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InformaţIIle dIn acest plIant datele IunIe 2011.thIs afIsul este destInat utIlIzato-
rIlor şI scopul lor relatIves.the dIn acest plIant nu este nIcI de a încuraja şI nIcI 
nu descuraja utIlIzarea de substanţe psIhoactIve: acesta are ca scop furnIzarea de 
InformaţII clare şI precIse pentru a reduce efectele negatIve legate de utIlIzarea2



Căutarea plăcerii, a performanţei, a ceremoniei de iniţiere...
 
numeroase motive care pot  împinge pe cineva să aleagă să consume 
substanţe psihoactive (droguri legale, droguri ilegale, medicamente ...), 
Dar nicio consumaţie nu este fără risc !

Dacă vă decideţi să consumaţi, acest pliant vă poate aduce informaţii.

Consumul de substanţe psihoactive nu atrage după sine neapărat probleme de 
sănătate sau comportament, el se înscrie de multe ori ca un «moment» al vieţii. 
Aceasta înseamnă utilizarea experimentală sau ocazională.

El se poate transforma în consum dăunător şi cauza daune psihologice, fizice 
şi sociale pentru  consumator sau pentru mediu. Se vorbeşte despre utilizare  
nocivă sau abuz atunci când se constată următoarele :

* Utilizarea produsului în situaţii periculoase pentru sine sau pentru ceilalţi 
(conducerea unui vehicul,...)

* Infracţiuni repetate (violenţă ,...) asociate cu utilizarea unui produs

* Probleme personale, de sănătate sau sociale, cauzate sau exacerbate de utilizarea 
de produse (degradarea relaţiilor de familie, afective, profesionale,...)

* Incapacitatea de a se lipsi de un produs timp de mai multe zile sau pentru anumite 
activităţi.

Etapa de dependenţă se stabileşte în cazul în care utilizatorul nu poate trăi fără 
a consuma unul sau mai multe produse fără a fi ameninţat de suferinţă fizica sau 
psihică. Viaţa lui de zi cu zi este axată pe luarea produsului, aceasta înseamnă că a 
devenit dependent..

Fii deci vigilent, fii atent la consum !

                         Pentru femeile gravide, orice consum de drog, legal sau ilegal, poate avea consecinţe 
grave asupra fătului şi dezvoltarea viitoare a copilului !

ATENTIE !)
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Iată câteva idei pentru a vă ajuta să vă situaţi :

Dacă doriţi un bilanţ, puteţi contacta o asociaţie, un medic sau o altă 
persoană calificată în care aveţi încredere (a se vedea lista de contacte la 
sfârşitul broşurii).

* Nu pot să merg la distracţie fără să iau 
produse, m-aş plictisi prea tare acolo.

* Iau sistematic mai multe produse în 
timpul nopţii, indiferent de care, în funcţie 
de ce se găseşte.

* Nu pot refuza atunci când mi se oferă un 
produs.

* La distracţie, mă gândesc mai mult cum 
să mai iau un produs decât să profit de ceea 
ce am luat deja.

* Chiar dacă nu sunt în cea mai bună 
dispoziţie (starea de spirit, anturajul, ...), 
consum ori de câte ori am ocazia.

* Chiar dacă mă simt rău cu un produs, îl 
iau în continuare.

* Consumul meu depăşeşte week-end-ul 
şi distracţia.

* Nimic nu mă motivează mai mult, aştept 
doar sfârşitul de săptămână.

* Am abandonat treptat toate activităţile: 
culturale, sportive…

* Prietenii mei sunt toţi consumatori ca şi 
mine; ceilalţi nu mă interesează.

* Prietenul/prietena meu/mea îmi face 
observaţii cu privire la consum, este o sursă 
de conflicte între noi.

* Se întâmplă uneori să am crize de 
anxietate, fără să ştiu de ce.

* Mi se spune că sunt iritabil, uneori 
paranoic.

* Nu pot dormi.

* Mă îmbolnăvesc repede (răceli, bronşită 
etc ...).

* Sunt mereu obosit...

* Am pierdut mult în greutate.

* Mi-este greu să mă concentrez pe o 
singură activitate: muncă, lectură…

* Dorinţa şi performanţa mea sexuală sunt 
în scădere…

* Am probleme ginecologice: menstruaţii 
neregulate, infecţii micotice repetate, 
iritaţii, infecţii  urinare…

4

DE CÂTEVA SĂPTĂMÂNI, DE CÂTEVA LUNI, DE MAI MULŢI ANI, 
CONSUMAŢI PRODUSE ÎN MOD MAI MULT SAU MAI PUŢIN 
REGULAT ÎN FUNCŢIE DE PERIOADE. 
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În materie de utilizare a produselor psihoactive, legislaţiile variază în funcţie de ţară 
în Europa.

Este deci important să te informezi bine înainte de a trece graniţele, pentru că 
ceea ce este permis sau tolerat într-o ţară poate să nu fie în ţara vecină ! 

Alcoolul si tutunul sunt singurele produse a căror utilizare şi deţinere sunt legalizate 
în toate ţările din Europa, dar şi aici, atenţie la trecerea frontierei. Cantităţile sunt 
limitate (a se vedea legislaţia ţării în care intraţi).

Pentru celelalte produse, să ştiţi că aproape toate ţările interzic consumul şi deţinerea 
acestora. Sancţiunile sunt diferite de la stat la stat : de la amendă până la închisoare, 
trecând prin obligaţia condiţionată de îngrijire.

În sfârşit, să aveţi tot timpul în minte faptul că comerţul cu aceste produse este interzis 
în toată Europa.

