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Medicamentele nu sunt bomboane
Medicamentele cu prescripţie medicală sunt recomandate de un doctor pentru a trata o anumită boală sau afecţiune. Când doctorii prescriu o 

reţetă, ei ţin cont de vârsta, greutatea şi istoricul medical al persoanei respective. Astfel ei se asigură că medicamentele indicate sunt luate în 

siguranţă şi pentru un scop precis. Dacă o persoană ia medicamente fără recomandarea unui medic sau şi le administrează în alt mod sau în doză 

mai mare decât au fost prescrise, riscă consecinţe foarte serioase asupra sănătăţii, inclusiv supradoză sau moarte.

Medicamentele pot da dependenta
Unele medicamente afectează în mod direct creierul. Dintre acestea, cele mai puternice sunt antidepresivele, cele care calmează durerea sau starea 

de nelinişte interioară şi cele care ajută la menţinerea concentrării sau produc somn. Chiar şi unele medicamente care tratează tusea sau gripa conţin 

substanţe care acţionează asupra creierului. Toate acestea pot da o dependenţă foarte puternică când nu sunt folosite la recomandarea şi sub stricta 

supraveghere a medicului. Dependenţa s-a instalat când persoana are stări foarte neplăcute dacă nu ia o nouă doză de medicament. Acest lucru o va 

face să continue să îl folosească chiar dacă sănătatea, relaţiile şi viaţa îi vor fi sever afectate. 

Medicamentele pot actiona ca drogurile ilegale
Când o persoană ia medicamente ca cele de mai sus fără să îi fi fost prescrise, acestea modifică echilibrul creierului la fel ca cele mai periculoase 

droguri ilegale. De exemplu, medicamentele care liniştesc durerea acţionează ca heroina. Stimulentele prescrise pentru creşterea atenţiei şi 

concentrării imită cocaina. Iar sedativele seamănă cu periculosul GBH. Aceste medicamente dau efecte plăcute de liniştire, sau din contră, de 

energie. Asta face ca unele persoane să le ia fără indicaţia medicului. Şi astfel, medicamentul devine un drog, cu toate efectele grave care decurg de 

acolo.

Medicamentele nu trebuie combinate cu alcool
Alcoolul scade activitatea funcţiilor creierului. Dacă la aceasta se mai adaugă un medicament sedativ, combinaţia poate fi pur şi simplu mortală. 

Ritmul respiraţiei şi al bătăilor inimii scade periculos de mult, persoana putând să intre în comă. Dacă din contră se adaugă un medicament 

stimulent, inima o ia razna ne mai ştiind ce comenzi să îndeplinească şi persoana poate fi copleşită de sentimente incontrolabile de frică, mânie 

exagerată sau paranoia. De aceea, alcoolul şi medicamentele sunt pur şi simplu o combinaţie interzisă!
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4 lucruri de stiut despre medicamentele prescrise cu reteta
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