Моя дитина і наркотики
В сім'ї з'явились проблеми? Дитина віддаляється від вас, уникає спілкування?
Час бити тривогу чи перечекати "симптоми" перехідного віку?
Цей тест допоможе вам отримати приблизну відповідь на проблемне запитання "Моя
дитина і наркотики".
1. У дитини з'явилися «нові друзі». Хто вони і звідки вам не говорять або відмовчуються;
2. Дружба зі старими приятелями ослабла і ризикує закінчитися;
3. Часті туманні розмови по телефону;
4. Наростаюча скритність дитини, бажання усамітнюватися, самоізолюватись;
5. Частіше і довше «гуляє»;
6. Різке зниження успішності;
7. Втрата інтересу до старих захопленням і хобі - спорту, музики, читання,
колекціонування;
8. Прогули занять у навчальному закладі;
9. Збільшилися фінансові запити;
10. Поява або посилення хитрості, спритності, брехливості;
11. Наявність значних грошових сум без пояснення причини їх появи;
12. Дратівливість, часта і непередбачувана зміна настрою;
13. Почастішання випрошування грошей у родичів;
14. Максималізм, агресивність і критичне ставлення до звичайних ситуацій і подій;
15. Пропажі з дому грошей, коштовностей, одягу, апаратури;
16. Апатія до життя, висловлювання про безглуздість існування, суїцидальні нахили;
17. Інтерес до розмов про наркотики, переконане відстоювання свободи вживати
наркотики;
18. Різка забудькуватість, втрата пам'яті, нелогічність у думках, розмовах, вчинках;
19. Повернення з вулиці, дискотеки в дивному стані;
20. Неохайність, байдужість до свого зовнішнього вигляду;
21. Різке схуднення, відсутність апетиту;
22. Нездоровий вигляд: блідість, набряклість, кола під очима;
23. Запалені червоні очі, можуть сльозитися або гарячково блищати;
24. Пізні повернення, нічна відсутність;
25. Безсоння, підвищена стомлюваність, що змінюються незрозумілою енергійністю;
26. Дивні «сторонні» запахи від волосся і одягу;
27. Часті синці, порізи, опіки від сигарет в районі вен, без зрозумілого пояснення про їх
походження;
28. Наявність шприців, голок, закопченого посуду, флаконів ацетону, інших розчинників,
невідомих вам таблеток, порошків, трав,..., особливо, коли все це ховається в затишні
місця;
29. Сліди уколів;
30. Надмірно розширені або звужені зіниці (це залежить від виду наркотику), поганою
ознакою є відсутність помітної реакції зіниці при різкій зміні освітленості.
Якщо на 10 позицій тесту ви відповісте "Так", напевно варто налаштуватися на
серйозну розмову з дитиною.
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