“Alcoolul la volan” :
Procentul maxim permis de alcool în sânge, de asemenea, variază în funcţie de 
legislaţia din fiecare ţară.
Estonia, Ungaria, Letonia, Republica Cehă, România şi Slovacia nu permit nicio prezenţă 
de alcool în sânge în timp ce conduceţi un vehicul

LEGISLATIA ÎN EUROPA)
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CÂTEVA SFATURI PENTRU A 
REDUCE RISCURILE

A avea valori de referinţă, a fi cât mai informat posibil, a cunoaşte factorii de risc şi  
efectele, sunt nişte atuuri bune pentru a evita problemele.

Fiţi vigilenţi în atitudinea faţă de produsele pe care le-aţi putea consuma. 

Nu uitaţi : consumul de droguri afectează conştiinţa şi vă face să uitaţi de multe ori unele 
reguli de precauţie: relaţii sexuale neprotejate (riscul de contractare a HIV, a hepatitelor şi 
a altor infecţii cu transmitere sexuală), conducerea periculoasă a vehiculului etc. În plus, 
orice consum de substanţe psihoactive poate cauza sau agrava problemele psihologice.

Dacă decizi să consumi, evită să faci acest lucru atunci când eşti singur(ă).
Înconjoară-te de prieteni care te pot sprijini, fără să consume neapărat şi să-ţi ofere în 
special consiliere cu privire la utilizări, la produse şi la riscuri.

Încearcă să înţelegi ceea ce faci, pune-ţi întrebări, vorbeşte despre asta cu anturajul tău. 
Fii atent la ceea ce cumperi. 

Discută cu oamenii în care ai încredere, care au experimentat deja  substanţele, mai ales 
pentru un produs pe care nu-l ştii, şi ia-l într-un context sigur. Înainte de a pleca, oferă-ţi 
o masă echilibrată.

Consumul la  perioade scurte în cursul aceleiaşi seri creşte riscul de supradoză ! Ia pauze, 
schimbă universul, ieşi la aer în mod regulat (atenţie la frig). 

Evită să consumi în acelaşi timp mai multe substanţe diferite (a se vedea secţiunea Mix de 
droguri). Majoritatea produselor sunt amestecate cu substanţe necunoscute. Fracţionează 
dozele, măreşte intervalele dintre doze, în special în cursul primelor dăţi, acest lucru va 
permite limitarea daunelor în caz de surpriză.

Bea apă în mod regulat, dar nu în cantităţi mari dintr-o dată. Nu te urca la volan în nici un 
caz, aminteşte-ţi că eşti într-o stare modificată a conştiinţei. Dacă nu te simţi bine, caută 
ajutor rapid. 

ATENŢIE : unele produse sunt anestezice şi te împiedică să simţi durerea pentru moment.
Efectele drogurilor te pot face să uiţi să ai grijă de tine şi de partenerii tăi. În orice caz, nu 
uita sa foloseşti prezervativele (masculine sau feminine) şi gel lubrifiant pe bază de apă în 
cantitate suficientă. Aminteşte-ţi că trebuie să păstrezi un minim de luciditate.

ÎN TIMPUL

ÎNAINTE
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Coborârea poate fi dificilă: depresie, anxietate, paranoia, disconfort. Pentru a limita neplăcerile,  
prevede un timp de odihnă înainte de reluarea oricărei activităţi şi asigură-te de acest lucru înainte 
de a planifica distracţia; înconjoară-te de oameni de încredere, hrăneşte-te şi bea apă. 

Mănâncă fructe şi bea suc de fructe cu vitamine pentru a compensa cheltuiala de energie pe care 
tocmai ai făcut-o. Găseşte un loc mai aerisit, mai convivial şi chiar mai confortabil, cu o atmosferă 
care să conducă la relaxare.

ATENŢIE :  în timpul coborârii, dacă iei un produs pentru a «reveni» (alcool, ecstasy, amfetamine ...) 
acesta creşte şi mai mult epuizarea organismului, riscul de supradoză sau de «bad trip» şi agravează 
inconvenientele coborârii finale. De asemenea, dacă iei un produs de tip relaxare (opiu, heroină, 
metadonă, Subutex ® sau Skenan ®) pentru a reduce efectele neplăcute ale coborârii, aceasta te 
expune la aceleaşi riscuri ca şi primele, ca să nu mai menţionăm faptul că aceste produse prezintă 
un risc ridicat de dependenţă şi de deprimare respiratorie.

Este mai bine să răreşti experienţele de consumator lăsând să treacă între ele mai multe săptămâni. 
Evită să consumi în fiecare week-end, deoarece s-ar putea să fii din ce în ce mai nemulţumit de 
efecte şi, prin urmare, tentat să creşti dozele. 
Riscurile fizice, de depresie şi de dependenţă vor deveni şi mai importante. Acordă o atenţie 
deosebită la singurătate şi retragere în sine. 

Nu conduce sub influenţa oricărui fel de produs. Cere să fii condus de către o persoană care nu a 
consumat. Nu începe imediat o activitate de răspundere sau de risc.

DUPA
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RISCURILE LEGATE DE  
MODUL DE CONSUM

Uită-te la rănile de pe buze înainte de a «face un tur» ; riscul de contaminare virală (VHC 
în special), prin sânge există. Inhalarea fumului rezultat prin ardere este un factor de risc 
pentru multe tipuri de cancer, boli cardiovasculare şi ale căilor respiratorii.

Doze repetate de anumite produse, cum ar fi cocaina irită puternic mucoasa nazală. Poate 
provoca frecvent leziuni care nu sunt vizibile (sângerare micro), dar suficiente pentru a 
transmite virusul hepatitei, inclusiv VHC. 

