Tünetek
Az alkohol legális drog. Gyümölcsök, zöldségek
vagy magvak erjesztésével készül.
A legelterjedtebb és legveszélyesebb
szenvedélykeltő anyag. Súlyos testi és lelki
függőséget okoz.

Testi függés: az alkohol beépül a sejtekbe.
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Pszichés függés: az alkohol hiánya folyamatos
szorongást okoz, ennek oldása reményében újra a
pohárhoz nyúl.
A lakosság mintegy harmada tekinthető rendszeres
ivónak. A nagy ivók egy részéből alkoholbeteg lesz.
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Alfa ivók: csak pszichésen függenek az alkoholtól,
képesek önmegtartóztatásra.

Kettős látás
Béta ivók: csak társaságban isznak.

Delta ivók: periodikus gyakorisággal isznak, de
akkor nagy mennyiségben.

Bár az alkohol oldja a gátlásokat, a feszültséget,
mégsem élénkítő szer.
Gátlásoldó hatása az agressziót fokozó jellegében is
megmutatkozik.

Pszichés tünetek

Gamma ivók: nem tudnak leállni az ivással.
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Az alkohol biológiai hatásai károsak:
ü Rontja a munkateljesítményt, bénítja a
reflexeket, hatására fellazul a figyelem és az
ítélőképesség.
ü A lerészegedés tulajdonképpen heveny
alkoholmérgezés.
ü A lerészegedés nagyon veszélyes, akár
halálos kimenetelű is lehet. Részegen
könnyebb meggondolatlan cselekedetet
végrehajtani, balesetet szenvedni.

Az alkoholizmus következményei:
ü Legfőbb szövődménye a májzsugor, mely
évente több ezer ember halálát okozza.
ü Súlyosak az alkoholizmus lelki,
idegrendszeri szövődményei is (korai
elbutulás, leépülés).
ü Az alkoholizmus társadalmi kára jelentős. A
várható élettartam jelentősen csökken.
ü A pszichiátriai betegségek és az
öngyilkosságok gyakoribbak.
ü A bűnesetek nagy része alkoholos
befolyásoltság alatt történik.

Igazságok az alkoholfogyasztással
kapcsolatos tévhitekről:
ü A z a l k o h o l n e m g y ó g y s z e r, n e m
étvágygerjesztő, nem melegítő és erőt adó
ital, és a problémákat sem oldja meg.
ü A kávé az alkohol lebomlását nem gyorsítja
meg, sőt a koffein hatásának elmúlásával az
alkoholos tünetek fokozottan jelentkeznek.
ü Az alkohol 90%-a a májban bomlik le, 10%a változatlan formában a vizelettel, a
kilélegzett levegővel, és a verejtékkel
távozik. A verejtékezés nem csökkenti
lényegesen a kiürüléshez szükséges időt.
ü Az étel késlelteti az alkohol felszívódását, de
nem akadályozza meg.
ü A hideg zuhany vagy a friss levegő éberebbé
tesz, de az alkohol lebontását nem gyorsítja
meg.

Járművezetés és alkohol
A látás már kis mennyiségű alkohol hatására is
romlik:
ü a szemmozgások lelassulnak,
ü a szem nem tud gyorsan alkalmazkodni a
távolságokhoz,
ü a pupilla nehezen alkalmazkodik a
megváltozott fényviszonyokhoz,
ü szűkül a látótér.

A mozgások pontatlanabbá válnak:
ü romlik a jármú apró kitéréseinek észlelése,
ü a kormánykorrekciók gyakran pontatlanok,
illetve túlméretezettek,
ü a látás-mozgás koordináció csökken.

Szenvedélybetegségek
Alkohol

A döntésekbe hiba csúszik:
ü a döntési idő meghosszabbodik,
ü a hibás döntések száma megnő,
ü előtérbe kerülnek az ösztöncselekvések és
az érzelmek,
ü az indulatok féken tartása csökken.

