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Dohányzás
Felmérések szerint a Föld lakóinak több mint 25%-a dohányzik. Ez az arány a
fejlettebb országokban magasabb. Statisztikai adatok szerint Magyarországon
évente 35 ezer ember veszíti életét dohányzással összefüggő betegségek
következtében: ez a szám az éves halálesetek mintegy húsz százalékát teszi ki.
Közel 2500 azon passzív dohányosok száma, akiket mások cigarettafüstje öl meg. A
dohányzásra való rászokás gyakran már egészen fiatalkorban megtörténik. Minden
ötödik tízéves már elszívta az első cigarettáját. A 13 évesek között 50 százalékos az
arány, 10 kezdő középiskolásból pedig 7 már cigarettázott. Ebben minden bizonnyal
jelentős szerepe van a külső környezetnek: a kortársaknak és a családi mintának –
dohányzó szülők gyermekei is gyakrabban válnak dohányosokká. Ha a serdülő
bizonytalan önértékelése a környezet bátorításával társul, akkor az első néhány szál
cigaretta elszívását kísérő kellemetlen élmények, – fejfájás, émelygés, hányinger –és
a dohányzással járó kockázatok ismerete sem tántorítja el a rászokástól. A serdülők
gyakran nem képesek szorongásaik,
belső feszültségeik kezelésére, a
dohányzás

pedig

átmenetileg

elfeledteti a rossz érzéseket.
Az

előbbiekben

említett

okok

miatt fontosnak tartjuk, hogy ismerd
meg a tényeket, szerezz hiteles
információkat a dohányzásról.
Neked

vagy

ismerőseid

Ha
közül

valakinek dohányzással kapcsolatos problémája vagy kérdése van, tudd, hova
fordulhatsz segítségért. Ebben próbál segítséget nyújtani ez a kiadvány.

5

A dohányzás, bár a környezet, a társadalom
által legtöbbször elfogadott, tolerált viselkedés,
mégis a szenvedélybetegségek közé tartozik. A
szenvedélybetegségek nagyon sokfélék lehetnek,
de alapvetően két csoportba lehet őket sorolni. Az
egyik ilyen csoport a kémiai szerektől való függés
(pl.: alkohol, gyógyszerek, heroin stb.), míg a másik
csoportba

a

viselkedési

függőségeket

(pl.:

játékszenvedély, számítógépes játékoktól való függőség, internet függőség, vásárlási
kényszer, stb.) sorolhatjuk. Szenvedélybetegségnek azokat a visszatérően ismétlődő
viselkedésformákat, szokásokat nevezzük, amelyeket valaki kényszeresen újra és
újra végrehajt annak ellenére, hogy rá és környezetére is káros következményekkel
járnak. A dohányzás e két függőséget egyszerre képes kialakítani, egyrészt a
szervezet nikotin és egyéb anyagok utáni sóvárgása, másrészt a dohányzás nyújtotta
rituálé, a megszokott mozdulatok hiánya által.

Az

erős

dohányosokat

ugyanaz

a

tévhit

vezérli,

mint

a

többi

szenvedélybeteget: meg vannak győződve arról, hogy uralják cselekedeteiket és
bármikor abba tudják hagyni káros szenvedélyüket, a
dohányzást. De ez nem ennyire egyszerű! A
dohányzás ugyanis erős függőség kialakulásához
vezet. A cigarettafüstben levő anyagok közül a
nikotin erős biológiai kötődést alakít ki, de ezen
túlmenően a dohányzáshoz fűződő megszokott
mozdulatokat is nagyon nehéz elhagyni, lemondani a
mindennapos szertartásokról (pl. a kiadós étkezések
utáni vagy a kávé mellett elszívott cigaretta).
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A cigaretta részei
Az a rész, ahol meggyújtják a cigit az égési zóna. Hőmérséklete kb. 1000 C,
itt keletkezik a füst, cigarettánként kb. 2 liter. A cigi másik végén helyezkedik el a
füstszűrő. Ennek funkciója az lenne, hogy megszűrje a füstöt és így csökkentse az
ártalmakat. A füstnek kb. az 1/3-át szívja be a dohányos, aminek csak harmadrészét
tudja megszűrni a füstszűrő. A környezetbe jutó füst nagy része két szívás között
keletkező mellékfüst. Ilyenkor az égés alacsonyabb hőmérsékleten megy végbe, ún.
tökéletlenebb égés és ezért rákkeltő anyag tartalma nagyobb, mint a főfüsté. Fontos
még tudni, hogy a cigaretta a vége felé egyre inkább erősödik, nagyobb lesz a
nikotintartalma és töményebben tartalmazza az égéstermékeket, mint az elején.

Jó, ha tudod!
-

A zugdohányos fiatalok azon szokása, hogy az eldugott csikkek utolsó
slukkjait elszívják sokkal károsabb, mint ha egy egész cigiből szívnának
egy-egy

slukkot.

