Bevezető
A kábítószer (drog) fogyasztása mind az egyén, mind
pedig a társadalom szintjén mérhetetlenül káros.
Divatból

vagy

új

élmények

szerzése

miatt

elfo

gyasztott első adag után nagyon könnyű a kábí
tószerhez történő hozzászokás. Leszokni segítség nél

kül pedig nagyon nehéz. Előzzük meg az első drog
fogyasztást!

A megelőzés elsősorban társadalmi feladat, melynek
alapja a harmonikus családi élet feltételeinek megte

remtése, a munkaerőpiacon „eladható” szakképesítés
megszerzése, a kellően meggyőző felvilágosító tevé

kenység. A megelőzés kulcspontja az egészséges élet

melletti elkötelezettség motivációjának. A megelőzés
optimális

esetben

már

az

osztályban el kell kezdődjön.

első

általános

iskolai

Mit is nevezünk kábítószernek?
Kábítószer (drog):

minden olyan anyag, amely a szervezetbe kerülve az agyra hat és
módosítja

annak

működését.

Drognak

tekintjük

azokat

az

anyagokat, szereket, amelyek szervezetünkbe jutva módosítják
gondolkodásunkat, érzelmeinket, viselkedésünket.
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Mit is vált ki a drog a szervezetünkben?

Általános veszélyei
• törvényi büntetés

• a drog szennyezettsége (a legtöbb drog sosem tiszta ható
anyag), egészségkárosító hatása

• túladagolás – halállal járhat

• intravénás használat: fertőző betegségek terjedése

• a drogok hatása mindig függ a használó személy pillanatnyi

állapotától és a környezettől, ezért a hatás kiszámíthatatlan

• anyagi veszteség és legtöbbször a pénz előteremtéséért elkö
vetett bűncselekmény törvénybe ütközése, a szenvedély

betegségekre költött pénz miatt egészségromlás (nincs pénz
ruhára, ételre), családi és baráti konfliktusok

A jó bulinak tűnő használat veszélyei később tudatosodnak, a
megelőzés a MI kezünkben van.

A drogfogyasztás káros hatásai
• általános leromlott testi állapot
• általános érdektelenség

• súlyos testi és lelki függőség

• pánikroham, paranoiás tünetek, fokozott ingerlékenység

• az intravénás droghasználat során vérmérgezés, vérgyulladás
veszélye, HepatitisB, C, D, AIDS

• máj, vesekárosodás, gyomorés bélműködési zavarok
• túladagolás: keringési és légzési zavarok, halál

Mi történik a drog fogyasztását követően?
Drogélmény jön létre  mely három tényező együttes hatá
sának következménye:
1. a használt szer, illetve annak a szervezetre, agyra gyakorolt hatása
2. a személy: a használó fizikai és lelki állapota

3. a környezet: a droghasználat körülményei (barátok, hely stb.)

Drogok csoportosítása:

Ne használjunk SZERT! Mondjunk

NEMET!

1. legális (alkohol, koffein – kávé, nikotin – cigaretta)
2. illegális drogok agyra gyakorolt hatásuk alapján:

a) depresszánsok: nyugtató hatású szerek –, opiátok (heroin),
egyes pszichoaktív hatású gyógyszerek

b) stimulánsok: az agy működésének stimulálása, gyorsítása –
amfetaminszármazékok, extasy, kokain, nikotin

c) hallucinogének: a tudati működés (pl.: gondolkodás) folyama
tainak megváltozása – LSD, marihuána, meszkalin, pszilocibin
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Mit nevezünk „Diszkódrognak”

Az alábbiakban néhány ilyen tényezőt sorolunk fel:

Az egyik legnagyobb pusztítást a szervezetben a diszkódrogok a

speed, extasy és az alkohol végzik. Általában olcsó, rossz minő
ségű, több adalékanyagot tartalmazó tablettákat vásárolnak a
fiatalok, hozzá alkoholt is fogyasztanak. Az idegrendszert izgatja

a villogó fény, a hangos zene, a drogfogyasztó a végkimerülésig
táncol, izzad. Felpörög, emelkedik vérnyomása, testhőmérséklete.

Szorongás, pánikroham jelentkezhet nála, agresszív lehet. Aki
nem

tudja,

hogy

a

diszkódrogok

fogyasztása

mellett

sok

folyadékot kell inni, az kiszáradhat és a vég nélküli táncolástól
teljesen kimerülhet. A diszkóból hazafelé tartó gépkocsit vezető
fiataloknál ez az állapot súlyos tragédiák okozója lehet.

• Megváltozott viselkedés, megváltozott érdeklődési kör, barátok,
öltözködés, szabadidőeltöltési szokások, gyakori hangulati

váltások, szokatlan reakciók, feszültség, agresszió vagy éppen
érdektelenség.

• Iskolai mulasztások rendszeressé válása, hazugságok, pénz
problémák, értékesíthető tárgyak eltűnése otthonról, tarto

zások. A probléma további súlyosbodása esetén állandó cirku
szok, balhék, veszekedések, zsarolások, fenyegetőzések.