În contact direct cu sângele, hepatita C este într-adevăr, mult mai transmisibilă decât  
virusul SIDA. În plus, poate supravieţui foarte mult timp în aer liber. Nu împărţi şi nu schim-
ba cu nimeni paiul tău, şi nici orice alt material. Asigură-te de curăţenia obiectelor folosite 
pentru a face un pai, precum şi suportul liniilor : evită folosirea bancnotelor, a hârtiilor 
găsite sau murdare, a marginilor de toaletă ... Dacă ai un pai special pentru trasul pe nas, 
nu uita să-l cureţi sistematic.

Striveşte cât mai fin posibil produsul. Clăteşte-ţi bine nasul cu apă înainte şi după fiecare 
tras. Schimbă nara în mod regulat. Cu timpul, trasul pe nas poate duce la perforarea sep-
tului nazal. Durerea simţită în momentul prizei este un semn de avertizare care nu trebuie 
trecută cu vederea.

În fine, aminteşte-ţi că trasul pe nas nu împiedică în nici un caz supradozele şi intoxicarea.

Dacă injectezi produsele, nu împărţi şi nu schimba niciodată nici un material de injectare 
(seringi, vată, apă, lingură ...) din cauza riscului de transmitere a bolilor (HIV, hepatita C ...).

Foloseşte întotdeauna pentru fiecare injecţie material steril şi nou. Spală-te pe mâini cu 
săpun înainte de a pune mâna pe materialul steril. Foloseşte apă sterilizată sau fiartă, dar 
niciodată pe cea de la toaletă. Dacă dezinfectezi locul de injectare cu un tampon cu alcool, 
aceasta îţi permite să te protejezi la maximum de riscul de infecţie.

După injectare, menţine un tampon de vată curat şi uscat pe locul injectării timp de cel 
puţin 30 de secunde. În lipsa unui recipient închis de recuperare a seringilor în apropiere, 
neutralizează  echipamentul utilizat şi aruncă totul (seringa, punga, tamponul de vată şi 
apa), într-o cutie de aluminiu pe care o striveşti şi o arunci în tomberonul de gunoi.

TRASUL PE NAS (PRIZATUL)

FUMUL

INJECTIA)
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MIX DE DROGURI
Policonsumul (amestec, cocktail, drug mix ...) nu este echivalent cu adăugarea simplă a 
produselor consumate, ci înseamnă, de asemenea, noi efecte şi riscuri noi despre care nu 
se ştiu prea multe.

În cele mai multe cazuri, consumatorii combină mai multe produse pentru a spori efectul 
principal al unui produs, pentru a produce un efect nou sau suplimentar, sau dimpotrivă 
pentru a atenua efectele negative ale unui produs sau pentru a controla o coborâre.

Unele persoane folosesc, de asemenea, un consum de produs de bază, fie «cultural»  
(alcool, canabis, cafea ...) fie terapeutic (tratament psihiatric, tratament de substituţie ...), 
sau chiar sunt dependente de un produs pe care îl iau zi de zi (heroină, cocaină ...). Pentru 
a se distra, ei vor adăuga la acest consum de bază produse care par mai potrivite pentru 
obţinerea efectului dorit (stimulent, halucinogen ...).

Alţii vor lua tot ceea ce iese în cale pentru a fi high... sau au o mulţime de prieteni foarte 
generoşi care le oferă ba o linie de coke, ba un ¼ de ecstazy, şi ei nu ştiu să spună nu.

Este imposibil să explici toate riscurile asociate cu diferitele combinaţii, cele mai multe 
sunt încă necunoscute. 

Un lucru este cert : faptul de a amesteca drogurile este mai riscant decât să iei unul sin-
gur. Acesta este motivul pentru care majoritatea accidentelor (mortale) observate sunt  
datorate amestecurilor.

* Amestecul de droguri ale căror efecte sunt antagoniste şi, prin urmare, se anulează 
reciproc : de exemplu, MDMA /cocaină. Efectele sunt mascate şi pot împinge la un  
supra-consum pentru a simţi efectele aşteptate, crescând astfel riscul de supradoză.

* Combinarea a 2 produse generatoare de deprimare respiratorie sau a 2 produse 
care încetinesc ritmul cardiac (de exemplu: ketamină + heroină sau alcool = accidente  
observate în mod regulat) : risc semnificativ de pierdere a cunoştinţei şi deprimare respi-
ratorie, deoarece acelaşi risc este cumulat. 
ATENŢIE :  Nu trebuie amestecat GHB + alcool : risc foarte ridicat de comă.

* Combinarea unui stimulent şi a unui relaxant (cocaină + heroină) : riscul de aritmie 
cardiacă, care poate provoca stop cardiac.

* Luarea unui ecstazy sau a unui LSD şi fumatul unui joint sau inhalarea de protoxid de azot 
pentru a accelera starea de euforie sau pentru a amâna coborârea. Acesta poate provoca, 
de asemenea, o plăcere extrem de puternică care poate duce la leşin sau la «bad trip».

* Amestecul de speed sau de cocaină cu ketamină pentru a pluti şi a rămâne totuşi 
dinamic. Ketamina produce pierderea controlului mişcărilor şi anulează durerea, iar  
speed-ul creează dorinţa de mişcare, astfel încât în   cele din urmă creşte riscul de accidente.

Dar lista completă este mult prea lungă şi mai ales nu este cunoscută pentru că sunt puţine 
studii efectuate pe aceste subiecte! În plus, efectele pe termen lung rămân, de asemenea, 
un mister.
Ai grijă de tine şi întreabă-te ce fel de plăcere cauţi pentru a te distra. Nu înseamnă că 
dacă iei un pic din toate (ba chiar prea mult din toate), vei şi putea obţine această plăcere.

