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A kábítószer

függőség sajnálatos módon népbetegség hazánkban.
Nem csak azért jelent ez nagy problémát, mert egyfajta kezelésre szoruló
betegségről van szó, hanem azért is, mert a kezdetben még csak betegségnek tűnő
kór nagyon könnyen testet-lelket romboló életformává alakulhat át.
Mivel manapság rengeteg tévhit jelenik meg a témában, célunk ezzel a
kiadvánnyal, hogy ismerd meg a tényeket, szerezz hiteles információkat a hazánkban
leginkább elterjedt kábítószerek hatásairól és használatának következményeiről. Ha
Neked vagy ismerőseid közül valakinek kábítószerrel kapcsolatos problémája vagy
kérdése van, tudd, hova fordulhatsz segítségért.

Mi a drog?
A drog szót a köznyelv tévesen a kábítószer
szinonimájaként is használja. A drog egy gyűjtő fogalom,
amelybe beletartozik a kábítószer is. Drognak tekintjük
azokat

az

anyagokat,

szereket,

amelyek

szervezetünkbe

jutva

módosítják

gondolkodásunkat, érzelmeinket, viselkedésünket. Ebben a tekintetben drognak
minősül nem csak a kábítószer, hanem az alkohol, a cigaretta, a kávé és a szerves
oldószerek. Mivel legálisak, nem minősülnek kábítószernek, de a drogok közé
tartoznak a minden háztartásban előforduló nyugtató- és altatószerek is. Vonzerejük
abban rejlik, hogy a használók veszélytelennek érzik fogyasztásukat.

A drogok többféleképpen is osztályozhatók. A legelterjedtebb besorolásuk a hatásuk
szerinti felosztás. A csoportosítás alapja az, hogy a szer milyen hatással van az
idegrendszerre.
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1. Stimulánsok
Ezek a szerek megnövelik, gyorsítják a szervek aktivitását. Ide tartoznak az
amfetamin származékok, koffein, nikotin, kokain.
2. Depresszánsok
Csökkentik a szervezet aktivitását, lassítják a szervek működését. Ide soroljuk
az alkoholt, nyugtatókat, altatókat, szorongásoldókat, ópiátot, illékony
kábítószereket (pl.: körömlakklemosó, ragasztó, folttisztító, spray)

3. Hallucinogének
Hatásukra érzéki csalódások lépnek fel, a szervezet elveszíti realitásérzékét.
Ide tartozik az LSD, varázsgomba, kaktusz, gomba, csattanó maszlag.
A különféle szerek az ember testére, értelmére, érzelmeire, viselkedésére
hathatnak. Éppen ezért nem elegendő ismerni a szer hatását, ismerni kell annak
mellékhatásait is. A következőkben a ma Magyarországon leginkább használt
kábítószerek hatásait tekintjük át.
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Kannabisz származékok (marihuána, hasis)
A kender megszárított virágából (esetleg leveléből és hajtásából) készített
dohányszerű keverék a marihuána, közismertebb nevén a fű.
A hasis az indiai kender gyantájából
készült barnás színű, gyurmaszerű
vagy keményebb anyag. 5-8-szor
erősebb hatású, mint a marihuána.
Mindkettő fő hatóanyaga a THC
(tetrahidrokannabinol), ami a kábulat
előidézésével „okolható”.
A füvet és a hasist rendszerint
cigaretta formájában vagy különleges
pipából szívják el tisztán vagy dohánnyal keverve. Az ilyen cigaretta neve: joint,
spangli, dzsodzsó.
Rövid távú hatása
Az első slukk hatása rendszerint 10 másodpercen belül jelentkezik:


a testet bizsergető hullám önti el,



enyhe izgatottság,



később nyugodtság,



előfordulhat befelé fordulás,



emelkedik a vérnyomás,



szaporább lesz a pulzus,



hányás,



csökken a vércukorszint, aminek
következtében éhségérzet jelentkezik,



a füst irritáló hatása miatt a száj és a torok kiszárad, az egyén köhög,
krákog,



a megfelelő adagtól a pupillák kitágulnak (emiatt gyakran napszemüveget
viselnek a használók, mert bántja a szemüket a fény),



a szem erei kitágulnak, ezért a szemfehérje vörösnek tűnik,



zavart okozhat az emlékezetben.
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Hosszú távú hatása



tolerancia (a szerrel szemben),
folyamatos, nagy mennyiségben történő
fogyasztáskor

visszafordíthatatlan

agykárosodás léphet fel,


légúti panaszok, irritáció, allergia,



az immunrendszer hanyatlása, leépülése,



férfiaknál a vér tesztoszteron szintje és a
spermiumok termelése csökken,



szorongás, zavartság, pánik,



erős lelki függőség alakulhat ki,



„flash-back” – a korábbi használat során fellépő pszichodelikus utazás, az
egyénnél váratlanul, minden figyelmeztető jel nélkül újra előjön. Általában
nagyon ijesztő élmény.

