
Дванадцять  порад
батькам про те, як

запоб�гти звикання
залежност� д�тей в�д

психоактивних
речовин



Под�бно до того, як ми створюємо захист в�д
�нших захворювань задовго до появи їх
симптом�в, важливо, щоб ми почали зм�цнювати
захисн� фактори наших д�тей в�д хворобливої
залежност� в�д наркотик�в та алкоголю ще до
п�дл�ткового в�ку та задовго до ситуац�ї, коли
д�тям запропонують їх спробувати.

Цей �нструментар�й перетворює науку про
проф�лактику в прост� стратег�ї, як� батьки та
оп�куни можуть впровадити у напружене
повсякденне життя – зробити все можливе, щоб
захистити наших д�тей в�д розвитку залежност� в
подальшому житт�.

Висновок досл�дження ч�ткий � зрозум�лий –
треба заздалег�дь � часто розмовляти з� своїми
д�тьми про ризики вживання алкоголю, тютюну,
марихуани, л�к�в, що продаються за рецептом, та
�нших речовин. Це має бути не одноразова
розмова, а пост�йний д�алог, який з часом буде
зм�нюватися.

Спробуйте торкнутися ц�єї теми в невимушен�й
обстановц�, де кожен може в�льно розмовляти,
наприклад, п�д час прийому їж�, на прогулянц� чи
в машин�. Розмови з п�дл�тками про вживання
психоактивних речовин не зб�льшують їх
споживання – насправд�, якраз навпаки.

Розмовляйте
заздалег�дь � часто

Говорити про залежн�сть може бути важко.
Прид�л�ть трохи часу, щоб подумати про своє
ставлення до психоактивних речовин � про те, чи
є у ваш�й родин� випадки залежност�. Якщо ви
вживаєте алкоголь на очах своєї дитини, це 
 добра нагода пояснити в�дм�нност� м�ж мозком
дорослого � п�дл�тка, � чому дитин� так важливо
в�дкласти вживання психоактивних речовин до
тих п�р, коли її мозок повн�стю сформується, що
в�дбувається у в�ц� двадцяти рок�в чи трохи
п�зн�ше.

Д�ти, чиї батьки розпов�дають їм про ризики
вживання наркотик�в та алкоголю, вживають ц�
речовини на п’ятдесят в�дсотк�в р�дше.[1]

Вступ

П�дтримуйте
здорову д�яльн�сть
Два ключових фактори, як� знижують ризик
розвитку залежностей у д�тей — це «здорова
прихильн�сть» � «просоц�альна заангажован�сть»,
як� є хитромудрими словами для позначення
того, що людина в�дчуває себе частиною
сусп�льства  � займається позитивною д�яльн�стю.

Чи то спорт, церква, музика, драма, волонтерство
чи серф�нг, д�ти почуваються краще, коли вони
зайнят� й в�дчувають себе частиною здорової
сп�льноти. Виявляється, що ц� позашк�льн�
заняття не так потр�бн� для складання резюме, як
для  створення захисних фактор�в, як�
забезпечують безпеку д�тей!
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Ключовим елементом у запоб�ганн� розвитку розладу, пов’язаного з вживанням психоактивних
речовин, є в�дстрочення початку вживання наркотик�в та алкоголю, особливо в тому в�ц�, коли мозок
п�дл�тка ще формується. Нагадайте своїм д�тям, що ви оч�куєте, що вони не будуть вживати алкоголь
та наркотики, � ч�тко озвучте, до якого в�ку.

Не думайте, що вони сам� здогадаються, про що ви думаєте. Понад в�с�мдесят в�дсотк�в д�тей у в�ц� в�д
десяти до в�с�мнадцяти рок�в з�знаються, що на їхнє р�шення вживати чи не вживати алкоголь
найб�льше впливають саме їхн� батьки. [2]

Установ�ть ч�тк� оч�кування про пер�од
невживання психоактивних речовин 

Практикуйте ключов� фрази, як� ваш� д�ти можуть використовувати у ризикованих ситуац�ях.
Наприклад, розмова з вашими д�тьми про те, як реагувати на пропозиц�ї однол�тк�в чи �нших
випити чи вживати наркотики, з запропонованими конкретними в�дпов�дями може допомогти
п�дготувати п�дл�тк�в до таких ситуац�й. Так� в�дпов�д� як: «Н�, дякую, у мене зараз гра» або «Н�, але
я вип’ю води» можуть допомогти їм упоратися з� складними соц�альними ситуац�ями. Б�льше
того, дозвольте їм звинувачувати вас: «Мої батьки  строг�, � вимагають, щоб ми вели здоровий
спос�б життя».

Практикуйте навички в�дмови
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Навички в�дмови за категор�ями

Ч�тко встанов�ть
насл�дки
порушення
Будьте ч�ткими, посл�довними та конкретними
щодо безпосередн�х насл�дк�в вживання
психоактивних речовин у ваш�й родин�. Зам�сть
того, щоб говорити «ви будете сид�ти вдома» або
«у вас будуть велик� проблеми», скаж�ть
конкретно: якщо вип’єш  алкоголь або приймеш
наркотики, то насл�дком буде таке покарання:
_____ протягом _______ часу. З �ншого боку, не
забудьте винагородити свою дитину за здорову
повед�нку та прийняття розумних р�шень.