RISCURILE

PRINCIPALELE PRObLEME CAUZATE DE 
AMESTECURI SUNT URMATOARELE :
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ALCOOLUL

Alcoolul provine din fermentarea sau distilarea de fructe, legume, cereale. 
Acesta este conţinut în băuturile alcoolice, în doze mai mult sau mai puţin puternice.

Alcoolul stimulează, relaxează şi anulează inhibiţiile. Oferă o stare de beţie.

Peste cele 2 pahare standard pe zi, în medie, pentru femei şi 3 pahare standard 
pe zi în medie pentru bărbaţi, creşteţi riscul de cancer, boli cardiovasculare şi ale  
sistemului nervos şi de ciroză hepatică. 

Alcoolul poate duce la pierderea controlului de sine (violenţă, accidente, riscuri de 
natură sexuală) şi provoca somnolenţă, tulburări gastrice, vărsături, şi comă alcoolică. 
Beţiile repetate, consumul cronic de alcool pot deveni periculoase şi pot conduce 
foarte rapid la o stare de dependenţă. 

Conştientizarea, o cerere de ajutor şi o schimbare în comportament pot face ca, în 
unele cazuri, să se evite trecerea la dependenţă.

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE

             Cele mai frecvente sechele după consumul de alcool sunt «mahmureala»,
greaţa,  durerile de cap, oboseala şi uneori depresia. Nu este recomandat să se consume  
alcool în caz de hipertensiune arterială, epilepsie, probleme de ficat (hepatite, ...).  
Amestecurile cu anumite medicamente (sedative, analgezice şi anestezice, tranchilizante şi 
opiacee), dar şi cu drogurile ilicite (cocaina, amfetamine, ecstasy, ketamina) cresc riscul. In-
compatibilitate totală cu GHB (a se vedea capitolul GHB). Evită să urci la volan atunci când 
ai băut (a se vedea p. Legislaţia în Europa). Pentru femeile gravide, orice consum de alcool 
poate cauza malformaţii fetale şi retard psihomotor la copil.

ATENTIE !)
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AMFETAMINELE, 
SPEED, CRISTAL . . .

Amfetaminele sunt stimulente psihice puternice şi se prezintă sub formă de pastile de 
înghiţit, praf de tras pe nas sau de înghiţit sau cristale de inhalat. Familia amfetaminelor 
este foarte largă şi diferitele derivate nu produc întotdeauna exact aceleaşi efecte.  
Speed-ul este amfetamină tăiată cu alte substanţe (cafeină, lactoză, paracetamol ...).
Cristalul este un derivat de amfetamină (metamfetamină) cristalizat, cunoscut de  
asemenea, sub numele de «ice». El se prezintă sub formă de cristale albe sau galbene, sau  
pulbere cristalină. Caracteristica sa este că poate fi fumat. Sub formă de comprimate, este 
numit «yaba».

Stimulant, Speed-ul înlătură senzaţia de oboseală, de foame, de sete şi dă impresia că eşti 
invincibil. Pe cale orală, primele efecte apar după o jumătate de oră, mai rapid pe cale 
nazală. Efectele durează mai multe ore.
Efectele cristalului sunt mai violente şi se manifestă la câteva secunde numai după ce 
ai fumat : o euforie («rush»), un sentiment de atotputernicie fizică şi mintală, impulsuri 
sexuale puternice care apar la scurt timp după administrare. Efectele cristalului pot dura 
aproximativ zece ore.

În timpul unei seri, consumatorii de amfetamină au adesea nevoia imperioasă de a repeta 
prizele la intervale scurte («run»), pentru a simţi din nou şi a reînnoi efectele căutate. 
Încleştarea maxilarelor, riscul de hipertensiune arterială şi deshidratare, ba chiar de  
hipertermie, sunt efectele care se prezintă încă de la prima priză.
«Coborârea» este deosebit de lungă şi puternică, însoţită de mare oboseală, anxietate sau 
chiar de crize de anxietate şi paranoia.

Putem observa, de asemenea :
* cManifestări cardiace (palpitaţii, infarct miocardic) şi tulburări de comportament 
(scrâşnitul dinţilor, gesturi repetitive de aranjare a părului...),

*  o agresivitate extremă, tulburări psihiatrice (anxietate, crize de panică, comportament 
violent, delir, paranoia, halucinaţii), precum şi o epuizare psihică şi fizică, care pot duce la 
depresie,

*  o impotenţă cronică, ca urmare a pierderii dorinţei.

Amfetaminele provoacă foarte rapid o dependenţă psihologică importantă : oprirea lor 
devine extrem de dificilă. Izolarea şi desocializarea se pot instala atunci.

Consumul de amfetamine duce adesea la luarea alte substanţe :
*  fie pentru a contracara epuizarea efectelor (asociere cu cocaină, ecstasy, canabis, alcool ...),

*  fie pentru a reduce anumite simptome, cum ar fi insomnia sau depresia (asociere cu 
medicamente) sau impotenţa (asociere cu Viagra ®).

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE

                         Pentru toate aceste produse, riscurile sunt aceleaşi, dar puternic amplificate, 
în cazul cristalului.
ATENTIE !)
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CANAbIS

Este o plantă (cânepă indiană), care are o componentă, THC (tetrahidrocanabinol), cu 
proprietăţi psihoactive şi acţionează asupra sistemului nervos central. Acesta este în  
principal fumat (joint, pipă cu apă), dar poate fi, de asemenea, băut sau mâncat  
(space-cake) şi inhalat. Se prezintă sub formă de plantă uscată (iarbă, ganja), de răşină 
(shit, H, haşiş) şi de ulei.