Elvonási tünetek

8



ingerültség



nyugtalanság



álmatlanság



rossz közérzet



kedvetlenség



depresszió

Jó, ha tudod!
 A marihuána elváltozásokat okoz az agyban. Hasonlóakat, mint a kokain,
a heroin és az alkohol.
 50-70%-kal több rákkeltő anyag van a marihuánában, mint a sima
cigiben.
 Bár a marihuána természetes drognak minősül, a füstje több mint 400
vegyi anyagot tartalmaz.
 A THC (tetrahidrokannabinol), ami a fő toxikus anyag a marihuánában és
a hasisban könnyen lerakódik a zsírszövetekben és a különböző
szervekben. A rendszeres marihuána használóknál akár még hetekkel
később is megvannak a nyomai (ezáltal kimutathatók), miután leálltak a
szerrel.
 A hosszú távú marihuána használat függőséghez vezethet.
 Nagyobb

mennyiség

elfogyasztása

esetén

rosszullét,

hányás

jelentkezhet. Ilyenkor vigyázni kell, hogy a hányadék ne juthasson a
tüdőbe. A cukros víz fogyasztása gyorsítja a THC lebomlását.

Szerves oldószerek (hígító, körömlakklemosó,
zománcfesték, ragasztó, öngyújtógáz stb.)
Ezek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek az agyba kerülve kábító vagy
enyhén hallucinogén hatást váltanak ki.
A szerves oldószereket rendszerint az orron át lélegzik be, így a szerben lévő
hatóanyagok nagyon gyorsan elérik a központi idegrendszert. Hatása a belélegzés
után szinte azonnal jelentkezik és körülbelül fél óráig tart, amit a részegségi
állapothoz hasonlíthatunk. A leggyakoribb fogyasztási mód a zacskóból történő
„szipuzás”.

Rövid távú hatása


bódultság



szédülés



enyhe hallucináció
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Hosszú távú hatása


tolerancia



erős zavarodottság



önkontroll-vesztés



eszméletvesztés



vese- és májkárosodás



agy-, tüdő ödéma



szellemi leépülés



izomgyengeség



közömbösség



kimerültség



remegés



idegbénulás



erős lelki függőség



oxigénhiány, légzésbénulás hatására fulladásos halál

Elvonási tünetek
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étvágytalanság



hányinger



hányás



fogyás



fejfájás



szédülés



álmatlanság

Jó, ha tudod!
-

Oldószermérgezés

esetén

legfontosabb

a

légzés

és

a

keringés

támogatása. Ha a szer az emésztőrendszerbe is bejutott, javasolni
szokták a hánytatást és a gyomormosást.

Amfetamin származékok (extasy, speed)
Az amfetamin mesterségesen előállított szerves vegyület, melyet korábban
gyógyszerek alapanyagaként használtak, napjainkban viszont inkább stimuláló
(élénkítő) hatású kábítószerként ismert.
A speed fehér vagy színezett por alakjában fordul elő. Leggyakrabban szájon át
vagy orrba szippantva használják, de intravénás szúrása is előfordul.

Gyakori

összetevője az LSD. A drog hatása felszippantás esetén pár másodperctől néhány
percig terjedő idő alatt jelentkezik és átlagosan 4-8 óráig tart. A diszkók és a partik
drogjának
magát,

tekintik.

nem

érzi

Hatása
a

alatt

a

fáradtságot,

használó energiával telítettnek érzi
mindenre

képes.