A baleseti kockázat alkohol hatására gyorsan
növekszik, az így az alkoholos állapotban okozott
balesetek általában súlyosabb kimenetelűek a nem
ittas állapotban okozott baleseteknél!
Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásával.
2016.

Tünetek
Dohányzás (nikotin):
A nikotin a cigarettában, szivarban és
pipadohányban is megtalálható kémiai anyag, mely
a felsoroltak elszívásával kerül a szervezetbe.

A dohányzás szinte észrevétlenül vezet a függőség
kialakulásához. Nagyon ritka az alkalmi dohányos, a
dohányzás szinte minden esetben függőséget okoz.

Testi tünetek

A nikotin legális drog, ami függőséget okoz és káros
az egészségre.
A dohányzás számos súlyos és halálos betegséget –
többek között tüdőrákot, szív- és érrendszeri
megbetegedést, valamint tüdőtágulást – okoz.
Sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy valaki
dohányzás következtében betegszik meg.
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Pszichés tünetek

A cigarettafüst több ezer vegyi anyagot tartalmaz.
A vegyi anyagok közül számos rákkeltő
(karcinogén) vagy mérgező (toxikus) hatású.
Dohányzás közben ezek az anyagok belégzés útján a
szervezetbe kerülnek.
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Elvonási tünetek (az utolsó szál elszívása után 30120 perccel jelentkeznek):
ü
ü
ü
ü
ü

csökkent szívműködés,
szorongás, depresszió,
nyugtalanság, ingerlékenység,
koncentrálási nehézség,
étvágyfokozódás,

ü emésztőrendszeri zavar.
A fiatalkori dohányzás okai:
ü kultúránkban a dohányzás a felnőttek szabad
világát szimbolizálja,
ü segíti átélni a felnőttkori státust,
ü sok közösségben beavatási rítus,
ü elősegíti a társas kapcsolatok építését,
ü kortárshatás, kortársnyomás eredménye,
ü „Legjobb barát effektus” (ha az újonnan
választott legjobb barát is dohányzik,
könnyebben szokik rá a fiatal) – az együtt
elszívott cigaretta mediátorként szolgál,
ü önbizalom-növelőként élik meg a cigarettát,
ü a dohányzás kockázatának téves észlelése
(„Más is dohányzik, még sincs semmi
baja!”),
ü minta a családon belül - a szülők is
dohányoznak.
A dohányzás veszélyei fiataloknál:
A fiataloknál meddőséget (zavart lesz a nemi
hormonok szabályozása), a terheseknél vetélést,
koraszülést okozhat. A születendő gyermek későbbi
testi és lelki fejlődése visszamaradott lehet.
A korán cigarettához, vagy italhoz nyúló fiatal
fokozottan veszélyeztetett a későbbi droghasználat
szempontjából.
A fiatalkori dohányzás maradandó elváltozást okoz
a tüdőben, és a tüdőrák veszélye még a későbbi
leszokás esetén is rendkívül nagy.

Fiataloknak és terhes nőknek egyáltalán nem
szabadna dohányozniuk!
A passzív dohányzás veszélyei:
ü A cigaretta akkor is füstöl, ha nem szívják!
ü A cigarettafüst háromnegyede keveredik a
helyiségben és mérgez minden jelenlévőt.
ü Ebben a füstben még több a káros anyag.
ü Növeli a tüdőrák és a szívbetegség
kockázatát a nemdohányzóknál is.
ü Dohányzó szülők gyerekeinél nagyobb
arányú a hörgő- és tüdőgyulladás, a
légzőszervi megbetegedés, az asztma és a
középfül-gyulladás.