Canabisul relaxează, destinde şi te face euforic. Acesta provoacă o modificare a percepţiei 
şi a atenţiei, stimulează pofta de mâncare, asociaţiile de idei ciudate şi comunicarea. 
Fiind un factor de dezinhibare, acesta poate promova socializarea şi relaţiile cu semenii.

Canabisul poate provoca efecte perturbatoare, şi chiar anxietate. Soiurile puternic dozate 
în THC (Skunk, de exemplu), amplifică aceste efecte. Acesta suscită la anumite persoane 
pierderea echilibrului şi riscuri rare de greaţă însoţite de ameţeli şi de transpiraţii reci, 
încetinirea reflexelor şi, la altele, excitare, anxietate.
Consumul regulat de canabis poate provoca o dependenţă psihică foarte greu de ges-
tionat. Ea poate provoca o scădere a memoriei şi atenţiei, o anumită apatie şi lipsă de 
motivaţie (pentru studii, muncă, familie, prieteni, sport). Tutunul este adesea amestecat 
cu canabis şi gudronul conţinut în fumul de tutun ca şi canabisul sunt cancerigene.

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE

                        Stările de anxietate pot evolua în adevărate crize de panică şi de paranoia la 
unii utilizatori. Uleiul şi soiurile cu un conţinut ridicat de THC sau modurile de consum 
prin care se creşte cantitatea ingerată dintr-o dată (bang, acvariu, «space-cake”...) pot să 
provoace halucinaţii auditive şi vizuale foarte perturbatoare şi să fie cauza unor «călătorii 
nereuşite» sau a unor intoxicaţii acute. Canabisul este, de asemenea, susceptibil să dezvăluie 
şi să agraveze manifestările de schizofrenie. Substanţa activă din canabis, THC-ul nu este 
eliminat din organism decât după mai multe săptămâni: astfel încât el poate fi detectat mult 
timp după priză.

ATENTIE !)
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COCAINA, CRACK-UL

Cocaina este un stimulent obţinut din frunze de coca. Cocaina se prezintă sub formă de praf 
alb (clorhidrat de cocaină). Cel mai adesea ea este trasă pe nas, dar este uneori injectată 
intravenos (shoot) sau fumată, în general sub formă de crack. Crack-ul (rock, pastă sau free 
base) este obţinut prin adăugarea de bicarbonat sau amoniac la clorhidratul de cocaină. 
ATENţIE : cocaina este adesea «tăiată» cu alte produse.

Cocaina produce creşterea ritmului cardiac, a respiraţiei şi a tensiunii arteriale.  
Starea de euforie intervine suficient de rapid, provocând impresia de energie şi de putere 
intelectuală. Cocaina poate să dea iluzia unei vigilenţe sporite şi să facă să nu se mai simtă 
oboseala şi şocurile fizice.
Efectele cocainei trase pe nas se fac simţite în 10 minute şi durează aproximativ 1 oră. 
Atunci când este fumată sau injectată, efectele sunt mai rapide, mai intense şi mai scurte, 
ceea ce conduce la un risc de dependenţă mai puternic.
Crack-ul este o formă adecvată pentru a fi fumată, efectele sale fiind mult mai intense decât 
cele ale cocainei, dar care apar mult mai rapid dar dispar mai repede (efectul «flash»).

Cocaina produce o contracţie a arterelor şi o hipertensiune arterială, care pot fi cauza unor 
accidente cardiace, accidente cardiovasculare şi cerebrale, afectează plămânii, muşchii şi 
rinichii. Luată în doze mari poate provoca febră, delir sau convulsii. Produs iritant, cocaina 
prezintă riscuri de degradare a pielii şi mucoaselor, apoi necroze (iritaţiile septului nazal 
sau mucoaselor anale, chiar sângerări, riscul de abcese la locul injectării). 
Consumul regulat poate duce la tulburări psihiatrice: modificări rapide ale dispoziţiei, an-
xietate puternică, mania persecuţiei, nebunie ... Dorinţa de a continua să consumi atât cât 
mai rămâne, de a relua, sunt semne de dependenţă psihologică .
Pentru femeile gravide, cocaina prezintă riscuri de malformaţii fetale.
Coborârea poate fi însoţită de crampe musculare, de o stare de epuizare şi de depresie ...
Toate aceste riscuri sunt mai mari în cazul în care cocaina este injectată sau consumată 
sub formă «de bază» (crack / free base). Atunci când este injectată, riscul de supradoză 
cu tulburări de ritm cardiac este foarte mare. Crack-ul provoacă daune rapide la nivelul 
creierului (paranoia, stări de suicid).

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE

         Consumul de cocaină este deosebit de periculos în caz de epilepsie, 
hipertensiune, astm, tulburări psihice, tulburări cardiace, probleme hepatice sau renale,  
diabet. Asocierea cu alcoolul creşte toxicitatea şi maschează influenţa alcoolului. Efectul pro-
dus de ecstasy este, de asemenea, mascat de acela al cocainei. De aceea, există un risc de 
supradozaj pentru a se obţine efectul dorit.
Utilizarea de stimulente sexuale, cum ar fi Viagra ®  sau Cialis® creşte riscurile cardiace.

ATENTIE !)
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ECSTASY, MDMA

MDMA este o substanţă care aparţine familiei amfetaminelor (metilen-dioxi-metamfe-
tamina). Numită ecstasy sub formă de comprimat şi de culoare variabilă (de multe ori 
marcată cu un logo), este foarte probabil să fie tăiată cu una sau mai multe molecule 
(amfetamine, cofeină şi diverse medicamente). MDMA poate fi, de asemenea, vândută 
sub formă de pudră sau capsulă.