Könnyebben kommunikál, könnyebben
kezdeményez beszélgetést. Ennek a
drognak

a

veszélye,

hogy

a

használó hosszabban fent akarja
tartani ezt az állapotot és ezért
újra

és

újra

amfetamint,
csökkenését

használja

amikor
érzi.

a

hatás

Ez

szervezet

az
a

teljes

kimerüléséhez vezethet.
Egyéb megnevezések: csík, gyors, spuri, fürge
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Rövid távú hatása


eufória



hiperérzékenység, nagyfokú idegesség



nyugtalanság, álmatlanság



fogcsikorgatás



folyamatos, gyors beszéd



a pupillák kitágulása

Hosszú távú hatása


tolerancia



kiszáradás



vesekiválasztás, illetve májfunkciók csökkenése



ingerlékenység



pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek kialakulása



motivációk, érdeklődés elvesztése



lelki függőség kialakulása



intravénás használat során: vérmérgezés, fekély, tályog, Hepatitis B, C, D,
AIDS

Túladagolás tünetei
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túlhevülés



keringési zavarok



kezelhetetlenül magas vérnyomás



légzési nehézség



kóma



halál

Elvonási tünetek


rossz hangulat



szorongás



depresszió



krónikus fáradtságérzet



alvászavar



levertség

Az ecstasy az egyik legelterjedtebb drogok
közé tartozik. Eredeti alakjában fehér por, de
rendszerint préselt tabletták vagy kapszulák
formájában lehet hozzájutni. A tablettákra gyakran nyomtatnak rá valamilyen ábrát
(pl.: delfin, galamb, nap stb.) A drog hatása 1-1,5 óra múlva éri el a csúcsot és
körülbelül 2-3 óráig tart. Az ecstasyt elsősorban hangulatjavító, fáradtságot
csökkentő hatása miatt használják. Hatása alatt a személy könnyebben kommunikál,
könnyebben kezdeményez beszélgetést, könnyebben nyílik meg mások iránt. A drog
veszélye viszont pontosan ebben rejlik. Ismételt használatot követően, könnyen
kialakul egy olyan hozzászokás, hogy a személy már csak a drog hatása alatt tudja
jól érezni magát, hozzászokik a felfokozott boldogságérzethez, s a mindennapos
örömök elvesztik jelentőségüket.
Egyéb megnevezései: MDMA, XTC, X, E, ex
Rövid távú hatás
 pupillák kitágulnak

 szájszárazság

 a vérnyomás megemelkedik

 rágáskényszer

 a pulzus gyorsul

 étvágytalanság

 a légzés fokozódik

 verejtékezés

 testhőmérséklet megemelkedik

 enyhe rosszullét

 fogcsikorgatás

13

Hosszú távú hatása


vesekiválasztás, illetve májfunkciók csökkenése



ingerlékenység



pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek kialakulása



motivációk, érdeklődés elvesztése



lelki függőség kialakulása

Túladagolás tünetei


keringési zavarok



légzési-nehézség



kóma



halál

Elvonási tünetek
 rossz hangulat
 szorongás
 depresszió
 krónikus fáradtságérzet
 alvászavar
 letörtség

Jó, ha tudod!
-

Amfetamin-származékok túladagolása esetén azonnal mentőt kell hívni!
A mentők megérkezéséig a beteg folyadékveszteségét pótolni kell,
pulzusát, légzését figyelni!

-

A szer tisztasága felől nem lehet biztos a használó, nem lehet tudni,
mivel keverték, hígították az anyagot az előállítás során! Tablettánként
változhat a dózis is, egyes tabletták a szokásos adag kétszeresét
tartalmazhatják!

-

Nagyon veszélyes más drogokkal együtt fogyasztani, ez akár halálos
kimenetelű is lehet!
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Hallucinogének (LSD, gombák, kaktuszok)
Az illegális forgalomba kerülő LSD szintetikusan előállított szer (bár
megtalálható a természetben is, az anyarozsban). Az LSD-t leginkább apró bélyeg
formájában kínálják, de előfordulhat folyadék, zselatin, cukorka formájában is.
Sokszor szennyezve kerül forgalomba. A hallucinogén szereket többnyire szájon át
használják, így a gyomorban szívódnak fel. Hatásuk alatt a használó hallucinációkat
él meg, és elsősorban ezek az élmények vezetnek az LSD használatához, s ebben
rejlik az LSD veszélye is. Hatása nagymértékben függ a használó pillanatnyi lelki
állapotától. Az LSD mámor a „trip”, mely kb. 4-8 órán át tart.
Egyéb megnevezései: trip, utazás, lecsó, trinyó, papír, bélyeg, posta

