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ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ 
СТАРА ЗАГОРА 

 В ПОМОЩ ЗА ВАС  
ДОКАТО СВЕТЪТ ОТВОРИ И СЛЕД ТОВА… 
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Консумацията на 

големи количества 

алкохол отслабва 

имунната ни система и 

ни прави  по-податливи 

на зарази. 

 

 

 

 

Признаци, че пиенето Ви 
може да е проблем: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хората са склонни да пият 

повече алкохол по време на 

бедствия и кризи. Така че 

не е изненада, че 

консумацията на алкохол 

нараства по време на 

пандемия. 

Притеснени сте, че пиете 
твърде много алкохол в 

необичайното време? 
Наличието на осем 

признака може да сочи за 
проблем. 
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1. Не спазвате отговорностите си 

Ако не се съобразявате с основните отговорности у 
дома, на работа или в училище, това може да е 
знак, че пиенето ви се превръща в проблем. 
Може да се събудите например с махмурлук и да 
не можете да вършите работата си или да 
направите закуска на децата.  
Когато алкохолът започне да прекъсва ежедневния 
ви живот, това е знак, че пиете твърде много.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пиете, за да се справите с трудностите 

Според проведени проучвания (FARE) един от 
четирима души пие, за да се справи със стреса, а 
половината от анкетираните в сайт за онлайн 
подкрепа на хора, които искат да ограничат 
алкохола (Hello Sunday Morning), заявяват, че пият 
повече от скука или самота.    
Хората, които пият в отговор на стрес, са склонни 
да пият по-големи количества алкохол. Ако това 
сте Вие, помислете за по-здравословни дейности, 
за да се отпуснете и да се справите с чувствата си.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загриженост у другите  

Ако близките Ви хора започнат да 
коментират колко пиете или 
изразяват безпокойство, че пиете 
твърде много, това може да е един от 
ранните признаци, че се 
подхлъзвате. 
Или ако отношенията Ви стават 
обтегнати поради пиенето Ви 
(например по-често влизате в 
спорове с партньора си), може да е 
време да обърнете внимание на това 
колко пиете.  
 

 

 

 

4. Влошено психично здраве 

Алкохолът влияе върху психичното 
здраве и благосъстояние. Въпреки че 
първоначално създава усещане за 
релаксация, това може да увеличи 
тревожността и да наруши съня. 
Ако пиете повече, сънят Ви е 
нарушен – алкохолът влияе върху 
качеството на съня, което от своя 
страна понижава способността ви да 
се справяте със стреса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

По данни на 

Световната здравна 

организация алкохолът 

е причина за 3.3 

милиона смъртни 

случая всяка година, 

което е приблизително 

6% от всички смъртни 

случаи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консумацията на 

алкохол е една от 

проявите на 

нездравословен начин 

на живот и е проблем 

за повечето страни в 

света, включително и 

за България. 
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5. Агресия и насилие 

Когато пиете, ставате агресивен, ядосвате се или 
проявявате насилие към другите, а това вече е 
проблем. Може би е най-добре да спрете да пиете 
напълно. Алкохолът намалява задръжките и влияе 
върху способността ни да регулираме емоциите 
си.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Изграждане на толеранс 

Когато обичайното количество алкохол не 
предизвиква желания ефект или Вие трябва да 
пиете повече, за да постигнете този ефект, това е 
знак, че сте повишили своята толерантност към 
алкохола. Това е ранен признак на зависимост.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Редовно употреба на 
големи количества алкохол 

Усамотено, без компания, пият 
хората, които са зависими от 
алкохола -  ако това се случва само от 
време на време, не означава, че 
имате проблем с пиенето. Но ако 
често пиете сами или често се 
напивате, когато сте сами, 
количеството погълнат алкохол и 
честотата на употребата може да са 
сигнал за проблем. Ежедневното 
пиене (самостоятелно или в 
компания) е свързано със зависимост 
и други проблеми.  
 

 

 

 

 

8. Нежелани последствия  

Появата на нежеланите последици 
от употребата на алкохол означава, 
че нямате пълен контрол над навика 
си - пиете повече, отколкото сте 
възнамерявали, напивате се, без да 
сте го искали, пиете толкова много, 
че забравяте какво се е случило или 
често се събуждате с махмурлук.  

 

 

 

 

 

 

 

Установено е, че 5.1% 

от глобалното бреме на 

болестите и 

нараняванията се 

дължи на алкохола, а 

злоупотребата с него 

води до смърт и 

инвалидност в ранните 

етапи от живота. 

