Narkotyki a rozwój młodych ludzi

Uzależnienia występujące u osób młodych charakteryzują się inną
specyfiką niż u dorosłych. Bardzo ważnym negatywnym czynnikiem
w procesie rozwoju uzależnienia u osób młodych jest wpływ substancji
psychoaktywnych na wciąż rozwijający się organizm. Wszystkie środki
psychoaktywne oddziałują na układ nerwowy, wpływają na chemiczne
procesy mózgu, co w połączeniu z niedojrzałym układem nerwowym
powoduje większą skłonność do uzależnienia oraz większą skalę
negatywnych czynników, których skutki z uwagi na różnice osobnicze
mogą być odczuwane w różnym natężeniu przez całe życie.
Trudno wymieniać wszystkie występujące uzależnienia, natomiast można
pokazać wspólne ich cechy:
Po pierwsze to uporczywe dążenie do przyjmowania danej substancji lub
wykonywania pewnej czynności (wewnętrzny przymus),po drugie to
wykonywanie tych szkodliwych zachowań pomimo zauważalnych szkód
spowodowanych uzależnieniem, a po trzecie to występowanie przykrych
stanów psychicznych oraz dolegliwości fizycznych w okresach abstynencji
i uczucie ulgi wywołane przez przyjęcie środka lub wykonanie czynności.
Analizując problem uzależnień wśród młodzieży należy wspomnieć
o czynnikach chroniących przed zachowaniami problemowymi.
Do tych czynników zaliczamymiędzy innymi negatywny stosunek
środowiska rówieśniczego do używania narkotyków, adekwatną kontrolę
rodzicielską dotyczącą czasu spędzanego poza domem, wsparcie
emocjonalne ze strony matki i pozytywny kontakt z ojcem, kontrolę

środowiska i wytworzenie norm przeciwnych używaniu substancji
psychoaktywnych. Ważne jest także wsparcie emocjonalne ze strony
przyjaciół, posiadanie autorytetu i udział w zajęciach sportowych, jednak
w przypadku gdy te są negatywne, mogą stać się również zagrożeniem.
Czynniki te kształtują się na drodze rozwoju i socjalizacji, co pokazuje jak
ważna jest rola wychowawcza rodziny i środowiska w kształtowaniu
jednostki i jej odporności na negatywne zachowania.
Z uwagi na intensywny proces wzrostu i kształtowania się młodej osoby,
wystąpienie uzależnienia wywołuje wiele zagrożeń. Uzależnienie sprawia,
że młody człowiek nastawia się tylko na doraźne przyjemności, nie uczy
się dojrzałych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem
i rozwiązywania problemów życiowych. Osoba uzależniona ponosi także
inne koszty związane między innymi ze szkołą (zaległości szkolne,
wagary, kłopoty w nauce: zaburzona koncentracja uwagi, osłabienie
pamięci i logicznego myślenia, spadek motywacji); z rodziną (konflikty).
Ma również problemy z agresją (środki psychoaktywne mają wpływ na
ośrodki kontroli powodując działanie, na które ludzie nie pozwalają sobie
będąc trzeźwymi), zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub
życia.
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