Szenvedélybetegségek
Hol van a segítség?
Szenvedély: életünk része, segítheti a személyiségfejlődést.
Szenvedélybetegség: rászokás vagy függőség a ránk,
vagy a környezetünkre rossz hatást gyakorló szerekre,
viselkedésformákra. Beszélhetünk kémiai függőségről
és viselkedéses függőségről.
Kémiai függőség:
• legális drogok (alkohol, nikotin, kávé, gyógyszerek) túlzott használata,
• illegálisdrogokhasználata(cannabis-származékok,
stimulánsok, bódító szerek, hallucinogének).
Viselkedéses függőség: játékszenvedély, számítógépes
(vagy egyéb) játékoktól való függőség, internetfüggőség,
videófüggőség, szexfüggőség, kleptománia, vásárlási
kényszer, kényszeres evés, munkamánia stb.
A szenvedélybetegség tünetei:
 Nem tud ellenállni a vágynak a kémiai szer, illetve a viselkedésforma esetében (pl. drog bevétele,
viselkedés kényszeres végrehajtása).
 Tolerancia kialakulása (egyre nagyobb adag kell).
 Megvonási tünetek (testi és lelki tünetek egyaránt).
 A leszokási kísérletek kudarcba fulladnak, önállóan nem képes felhagyni a szenvedélyével.
 Megváltozik az értékrendje, ami korábban fontos
volt, már nem az. A szenvedély tárgya lesz a központ az életében.

Ha a fenti tüneteket magadon vagy bármelyik társadon
észleled, kérj segítséget!
Ha szeretnéd megosztani problémádat valakivel, akkor
keresd meg azokat a társaidat, akik részt vettek kortárssegítő képzésen! Ők segítenek abban is, hol vannak
olyan szakemberek, akik titoktartás mellett további segítséget nyújtanak!
Kik a kortárssegítők?
1. Képzett fiatalok:
 képzettek segítségnyújtás és támogatás terén,
 információk birtokában vannak (drogok, életkori
sajátosságok, egészséges életmód terén).
2. Segítő szándékúak.
3. Önkéntesek.
4. Kellő ön- és társismerettel rendelkeznek.
Mik a kortárssegítők feladatai?
 problémás helyzetek felismerése,
 tudja, hová fordulhat segítségért,
 egészséges életszemléletet tükröznek,
 segítő szándékkal közeledjen.
A kortárssegítés határai:
 aki nem akarja, azon nem tud segíteni,
 nem az ő dolga a problémák megoldása,
 nem a saját problémája,
 ha kétségei vannak, segítséget kell kérnie.
Tiszaújvárosban a KEF – 2019. évben Tiszaújváros
Város Önkormányzata együttműködésével – pályázati
forrásból szervezi a kortárssegítő képzést.

Csatlakozz Te is, ha:
 segíteni szeretnél másoknak,
 ha új ismeretekhez szeretnél jutni,
 ha szeretnéd jobban megismerni önmagad!
Új társakat és barátokat szerezhetsz a csoporton belül!
Milyen ismereteket szerezhetsz a képzésen?
 droghasználat a jog, a bűncselekmény és a megelőzés tükrében,
 a dohányzás, az alkohol és a kábítószerek orvosi-élettani hatásai,
 az abuzív szerhasználat pszichés hatásai,
 a droghasználattal összefüggő egyéb veszélyek
(pl.: AIDS, hepatitis),
 a serdülő- és ifjúkor jellemzői, válságai,
 a média hatása a serdülőkre,
 a krízis fogalma,
 a kortárssegítés kompetenciái, a segítés lehetőségei,
 önismeret-fejlesztés,
 kommunikáció-fejlesztés,
 relaxáció,
 konfliktus-kezelés,
 tapasztalatcserék, látogatások.
Hogyan veheted föl a kapcsolatot a kortárssegítőkkel?
Jelentkezz személyesen a Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet Védőnői Szolgálatánál
3580 Tiszaújváros Bethlen Gábor út 11-13. telefonon
a 49/544-600, vagy E-mail: kef.elnok@tujvaros.hu

Kapcsolódj ki és érezd jól magad szerek nélkül!
Jó hangulatot, kikapcsolódást tisztán is elérhetsz.
Mi az, ami felpörget?
 sport: futás, repülés, hegymászás, barlangászás,
bungee-jumping, raftingolás, kondizás, ejtőernyős műugrás, sárkányrepülés, aerobic, versenyszerű sportolás,
 hullámvasutazás, vidámpark,
 testreszabott tánc,
 zenehallgatás,
 szerelem-szex,
 kirándulás, túrázás, túlélőtúrák.
Mi az, ami megnyugtat?
 jóga,
 meditáció, relaxáció, légzőgyakorlatok,
 akupresszúra, akupunktúra, masszázs,
 gyógyfürdő, szaunázás,
 művészeti élmények,
 filmnézés,
 írás, olvasás, zene.
Ismerd meg és találd meg önmagad! Szabadidődet töltsd a tested és a lelked helyesen felismert
igényeinek, szükségleteinek megfelelően.
A szabadidőd te magad vagy!
Az élet színes és változatos, szerek nélkül
is élvezheted!

Hol kérhetsz segítséget?
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Pszichiátriai és
Pszichológiai Szakrendelés, Védőnői Szolgálat
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Telefon: 49/544-600
www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu
E-mail: rendelo@tujvaros.hu
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család-és
Gyermekjóléti Központ
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
Telefon: 49/548-198, 49/548-188
www.human.tujvaros.hu
E-mail: human@tujvaros.hu

Hol van a segítség?

B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszaújvárosi Tagintézménye
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
Telefon: 49/542-201
www.borsodszakszolgalat.hu
E-mail: merei@tujvaros.hu
Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Telefon: 49/548-000
www.kef.tiszaujvaros.hu
E-mail: kef.elnok@tujvaros.hu
Miskolci Drogambulancia Alapítvány
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Telefon: 46/431-310
E-mail: drogprevencio@gmail.com
Sziget Droginformációs Alapítvány
1073 Budapest, Kertész u. 32. 2/1.
Telefon: 1/413-6195
www.droginfo.hu
E-mail: szigetdroginfo@gmail.com

Készítette: a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, valamint Tiszaújváros
Város Önkormányzata támogatásával
2019.