Ennek

oka,

hogy

a

cigi

vége

magasabb

nikotintartalommal bír!

A dohányfüst részei:
A dohányfüstöt kb. 4000 anyag alkotja, ebből 40 bizonyítottan rákkeltő. A
dohány fő komponensei:

1. Nikotin
1828-ban izolálták a dohánylevélből. Tulajdonképpen ez az anyag felelős a
függőség kialakításáért. Alapállapotában színtelen, szagtalan, olajszerű
folyadék, azonban fény és levegő hatására megbarnul, csípős ízűvé és
dohányszagúvá válik. A vízzel bármely arányban elegyedik, savakkal sókat
képez. Stimuláns hatású drog, használata könnyen és gyorsan erős
függőséghez vezethet.
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Jó, ha tudod!
- Nikotin halálos adagja: 0,9mg/kg, ami azt jelenti, hogy egy 70 kg-os
személy esetén 63 mg már halálos mennyiség!
Vagyis egy erős dohányos a halálos adag többszörösét juttatja be
naponta a szervezetébe. Hogy miért nem hal akkor meg? Egyrészt azért,
mert a szervezete hozzászokik az egyre nagyobb nikotinmennyiséghez,
emiatt lesznek majd leszokáskor elvonási tünetei. Másrészt viszont azért
nem, mert nem egyszerre juttatja be a szervezetébe ezt a mennyiséget,
így a nikotin egy része már kiürül, mire az új cigi nikotintartalma
felszívódik.

Felszívódása a bevitel módjától
függ:
 a dohány rágása és tubákolása esetén
nagy nikotinmennyiség szívódik fel, de
lassan

–a

szájból

és

az

orr-

garatüregből, a gyomorból csak kevés;
 füst, gőz esetén pöfékeléssel („kocázással”) csak a nikotin kis mennyisége
szívódik fel
 inhalálással

(„letüdőzéssel”)

azonban

csaknem

az

összes

bevitt

nikotinmennyiség gyorsan felszívódik. A belélegzett nikotint a tüdő légző
hólyagocskáinak falán keresztül a tüdővénák közvetlenül a szívhez szállítják,
így nem jut el előtte a méregtelenítő májba.

Jó, ha tudod!
-

Attól, hogy nem tüdőzöd le a füstöt még mindig nagyon sok méreg jut
a szervezetedbe:

8

(Forrás: http://e-liquidshop.hu/az-elektromos-cigaretta-alapjairol-es-hatasairol-i)

Szervezetre gyakorolt hatása:
Leglényegesebb a vegetatív idegsejtekre (belső szervi működéseket
szabályozó

sejtek),

az

ideg-izom

átmenetre

(ahol

a

mozgatóideg

kapcsolódik ahhoz az izomhoz, amit mozgat) és a központi idegrendszerre
(az agyra) kifejtett hatása.
A

nikotin

megváltoztatja

az

idegrendszer

aktivitását,

fokozza

a

szívműködést, időlegesen növeli az idegrendszer vérellátását.

Nikotinmérgezés tünetei:
Szédülés, fejfájás, hányás, didergés, verejtékezés, térdremegés, erős,
izomgyengeség, hasmenés, kezdetben gyér pulzus, magas vérnyomás,
szűk pupilla. Súlyos mérgezés esetén eszméletveszés következik be,
rángógörcsök jelentkeznek, majd az egyén sokkos állapotba kerül, légzése
leáll és bekövetkezik a halál.
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Jó, ha tudod!
-

A nikotin nagyon jól felszívódik a bőrön keresztül, ezért kerülni kell
minden

nikotintartalmú

veszélyes

szokás,

folyadékkal

amikor

az

való

érintkezést.

épületek

előtt

Nagyon

vízzel

teli

konzervdobozokat helyeznek el, abból a célból, hogy az érkezők abba
nyomják el cigijüket. A vízben kioldódik a nikotin és egy idő után
veszélyesen tömény nikotinoldat jön létre, amit ha valaki, csak
véletlenül is magára önt, súlyos mérgezési tünetek alakulhatnak ki!
-

Túladagolás és mérgezés esetén azonnal mentőt kell hívni! A mentő
megérkezéséig légzés és pulzus figyelése szükséges!

2. CO
A szén-monoxid egy színtelen, szagtalan, íztelen, mérgező gáz. Mérgező
hatása

azzal

magyarázható,

hogy

a

szervezet

oxigénfelvételét

és

oxigénellátását akadályozza.