Rövid távú hatása


a pupillák kitágulása



gyors

szívverés,

magas

vérnyomás


verejtékezés



emelkedett testhőmérséklet



remegés



magasabb vércukorszint



lúdbőrzés, pirulás



fejfájás (nyomás a fejben)



ritkán rosszullét vagy hányás

Hosszú távú hatás


énvesztés, illetve a realitásérzék elvesztése



motivációk, érdeklődés elvesztése



lelki függőség kialakulása



vesekiválasztás csökkenése és lassulása



májfunkciók csökkenése
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különféle

lappangó

pszichés

betegségek

felszínre

törhetnek

(pánikbetegség, skizofrénia, paranoia, halálfélelem)


ön- és közveszélyes magatartás léphet fel



flash-back

Túladagolás tünetei
 tolerancia,

 megfigyeléses paranoid érzések

 pánikreakció

 emelkedett

pulzus

és

vérnyomás

 szorongás

 epilepsziás rohamok

 üldözés érzése

Elvonási tünetek


motiváció hiánya



a mindennapos dolgok üresnek, szürkének, unalmasnak tűnnek

Jó, ha tudod!
-

Túladagolás esetén fontos a légzés támogatása és a légutak szabaddá
tétele, a beteg megnyugtatása. Azonnal mentőt kell hívni!

-

Az LSD használat a használó személyiségének tartós megváltozásához
vezethet.
„Bad

trip”

vagy

„horror

trip”,

azaz

félelmetes

hallucinációkkal,

énvesztéssel, a realitásérzék elvesztésével járó állapot léphet fel. Ez az
élmény akár a drog használatát követően hónapokkal, évekkel később,
droghasználat nélkül is visszatérhet. („flash-back”)
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Gombák, kaktuszok, csattanó maszlag, peyotl,
pszilocibin Olyan természetes drogok, melyek hallucinogén hatásúak.
Felhasználásuk, fogyasztásuk többféleképpen történhet: szárítva, dohánnyal keverve
elszívják, elrágcsálják a növényt, feloldják, a szervezetbe injektálják vagy elégetik és
a gőzét belélegzik.

Hatásai


májkárosodás



vesekárosodás



szorongás, pánik



fenyegető

tartalmú

hallucinációk


lelki függőség kialakulása

Túladagolás esetén


mérgezés



halál

Ópiátok (heroin, ópium, morfium, máktea)
Az ópiátokat a gyógyászatban leginkább fájdalomcsillapításra használják.
Leggyakrabban por formájában fordul elő. A belekből felszívódott szer jelentős része
a májba kerül, még mielőtt elérné a központi idegrendszert. Éppen ezért
intravénásan adagolják. Hatása 4-6 órán át tart, mialatt a megelégedettség illúzióját
nyújtja.
A problémák távolinak tűnnek, testi-lelki fájdalmak megszűnnek.
Hazánkban a legősibb ópiát a máktea, amit ma is használnak olcsósága miatt.
A heroin por alakú morfinszármazék, amelyet ma már főként vegyi úton állítanak elő.
Szaga az ecetére emlékeztet, színe a minőség függvényében sokféle lehet (fehér,
barna, szürke, vöröses). A heroint por alakjában beszippantják, azaz az orr
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nyálkahártyáján keresztül juttatják a vérbe vagy pedig feloldva intravénásan adják
be.
A nyers ópium számtalan összetevőből áll, ezek közül a morfin és a kodein
használatos drogként. A morfium elsősorban folyadékként, a kodein pedig tabletta
formájában fordul elő.
Egyéb megnevezései: heroin = hercsi, H, herkó, hernyó, nyalcsi
codein = cod (e: kod),
morfium = M, morfó, molyó, morfkó
máktea = tea

Rövid távú hatás


légzés és a keringés lelassulása



köhögési reflex bénítása



a pupilla beszűkülése



a látás élességének csökkenése



enyhe viszketés



a bőr alatti vérerek kitágulása, ennek következtében a bőr felmelegedése



az emésztőrendszer működésének lassulása (ez gyakran székrekedést
okoz)



néha rosszullét, hányás

Hosszú távú hatás
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tolerancia



általános leromlott testi állapot, vitamin- és kalciumhiány



gyomor- és bélműködési zavarok



májfunkciók csökkenése



szennyező anyagok bejutása a véráramba



általános érdektelenség



viszonylag rövid használat után súlyos testi és lelki függőséget okoz

Intravénás droghasználat során
 vérmérgezés
 vérgyulladás veszélye
 vérrögképződés, fekély, tályog kialakulása
 Hepatitis B, C, D, AIDS
 a baráti, családi és munkakapcsolatok megromlása, elvesztése
 az ópiátok használata rendkívül sok pénzbe kerül, ezért nagyon
gyakran bűncselekményekhez, prostitúcióhoz vezet