 

 

 

 

 

 

 

Тревожен е фактът, че 

над 62% от децата на 

10-19 години са 

опитвали алкохол, като 

средната възраст на 

първата консумация е 

13 години. 
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Силните 
желания 
за 
употреба 
на ПАВ и 
как да се 
справим 
с тях? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки злоупотребяващ или 
пристрастен към 
психоактивните вещества, 
изпитва неконтролируеми 
желания и пориви за употреба 
по време на възстановителния 
процес, след като е спрял да 
употребява. В началото те са 
много интензивни, но 
постепенно отшумяват, ако не 
се допуска рецидив и се следва 
план за превенция на повторна 
употреба. С времето поривите и 
желанията ще намалеят както 
по сила, така и по честота, 
благодарение и на прилагането 
на ефективни стратегии за 
справяне. 
 

Само 
убеждение 

Когато 
желанието 
започне да се 

появява, опитайте се да го потиснете, 
като използвате разумни доводи. 
Желанията много често са „късогледи“ и 
Ви пречат да видите по-голямата картина 
извън настоящия момент. 
Предварително, преди да се появи 
желанието, може да си подготвите 
списък, който да съдържа всички 
причини, поради които сте избрали да 
спрете употребата, както и негативните 
последствия, ако изберете да 
употребявате. 

Внезапният порив  за употреба може бързо да доведе до рецидив. 

Намерете си хоби 

Едно хоби може не само да изгради характера 
и да е забавно, но може и да бъде добър 
начин да се разсеете по време на порив за 
употреба. Много често желанията се пораждат 
от скука, тъй като умът се опитва да запълни 
„празното пространство“. Хобито предлага 
алтернатива на употребата на психоактивни 
вещества. Може да пробвате да спортувате, 
да готвите, да се занимавате с изкуства, да 

танцувате, да ловите риба, да четете книги… 
 

Грижете се за себе си 

Добрата грижа за себе си като 
здравословното хранене и редовните 
упражнения са подкрепа за Вашето 
физическо и емоционално здраве – за 
да спадне желанието за употреба на 
ПАВ, но и да Ви направят по-
издръжливи и по-способни да се 
справяте с нежелания порив за 
употреба, когато се появи. 
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Свържете се с други хора, 
възстановяващи се от 
зависимостта си 

 

Потърсете подкрепяща група за 
взаимопомощ като „Анонимни 
алкохолици“ и „Анонимни 
наркозависими“. Влизайки в тези 
групи, Вие ще имате възможност да 

разговаряте с други възстановяващи се за справянето с поривите си и как да 
останете чисти.  Когато усещате, че желанието е силно, се обадете на Ваш близък 
- той или тя със сигурност ще Ви помогне да го преодолеете.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открийте дразнителите си 

По време на възстановяването 
определени хора, места и неща 
безспорно биха могли да задействат 
желанието Ви за употреба на наркотици 
и алкохол. Знаейки какво активира 
поривите Ви, ще си помогнете да 
изградите стратегии за избягването им. 

Опитайте се да направите списък със 
стимули и се замислете кои може да 
избягвате. Някои от стимулите ще са 
неизбежни, така че помислете за начини 
за справяне, когато желанието за 

употреба се появи. 

Сърфирайте през порива 

Другият начин е, вместо да се 
опитвате да спрете порива, да 
се опитате да 
„сърфирате“ през него.  Това е 
техника, основана на 
принципа на приемането на 
порива такъв, какъвто е, 
вместо да го потискате или да 
го изчаквате да премине. 

Може да практикувате „сърфиране“ през порива, когато усетите, че желанието за 
употреба се надига. Приемете го напълно спокойно такова, каквото е, не се 
опитвайте да го отпратите. Седнете, затворете очите си и наблюдавайте мислите 
и усещанията в тялото си. Това ще Ви помогне на изкажете на глас мислите и 
чувствата, които изпитвате в момента. Например може да си кажете „Чувствам се 
ужасно и мисля за наркотици“ или „Дланите ми са потни и сърцето ми бие 
ускорено“. Опитайте се да опишете колкото се може повече от своите мисли и 
усещания, докато спрете да усещате желанието. „Сърфирането“ ще Ви помогне 
да разберете, че желанията идват на вълни и че постепенно преминават. 

 

 
 

За връзка с  нас: 

Адрес: ул. „Цар Иван 

Шишман“ № 96 

Тел.: 042/ 23-00-24 

E-mail: 
pic.starazagora@abv.bg  

Web: www.pic-

starazagora.com  

Работно време:  
8:30 – 12:30 и  

13:30 – 17:30 

Позитивно послание 
 

„Aĸo нe cи нaмepил твoeтo нeщo, пpoдължaвaй дa тъpcиш. 
He ce пpимиpявaй. Kaĸтo c вcичĸo ocтaнaлo, cвъpзaнo cъc 
cъpцeтo, ĸaтo гo нaмepиш, щe paзбepeш, чe e тoвa. И 
ĸaтo вcяĸa чyдecнa вpъзĸa cтaвa пo-дoбpe и пo-дoбpe c 
нaпpeдвaнe нa вpeмeтo.“  Cтив Джoбc 
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