• Cigarettapapír, alkotóelemeire „szétszerelt” nikotinos cigaretta,

növényi morzsák, kesernyés füstszag, pici nylonzacskók anyag
maradványokkal, összeégetett kanál, fecskendők, tűk.

GHBről

Drogfogyasztásra utaló körülmények

A GHB diszkódrogot, ha az ember nem figyel, belekeverik az

Gyanút keltő használati tárgyak, melyek drogfogyasztásra

És ő nem emlékszik semmire. A drog hatására gyors tudat

• Alufóliadarabkák, furcsán hajtogatott pakettek

italába, majd amikor a szer hat, kifosztják vagy megerőszakolják.
vesztés, ájulás jön létre és ebben az állapotban rengeteg veszély

fenyegeti a fiatalokat. Nagyon fontos védekezés, hogy csak a
szemünk előtt felbontott ital kerüljön elfogyasztásra, az italt a
pultnál mindenki maga kérje ki és vigyázni kell a pohárra, hogy
más ne tudjon semmit sem beletenni.

Hogyan vehetjük észre, ha a környezetünkben élő
személy kábítószereket használ?
A kábítószerhasználat felismerése szempontjából a leglényege
sebb a kommunikáció, beszélgetés. Vannak olyan „jelek”, ame
lyek felkelthetik gyanúnkat, és amelyek – ha jól élünk a helyzettel
– alapját képezhetik a fontos és kapcsolatépítő beszélgetésnek.
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utalhatnak

• Ismeretlen tabletták, kapszulák

• Injekciós tű, fecskendő, érszorító, ampullák
• Üres vagy kitöltött orvosi vények

• Napszemüveg feleslegesnek tűnő használata
Testi változások, melyek drogfogyasztásra utalhatnak
• Beesett, hamuszürke arc, a bőr elszíneződése
• Ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások
• A szokottnál szűkebb vagy tágabb pupillák
• Szájszárazság, orrfolyás

• Étvágytalanság, erős fogyás

• Túlzott érzékenység a külső ingerekre
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Pszichés változások, melyek drogfogyasztásra utalhatnak

Hogyan viszonyuljunk a drogfogyasztóhoz?

• Idegesség, érzékenység, szorongás

Már a kérdés is súlyos, de a későbbi folyamat szempontjából sok

• Ok nélküli örömkitörések

teremtünk, ahol a szeretet és az elvárások egészséges egyen

• Feldobottság, színes álmok, látomások

• Depresszió, levertség, kedvetlenség, közönyösség
• Túlérzékenység, személyiség vagy tudatzavar
• Koncentrációképesség zavara, feledékenység
• Indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés
• Alvászavarok, rémálmok, álmatlanság

• Koordinációs zavarok, tér idő érzékelés zavara
• Túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd
• Indokolatlan félelem és pánikérzés
Magatartásbeli
utalhatnak

változások,

melyek

múlik azon, hogy hogyan reagálunk. Ha egy olyan közeg közeget
súlyban vannak, ahol „elég jó” légkör uralkodik, akkor egy szer
kipróbálást is tudunk a saját súlya szerint kezelni.

A kísérletek nem feltétlenül derülnek ki, de ha tudomásunkra jut,
beszéljünk róla, ne támadjunk.

Ha a jelek alapján visszatérően drogfogyasztásra gyanakszunk,

ne essünk pánikba! Keressük meg azokat a szakembereket, akik
segíteni tudnak a probléma megoldásában (akár telefonon,

drogfogyasztásra

névtelenül)!

• Túlzott költekezés, kölcsönkérés
• Pénz és egyéb értékek eltűnése

• A tanulmányi eredmény hirtelen romlása

• A családon belüli kapcsolatok megromlása
• Kritikátlan tervek, „szabadságra törekvés”
• Kiégettség, üresség érzése, zárkózottság

• A korábbi, megszokott életmód megváltozása
• Illatszerek túlzott használata
• Beilleszkedési nehézségek

• Kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés

A drogról egyedül szinte

lehetetlen leszokni, biztos,

hogy szükség lesz segítségre.

• Új barátok eltitkolása, elmagányosodás

Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a közvetlen környezetünkben

drogot használnak. Megkísért a hangulat, a látvány, de ilyenkor
ellen kell állni és vissza kell utasítani a drog használatát.
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Drogprevenciós segélyvonal
Drog Stop

Telefon: (80) 505678

Elérhetőség ideje: 024 óráig
www.drogstop.hu
Kék Vonal

Telefon: (80) 505000

Elérhetőség ideje: hétfőcsütörtök: 821 óráig, péntek: 824,
szombat: 024, vasárnap éjféltől  hétfő 8 óráig

Drogprevenciót segítő szervezetek
Rév Szenvedélybetegsegítő Szolgálat
6000 Kecskemét, Fecske utca 20.

Ingyenesen hívható zöld szám vezetékes telefonról:
(80) 204226

email: revkmet@tonline.hu
Telefon/fax: (76) 415466

Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum
6726 Szeged, Fésű u. 4.

email: drogcentrum@gmail.com
Telefon/fax: (62) 436353

Kiskőrösi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzés
6200 Kiskőrös, Kossuth u. 24.

email: ugyelet.kiskorosrk@bacs.police.hu
Telefon: (78) 501400

8