CO mérgezés tünetei:
Fejfájás, hányinger, szemkáprázás, nagyfokú gyengeség, összeesés. Súlyos
mérgezésnél szapora légzés, pulzus, eszméletvesztés, görcsök jelentkeznek,
majd beáll a halál.
Krónikus mérgezés tünetei (vagyis amikor nem egyszerre sok szén-monoxidot
lélegzik be az egyén, hanem sokáig egy kicsivel többet, mint a normális):
makacs

fejfájás,

álmatlanság,

problémák.
A mérgezés ellenszere az oxigén.
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emlékezetzavar,

mozgáskoordinációs

Jó, ha tudod!
-

CO nem csak dohányzás során keletkezik, hanem szinte mindenhol,
ahol égési folyamat megy végbe, pl. fűtés, autók kipufogógáza, stb.
Ezért

a

vér

szénmonoxid

szintje

nem

csak

dohányosokban

emelkedett, hanem pl. a nagyvárosok lakóiban is. Viszont amíg egy
városlakó embernél a CO-hemoglobin aránya 5%, addig egy
dohányosnál ez 15% (a normál érték 0,25-2% között van). 15-20%-os
értéknél már megjelennek a mérgezés első tünetei, a 60%-nál pedig
beáll fulladás!

3. Kátrány
Sűrű, folyós, olajos, átható szagú anyag, mely szerves anyagok, (pl.: fa, kő,
barnaszén)

száraz

lepárlásakor

keletkezik.

A

dohányfüsttel

beszívott

kátrányvegyületek nem távoznak el a kifújt füsttel, hanem lerakódnak a
légutak nyálkahártyájára. A cigaretták füstszűrője csökkenti ugyan a légutakba
kerülő kátrány mennyiségét,
de nem küszöböli ki. A
kátrányban
anyagok

található
erősen

rákkeltő

hatásúak, amit az is igazol,
hogy a tüdőrákban elhunyt
emberek

80-90%-a

volt

dohányos.

Jó, ha tudod!
-

A tüdőrák kialakulásának kockázata azokban az emberekben a
legnagyobb,

akik

már

fiatalon

rászoktak

a

dohányzásra

és

felnőttkorukban sem tudtak leszokni róla!
-

Egyes számítások szerint egy, napi 10 szálat elszívó dohányos ember
tüdejében 10 év alatt 1 kg kátrány rakódik le!
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A dohányzás hatásai
A dohányzás ártalmas a tüdőre, a szívre, az agyra és még a szexuális életre
is.
A dohányzásnak is, mint minden káros szenvedélynek léteznek azonnali és
hosszan tartó hatásai.

- Az azonnali hatások kialakulásáért a nikotin a felelős:


kezdeti serkentő hatás, majd később az agyi és idegrendszeri



fokozódik az éberség, a koncentrációkészség,



enyhe eufória,



relaxáltság érzése jelentkezik,



emelkedik a vérnyomás, fokozódik a szívfrekvencia,



csökken a végtagi keringés (pl. ujjak, lábujjak),



szédülés, hányinger, szemkörnyéki duzzanat, savproblémák a

aktivitás csökkenése,

gyomorban,


étvágycsökkenés, szag- és íz érzés csökkenése

- Hosszú távú hatásai:
 Szem és látászavarok
A dohányfüst irritálja a szemet, kötőhártya gyulladást okozhat. A
szürke hályog kialakulásának kockázata 2-3-szorosára nő a
dohányzók körében.

 Fül és hallászavarok
Egyes vizsgálatok szerint a dohányosok körében nagyobb a
kockázat a hallásvesztésre. A dohányzás károsítja az ereket, az
érfalat, így romlik a belső fül keringése. A dohányzást passzívan
elszenvedő

gyerekek

körében

középfülgyulladás előfordulása.
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gyakoribb

lehet

pl.

a

 Orr problémák
A dohányzás rontja a szaglást, szagérzékelést és okozhat orrüregi,
orrmelléküregi daganatokat is.

 Szájüreg, fogazat
A dohányzással együttes dohányrágás jelentősen növeli a szájüregi
rák kockázatát (ajkak, nyelv). A dohányzás miatt az íz érzés is
károsodik.

 Agy
A dohányzás jelentős mértékben járul hozzá az agyi érkatasztrófák
létrejöttéhez, 65 éves kor alatt mintegy 40%-ban, az összes strokeot tekintve.

 Garat, gége
A dohányzás fokozza a garat, a gége és a nyelőcső daganatos
elfajulásának kockázatát.

 Tüdő
A dohányzás elsősorban a tüdőt károsítja. Növeli a légúti fertőzések
kockázatát (bronchitis, tüdőgyulladás), valamint az újabban COPD
névvel említett krónikus, elzáródásos légúti betegség veszélyét. A
COPD,

lényegében

a

huzamosan

folytatott

dohányzás

következménye. Az ilyen beteg szinte állandóan köhög és a
visszafordíthatatlan tüdőkárosodás miatt légzési problémái vannak.
Természetesen a dohányzás fokozza a tüdőrák kialakulásának
kockázatát is.


Szív
A

dohányzás

növeli

a

koszorúér

betegség

kockázatát.
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A dohányzás okozta koszorúér betegség szívelégtelenséghez vagy
hirtelen szívhalálhoz is vezethet.