Sosem késő leszokni! Ma kezdd el!
Leszoktató terápiák:
ü Nikotinpótló terápiák – célja a fokozatos
leválasztás rágógumi, tapasz, aeroszol,
orrspray, illetve nyelv alá helyezhető tapasz
segítségével.
ü Nikotin nélküli gyógyszeres segítség a
dohányzás feletti kontroll érdekében – csökkentik a sóvárgást és az elvonási tüneteket.
ü Akupunktúra, hipnózis, lézer használata.
ü Gyógynövényes terápiák (pl. a kínai kudzu).
ü Elektromeridián-módszer.
ü Biorezonancián alapuló módszerek (pl. Mora
terápia).
A leszoktató terápiák közben tilos dohányozni!
A dohányzás abbahagyásának előnyei:

Biztonságos cigaretta nincs.
Tévedés azt feltételezni, hogy az alacsonyabb
kátrány-, nikotin- és szénmonoxid tartalmú
cigaretták kevésbé károsak, illetve hogy az ilyen
cigaretták fogyasztása segít a leszokásban.

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK

ü
ü
ü
ü
ü

DOHÁNYZÁS

javul a vérkeringés, az általános
teljesítőképesség,
könnyebb a futás, a sport,
a tüdő teljesítőképessége látványosan
nő,
a köhögés elmúlik,
a közérzet javul.

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásával.
2016.

Tiszaújvárosban 2001-ben alakult meg a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), amely
igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma
visszaszorításában szerepet játszó szervezetek
munkájában.
A drog-prevenciós programok szükségességét
támasztja alá a 2004-től több alkalommal a KEF
megbízásából végzett közösségi-epidemiológiai
vizsgálat is. A kérdőíves vizsgálatból kiderült, hogy
a tiszaújvárosi fiatalok körében is jelen van a drog,
és növekszik a kipróbálók aránya. A felmérésből az
is látható, hogy a fiatalok leginkább a szülők közül
az anyával, valamint a velük egykorú baráttal,
barátnővel beszélik meg a problémáikat. Feltűnő,
hogy igen kevesen fordulnak tanáraikhoz vagy más
felnőtthöz problémáikkal.
A KEF a tiszaújvárosi tapasztalatok alapján kidolgozta, hogy melyek a helyi drogpolitika legfontosabb feladatai és a beavatkozás fő célcsoportjai.

Az érintett fiatalok körében végzett prevenciós
munka fontos részét képezi a kortárssegítő képzés,
amely a 2015. évben újraindult Tiszaújvárosban.
2013. évben a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ Gyermekjóléti Szolgálata a problémás
kamaszokat nevelő szülők számára drog-prevenciós
és korrekciós csoportot működtetett,melyet igény
szerint újraindít.
2015-ben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság prevenciós előadással, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Az élet labirintusa” kiállítással
hívta fel a figyelmet a droghasználat veszélyeire.
Drogok csoportosítása:
v
Legális drogok:
¨ Nikotin (cigaretta), alkohol, koffein,
gyógyszerek.
v
¨
¨

A beavatkozás fő célcsoportjai:
ü szülők,
ü érintett fiatalok (diákok),
ü szakemberek, hivatásos és civil segítők.
Annak érdekében, hogy a droghasználat terén
mutatkozó növekvő tendenciát megállítsuk, össze
kell fognia a helyi társadalom tagjainak,
szülőknek, pedagógusoknak és a megelőzés
területén dolgozó szakembereknek.

¨
¨
¨

Illegális drogok
Cannabis származékok:
marihuána, hasis.
Központi idegrendszert élénkítő szerek:
kokain, speed, extasy.
Bódító szerek:
ópium, morfium, heroin.
Hallucinogének:
LSD, gombák, kaktuszfélék.
Dizájner drogok:
mefedron, MDPV, spice.