Elvonási tünetek
Használatuk elhagyása komoly testi és lelki elvonási tünetek megjelenését
eredményezi. A függőség testi tünetei egy-két hét alatt megszüntethetők, a lelki
tünetek (a szer utáni sóvárgás, depresszió stb.) kezelése azonban sokszor évekig
eltarthat.
 általános megfázáshoz hasonló tünetek
 erős csont- és ízületi fájdalom
 hasmenés
 hőháztartás felborulása
 hidegrázás, izzadás váltakozása
 súlyos szorongás
 depresszió
Túladagolás
légzésszám

esetén
és

a

csökken

belélegzett

a

levegő

mennyisége. Emiatt a szervezetbe jutó kevesebb oxigén a szívizmok aktivitását
csökkenti le, ami viszont a vérkeringést ássa alá.

Jó, ha tudod!
-

Túladagolás esetén azonnal mentőt kell hívni, fontos a szabad légutak
biztosítása, lehetőség szerint sós oldat befecskendezése!
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Designer drogok
Ezt

a

kifejezést

azokra

a

szerekre

használják,

melyek

molekuláris

szerkezetükben illegális drogokra hasonlítanak, így azokhoz hasonló hatásokat
idéznek elő, viszont nem szerepelnek a tiltólistákon, ezért forgalmazásuk és
használatuk legális.
Ezeket a szereket többnyire az interneten keresztül árulják, olyan szerekként
feltüntetve, melyek nem alkalmasak emberi fogyasztásra pl.: növényvédő szer,
illatosító anyag, fürdősó.
Ezek a szerek azért veszélyesek, mert nem lehet tudni, mit tartalmaznak és mivel
ezek új vegyületek, az emberi szervezetre, pszichére gyakorolt hatásuk is ismeretlen.
Nem ismerjük rövid- és hosszú távú kockázataikat sem!

Legelterjedtebb fajtái:
„Spice”
Szaküzletekben, interneten árusítják, mint füstölőkeveréket. A „Spice” valódi
pszichoaktív összetevői szintetikus adalékanyagok, amely a kannabiszban található
tetrahidrokannabinol

(THC)

hatásait

utánozza.

Tartós

használat

esetén

a

memóriaközpont sérülhet, valamint az agy vérellátása is felborulhat.
MDAI
Hatását tekintve keveset tudunk róla, az MDMA félék családjához tartozik. Az
elfogyasztást követő 20 perc múlva jelentkeznek a tünetek és 40 percnél éri el a
csúcspontot.
Hatása: nyugodt eufória, hallucinációk.

20

Methylone
Hatása: eufória, a közösségi érzés emelkedése, álmatlanság, realitás vagy
személyiségtudat elvesztése.
Testi tünetei: megemelkedett szívverés, magas vérnyomás, fokozott izzadás,
anorexia, rosszullét, hányinger.
Dimethocaine
Egy helyi érzéstelenítő, amely stimuláns hatásokkal rendelkezik.
Hatásai, ha orrba szippantják nagyjából 15-20 perc múlva jelentkeznek.
Hatása: a fogyasztó energikusabbnak érzi magát, ha leül egyfajta zsibbadás
érezhető végig a testen.
MDPV (Super Magic, Coke vagy PV)
Tiszta világosbarna, éles szagú por. Ha fénynek teszik ki, barnulni kezd és szaga is
megbarnult krumpliéra emlékeztet.
Az MDPV stimulánsként viselkedik, hatását a kokainéhoz és az amfetaminéhoz
hasonlítják. A tünetek nagyjából 3-4 órán keresztül tartanak, melyet megemelkedett
szívverés, magas vérnyomás és mérsékelt éberség követ további nagyjából 4 órán
keresztül.
Hatása:

pulzus

emelkedése,

izzadás,

gyors

szívverés,

eufória,

éberség,

tettrekészség, izgatottság.
Elvonási tünetei: depresszió, levertség, fejfájás, izgatottság, izomgyengeség és
néhány esetben bevérzett szemek. A szert hosszabb távon használók erős
vesefájdalmakról is beszámoltak.