 Az érrendszer
A

dohányzás

rugalmassága

érösszehúzó

hatása

csökken

kevésbé

és

következtében
tud

az

erek

alkalmazkodni

a

folyamatosan változó igénybevételhez. Ezáltal megnő a vérnyomás,
ami további terhelést jelent az erek falának. A romló keringés
következtében szívinfarktus, stroke, merevedési zavarok, perifériás
érbetegség (lábfájdalom, járási nehezítettség stb.) is előfordulhat.
Súlyos érszűkület következményeként akár a végtag amputálása is
megtörténhet.

 Gyomor
A dohányzás növeli a gyomor- és nyombélfekély, valamint a
gyomorrák kockázatát. A legáltalánosabb tünet és panasz pl. a
gyomorégés.

 Bélrendszer és máj
Vizsgálatok szerint a dohányosok körében a vastagbél-, végbél- és
májrákok gyakoribbak, de közrejátszhat a hasnyálmirigy daganatos
elfajulásában is.

 Vese, hólyag
A dohányzás következtében gyakoribb lehet a vese- és hólyagrák
kialakulása is.
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 Reproduktív rendszer, nemi működés
A dohányzás növeli a nőkben a méhnyakrák kockázatát és
összefügghet a férfi merevedési zavarok gyakoribbá válásával is.
A dohányzó nő nehezebben esik teherbe, ez különösen akkor
jellemző, ha a férfi is dohányzik, mert ennek következtében
csökkenhet a spermaszáma is. A terhesség alatt folytatott
dohányzás

vetéléshez,

terhességi

szövődményekhez

és

koraszüléshez vezethet. Növelheti az újszülöttkori, csecsemőkori
váratlan halálozás kockázatát is.



Csontrendszer
A dohányzás hozzájárulhat a csontok ritkulásához, emelkedik a
combnyaktörések rizikója idősebb korban. Újabb megfigyelés
szerint, az akut mieloid leukémia előfordulása is jelentős mértékben
összefüggésbe hozható a dohányzás fennállásával.

- A dohányzás káros hatásai a külsőnkre:



táskák a szem alatt
pikkelysömör (Bőrbetegség, ami a bőrt, körmöket, ízületeket,
nagyon ritkán a nyálkahártyát érinti. Jelenleg véglegesen
nem gyógyítható.)



ápolatlan és sárga fogak



korai öregedés és ráncok



sárga színű ujjak



vékonyabb hajszálak, férfiaknál korai hajhullás



hegesedés (a sebek sokkal később gyógyulnak be, a
helyükön pedig csúnya hegek maradhatnak)
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Jó, ha tudod!
-

Dohányosok körében a tüdőrák férfiaknál körülbelül 23-szor, nőknél 13szor gyakoribb, mint a nemdohányzók azonos csoportjai között!

-

A szív eredetű halálozás dohányosok körében 70%-kal több, a
szívinfarktus kockázata pedig 2-6-szor magasabb, mint a nemdohányzó,
de egyébként hasonló tulajdonságokkal bíró csoportokban!

-

Az erek károsodása következtében a dohányosok körében gyakoribb az
időskori vakság!

Mikor tekintheted magad nikotinfüggőnek?


a napi első cigarettát érzed a legkellemesebbnek,



egy cigi elszívása a nap első teendője,



nagyon nehéz ellenállod a rágyújtás késztetésének dohányzástól tiltott
területen,



nem vagy képes csökkenteni az adagodat vagy felfüggeszteni a dohányzást,
még akkor sem, ha beteg vagy,
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magas nikotintartalmú vagy szűrő nélküli cigarettát is elszívsz,



minden slukkot mélyen letüdőzöl,



minden cigarettát tövig elszívsz,



a cigaretta elszívása után rögtön rágyújtasz a következőre,



a cigaretta elfogyásának gondolata szorongást vált ki belőled.

FAGERSTRÖM NIKOTIN FÜGGŐSÉGI TESZT
Csak „megszokásból” dohányzik vagy függőségben szenved? A teszt kitöltésével
megtudja nikotin függőségének mértékét.

1. Mennyi idő telik el ébredés után, amíg rágyújt az első cigarettára?
 5 percnél kevesebb ................... (3)
 6-30 perc ................................... (2)
 31-60 perc ................................. (1)
 több mint 1 óra ......................... (0)
2. Nehezére esik nem rágyújtani olyan helyen, ahol ez tilos?
 igen............................................ (1)
 nem ........................................... (0)
3. Melyik cigarettáról mondana le a legnehezebben?
 a reggeli elsőről ......................... (1)
 bármelyik másikról .................... (0)
4. Hány cigarettát szív el naponta?
 10 vagy kevesebb ...................... (0)
 11-20 ......................................... (1)
 21-30 ......................................... (2)
 31 vagy több.............................. (3)
5. Több cigarettát szív el az ébredés utáni órákban, mint a nap többi részében?
 igen............................................ (1)
 nem ........................................... (0)
6. Akkor is dohányzik, ha olyan beteg, hogy a nap nagyobb részét ágyban tölti?
 igen............................................ (1)
 nem ........................................... (0)

0-2 nagyon alacsony függőség
3-4 alacsony függőség
5 közepes függőség
6-7 magas függőség
8-10 nagyon magas függőség
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Elvonási tünetei
A dohányzás lelki függőséget alakít ki. Elvonási tünetei az utolsó cigaretta
elszívása után 24 órával jelentkeznek.