A designer drog, vagy új pszichoaktív szer
(UPSZ) kifejezést azokra a szerekre
használjuk, melyek molekuláris szerkezetükben illegális drogokra hasonlítanak,
így azokhoz hasonló hatásokat idéznek elő.
Mivel kémiai szerkezetük a kábítószerlistákon szereplő anyagokétól kissé
eltér(tehát nem szerepelnek a tiltólistákon),
ezért ellenőrzés alá vonásáig jogi
következmények nélkül terjeszthetők,
forgalmazásuk és használatuk legális.
Tünetek drogfogyasztás esetén:
ü
ingerlékenység,
ü
gyakori hangulatváltozás,
ü
depresszió,
ü
koncentrációképesség zavara,
ü
kritikátlanság,
ü
kialvatlanság,
ü
testsúlycsökkenés,
ü
állandó pénzzavar,
ü
tanulmányi eredmény romlása,
ü
baráti társaság változása.
Drogfogyasztásra utaló tárgyak, eszközök:
ü
alufólia-darabkák,
ü
színes tabletták, cukordarabkák,
ü
megégetett kiskanál,
ü
injekciós felszerelés,
ü
citrompótló,
ü
teafűre emlékeztető növényi
maradék,
ü
apró magvak,
ü
szokatlan szag a lakásban,

ü
ü
ü

napszemüveg felesleges használata,
cigarettakészítéséhez papír,
ismeretlen eredetű porok.

10 hiba, amit a szenvedélybetegek családtagjai
gyakran elkövetnek:
1. Pénzt adsz, kifizeted a számlákat,
adósságokat.
2. Alkoholt, drogot, vagy gyógyszert adsz
(orvosi utasítás nélkül).
3. Állandóan szidod, vagy győzködöd.
4. Ismétlődő „forgatókönyvetek” van.
5. Rendszeresen megcsinálod a feladatait
helyette.

ü Nyíltan beszéljenek a kábítószerekről, és
azok veszélyeiről.
ü Ha szükséges, kérjenek külső segítséget.
Hol kérhet segítséget?
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Pszichiátriai és Pszichológiai Szakrendelés
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Telefon: 49/544-600
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és
Gyermekjóléti Központ
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
Telefon: 49/548-198, 49/548-188

6. Magadat okolod a függő állapota miatt.
7. Hazudsz, hogy eltakard a függő állapotát.
8. Mentségeket keresel a számára.
9. Ellenőrzés alatt tartod.

B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszaújvárosi Tagintézménye
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 26-28.
Telefon: 49/542-201

Drog nélkül,
tisztán, szermentesen
útmutató szülőknek

10. A napod javarészét aggódással töltöd.
Mit tehet a család a droghasználat megelőzése
érdekében?
ü Biztonságos, elfogadó, támogató
hátteret biztosít.
ü Az életkornak megfelelő, következetes
elvárásokkal van a gyermek irányában.
ü Figyelemmel kíséri, hogy kikkel
barátkozik a gyermek, hol tölti a
szabadidejét.
ü Legyen lehetősége a gyermeknek
megosztani a bánatát és örömét is a
szülőkkel, és a szülők is őszintén osszák
meg vele érzéseiket.

Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Telefon: 49/548-000
Drogambulancia Alapítvány
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Telefon: 46/431-310
E-mail: drogambulancia@freemail.hu

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásával.
2016.

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,
· illegális drogok használata (cannabisszármazékok, 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:
ü Nem tud ellenállni a vágynak a kémiai szer,
illetve a viselkedésforma esetében (pl. drog
bevétele, viselkedés kényszeres végrehajtása).
ü Tolerancia kialakulása (egyre nagyobb adag
kell).
ü Megvonási tünetek (testi és lelki tünetek
egyaránt).
ü A leszokási kísérletek kudarcba fulladnak,
önállóan nem képes felhagyni a szenvedélyével.
ü Megváltozik az értékrendje, ami korábban
fontos volt, már nem az. A szenvedély tárgya lesz
a központ az életében.

Csatlakozz Te is, ha:
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!

ü segíteni szeretnél másoknak,
ü ha új ismeretekhez szeretnél jutni,
ü ha szeretnéd jobban megismerni önmagad!
Új társakat és barátokat szerezhetsz a csoporton belül!