Ecstasy stimulează şi relaxează, favorizează comunicarea şi empatia, şi provoacă o senzaţie 
de bunăstare. Poate sta şi la baza rezistenţei la somn şi la oboseală. 
Chiar dacă sporeşte senzualitatea, ecstasy poate să împiedice şi erecţia, precum şi  
orgasmul masculin sau feminin. Efectul intervine la o jumătate de oră - o oră după 
absorbţie. Efectul este maxim timp de 2 până la 3 ore, apoi scade în orele următoare  
(întoarcerea).

Acesta creşte ritmul cardiac şi temperatura corpului şi produce deshidratare. Poate deci 
provoca stare de rău, pierderea cunoştinţei, febră şi deshidratare acuta. Dar mai poate 
provoca şi greaţă, dureri de cap şi crampe musculare, anxietate, criză de panică, risc de ac-
cident psihiatric pentru persoanele vulnerabile. Amestecul cu alcool şi / sau medicamente 
creşte aceste riscuri.

ÎN CAZ DE CONSUM REPETAT :

Consumul frecvent poate provoca o stare de slăbiciune, cu scădere în greutate, depresie, 
toxicitate la nivelul ficatului şi o deteriorare a anumitor celule nervoase.

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE

                          Întoarcerea : în zile următoare, senzaţii de epuizare şi bruşte stări de depresie 
sunt destul de frecvente. Consumul de ecstasy este puternic descurajat în cazul unor probleme  
cardiovasculare, epilepsie, astm bronşic, hepatită, insuficienţă renală, diabet, tulburări  
psihologice; sau în combinaţie cu anumite tratamente medicamentoase.

ATENTIE !)
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G.H.b, G.b.L

GHB (gama hidroxibutirat de sodiu) este un anestezic vândut sub formă de pudră albă 
cristalină. Acesta este diluat într-un pahar cu apă şi se bea. Există, de asemenea, sub formă 
de lichid conţinut în fiole. 
Este incolor şi inodor. GBL, gama-butirolactonă, este un precursor chimic al GHB, acesta 
este metabolizat în GHB în organism. GBL este un produs chimic utilizat pe scară largă în 
industrie.

În doză mică, GHB provoacă euforie, empatie, o stare de dezinhibiţie, un efect de relaxare 
şi de hipersenzualitate. În doze mai mari, provoacă somnolenţă. Efectele sunt resimţite 
după 10 până la 20 de minute şi durează 2 până la 4 ore.

Fii foarte atent cu dozarea. Nu suntem niciodată siguri de conţinutul real de substanţă 
activă, inclusiv pentru dozele foarte mici. În caz de supradozaj, GHB provoacă greaţă, 
vărsături, hipotermie, spasme musculare, dificultăţi de respiraţie şi pierderea cunoştinţei, 
deprimare respiratorie, crize de epilepsie şi chiar comă care poate duce la deces.  
Există riscuri de amnezie care pot persista după consum.

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE

                       Nu consumaţi băuturi alcoolice înainte, în timpul şi după consumarea de GHB. 
ALCOOLUL ASOCIAT CU GHB PROVOACĂ COMĂ. Pentru aceleaşi motive, GHB nu trebuie 
amestecat cu tranchilizante (benzodiazepine, barbiturice, opiacee). Ca şi alcoolul, GHB 
provoacă o hipersenzualitate şi o scădere a vigilenţei, ceea ce face persoana respectivă 
vulnerabilă în prezenţa unor indivizi rău intenţionaţi: riscul de furt, de abuz sexual...

ATENTIE !)
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HEROINA

  Trasul pe nas nu protejează în caz de supradozaj: o cantitate excesiva, sau  
amestecul cu produse sedative, cum ar fi alcoolul, de exemplu, pot provoca o deprimare 
respiratorie potenţial mortală.

ATENTIE !)

Heroina (Doamna albă, pudră, brown, rabla) este un opiaceu puternic, obţinut din opiu 
(amestec natural extras din mac). Heroina se prezintă sub forma unui praf alb sau maro. 
Aceasta este injectată, fumată sau trasă pe nas.

Ca toate opiaceele, heroina este un analgezic puternic. Ea elimină durerea. Unii consu-
matori o utilizează ca un relaxant, anxiolitic sau antidepresiv. Când este injectată, heroina 
determină o creştere violentă a bunăstării. Iar efectele durează de la 2 la 6 ore, timp în care 
„începi să moţăi”, adică realitatea se estompează şi se instalează o stare de somnolenţă.

Efectul de «toleranţă» duce la creşterea dozelor şi la frecvenţa prizelor. 
Se instalează o dependenţă fizică după câteva săptămâni de consum zilnic. Sindromul de lipsă 
cauzează diaree, vărsături sau dureri musculare de îndată ce se estompează efectul produsului. 
Sevrajul («lăsarea») necesită asistenţă medicală, care nu exclude pe termen lung efectele 
secundare (insomnie, anxietate). Supradozajul asociat cu consumul de heroină este un risc 
major care poate provoca moartea. Ea apare atunci când se ia o cantitate de substanţă 
neobişnuită (heroină pură sau de calitate superioară aceleia utilizate înainte) sau după 
sevraj.
Consumul pe cale intravenoasă favorizează riscul de contaminare cu HIV şi hepatite (a se 
vedea capitolul privind injectarea).

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE
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KETAMINA

Keta, K, Special K, Kit-Kat: Aceasta este o pudră albă cristalină folosită ca anestezic uman şi 
veterinar. Sub această formă, ketamina este trasă pe nas, mai rar injectată.