3

Н�, дякую.

Н�, я не п'ю.

Н�, я не вживаю наркотик�в.

Н�, ми домовилися, що сьогодн� я за кермом.

Н�, мене можуть в�дсторонити в�д команди.

Не сьогодн�, у мене важлива гра.

Н�, в мене строг� батьки.

Н�, мої батьки перев�ряють, чи я вживаю наркотики.

Н�, м�й тренер суворо ставиться до  вживання наркотик�в.

Н�, але можна мен� випити води?

Н�, але давайте зробимо щось �нше.

Н�, нав�що воно тоб�?
Н�, я думав, що ми друз�?

Прост�

Декларативн�

Excuses

Альтернативи

Розворот

Категор�я Приклад
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Д�ї батьк�в, як� заплющують оч� на вживання
алкоголю своїми д�тьми-п�дл�тками або сам�
дають їм алкоголь — це �нод� називають
«соц�альним хостингом» — призводять до
зб�льшення вживання п�дл�тками алкоголю, а
також �нших небезпечних форм повед�нки. [3]

Вживання алкоголю п�дл�тками не є неминучим.
Вживайте заход�в, щоб обмежити доступ до
психоактивних речовин, не бер�ть участь у
соц�альному хостингу та нагадуйте �ншим
батькам, що вживання п�дл�тками
психоактивних речовин небезпечне, де б воно
не в�дбувалося.

Розважати д�тей –
не ваша робота

Не давайте своїй
дитин�-п�дл�тку
алкоголь чи
наркотики

Бажання бути друзями для наших д�тей —
велика спокуса, але найб�льше їм потр�бно, щоб
батьки безпечно направляли та п�дтримували їх
у дорослому житт�, встановлюючи ч�тк�
оч�кування та притягуючи їх до
в�дпов�дальност�. Важливо дати д�тям зрозум�ти,
що якщо вони опинилися в ризикован�й
ситуац�ї, вони завжди можуть подзвонити нам,
щоб ми п�д’їхали � забрали їх. .

Само собою зрозум�ло, що д�тям безпечн�ше
щось робити, якщо ми поруч, щоб
контролювати процес, але це не стосується
вживання психоактивних речовин.

Може здатися, що д�ти потребують нас менше,
коли вони виростають, але брати участь у житт�
дитини протягом п�дл�ткового в�ку надзвичайно
важливо. Залишайтеся залученими у життя
ваших д�тей, що п�дростають.

Налагоджуйте стосунки з �ншими батьками у
ваш�й громад� та сп�впрацюйте з ними, щоб
стежити за тим, де збираються п�дл�тки та що
вони там роблять.

Дайте зрозум�ти �ншим батькам, що ваш�й
дитин� заборонено вживати психоактивн�
речовини за будь-яких обставин, � поц�кавтеся
правилами їх с�м’ї, що стосуються вживання
алкоголю � наркотик�в. Розмовляйте з� своїми
д�тьми на цю тему в�дкрито  – можна дати їм
свободу � водночас  виконувати св�й обов’язок,
щоб убезпечити їх.

Будьте
пильними
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П�дтримуючи захоплення своїх д�тей поза домом,
не забувайте також вид�ляти час для с�м’ї.

Досл�дження показують, що проведення часу з
членами с�м’ї та близькими – т�сне сп�лкування за
улюбленими справами чи розмова про те, як
минув день має довготривалий позитивний
вплив � зм�цнює здорову прихильн�сть (нав�ть
якщо ваша дитина-п�дл�ток стверджує, що вол�є
займатися чимось �ншим).

Як�сний час формує дов�ру та зм�цнює стосунки,
що зб�льшує ймов�рн�сть того, що ваш�й дитин�-
п�дл�тку буде комфортн�ше звертатися до вас за
порадою та п�дтримкою, якщо  їй доведеться
боротися �з вживанням психоактивних речовин
чи �ншою проблемою. .

Вид�л�ть час на
сп�лкування в с�м’ї

Повноц�нний сон має вир�шальне значення для
псих�чного та ф�зичного здоров’я, особливо в
п�дл�тков� роки, коли мозок проходить таку
важливу фазу росту та розвитку.

Зроб�ть сон пр�оритетом у ваш�й с�м’ї та знайд�ть
способи, щоб ваша дитина достатньо
в�дпочивала, наприклад, запровадьте правило
про вимикання св�тла, коли це доречно, або
скорот�ть час перегляду телебачення перед сном.
Нестача сну може здатися невеликою
проблемою, але з часом вона  може призвести до
серйозних захворювань � зробити вашу дитину-
п�дл�тка б�льш сприйнятливою до вживання
психоактивних речовин.

