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NARKOMANİYA NƏDİR?

NARKOMANİYA -  
sonu ölümlə nəticələnən xəstəlikdir.

Narkoman�yadan qorunmanın 
ən yaxşı yolu heç başlamamaqdır.



ASILILIQ YARADAN MADDƏLƏR

Bədən funks�yalarına mənfi təs�r göstərən 
ps�xotrop maddələr�n �st�fadəs�nə ara verən zaman 
getd�kcə orqan�zm�n narkot�k maddələrə tələbatı 

artır və həm�n şəxsdə kəsk�n zəhərlənmə 
müşah�də olunur.

•  Narkotik maddələr;

•  Tütün məmulatları;

•  Elektron siqaret və qəlyan;

•  Alkoqollu içkilər və s.



NARKOMANİYANIN FƏSADLARI

• Zehni funksiyalar geriləyir;

• Bədənə nəzarət funksiyası itirilir və koordinasiya pozulur;

• Qorxu və qəzəb hisləri güclənir;

• Yaddaş zəifləyir;

• Dəridə solğunluq, qırışıqlıq, qızartı və sızanaqlar yaranır;

• Nəfəs darlığı baş verir;

• Göz bəbəkləri genişlənir və ya daralır;

• Ürəktutma, koma və ya ölüm halları ilə nəticələnə bilər.



Dişlərin üzərində ərp və daş
yığılması nəticəsində ağız
boşluğu xəstəliklərinə və
xoşagəlməz qoxuya səbəb
olur

Ağciyər iltihabı və
bir çox respirator
xəstəliklərə
gətirib çıxarır.

Beyinə kifayət
qədər oksigenin
getməsinin qarşısını 
alaraq onun iş 
sistemini pozur.

Ağız və boğazda
xərçəng xəstəliyinə 
yol açır.

Yüksək qan
təzyiqi, qismən 
iflic və infarkta 
səbəb olur.

NARKOMANİYANIN İNSAN 
ORQANİZMİNƏ ZƏRƏRLİ
TƏSİRLƏRİ



RİSKLİ MÜHİTDƏN UZAQ OLUN! 

Yalnız müsbət vərdişləri olan şəxslərlə vaxt keçir -
 məyə çalışın.

Sizə və ya başqalarına zərər verə biləcək hər şeyə 
qəti şəkildə “YOX!” deyin.

“YOX!” deməyi öyrəndikcə insanda özünəinam və 
nəzarət duyğusu artır.

“YOX!” deyə bilməyən insan asılılığın ilk pilləsi olan 
sınaq təklifinə müqavimət göstərə bilməyəcəkdir.



DOĞRU BİLİNƏN YANLIŞLAR

YANLIŞ DOĞRU

İnsan zəif olduğu üçün narkoman 
olmur, narkoman olduqdan sonra 
zəif bir insana çevrilir.

Narkotik maddə istifadəsi dostluğu 
inkişaf etdirmir. Əksinə ailədən və 
dostlardan uzaqlaşdırır.

Narkotik istifadəçiləri çox vaxt 
maddə alışı üçün cinayət törədir 
və hətta dolayı yolla terrorçu 
qruplara daxil olurlar.

“Sənsiz bu yerin ləzzəti yoxdur”, 
“Getsən, səninlə bir daha 
danışmayacam”, “Nə olar, bir dəfə 
mənim xatirimə...” kimi ifadələrə 
inanmamalısan.

Əksinə, narkotik maddələr yeni 
problemlər və narahatlıqlar 
yaradır. Yuxusuzluq və əsəbilik 
kimi çox güclü psixoloji asılılıq 
simptomları meydana gəlir.

Yalnız zəif insanlar narkotik istifa-
dəçisi olur. Mənim iradəm güclüdür, 
mən narkotik istifadəçisi olmaram.

Narkotik maddə istifadəsi dostlar 
qazandırır, sosial əlaqələri artırır.

Narkotik maddələr sadəcə 
istifadəçiyə zərər verir.

Bir dəfədən heç nə olmaz.

Narkotik maddə istifadə etsən, 
özünü daha rahat ifadə edəcəksən 
və problemlərdən uzaqlaşacaqsan.







Narkomaniya müalicə oluna bilər! 













Qeyd



Qeyd






