
Léčiva a návykové látky



Léčiva

 Léčiva jsou látky, které slouží k léčbě, 
zmírnění, prevenci, případně diagnóze 
choroby.



 K léčení se používají  látky získávané z přírody
a látky vyráběné průmyslově. 

 Při použití léčiv si musíme být vědomi, že 
některé chemické látky mohou v určitých 
množstvích léčit, avšak ve větším množství 
mohou zdraví poškozovat. 



 V současném lékařství se používá mnoho 
léků vyráběných farmaceutickým 
průmyslem.Častose třídí do skupin
podle účinku. Například: 

 Chemoterapeutika

 Analgetika

 Anestetika

 Sedativa a hypnotika



Chemoterapeutika jsou látky, které 
jsou účinné proti virům, bakteriím, plísním 
a prvokům způsobujícím nemoci člověka. 

 Tyto látky usmrcují nebo alespoň zastavují 
jejich množení. 

 V těle člověka však nemají podstatné 
škodlivé účinky. Nejznámější z nich jsou 
sulfonamidy a antibiotika.



 Anestetika jsou znecitlivující látky, 
které tlumí činnost nervového systému. 
Používají se k řízené ztrátě vědomí 
(narkóze) při operačních zákrocích a k 
místnímu znecitlivění při drobných 
chirurgických zákrocích nebo zraněních 
(např. prokain nebo dnes často používaná 
mast Mesocain). 



 Analgetika jsou látky, které tlumí 
bolest, aniž by způsobily ztrátu vědomí 
(např. Paralen, Brufen, Ibuprofen). 
Nejznámější z nich je lék Paralen, který 
kromě toho snižuje horečku a působí proti 
zánětům. Složkou některých léčiv proti 
bolesti je kodein, který je však návykovou 
látkou.



 Sedativa a hypnotika jsou látky, které 
mají buď uklidňující účinek (sedativa), 
nebo vyvolávají spánek (hypnotika).



Návykové látky

Návykové látky a jejich dopad na 
zdraví člověka

 O tom, že drogy jako skupina chemických 
látek ohrožují zdraví jednotlivce, není 
třeba nikoho přesvědčovat. 

 Změny způsobené přímým působením 
drog jsou nevratné a trvale poškozují 
zdraví člověka.



Závisloti dělíme na:

 A) Psychická závislost 

 B) Fyzická závislost 



Účinky některých drog

 HAŠIŠ A MARIHUANA(konopné drogy) :zánět dýchacích cest, zhoršená paměť a 
pozornost, úzkosti, panika, riziko rakoviny je 5-10krát větší než u nikotinu…

 HEROIN :závislost i po kratším užívání, utlumění dýchacího systému může vést až k 
zástavě dechu, oslabuje imunitní systém, velká náchylnost k infekčním 
onemocněním, velké riziko předávkování, nitrožilní aplikace s sebou nese velká rizika 
- HIV, otrava krve, žloutenka….

 KOKAIN :značná úzkost a stihomam, silný úbytek na váze, změny osobnosti, silné 
kolísání nálad, enormní povzbuzení a hyperaktivita, při které člověk sám sebe špatně 
zvládá…

 LSD :deprese a úzkosti, dlouhodobé užívání může vést k rozvoji skryté duševní 
poruchy a narušené vnímání

 EXTÁZE :zhoršení paměti, emoční otupění, snižuje křečový práh a může vést k 
záchvatům křečí, při doznívacím účinku se narkoman dostane do depresivních nálad, 
které mohou vést k sebevražedným tendencím

 PERVITIN :navozuje stavy toxické psychózy, srdeční a neurologické obtíže, zhoršená 
koncentrace a paměť, rizika spojená s nitrožilním užíváním ( HIV, žloutenka ).



 Děkuji za pozornost
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