éhség,
ingerlékenység,
indulatosság,
szorongás,
koncentráció-gyengeség,
nyugtalanság,
csökkent szívműködés,
növekvő étvágy és testsúly

Passzív dohányzás
A passzív dohányzás az, amikor valaki, aki nem dohányzik, belélegzi az égő
cigaretta vagy szivar végén kiáramló füstöt, esetleg beszívja a dohányos által kifújt
füstöt. A passzív dohányos szinte azonos mennyiségű vegyi anyagot lélegez be, mint
az aktív dohányos. Így ebben az esetben is ugyanúgy jelentkeznek az előbbiekben
említett károsító hatások. Sőt, mint már volt szó róla a mellékfüst több rákkeltő
anyagot tartalmaz, mint a főfüst.
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Jó, ha tudod!
-

Terhesség alatti dohányzás következményeként gyakoribb a magzati
halálozás, vetélés, koraszülés és a szülés körüli halálozás!

-

A várandós időszak alatti anyai dohányzás a magzati fejlődés
visszamaradását idézi elő. E káros hatás miatt kisebb lesz az
újszülöttek súlya, testhossza, fej és mellkörfogata!

-

A terhesség alatti dohányzás a születendő gyermek szellemi, értelmi
fogyatékosságának lehet az okozója!

-

A dohányzó terhesek újszülötteinek körében gyakran észlelhető légúti
megbetegedés!

-

A szoptatási időszak alatti anyai dohányzás károsítja a csecsemő
egészségét, mivel az anyatej közvetíti a dohányfüst méreganyagait!

Tévhitek és tények a dohányzással kapcsolatban
Tévhit: A cigizés megnyugtat!
Tény: Ha valaki nem dohányzik és ideges hangulatában rágyújt egy cigire, nem fog
tőle megnyugodni. Ami a dohányost megnyugtatja, az a cigaretta szívása
közben szervezetébe kerülő nikotin. A már függővé vált dohányos csak újabb
és újabb nikotin adaggal tudja megszüntetni azt a nyugtalanság érzetet, amit a
nikotin hiánya vált ki.
Tévhit: A cigizés segít a tanulásban!
Tény: A rendszeresen dohányzó diákok iskolai teljesítménye gyengébb a
nemdohányzókénál. Az agy működéséhez igen sok oxigénre van szükség és
mint már említettük a CO akadályozza a szervezet oxigénfelvételét és
oxigénellátását. Így az agy kevesebb friss, oxigénben dús vérhez jut, ami
rontja működését, ezáltal a koncentrációs képességet, illetve a tanulást is.
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Tévhit: A dohányzás szexi!
Tény: A sárga fog egyáltalán nem tartozik a szexi dolgok közé. A dohányzás
következtében hamarabb ráncosodik a bőr, a haj elveszti egészséges színét,
fénytelenné, töredezetté válik. Sőt a hosszú távú dohányzás rontja a szexuális
teljesítőképességet és a nemzőképességet, akár impotenciát is okozhat.
Tévhit: Felnőttebbnek látszom tőle!
Tény: Felnőttebbnek nem, csak idősebbnek látszik majd a dohányzó ember a
koránál, mivel a dohányzás roncsolja a bőrt és a fogakat, valamint idő előtti
ráncosodást okoz.
Tévhit: Ha light cigarettát szívunk nem annyira ártalmas a szervezetünkre!
Tény: Az igazság azonban az, hogy a light-nak nevezett cigaretták kátrány- és
a nikotin tartalma nem különbözik jelentősen a normál cigarettától és
ugyanolyan függést okozhatnak, mint az erősek. Ammóniát tartalmaznak,
amely segíti a nikotin felszívódását. Tehát függetlenül attól, hogy alacsonyabb
nikotin tartalmú szálak vannak a dobozban, ez a mennyiség könnyebben kerül
a testbe.
Tévhit: A dohányzás csak akkor káros, ha hosszú ideig folytatod!
Tény: A dohányzásnak vannak rövid távú, azonnali kellemetlen következményei is,
amelyek már igen hamar megmutatkoznak. Ilyenek pl. a köhögés, krákogás,
rossz lehelet, nehezebb levegővétel, romló sportteljesítmény. A tüdőben és az
erekben lezajló elváltozások is már korán kialakulnak, de mindenkinél más és
más idő eltelte után okoznak panaszokat.
Tévhit: Ha már hosszú ideje dohányzik valaki, akkor túl késő már a leszokáshoz!
Tény: Bármikor is történik a dohányzás abbahagyása, annak kimutatható előnyei
vannak. Persze minél előbb, annál jobb. Tapasztalatok szerint a „rövid távon”
jelentkező káros hatások szinte azonnal megszűnnek és ha valaki 35 éves
kora előtt teszi le a cigarettát, hosszú távú kilátásai nem lesznek rosszabbak
azokénál, akik sohasem dohányoztak.
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Ha most abbahagyod a dohányzást:


20 perc múlva visszatér a normális vérnyomás és pulzus értéked.



8 óra múlva a vér nikotin- és szénmonoxidszintje a felére csökken, az
oxigénszint visszatér a normál értékre.



24 óra múlva a szervezetből kiürül a szénmonoxid, a tüdő kezd
megtisztulni a dohányzás okozta lerakódásoktól.



48 óra múlva a szervezetből teljesen kiürül a nikotin. Jelentősen nő az
íz- és szagérzékelés.



72 óra múlva a légzés könnyebbé válik, a hörgők ellazulnak és megnő



2-12 hét múlva javul a vérkeringés.



3-9 hónap múlva enyhülnek a légzési problémák, a köhögés, a

energiaszintjük.

fulladás. A tüdőfunkció akár 10%-kal
is javul.


5

év

múlva

kialakulásának

a

szívinfarktus

kockázata

felére

csökken, mint egy dohányosnál.


10 év múlva a tüdőrák kialakulásának
kockázata a dohányosokéhoz képest
a felére csökken. A szívinfarktus
kialakulásának kockázata visszatér a
nemdohányzók szintjére.
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Jogi szabályozás
Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól a 1999. évi XLII. törvény rendelkezik. Eszerint:

Teljes dohányzási tilalom
1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános iskola és középiskola) és a
bejáratától számított 5 méteres távolságon belül
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde) és a bejáratától
számított 5 méteres távolságon belül,
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és a bejáratától számított 5
méteres távolságon belül, illetve a dohányzóhely az intézmény területén kívül
úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos
vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül,
4. HÉV, belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint
menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton (pl., BKV, Volán és MÁV
járatok),
5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,
6. közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben (függetlenül attól, hogy a
belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejáratától
számított 5 méteres távolságon belül,
7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított
5 méteres távolságon belül,
8. pályaudvarok, buszmegállók személyforgalom számára megnyitott területein,
megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű
megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres
távolságon belül,
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9. közterületnek minősülő, a gyalogos forgalom számára nyitva álló aluljárókban
és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben.
Az előzőekben felsoroltak be nem tartása egészségvédelmi bírságot von maga után,
melynek mértéke:
1. természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik
20.000-50.000 Ft
2. a törvény betartásáért felelős személlyel szemben
100.000-250.000 Ft
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság
esetében
1.000.000-2.500.000 Ft.
Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszínen megállapított és

kiszabott egészségvédelmi bírság maximum 30.000 Ft, ha 30 napon belül befizetésre
kerül, ellenkező esetben ez az összeg 50.000 Ft-ra is emelkedhet.
Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások
megsértése esetén, azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a
cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte.

Viselkedéses függőség
A füzet elején már esett néhány szó a viselkedéses függőségekről. A
következőkben, a hazánkban is jellemző problémás viselkedési formákat mutatjuk be
pár gondolatban.
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Azok a viselkedések, amelyek addikciót (függőséget) válthatnak ki, többségükben
olyan viselkedések, amelyek az emberi élet normális, mindennapi tevékenységének
részét képezik, ám ezek túlzottá, vagy kórossá is válhatnak. Idesorolhatjuk például a
táplálkozást, szexualitást, munkát, játékot, sportot stb.
 Játékszenvedély
A játékszenvedélynek számos formája lehet. A legismertebbek közé tartoznak
a kártyajátékok, a kaszinóban folytatott szerencsejátékok, sportfogadások,
interneten játszott szerencsejátékok, de ide tartozik a totón való szenvedélyes
játék is.

A betegség lefolyásában 4 szakaszt különíthetünk el:
1. Nyerő szakasz: a betegek egy részénél az első időszakot a nagyobb
nyeremények jellemzik, ami az erő, a hatalom érzését adja a játékosnak.
2. Veszteség időszaka: a játékos elveszíti a hatalom érzését, kialakul a
kényszer

a

veszteségek

visszaszerzésére.