4-Fa
Főként stimuláns hatásai miatt ismert.
Hatásai:

eufória,

megnövekedett

teljesítőképesség,

energia

és

hangulat,

beszédesség, álmatlanság és csökkent étvágy jellemzik.
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Krokodil (Desomorphine)
Szintetikus ópiumszármazék, ami sokkal erősebb, mint a heroin. Kodein tartalmú
fejfájás csillapító tablettákból és háztartási hozzávalókból „főzik”. Az interneten
növényvédő tápszerként is meg lehet rendelni. Használata intravénásan történik.
Mellékhatásai: kihullhatnak a használók fogai, a szúrás helyén pikkelyessé,
zöldessé változik a bőr, a hús fokozatosan lerohad.

Látnokzsálya
Olyan

pszichoaktív

növény,

mely

a

tudatos

észlelést

blokkolva

víziókat,

hallucinációkat eredményez. Eredeti élőhelye a mexikói erdőségek mélyén, árnyas,
nedves helyeken található.
Legszembetűnőbb hatásai a fogyasztást követően azonnal jelentkeznek és nagyjából
8 percig tartanak. Nyersen vagy pipából, vízipipából fogyasztható.
Fizikai hatásai: enyhe testhőmérséklet növekedés, akár verítékezés, de okozhat
enyhe tüdőirritációt is.
Mentális hatásai: Fogyasztása után alapvetően megváltozik az érzékelés, esetleg
hallucinációk is előfordulhatnak: képi hatások, időtorzulások vagy utazás, rettegés,
pánik.
SMOKE XXX
Olyan

keverék,

válogatott

amely

növényi

gondosan
alkaloidokat

tartalmaz. Keveset tudunk róla.

Maya
Nagyon határozott relaxációs élményt nyújt. Egy
új, extra erős herbál füstölő.
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Jó, ha tudod!
-

Attól, hogy tudod, az általad rendelt, vásárolt anyag nem szerepel a Clistán, még nem biztos, hogy a csomagban, amit kapsz, valóban csak az
adott anyag szerepel. Előfordulhat, hogy ehelyett illegális szert kapsz és
ha ez kiderül, akkor büntetőeljárást indíthatnak ellened.

Miről ismerhető fel és milyen jelek utalnak
a kábítószer fogyasztására
Pszichés tünetek
Idegesség, ingerlékenység, pesszimista hangulat, levertség, kedvetlenség,
közöny, ok nélküli örömkitörések, figyelem és koncentrálóképesség zavara,
feledékenység,

indokolatlan

fáradtság,

gyors

kimerülés,

teljesítőképesség

ingadozása, alvászavarok, zavaró álmok, túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd,
indokolatlan félelemérzet, hallucinációk, látászavarok.

Testi tünetek
Beesett, hamuszürke arc, a bőr elszíneződése, ismeretlen eredetű tűszúrások,
szűkebb, vagy tágabb pupillák, szájszárazság, orrfolyás, étvágytalanság, erős
fogyás, hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény, túlzott érzékenység a
fényre, zajra, fájdalomra.
Magatartásbeli változások
A korábbi érdeklődés csökken a dolgok iránt, a tanulmányi eredmény hirtelen
romlik, kritikán aluli viselkedés, tervek és célok nélküli szabadságra törekvés. A
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korábbi megszokott életmód megváltozik, saját magát és a ruházatát elhanyagolja,
titkolja az új barátokat, gyakoriak a kimaradozások, iskola vagy munkakerülés, a
kábítószert fogyasztó zárkózott lesz.
Gyanút keltő használati tárgyak:
Alufólia darabkák (ebbe csomagolják a kábítószert), színes tabletták,
cukordarabkák, injekciós felszerelés, megégett kanál, ismeretlen eredetű szag,
kicsavart citromhéjak, citromleves flakonok, üres vagy kitöltött orvosi vények.