Ketamina este un halucinogen. La doze mici, încă din primele minute, provoacă o stare 
de anulare a inhibiţiei, o schimbare de percepţie a corpului : plutire, anestezie, dar şi  
pierderea echilibrului şi sunete distorsionate. În doze mari, produce o disociere a trupului 
şi a minţii, ceea ce face dificilă sau imposibilă comunicarea cu ceilalţi. Halucinaţiile (vizuale, 
auditive, tactile) sunt, de aceea, puternice, cu unele conştientizări perturbatoare, sau chiar 
înfricoşătoare.

Efectul de anestezic poate împiedica conştientizarea unei dureri sau a unui şoc. 
Amestecurile cu alcool, heroină şi anumite medicamente sunt adesea cauza unei deprimări 
respiratorii. 
Crize de anxietate majoră şi de delir („bad-trip”), sunt posibile şi pot provoca o stare de 
confuzie, apropiată de demenţă, care uneori prezintă consecinţe psihiatrice acute, de 
durată.
Ketamina poate provoca, de asemenea, pierderi de memorie şi a noţiunii timpului. 
«Toleranţa» corpului la acest produs este foarte importantă, astfel încât, în cazul utilizării 
repetate, creşterea dozelor luate măreşte substanţial şi toate riscurile descrise deja.

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE

  La riscul de deprimare respiratorie, în caz de doză prea puternică sau de 
prize luate prea aproape una de cealaltă. O doză prea mare poate provoca, de asemenea,  
pierderea echilibrului şi o cădere bruscă şi periculoasă. Să nu stai, în niciun caz, de  
unul singur.

ATENTIE !)
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RESEARCH CHEMICALS (RC) 
si DROGURILE LEGALE
)

  Se ştiu încă foarte puţine lucruri despre efectele la termen scurt, mediu şi lung 
ale acestor substanţe, riscurile de supradoză şi interacţiunile cu alte produse. Faptul că unele 
produse sunt legale sau obţinute din plante nu înseamnă că ele sunt nepericuloase.

ATENTIE !)

RC-urile sunt substanţe care au fost sintetizate în ultimul deceniu, în cadrul cercetării 
ştiinţifice şi nu există decât foarte puţine informaţii sau deloc cu privire la efectele lor 
clinice la oameni sau animale.
Se numesc «droguri legale» substanţele legale (atenţie, legislaţia diferă în funcţie de 
ţară!) care conţin substanţe chimice diferite, plante şi extracte care produc efecte  
similare sau foarte aproape de drogurile ilegale. Mai multe RC-uri sunt droguri legale. 
Utilizarea acestor substanţe a crescut considerabil în ultimii ani din cauza statutului lor de 
droguri legale şi a căutării unei alternative la consumul de droguri mai răspândite (MDMA, 
cocaină, speed ...) şi, adesea, de o calitate foarte scăzută, deoarece au fost tăiate.

Multe RC-uri au efecte psihedelice : Bromodragonfly, DOC, DOB, 2C-B, E-2C, 2C-T-7, 
2C-Bfly, DMT, 5-MeO-DiPT, 5-MeO-DMT, DMT, DPT, Salvia Divinorum, LSA etc ... Acestea 
provoacă halucinaţii (vizuale, auditive, tactile) foarte puternice : hiperacuitatea vizuală, 
alterarea percepţiei (vizualizarea de imagini cu ochii închişi ...) sinestezia (vizualizarea mu-
zicii sub forma de culoare ...), depersonalizare, viziuni despre moarte („near-death expe-
rience”), …
Substanţe cum ar fi MBDB, MDAI, MDMAI, MDAT, 2CN, 4FMP, 5-IAI, ... vor avea efecte 
empatogene  apropiate de cele ale MDMA.
În fine, produse cum ar fi Mephedrone, 4-FA, Methylone, Butylone, Methedrone,  
Naphyrone, MDAI, MDMAI, MDAT, MDPV, DOB, etc ... vor avea efecte stimulatoare: 
senzaţia de bunăstare, creşterea performanţelor fizice şi intelectuale, dar şi tulburări de 
somn, pierderea poftei de mâncare, creşterea ritmului cardiac, a respiraţiei, a temperaturii 
corpului, deshidratare...

RC-urile şi drogurile legale reprezintă o piaţă foarte profitabilă. Multe laboratoare le  
produc cu metode de tip «low cost» şi fără nici un control asupra calităţii produsului 
final. Este frecvent ca pentru acelaşi produs (achiziţionat în acelaşi loc, cu acelaşi am-
balaj ...), compoziţia să fie diferită (după analiza făcută de un laborator independent). 
De aceea, atunci când este posibil, este mai bine să se analizeze produsul înainte de a-l 
consuma.
 
Fii atent la dozaje. Dacă efectele sunt aceleaşi ca şi la alte substanţe, asta nu înseamnă 
că şi cantitatea de ingerat trebuie să fie aceeaşi! Pentru unele dintre aceste substanţe, 
marja între o doză eficace şi o supradoză este foarte scăzută (câteva µg).
În cele mai multe cazuri, dozele active sunt foarte mici: 1,2, 10, 20 mg, ... Pentru a reduce 
riscul de supradozaj, este recomandabil să se dizolve în apă substanţa şi să se împartă 
volumul obţinut în numărul de părţi dorit. De exemplu, pentru a împărţi 100 mg de pro-
dus în 8 părţi, este mult mai precis să se dizolve produsul în 1L de apă şi să faci 8 părţi de 
125ml, mai degrabă decât să faci «aproximativ» 8 liniuţe.

EFECTELE

CE ESTE ACESTA ?

DAUNELE
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L.S.D. (Acid, Zahar, Trip)

)

  Efectele variază considerabil. Nu eşti niciodată sigur de conţinutul 
real de substanţă activă, inclusiv pentru doze foarte mici. Nu sta singur.  
Asocierea cu anumite antibiotice (Rulid ®, Josacine ®) este deosebit de periculoasă. 

