не води до
никаква терапевтична полза, нито предполага
някаква полза за здравето на лицата, които ги
употребяват, напротив, точно обратното.

“Канабисът е
наркотикът на
заетите и
прогресивните
личности.”

Канабисът способства за пасивно отношение
спрямо живота и социалните проблеми. Ако
наистина искаш да бъдеш солидарна личност,
има стотици проекти, на които можеш да
сътрудничиш. Покупката на хашиш или
марихуана единствено допринася за
обогатяването на все повече наркотрафиканти.

МИТ РЕАЛНОСТ
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6.
ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИТО НЯКОИ
МЛАДЕЖИ УПОТРЕБЯВАТ
КАНАБИС И СЪВЕТИ ДА НЕ ГО ПРАВЯТ

Защото всички го
правят, за да са
модерни

Ако наистина искаш да следваш модата
направи като много подрастващи, които не
употребяват хашиш или марихуана. На всеки
младеж, който употребява тези субстанции
има поне трима, които не го правят.

За да се
забавляваш,
да танцуваш

Въпреки, че се опиват да “продават” хашиша
и марихуаната като безобидни наркотици,
които помагат на младежите да си прекарват
добре, истината е че обикновено употребата
им причинява пасивност, сънливост и апатия.
Какво му е забавното на това?
Канабисът е несъвместим с развлечението и
не спомага за по-добри социални отношения,
тъй като много младежи отхвърлят
употребяващите наркотици.

От любопитство,
за да получат
нови усещания

Сега вече познаваш ефектите и симптомите,
които причиняват производните на канабиса.
Не изглежда твърде интелигентно да имаш
такива неприятни усещания, нито да правиш
опасни неща само за да опиташ.

ПРИЧИНИ ДА
УПОТРЕБЯВАТ ... И СЪВЕТИ ДА НЕ ГО ПРАВЯТ
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За да се
отпуснеш и
забравиш
проблемите

Защото не могат
да се спрат да го
правят

Избягвай да се получи при теб така, както е
станало при много хора употребяващи
канабис, които прогресивно и без да го
осъзнават са стигнали дотам, че имат нужда
да употребяват хашиш или марихуана за да се
справят с неприятното усещане, което имат
когато не го правят. Не се оставяй да се
“закачиш” за някой наркотик.

БЪДИ ИНТЕЛИГЕНТЕН И НЕ
ПОТРЕБЯВАЙ ХАШИШ ИЛИ

МАРИХУАНА:
УПОТРЕБАТА НА ТЕЗИ СУБСТАНЦИИ, КАКТО
И НА ОСТАНАЛИТЕ НАРКОТИЦИ, ВОДИ СЪС

СЕБЕ СИ ТЕЖКИ РИСКОВЕ ЗА ТВОЕТО ЗДРАВЕ
И ТВОЕТО АДЕКВАТНО ЛИЧНОСТНО

И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ.

ПРИЧИНИ ДА
УПОТРЕБЯВАТ ... И СЪВЕТИ ДА НЕ ГО ПРАВЯТ

Да употребяваш канабис за да се отпуснеш
или за да избегнеш личните или семейни
проблеми няма да ти помогне да ги
разрешиш. Напротив, имаш риск да възникне
един нов и тежък проблем какъвто е
зависимостта от тази субстанция.
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А) ОТХВЪРЛЯЙ НАТИСКА ОТ СТРАНА НА ТВОИТЕ
ПРИЯТЕЛИ ДА УПОТРЕБЯВАШ КАНАБИС

Когато твоите приятели те карат да пробваш хашиш или
марихуана им кажи за причините, поради които си решил да
не употребяваш канабис, нито някакъв друг наркотик,
имайки предвид, че трябва да се чувстваш много горд с
това. Можеш просто да им кажеш, че не искаш да
употребяваш никакви субстанции, които могат да увредят
твоето здраве и че не се нуждаеш от наркотици, за да се
забавляваш и да си изкараш добре.
Ако си наясно, че не трябва да употребяваш наркотици, бъди
твърд в твоето решение и изисквай от останалите уважение
към решението ти. Мисли, че никой, който наистина си
заслужава да ти бъде приятел или който наистина те обича
няма да те накара да употребяваш наркотици или да правиш
неща, които ще се окажат опасни и ще те увредят.