Az illegális kábítószerekkel kapcsolatos
tévhitek és tények

Tévhit: A marihuána nem okoz függőséget!
Tény: Egyre több tizenévest kezelnek marihuána fogyasztás miatt. A marihuána
függőséget okoz, mivel megfelel az alábbi kritériumoknak:
- Hozzászokás - a használónak egyre több anyagra van szüksége, hogy
elérje ugyanazt a hatást.
- Elvonási tünetek.
- Akkor is használod a szert, ha megjelennek a káros hatásai.
-

Feladod

miatta

a

társas,

szabadidős

tevékenységeidet,

kötelezettségeidet (kilépsz a sport csapatodból vagy a munkádból, mert
az utadban állnak a drogokkal kapcsolatban).
- A marihuána iránti vágy nagyon erős, és nehéz vele leállni.
Tévhit: A marihuána nem olyan káros, mint a cigi!
Tény: A fű majdnem ugyanazokat a rákkeltő anyagokat tartalmazza, mint a dohány.
Ráadásul a marihuána még jobban meg is növeli a rák kockázatát, mint a
dohány. Tehát, ha rendszeresen szívsz füvet, akkor ugyanazokkal a légzési
nehézségekkel találkozhatsz, mint azok, akik sima cigit szívnak.
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Tévhit: Beszívva vezetni biztonságosabb, mint részegen.
Tény: Nem igaz. A marihuána is befolyásolja a vezetési képességeket, mivel
csökken az éberség, a koncentráció, az érzékelés, a koordináció és a
reakcióidő, mely alapvető készségek szükségesek a biztonságos vezetéshez.
Tévhit: Füvezhetek és mégsem csökken az iskolai teljesítményem!
Tény: A füvezés akadályozza a koncentrációt és a tanulási folyamatokat.
Ringathatod magadat abban a tudatban, hogy jól teljesítesz a suliban, de nem
tudhatod, hogy a fű mennyire gátolja a valódi iskolai teljesítményedet.
Tévhit: Tévhit, hogy a herbál drogok
veszélytelenebbek, mint a kémiailag
előállított szerek!
Tény: A hallucinogén – vagyis látomásokat,
víziókat és a valósággal való adekvát
kapcsolat

torzulását/megszűnését

okozó – herbálok azonban igencsak
kártékony

hatással

lehetnek.

A

pszilocibin gombák ("varázsgombák"),
a kaktuszok, a hajnalka, a csattanó
maszlag vagy a látnokzsálya olyan
testi és lelki tüneteket képesek kiváltani, amelyek esetenként maradandó
károsodásokhoz és visszafordíthatatlan állapotokhoz vezethetnek.

Tévhit: A speed használata során elmúlik a fáradtság!
Tény: A speed nem mulasztja el a fáradtságot, csak későbbre tolja ki a pihenés
idejét!
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Jogi következmények
Magyarországon a kábítószer birtoklása és használata is bűncselekmény. A
jog nem tesz különbséget és ugyanolyan következményekkel kell számolni
mindenféle illegális drog használatért. Legyen az akár egy marihuánás cigaretta, amit
a fiatalok oly sokszor egy kézlegyintéssel vagy vállrándítással intéznek el.
A Btk. szerinti mennyiségi kategóriák: csekély, alapeseti, jelentős és különösen
jelentős mennyiség. A jelentős mennyiség a csekély mennyiség húszszorosa. A
különösen jelentős mennyiség a csekély mennyiség kétszázszorosa. Ennek a
mennyiségnek

a

megszerzése

vagy

birtoklása,

10-15

évig

terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő, a jelentős mennyiségnél: 5-10 év. A csekély
mennyiségű kábítószer tartása két év szabadságvesztéssel büntetendő. A törvény
lehetővé teszi, hogy a fogyasztó 6 hónapos megelőző, gyógyító vagy egyéb
foglalkozáson - ún. elterelésen - vegyen részt a büntetőeljárás alternatívájaként.
Amennyiben az elterelésről szóló igazolást egy éven belül bemutatja, az eljárást
megszüntetik ellene és nem lesz priusza.
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Az új Btk. alapján csak az választhatja a büntetőeljárás
alternatívájaként az elterelést, aki
a) két éven belül nem vett részt elterelésben, illetve
b) két éven belül más kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetése miatt nem
folyt ellene eljárás.
1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki 18. életévét betöltött diákként
egy iskolai buliban átad egy spanglit a 17 éves osztálytársának.
Az utóbbi években elterjedt az ún. dizájner drogok fogyasztása az országban.
Az ilyen anyagok nem kerülnek fel automatikusan a kábítószerek listájára, ellenben
létrehoztak számukra egy ideiglenes listát az úgynevezett C-listát. Ezen szerek
előállítása, forgalmazása, országba való behozatala, illetve onnan való kivitele 3 évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A fogyasztókat is büntetik, mivel a
megszerzés és tartás szabálysértésnek minősül a Szabálysértési Törvény alapján.