Ebben

az

időszakban

kezdődnek el a kölcsönkérések, hazudozások és jellemzővé válik a
játékszenvedély eltitkolása.
3. Kétségbeesés időszaka: ekkor válik teljessé az anyagi csőd, megjelennek
az illegális cselekedetek.
4. A feladás vagy reménytelenség időszaka: a játékos már feladja azt a
reményt, hogy mindent visszanyer, már csak a játék a fontos.
A

kóros

játékszenvedély

gyakran

jár

együtt

túlzott

drogfogyasztással, hangulatzavarokkal, depressziós tünetekkel.
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alkohol-

és

 Kényszeres vásárlás
A kényszeres vásárlás egy visszatérő jellegű vásárlás, amely a negatív
eseményekre való válaszként jelenik meg. A kényszeres vásárló gyakrabban
vesz ajándékot, mint mások és kevesebbszer vesz olyan dolgot, amire
szüksége van. Leginkább hitelkártyát használ és általában több hitelkártyája
van. Gyakran megy egyedül vásárolni és gyakran halmoz fel adósságokat.
Kiváltó oka lehet:
 külső ingerek - illatok, színek, kirakatok
 negatív érzelmi állapot - stresszhelyzet, depresszió
 énkép zavar
 Internetfüggőség
A függő használók elveszítik a kontrollt internethasználatuk felett, képtelenné
válnak arra, hogy csökkentsék a világhálón eltöltött időt, annak ellenére, hogy
az már számukra is problémát okoz.

A problémás internethasználat tünetei:
 tolerancia
 megvonás esetén: nyugtalanság, szorongás, fantáziák vagy álmok
az internettel kapcsolatosan, akaratlagos vagy akaratlan gépelési
mozdulatok az ujjakon, ha nem jut internethez
 a tervezettnél hosszabb vagy gyakoribb internethasználat
 az internethasználat csökkentésére való sikertelen törekvés
 az internethasználat során elveszti az időérzékét – kontrollhiány
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 fontos

társadalmi

kapcsolatok

vagy

kikapcsolódást

szolgáló

tevékenységek feladása, háttérbe szorulása (család, barátok
elhanyagolása)
 Evészavarok
Az anorexia nervosa tünetei:


minimum 15%-os súlyvesztés



soványság ellenére intenzív félelem a súlygyarapodástól



ételekkel kapcsolatos megszállottság



saját testsúlyának vagy alakjának észlelése zavart szenved
(testképzavar)

A bulemia nervosa tünetei:
 visszatérő falási epizódok
 rövid idő alatt mértéktelen mennyiségű étel elfogyasztása
 az étkezés feletti kontrollvesztés
 a súlygyarapodás megakadályozása érdekében a beteg
megpróbálja meg nem történtté tenni a korábbi falást - ezért gyakori
az önhánytatás, hashajtózás, vízhajtózás, beöntés, koplalás, túlzott
testgyakorlás
 mind a falás, mind a nem megfelelő kompenzáló viselkedés
átlagban hetente legalább kétszer jelentkezik, három hónapon
keresztül
 az önértékelést túlzott mértékben befolyásolja a test alakja és súlya
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A betegségben szenvedőkre jellemző a túlzott testmozgás. A betegeknél gyakoriak a
kommunikációs zavarok, a pszichés hangulati problémák, a családon kívüli
kapcsolatok elvesztése, a szexuális élet hiánya, valamint különböző testi
szövődmények.

A kezelés lehetőségei
Magyarországon egyre több a szenvedélybetegeket ellátó intézmény. Az
ellátórendszer adta lehetőségek mellett fontos a beteg motiváltsága és a család
támogató jelenléte.
Célunk, a következő felsorolással, hogy hasznos információkat nyújtsunk a
városunkban működő kezelés lehetőségeiről, hiszen sokan problémás helyzetben
nem tudják, hova fordulhatnak segítségért.

Szenvedélybetegeket ellátó intézmények:
Gyermekpszichiátriai Gondozó: Járóbeteg-ellátás keretében látják el a 3-18 éves
korú gyermekeket, akik különböző pszichiátriai, addiktológiai problémákkal küzdenek.
Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház – Gyermekpszichiátriai
osztály
Cím: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Tel.: 66/526-526
Gyermekpszichiátriai Osztály: Kórházi körülmények között kezeli a 3-18 éves korú
gyermekeket.
Az
osztályukon
leggyakrabban
előforduló
betegségek:
viselkedészavar, túl mozgékonyság, hangulati zavar, evészavarok, szorongás, ürítési
zavar, krízis állapot, öngyilkossági veszély, pszichózis, addiktológiai problémák.
Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház – Gyermekpszichiátriai
osztály
Cím: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Tel.: 66/526-526
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Addiktológiai gondozók: Járóbeteg-ellátás keretében látják el a különböző
szenvedélyproblémákkal

küzdő

betegeket,

segítik

őket

abban,

hogy

visszatérhessenek a társadalomba, a családba.
Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház – Drogambulancia és
Addiktológiai Gondozó
Cím: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Tel.: 66/526-540