Б) НЕ СЕ ОСТАВЯЙ ДА ТЕ МАНИПУЛИРАТ,
БЪДИ ИНФОРМИРАН ЗА ИСТИНСКИТЕ
ЕФЕКТИ ОТ ХАШИША И МАРИХУАНАТА

Както знаеш има лица, които защитават употребата на
хашиш или марихуана и които се опитват да създадат
положително мнение сред подрастващите и младежите в
полза на тези субстанции, като разпространяват различни
митове или образа на листа марихуана на различни
предмети (дрехи, аксесоари и др.). Те се стремят ти да
бъдеш толерантен към тяхната употреба, да не обръщаш

7.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ДА
ИЗБЯГВАШ КАНАБИСА
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внимание на факта, че някои твои приятели ги употребяват,
или да игнорираш рисковете, които предполага тяхната
употреба.
Запомни, че решенията, които вземаш през живота си, и по-
специално тези, които пряко засягат здравето и
благополучието ти, трябва да са основани на проверени и
истински факти. НЕ СЕ ОСТАВЯЙ ДА ТИ РАЗКАЗВАТ
ПРИКАЗКИ. Запознай се с истинските ефекти от хашиша или
марихуаната и рисковете, които води след себе си тяхната
употреба и поддържай ясна позиция на отхвърляне на
употребата им: НЕ ИГРАЙ ИГРАТА НА НАРКОТРАФИКАНТИТЕ.

В) НАУЧИ СЕ ДА СЕ ИЗПРАВЯШ СРЕЩУ ПРОБЛЕМИТЕ
Ако имаш някакъв проблем, който специално те притеснява
(с твоето семейство, приятели, в училище и др.), трябва да
знаеш, че да го избягваш употребявайки наркотици не е
начин да се справиш с него, напротив само ще го утежниш.

Проблемите не се решават сами и най-добрия начин да ги
решиш е да прочистиш мозъка си. Помисли за възможните
решения, говори за тях с родителите си, учители си или
поискай помощта на някой професионалист (училищния
психолог и др.). Ще видиш как много от ситуациите, които
може да изглеждат неспасяеми или те притесняват
извънредно много, имат решение.
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ЗАЩИТАВАЙ ТВОЕТО ПРАВО ДА БЪДЕШ
РАЗЛИЧЕН, ДА ПАЗИШ ЗДРАВЕТО СИ

ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС ИМА СВОЯ ЛИЧНОСТ, СВОИ ИДЕИ
И СЕ ИДЕНТИФИЦИРА С ЦЕННОСТИ И СТИЛ НА

ЖИВОТ, КОИТО НИ ПОМАГАТ ДА РЕШИМ КОЕ Е ОНОВА,
КОЕТО НАИСТИНА Е ВАЖНО И ЗАРАДИ КОЕТО СИ

СТРУВА ДА ПОЛАГАШ УСИЛИЯ.

НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАЙ С ТОВА ДА ПРАВИШ
НЕЩАТА САМО ЗАЩОТО ДРУГИТЕ

ГИ ПРАВЯТ ИЛИ Е МОДЕРНО.

ЗАПОМНИ:
АКО ИСКАШ ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА СЕБЕ СИ

(ТЯЛОТО И ИНТЕЛЕКТА СИ), ДА СЕ ЧУВСТВАШ
ДОБРЕ, ДА БЪДЕШ ДИНАМИЧНА И АКТИВНА

ЛИЧНОСТ, ДА СЕ НАСЛАЖДАВАШ И ЗАБАВЛЯВАШ
С ДРУГИТЕ МЛАДЕЖИ, КАНАБИСЪТ МОЖЕ ДА СЕ
ПРЕВЪРНЕ В СЕРИОЗНА ПРЕЧКА ПО ТВОЯ ПЪТ.

ТИ РЕШАВАШ
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8.
КЪДЕ МОЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ
ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩ

НЕ СЕ КОЛЕБАЙ
АКО ИМАШ НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ С КАНАБИСА

ПОИСКАЙ ДА ТЕ ОРИЕНТИРАТ И ДА ТИ ПОМОГНАТ
ДА ГО ПРЕОДОЛЕЕШ.

Консултирай се със Службата за ориентация към
твоят образователен център.

Също така можеш да получиш повече информация
на уеб сайта на Регионалната комисия по

наркотиците: www.jcyl.es/crd, където се намира
наръчника със средства срещу дрогата.

ЗАПОМНИ, ЧЕ НЕ СИ САМ.
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