Milyen ismereteket szerezhetsz a képzésen?
Kik a kortárssegítők?
1. Képzett fiatalok:
ü képzettek segítségnyújtás és támogatás terén,
ü információk birtokában vannak (drogok,
életkori sajátosságok, egészséges életmód
terén).
2. Segítő szándékúak.
3. Önkéntesek.
4. Kellő ön- és társismerettel rendelkeznek.
Mik a kortárssegítők feladatai?
ü problémás helyzetek felismerése,
ü tudja, hová fordulhat segítségért,
ü egészséges életszemléletet tükröznek,
ü segítő szándékkal közeledjen.
A kortárssegítés határai:
ü aki nem akarja, azon nem tud segíteni,
ü nem az ő dolga a problémák megoldása,
ü nem a saját problémája,
ü ha kétségei vannak, segítséget kell kérnie.

Tiszaújvárosban 2015. évben indult újra a kortárssegítő
képzés.

ü droghasználat a jog, a bűncselekmény és a
megelőzés tükrében,
ü a dohányzás, az alkohol és a kábítószerek
orvosi-élettani hatásai,
ü az abuzív szerhasználat pszichés hatásai,
ü a droghasználattal összefüggő egyéb veszélyek
(pl.: AIDS, hepatitis),
ü a serdülő-és ifjúkor jellemzői, válságai,
ü a média hatása a serdülőkre,
ü a krízis fogalma,
ü a kortárssegítés kompetenciái, a segítés
lehetőségei,
ü önismeret-fejlesztés,
ü kommunikáció-fejlesztés,
ü relaxáció,
ü konfliktus-kezelés,
ü tapasztalatcserék, látogatások.

Hogyan veheted föl a kapcsolatot a kortárssegítőkkel?
https://www.facebook.com/groups/1063756746974291/
Jelentkezz személyesen a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti
Központjában 3580 Tiszaújváros Kazinczy út 3. vagy
telefonon a 49/548-198 és a 70/3338021
telefonszámokon, E-mail: human@tujvaros.hu címen.

Kapcsolódj ki és érezd jól magad szerek nélkül!
Jó hangulatot, kikapcsolódást tisztán is elérhetsz.

Mi az, ami felpörget?
ü sport: futás, repülés, hegymászás, barlangászás,
bungee-jumping, raftingolás, kondizás,
ejtőernyős műugrás, sárkányrepülés, aerobic,
versenyszerű sportolás,
ü hullámvasutazás, vidámpark,
ü testreszabott tánc,
ü zenehallgatás,
ü szerelem-szex,
ü kirándulás, túrázás, túlélőtúrák.
Mi az, ami megnyugtat?
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

jóga,
meditáció,
relaxáció,
légzőgyakorlatok,
akupresszúra, akupunktúra,
masszázs,
gyógyfürdő,
szaunázás,
művészeti élmények,
filmnézés,
írás, olvasás, zene.

Találd meg önmagad! Szabadidődet töltsd a tested
és a lelked igényeinek, szükségleteinek
megfelelően.
A szabadidőd te magad vagy!

Az élet színes és változatos, szerek nélkül is
élvezheted!
Hol kérhetsz segítséget?

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Pszichiátriai és
Pszichológiai Szakrendelés
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Telefon: 49/544-600
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és
Gyermekjóléti Központ
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
Telefon: 49/548-198, 49/548-188
B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi
Tagintézménye
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
Telefon: 49/542-201
Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Telefon: 49/548-000
www.kef.tiszaujvaros.hu

Hol van a
segítség?

Drogambulancia Alapítvány
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Telefon: 46/431-310
drogambulancia@freemail.hu
Drog Stop Budapest Egyesület
drogstop@chello.hu
Telefon: 80/505-678
Sziget Droginformációs Alapítvány
www.droginfo.hu
droginfo@matavnet.hu
Telefon: 1/3225-572

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásával.
2016.