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
városban elérhető 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.
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Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház – Gyermekpszichiátriai
Gondozó
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 Pándy Kálmán Kórház – Gyermekpszichiátriai Osztály
Cím: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Tel.: 66/526-526
Addiktológiai

osztályok:

szenvedélybetegeket.

Kórházi

Gyógyszeres

körülmények
kezelés

között
mellett

kezelik

a

szocioterápia,

csoportfoglalkozások, egyéni beszélgetések segítik a betegek gyógyulását.

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház – Addiktológiai részleg (fekvőbeteg
ellátás)
Cím: 5703 Gyula, Sitka u. 1.
Tel.: 66/526-000/1138, 1139-es mellék
Addiktológiai gondozók: Járóbeteg-ellátás keretében látják el a különböző
szenvedélyproblémákkal

küzdő

betegeket,

segítik

őket

abban,

hogy

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

Rehabilitációs

otthonok:

szenvedélybetegeket.

A

Fekvőbeteg

kezelés

ellátás

hónapokat

vehet

keretében
igénybe,

kezelik

mely

a

során

a

szenvedélybetegek pszichikai és fizikai állapotának javítása a cél.
Békés

Megyei

Körös-menti

Szociális

Centrum

Szenvedélybetegek

Rehabilitációs Otthona
Cím: 5931 Nagyszénás, Orosházi út 55.
Tel.: 68/444-646
Szenvedélybetegek nappali ellátása: Célja, hogy segítse a szenvedélybetegeket
életmódváltozásuk
visszailleszkedésüket

elindításában,
a

majd

nyomon

társadalomba.

A

kövesse
szolgáltatás

és

támogassa
nemcsak

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
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 igénybevevőkkel 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 kábítószertől való absztinencia felállítása, majd a különböző
terápiás intézkedések segítségével megvalósítani a szerfüggő teljes mértékű
rehabilitációját és a társadalomba való visszavezetését, tartós absztinencia
kíséretében.

C-lista
Ez a jegyzék tartalmazza azokat az új pszichoaktív anyagokat, amelyeknek a
terjesztését, előállítását, exportját és importját törvényen kívül helyezik. A C-listára
nem csak egyenként, hanem szercsoportonként (ún. generikus képlettel) is
felvesznek anyagokat.

Drogok
A drogok növényi vagy kémiai anyagok, amelyeknek nem megfelelő használata
pszichés, részben pedig fizikális függőséget okoz.
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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.

Hallucináció
Az a jelenség, amikor valaki olyan dolgot észlel, ami valójában nincs vagy nem
történik meg. Ilyen például, amikor az illető nem létező bogarakat vagy egyéb
dolgokat lát, esetleg jelen nem lévő emberek párbeszédét hallja.

Kontrollvesztés
„Abbahagyni nem tudás”. A legkisebb mennyiség is még évtizedek múltán is olyan
szerhasználati kényszert vált ki, amely súlyos visszaeséshez vezethet.
Megvonás
A drog használatának abbahagyásakor vagy a kényszeres viselkedéssel történő
felhagyáskor a használó kellemetlen lelki és/vagy testi tüneteket észlel. Nem minden
drog használatakor alakulnak ki testi megvonási tünetek. Minden drog és minden
függő viselkedés esetében kialakulhatnak azonban lelki megvonási tünetek. Ilyenkor
a személy nyugtalan, feszült, ideges, sehol nem találja a helyét, nem tudja lekötni
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magát.

Súlyosabb

esetekben

depresszióssá

válhat

és

öngyilkosságot

is

megkísérelhet. A lelki megvonási tünetek sokkal komolyabb problémát jelentenek és
sokkal tovább vannak jelen, mint a testi tünetek.

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 is – káros következményekkel
járnak.
Ezen 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).

Tolerancia
A függőség jellemzője a tolerancia, azaz hozzászokás kialakulása. A tolerancia azt
jelenti, hogy egy adott szer ismételt használata során a használónak egyre nagyobb
mennyiségre lesz szüksége ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje. Ez egyben azt is
jelenti, hogy ugyanannak a mennyiségnek a fogyasztása esetén a kiváltott hatás
egyre gyengébb lesz, illetve egyáltalán nem is jelenik meg. A tolerancia megjelenése
vezet ahhoz, hogy a droghasználók egyre nagyobb mennyiségű drogot használnak.
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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.

Egészségügyi Alapellátási Intézmény
5700 Gyula, Béke sgt. 39.