Д�тям в�д шести до дванадцяти рок�в потр�бно
спати в�д дев’яти до дванадцяти годин на добу, а
п�дл�ткам – в�д восьми до десяти годинна добу. [5]

Надайте пр�оритет
сну
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П�дл�ткам може бути важко справлятися з тиском з боку однол�тк�в чи то на веч�рц� з алкоголем, в
машин� з кимось, хто п’є чи вживає  наркотики, чи в �нш�й ризикован�й ситуац�ї з однол�тками.
Складання плану втеч� заздалег�дь може допомогти ваш�й дитин�-п�дл�тку вийти з� складних
ситуац�й.

Почн�ть розмову з� своєю дитиною-п�дл�тком про тиск з боку однол�тк�в � найг�рш� можлив� ситуац�ї.
Створ�ть разом план втеч�, придумайте секретний код, за допомогою якого вона зможе над�слати
пов�домлення батькам або оп�кунов�, щоб доросл� негайно забрали її � допомогли їй вийти з ц�єї
ситуац�ї. Деяк� п�дл�тки назвали це стратег�єю X � надсилали батьков� чи матер� пов�домлення з
л�терою «X». Інш� вибрали кодове слово або емодз�, як� означають, що їм потр�бна допомога з
планом виходу �з ситуац�ї — чи то «яблуко», чи «п�вень», чи �нше узгоджене пов�домлення.

Дайте п�дл�ткам зрозум�ти, що якщо в як�йсь ситуац�ї вони в�дчувають дискомфорт з будь-якої
причини, у них завжди є вих�д.

Допомож�ть своїй дитин�-
п�дл�тку створити план втеч�

6



1 2  T H I N G S  P A R E N T S  C A N  D O  T O  P R E V E N T  A D D I C T I O N

Розлади, пов’язан� з вживанням психоактивних речовин, з часом пог�ршуються. Чим ран�ше
розпочнеться л�кування, тим б�льше шанс�в на тривале одужання. Багатьом с�м’ям помилково
говорять «чекати дна» � що їхня р�дна чи близька людина має бути готовою звернутися до
л�каря, щоб л�кування було ефективним. Думка про те, що ми повинн� чекати, поки хвороба
пог�ршиться, перш н�ж звертатися за допомогою, небезпечна. Уяв�ть соб�, якби ми чекали
четвертої стад�ї раку, щоб звернутися за медичною допомогою. Десятил�ття досл�джень довели,
що чим ран�ше хтось буде прол�кований, тим кращими будуть його результати, � що л�кування
однаково ефективне як для пац�єнт�в, як� змушен� л�куватися п�д тиском зовн�шн�х сил, так � для
тих, хто сам вир�шив пройти курс л�кування.

IОзнаки та симптоми
●     Незвична повед�нка без видимої причини, наприклад, п�дл�ток  став замкнутим, часто
втомленим, пригн�ченим або вороже налаштованим
●     Втрата �нтересу до д�яльност�, яка ран�ше приносила задоволення
●     Втрата грошей чи ц�нних речей, позика
●     Зм�на режиму дня
●     Втрата �нтересу до загального стану здоров’я, г�г�єни, проф�лактики та догляду за зубами
●     Зм�ни настрою
●     Зм�на ваги або зовн�шнього вигляду
●     Зм�на звичок харчування або сну
●     Зниження усп�шност� в школ�
●     Зм�на в груп� друз�в
●     Секретн�сть щодо телефону
●     Тенденц�я зникати на дек�лька годин
●     Пог�ршення в�дносин
●     Нездатн�сть зосередити увагу на розмов�

Завчасно втручатися
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DSM-5
Пос�бник з д�агностики та статистики псих�чних розлад�в, п ’яте видання, або DSM-5, — це
золотий стандартний текст Американської псих�атричної асоц�ац�ї про псих�чне здоров ’я,

який був розроблений сотнями експерт�в з псих�чного здоров ’я.

Пос�бник м�стить одинадцять критер�їв, або симптом�в, для розлад�в, пов ’язаних �з
вживанням психоактивних речовин, вироблених в результат� досл�джень, що тривали
десятил�ттями.

Симптоми розлад�в, пов 'язаних �з вживанням психоактивних речовин, под�ляються на
чотири категор�ї: порушення контролю, соц�альн� проблеми, вживання, що призводить до
ризик�в, та ф�зична залежн�сть.

Порушення
контролю 

Вживання б�льшої
к�лькост� речовини
або част�ше, н�ж
передбачено
 

Нездатн�сть
скоротити або
припинити
вживання
речовини, коли
з’явилося бажання
це зробити

Нехтування
обов’язками та
стосунками

В�дмова в�д
д�яльност�, яка
ран�ше подобалася,
через вживання
психоактивних
речовин
 
Нездатн�сть
виконувати
завдання вдома, в
школ� чи на робот�

Потреба у вживанн�
б�льшої к�лькост�
речовини, щоб
отримати той
самий ефект

Виникнення ознак
синдрому в�дм�ни у
випадку
невживання
речовини

Категор�ї симптом�в

Соц�альн�
проблеми

Вживання в
умовах
ризику

Подальше
вживання,

незважаючи
на в�дом�
проблеми

Вживання, що
призводить до
ризик�в

Ф�зична
залежн�сть
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