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După anumite consideraţii pe care
unii le-ar putea judeca excesiv

de

extinse, însă pentru noi necesare, ne
asumăm sarcina de a defini şi analiza
principalii termeni care fac obiectul interesului nostru, începând, desigur chiar
cu conceptul de drog.

În viziunea socială, cuvântul drog este asimilat cu un produs dăunător, cu o
activitate intensă asupra sistemului nervos (psihotoxicitate acută crescută) şi
în special ilegal.

Uneori, definiţia limbajului de stradă
identifică drogul cu o anumită cale de administrare: este
ceea ce îşi injectează oamenii sau este ceea ce oamenii fumează. În orice caz,
cuvântul drog are conotaţii foarte negative.

Drogul este acea substanţă care pe lângă proprietăţile de precursor,
definite in dictionarul din 1978, poate fi si o substanţă stupefianta sau un
medicament, ceea ce desigur generează şi mai multă confuzie.

Deşi mulţi acceptă să bea alcool
sau să fumeze, în schimb, foarte
puţini vor admite consumul de
droguri în cazul în care li se
adresează direct această întrebare.

Laporte (1976) se referă la droguri ca „acest grup de substanţe definit amplu
şi prost” şi, cu siguranţă, ne aflăm în faţa unei definiţii foarte complexe. După
Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane din anul 1978, drogul era considerat
materia primă de origine vegetală sau animală folosită la prepararea unor
medicamente, ceea ce fără îndoială ne conduce la conceptul de precursor. În
schimb, verbul a se droga aduce în discuţie „consecinţele nefaste produse de
administrarea unor cantităţi exagerate” dar de medicamente.

În DEX din anul 1998 se aduc completări la această definiţie. Astfel, drogul
este acea substanţă care
pe lângă proprietăţile
de precursor, definite in
dictionarul din 1978,
poate fi si o substanţă
stupefianta sau un medicament, ceea ce desigur generează şi mai multă
confuzie.

Drogul este acea substanţă care pe lângă proprietăţile de precursor,
definite in
dictionarul din 1978, poate fi si o substanţă stupefianta sau un
medicament, ceea ce
desigur generează şi mai multă confuzie.

Din punct de vedere etimologic, am putut aduna
două versiuni, nu foarte diferite între ele: după una
dintre ele, cuvântul drog provine din cuvântul

olandez

droog, care înseamnă sec sau produs uscat; acest termen s-ar putea referi la
extractul uscat care se poate obţine în urma coacerii a numeroase produse
naturale.

După altă versiune, cuvântul ar proveni din limba celtă: droug, care
înseamnă rău sau amar; pare uşor să relaţionăm aceste semnificaţii cu gustul
de obicei amar al celor mai multe dintre substanţele obţinute în urma
procesului citat mai sus.

Nu este clar când a început să fie utilizat acest termen în limba română dar,
întărind ideea anterioară care asocia cuvântul cu noţiunea de rău sau amar, în
unele zone cu influenţă latină se
poate „trimite pe cineva la drog”,
ceea ce înseamnă literar „a trimite pe
cineva la plimbare” sau într-un alt
loc (în limbaj mai escatologic).

În Manualul despre dependenţele de droguri,
Kramer şi Cameron oferă următoarea definiţie a
drogului

sau

medicamentului:

Drogul

Cuvântul drog are conotaţii
foarte negative. Deşi mulţi
acceptă să bea alcool sau să
fumeze, în schimb, foarte puţini
vor admite consumul de droguri
în cazul în care li se adresează
direct această întrebare.

sau

medicamentul este „orice substanţă care, introdusă

într-un

organism viu poate modifica una sau mai multe funcţii ale acestuia”. Aceasta
este o definiţie amplă, ce coincide cu conceptul de substanţă farmacologică
activă şi chiar cu substanţa activă şi atât, indiferent de funcţia organismului
care se modifică.
Această definiţie a fost criticată ca fiind excesiv de vagă deoarece, dacă se
aplică strict, aerul şi apa ajung să fie conceptualizate ca drog. Aguar (1982)
încearcă să aducă precizări acestei definiţii indicând faptul că substanţa trebuie
să

fie xenobiotică, adică, „externă organismului”
şi, în plus, de natură organică. Nici această
definiţie nu este pe deplin comprehensivă, având în
vedere că oxidul nitros, cu evidente proprietăţi psihoactive

(cunoscut ca gaz ilariant), este o substanţă anorganică.

Există o amplă serie de sinonime ale cuvântului drog, unele destul de
imperfecte şi unele mai adecvate
decât altele pentru utilizarea pe care
o urmărim aici; de exemplu, au fost
utilizate cuvintele medicament,
substanţă, produse psihoactive,
psihotrope,

produse

chimice,

toxice, stupefiante şi narcotice. În aproape toate ocaziile aceşti termeni au
fost utilizaţi în combinaţie cu expresiile dependenţă sau capabil de a genera
dependenţă. Astfel, putem vorbi despre dependenţă de substanţe psihotrope,
substanţe capabile să genereze dependenţă, farmacodependenţă, substanţe cu
potenţial adictiv etc.

Uneori este, de asemenea, tradusă literar din limba
engleză expresia droguri de abuz sau substanţe de abuz (adesea inadecvată din
punct de vedere conceptual deoarece nu include, de exemplu, abuzul de
aspirină sau laxative). Ideea subiacentă a expresiei „droguri de abuz” este cea
a substanţelor psihoactive care
prezintă o probabilitate mare
de autoadministrare de către
oameni,
daune.

cauzând

anumite

A vorbi despre substanţe psihotrope are avantajul de a nu avea conotaţiile
afective ale termenului de drog. Acest cuvânt şi echivalenţii acestuia droguri
psihotrope sau substanţe psihotrope au fost propuşi de unii autori ca alternativă
la termenul drog, în utilizarea pe care noi intenţionăm să o dăm.
Inconvenientul

în

acest caz este

că

numeroase substanţe
psihofarmacologice
foarte

frecvent

utilizate în psihiatrie,
cum ar fi neurolepticele, pot fi calificate ca psihotrope şi, în schimb, nu fac
obiectul de interes în studiul asupra dependenţei de droguri, deoarece prin
potenţialul lor de întărire scăzut (din punct de vedere psihologic), rareori induc
o administrare continuă.

Totuşi, acest termen prezintă
avantajul
substanţele

de

a

include

halucinogene

cum ar fi liana ayalmasca
sau yage, sau chiar LSD, al
căror potenţial de a genera
dependenţă este destul de discutabil.

Într-un anumit fel, vorbim de acelaşi concept ca şi Lewin: substanţe care
modifică activitatea psihică.