ATENTIE !)

Halucinogen puternic, L.S.D. se prezintă sub forma unei sugative (hârtie îmbibată cu acid), 
cu un «micropunct» (care seamănă cu o bucăţică de mină de creion) sau, uneori, în formă 
lichidă.

L.S.D. provoacă modificări senzoriale intense, halucinaţii, hohote de râs necontrolat. 
Aceste efecte, mental foarte puternice, sunt dificil de descris şi foarte variabile de la o 
persoană la alta.

Plecarea şi întoarcerea pot fi foarte neplăcute. În aceste momente riscurile de „bad trip” 
sunt cele mai mari: anxietate, crize de panică, paranoia, fobii, stare de confuzie, chiar  
bufeuri delirante, accidente psihiatrice grave şi de durată.

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE
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POPPERS

  Asociat cu medicamentele pentru tratarea disfuncţiilor de erecţie, poppers 
provoacă riscuri de tulburări cardiace care pot fi mortale.
ATENTIE !)

Poppers sunt nitriţi, denumiţi astfel după sunetul de deschidere a primelor fiole  
disponibile, «pop». Sunt prizate direct din sticlă.

Efectul, un bufeu scurt, ameţitor şi stimulant (de la 30 de secunde la 2 minute)  
intervine practic imediat. Anulează inhibiţia, acesta provoacă o senzaţie de căldură 
interioară profundă şi o senzualitate exacerbată.

Poppers este răspunzător de eriteme (plăci de roşeaţă pe piele), dureri de cap care pot 
fi foarte severe, dar care sunt adesea de scurtă durată, creşterea tensiunii intraoculare, 
ameţeli şi tahicardie.
În caz de utilizare repetată la o distracţie de-o seară, se poate observa o stare de oboseală 
legată de scăderea oxigenării sângelui, care poate să meargă până la un aspect gri-albăstrui 
al pielii cunoscut sub numele de «cianoză» precum şi la apariţia unor cruste gălbui în jurul 
nasului şi a buzelor. Unii utilizatori au probleme trecătoare de erecţie.

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE
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TUTUNUL

   Spre deosebire de alte droguri, consumul de tutun expune anturajul tău la 
aceleaşi riscuri (fumatul pasiv), în special copiii şi femeile gravide (riscuri pentru ele, dar şi 
pentru copilul lor).

ATENTIE !)

Originară din America de Sud, această plantă este acum cultivată în întreaga lume. 
Una dintre componentele sale, nicotina, are proprietăţi psihoactive: acţionează asupra  
sistemului nervos central. Tutunul cel mai des fumat (ţigări, ţigări de foi, pipă, shisha), dar 
poate fi, de asemenea, pregătit pentru a fi mestecat sau prizat.

Acestea sunt aproape imediate: «de vioiciune» (se pot realiza mai rapid sarcini mentale 
simple), anxiolitice (starea de spirit este ameliorată) şi de tăiere a poftei de mâncare. 
Aceste efecte sunt uşoare şi nu perturbă activitatea utilizatorului.

La ardere, tutunul şi hârtia produc gudron care conţine mai multe substanţe  
cancerigene. Acestea sunt inhalate sub forma de picături microscopice (fum) şi pătrund 
adânc în plămâni. Fumul încetineşte fenomenul de purificare naturală a plămânilor favo-
rizând astfel bronşita cronică. Aceste gudroane acţionează lent şi pot cauza cancerul, chiar 
ani de zile după renunţarea la fumat.
În plus, monoxidul de carbon, sau CO, este produs în timpul arderii. El se fixează durabil 
în locul oxigenului în globulele roşii din sânge şi reduce capacitatea de oxigenare a or-
ganismului fumătorului. Devii mai puţin rezistent la efort, performanţele tale fizice sunt 
limitate.
În fine, fumatul expune la boli cardiovasculare, amplificate la femei, prin luarea de pilule 
contraceptive. Pentru bărbaţi, acest lucru poate cauza probleme de erecţie.
Nicotina contribuie la dezvoltarea dependenţei de tutun, recunoscută ca fiind foarte 
puternică. Câteva zeci de minute după ultima sa ţigară, fumătorul simte o senzaţie de 
lipsă: este tensionat, nervos, iritabil, nu se poate concentra. Îi este dificil să-şi stăpânească 
dorinţa de a lua din nou o ţigară.

CE ESTE ACESTA ?

EFECTELE

DAUNELE
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CONTACTE

Modus Vivendi
+ 32 26 44 22 00
www.modusvivendi-be.org

bELGIA

Check It ! 
+ 43 15 85 12 12
checkit@vws.or.at
www.checkyourdrugs.at

AUSTRIA

Drug Scouts
+ 49 34 12 11 20 22
drugscouts@drugscouts.de
www.drugscouts.de

GERMANIA

Techno Plus 
+ 33 60 38 29 719 
tplus@technoplus.org
www.technoplus.org

FRANTA

CHECK!N
+ 35 12 27 53 11 06
http://check-in.apdes.net
 check-in@apdes.pt

PORTUGALIA

Jellinek / Unity
+ 31 20 5901330
www.unity.nl
www.jellinek.nl

NETHERLAND

Energy Control
+34 902 253 600
www.energycontrol.org
info@energycontrol.org 

SPANIA

HT Lab
Department of General 
Psychology - University Of Padua
http://htlab.psy.unipd.it

PSF, Onlus  
+ 39 34 90 99 97 92 
psfitalia@gmail.com
www.psicologisenzafrontiere.org

ITALIA
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