Drogambulanciák: Járóbeteg-ellátás keretében látják el a drogfogyasztókat,
drogfüggőket, illetve alkoholbetegeket és egyéb pszichoaktív szer használókat,
viselkedési addikciókkal küzdőket és az elterelésben résztvevőket.
Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház – Drogambulancia
Cím: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Tel.: 66/526-540
Szenvedélybetegek nappali ellátása: Célja, hogy segítse a szenvedélybetegeket
életmódváltozásuk
visszailleszkedésüket

elindításában,
a

majd

társadalomba.

nyomon
A

kövesse

szolgáltatás

és
nem

támogassa
csak

a

szenvedélybetegek, hanem családjuk, közvetlen környezetük számára is elérhető.
Független Egyesület „Gyu-Szi” Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
Cím: 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 14.
Tel.: 66/639-445
www.fuggetlenegyesulet.hu
Szenvedélybetegek

közösségi

ellátása:

A

szenvedélybetegeket

a

saját

lakókörnyezetükben megkeresve motiválják az életmód-változtatásra, segítik,
valamint folyamatosan nyomon követik ennek folyamatát. Segítséget nyújt egészségi
és pszichés állapotuk, szociális helyzetük javításában, meglévő készségeik és
képességeik megtartásában és fejlesztésében, egészségügyi ellátáshoz való
hozzájutásukban.
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Független Egyesület Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
Cím: 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 14.
Tel.: 66/639-445
www.fuggetlenegyesulet.hu
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Cím: 5700 Gyula, Jókai u. 30.
Tel.: 66/362-783

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása: Célja a szenvedélybetegek és
közvetlen

környezetük

minél

szélesebb

körének

elérése,

ellátása,

aktuális

problémájuk kezelése, a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése, a változás
elindítása és segítése. Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy a szolgáltatást
végzők nem támasztanak magas követelményeket az igénybe vevőkkel szemben, a
szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. Az ellátás során nincsenek
szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény az absztinencia, nem
feltétel a betegbiztosítás (TAJ-kártya), a szolgáltatást igénybevevő akár nevének
közlése nélkül is kaphat segítséget.
Független Egyesület Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
Cím: 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 14.
Tel.: 66/639-445
www.fuggetlenegyesulet.hu
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Fontosabb fogalmak
Absztinencia

A drogok fogyasztásától való teljes önmegtartóztatást jelenti. A sikeres kezeléshez
elengedhetetlen a nikotintól való absztinencia felállítása, majd a különböző terápiás
intézkedések

segítségével

megvalósítani

a

nikotinfüggő

teljes

mértékű

rehabilitációját és a társadalomba való visszavezetését, tartós absztinencia
kíséretében.

Drogok
A drogok növényi vagy kémiai anyagok, amelyeknek nem megfelelő használata
pszichés, részben pedig fizikális függőséget okoz.
Függőség
A függőség az emberi szervezet lehetséges reakciója valamilyen drog krónikus
bevitelére, melynek elvonása kedvetlenséget, rossz közérzetet eredményez, melyek
a szer újra bevitelekor megszűnnek. Fajtái:
-

Fizikai vagy testi függőség: a szervezet toleranciát (hozzászokást) tanúsít a szer
hatásával szemben, ami miatt az adag növelésére van szükség, illetve
megvonási tünetek jelentkeznek az anyaghasználat szüneteltetése esetén.

-

Pszichés függőség: fogyasztási kényszer, ami szinte mindig együtt jár a testi
függőség tüneteivel. Vágyakozás, „sóvárgás” alakul ki a szer után.

Kontrollvesztés
„Abbahagyni nem tudás”. A legkisebb mennyiség is még évtizedek múltán is olyan
rágyújtási kényszert vált ki, amely súlyos visszaeséshez vezethet.
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Motiváció
A szenvedélybeteg segítésben használatos fogalom, mely azon belső felismerések
összességét és azon külső ráhatásokat foglalja magába, mely a betegség belátására
és a kezelésre való hajlandóságra ösztönzi a beteget.
Szenvedélybetegség
Azokat

a

visszatérően

ismétlődő

viselkedésformákat,

szokásokat

nevezzük

szenvedélybetegségnek, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt, s
amelyek

a

személyre

–

és

többnyire

környezetére

nézve

is

–

káros

következményekkel járnak.
Ezek a szenvedélyek, függőségek fajtái:
1. Drogfüggőség vagy kémiai addikció (függőség): kémiai szerek alakítják ki a
függőséget (pl.: alkohol, nikotin, heroin függőség)
2. Viselkedéses függőség: valamilyen viselkedési együttestől való függőségi
forma (pl.: vásárlási-, evési addikció)
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A jelen kiadvány tartalma az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Egészségfejlesztési Irodájának szerzői joga által védett, annak írásos engedélye
nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható.
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