diálogo
coñecemento
reflexión
responsabilidade
para persoas con discapacidade intelectual

DROGAS
De que estamos falando?

Efectos

Que son as drogas?
As drogas son substancias que cando se consumen
cambian a nosa maneira de sentir, de pensar

Dependendo do tipo de droga, os seus efectos son:

ESTIMULANTES: Tabaco/Cocaína

e de comportarnos.
Euforia: estado de ánimo excesivo

Relaxación

Cando se toman moitas veces o noso corpo pídenos

Ansiedade: estar inquieto e excitado

Estados de pánico

seguir tomándoas (adicción e dependencia).

Taquicardia: o corazón late máis rápido
Desinhibición: aumento da sociabilidade

Alcohol

Cocaína

Tabaco

Heroína

Cannabis

Drogas de síntese

DEPRESORAS: Alcohol
Taquicardia

Cansazo/sensación de sono

Relaxación muscular

Conduta agresiva

Temblores

Diminución da concentración

PERTURBADORAS: Cannabis
RECORDA: Algunhas delas son drogas ilegais.

Alteración da memoria e da concentración

Levalas pode supoñer unha multa.

Taquicardia

Vendelas é un delito que pode ser penado

Irritabilidade: enfadarse fácilmente

con prisión.

Ansiedade

Psicose

DROGAS DROGA
Alucinacións: ver ou oír cousas que non existen

O noso programa

Danos que producen

FADEMGA FEAPS GALICIA leva a cabo o programa

Trastornos do sono

Cáncer

de Exclusión Social.
O programa de Exclusión Social pretende axudar

Problemas

Violencia

respiratorios

a persoas con discapacidade intelectual que teñen
algún tipo de adicción e ás súas familias.

Problemas
de corazón
Sobredose:

O programa quere COÑECER as necesidades das persoas
ATENDELAS dándolles asesoramento e apoio.

dose excesiva

VIH

Problemas
sexuais

E AXUDALAS para que participen de maneira activa
na sociedade.

Pelexas

Colaborar con outros servizos que traballan
no eido das drogodependencias.

Malos tratos

Accidentes
de tráfico

AS DROGAS DROGAS
Morte

CONTACTO: FADEMGA FEAPS GALICIA
PROGRAMA DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Teléfono: 981 519 650 Extensión: 5213

LEMBRA QUE NON ESTÁS SÓ
Se tes algún problema coas drogas PIDE AXUDA

Infórmate sobre o listado completo en www.fademga.org

A CORUÑA

VIGO

ACLAD (Asociacion cidada de loita contra a droga)

ALBORADA (Asociacion cidada de loita contra a droga)

981 243 327
SANTIAGO
UMAD (Unidade municipal de axuda ao drogodependente)

986 224 848
CEDRO (Unidade asistencial de drogodependencias)

986 482 750

981 528 770
FERROL

PONTEVEDRA

ASFEDRO (Asociacion ferrolana de drogodependencias)

UAD (Unidade Asistencial de Drogodependencias)

981 372 112

986 848 197

LUGO

OURENSE

UAD (Unidade Asistencial de Drogodependencias)

UCA (Unidade de Condutas Adictivas, CHOU)

982 280 434

988 369 829

