
ChemSex
Наркотици + Секс



ChemSex
Някои гей мъже ползват наркотици по време на секс (ChemSex), 

за да увеличат сексуалното удоволствие и самочувствието си 

по време на секс. ChemSex се приема за част от съвременната 

гей култура и начин на живот („gay online hook-up culture”) и е 

явление, което тясно се асоциира със силното негативно 

въздействие, което ХИВ епидемията е оказвала върху гей 

общността. Като всяка друга употреба на наркотици, Chem-

Sex се свързва с редица негативни последици за здравето и за 

цялостното благополучие на личността. 

GHB/GBL (G)

Мефедрон

Кристален метамфетамин (кристал мет)

Наркотици използвани при ChemSex: 
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Предозирането е често срещано – може да доведе до 
кома и смърт, особено ако се взема едновременно с 
алкохол.

Физическа зависимост.

Симптоми на отдръпване, треперене, безпокойство, 
припадъци.

Параноя и безпокойство.

Засилено стимулиране на сърцето и мозъка

Припадъци.

Психологическа зависимост – нуждата да си „под 
въздействие”, за да се чувстваш добре.

ОПАСНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

GHB/GBL (G)

Мефедрон
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Параноя, безпокойство, агресия.

Загуба на сексуални задръжки.

Загуба на усещане за реалност и вярване в нереални 
събития.

Увреждане на сърцето и мозъка.

Увреждане на зъбите.

Психологическа зависимост. 

Секс с повече хора от очакваното.

Незащитен секс

Груб секс или фистинг, които водят до вътрешни 
наранявания и разкъсвания.

Други.

Секс без презерватив.

Честа смяна на партньорите.

Продължителни сексуални сесии.

Кристал мет

Сериозни рискове при преминаване на граници

Инфектиране по време на ChemSex

Независимо от това, че вземането на наркотици може да ви 
направи по-уверени, то води до преминаването на определени 
граници:

Наподобява ефектите от употреба на амфетамини, тъй като 
е производен на тях:

Сексуално преносимите инфекции се разпространяват 
по-лесно чрез:



Дизентерия

Slamming
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Бактерията предизвиква силна диария.

Предава се чрез инфектирани фекалии.

Предава се по-често по време на групов секс, риминг 
(стимулиране на ануса с език) или орален секс след 
незащитен анален секс.
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Slamming е частта от ChemSex, при която хората 
инжектират наркотици по време на секс.

Slamming силно увеличава риска от заразяване с ХИВ и 
хепатит C заради взаимната употреба на игли и 
спринцовки.

Slamming увеличава риска от предозиране, водещо до 
смърт.
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Слаба продуктивност на работното място.

Отсъствие от работа, за да се възстановите.

Необичаен стрес на работното място. Например – 
обикновени и рутинни задачи създават напрежение у вас.

Създаване на репутация, че не може да ви се има доверие.

Умора и заспиване на работното място.
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Отменянето на важни уговорки с партньори, приятели или 
роднини.

Отдръпване от важните хора в живота ви.

Заразяването с дизентерия има пряка връзка със секса под 
въздействие на наркотични вещества.

Времето, което отделяте на секса под въздействие на 

наркотични вещества, може сериозно да ви изтощи. 

Последствията включват:

Наркотиците могат значително да удължат сексуалния 

контакт, което от своя страна да увеличи шанса от 

инфектиране. Съществува и риск от травми, наранявания в 

гениталната област вследствие на продължителното 

триене. От своя страна това е честа причина за по-лесното 

предаване на ХИВ и хепатит С.  

ПОСЛЕДСТВИЯ

ChemSex може лесно да се превърне във ваш приоритет и да 
доведе до:

Проблеми у дома и с важните за вас хора

Проблеми на работа
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Заеми.

Прибягване до кражби.

Предлагането на секс с цел да получите наркотици и срещу 
заплащане (проституция).

Безпризорност. 
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Лошо хранене/загуба на тегло.

Отслабване на мускулатурата и дефицит на основни 
хранителни вещества.

Стомашни болки.

Ускоряване процеса на стареене.

Пропускане приема на важни медикаменти, като 
терапията за ХИВ, например.

Уязвимост от сексуално насилие и злоупотреба, както и 
сексуални нападения.

� Изолация и прекъсване на връзки с приятели, семейство, 
партньори. 

Отменянето на важни уговорки с партньори, приятели или 
роднини.

Отдръпване от важните хора в живота ви.

Завишаването на средствата, които инвестирате за 
наркотици, може да доведе до:

Хората, практикуващи секс след употребата на наркотици, 

могат да получат обвинения за притежаване на наркотици, 

разпространение на наркотици, но могат да станат и жертви 

на изнудване и сексуални нападения.

Физическата вреда като резултат от ChemSex включва:
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Неспособност да се насладите на секс без наркотици.

Трудности в контролираната употребата на наркотика, 
който ползвате.

Чувство на вина и срам.

Изолация и усещането, че не сте част от общност. 

Депресия, безпокойство, тревожност. 

Параноя или психоза, които се нуждаят от лечение в 
болница. 

Самонараняване, склонност към нараняването на други 
хора.

Финансови проблеми

Физическа вреда

Психологически проблеми 

Проблеми със закона



1000 Coфия, ул. Цар Самуил 111

Понеделник – петък: 12-20 ч. Събота: 12-18 ч.

+359 2 952 33 99

info@checkpointso�a.info

www.checkpointso�a.info
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Брошурата се издава с подкрепата на


