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Előzmények

• XX. sz. második felétől vált 
emberiséget veszélyeztető súlyos 
tényezővé

• 1980 óta hazánkban
• 2008-ban 15 000 kezelt beteg
• 2000 Nemzeti Drogstratégiai 

program
• EMCDDA (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug
Addiction) meghatározó szerep



Definíció

Egészségügyi Világszervezet általánosan elfogadott definíciója szerint 
kábítószernek minősül minden olyan anyag, legyen annak fogyasztása tiltott 
vagy nem tiltott, mely az egyén testi és/vagy szellemi funkcióit kis 
mennyiségben is erőteljesen (jellemzően azok ingerlésével) befolyásolja, 
használata veszélyesnek és deviánsnak minősül, hozzászokást eredményez.
A köznyelv „drog” kifejezéssel szinte csak az illegális szereket illeti, míg az 
addiktológia az illegális szerek mellett a központi idegrendszerre ható, 
hangulati és gondolkodásbeli változásokat okozó ún. legális anyagokat 
(alkohol, koffein, nikotin) is ide sorolja.

Legális drogoknak minősülnek mindazok a kábítószerek, melyek gyártását és 
forgalmazását az állam nem tiltja, használatuk csak ritkán kötött engedélyhez 
(bizonyos gyógyszerek esetében). Illegális drogok mindazok, melyek 
gyártása, forgalmazása államilag tiltott, azaz legálisan nem hozzáférhetők.



Kábítószerfüggőnek tekintjük azt az 
egyént, aki kábító hatású anyag 
rendszeres fogyasztása nélkül nem képes 
élni, ezért először csak fizet, majd 
kriminális cselekményektől sem riad 
vissza annak érdekében, hogy a droghoz 
hozzájusson. A drogos először csak él és 
használja az anyagot, majd azért él, hogy 
használhassa az anyagot, később azért 
használja az anyagot, hogy éljen, és végül 
oly mértékben használja az anyagot, 
hogy belehal. A társadalomnak és ezen 
belül az egészségügynek minél előbb be 
kell avatkozni ebbe a fent jelzett szomorú 
végkimenetelű „drogkarrier”-be 
kezdene.



Illegális szerek csoportosítása

• 1. eufóriát okozó szerek: a természetes és 
szintetikus úton előállított kábító hatású 
fájdalomcsillapítók, jellemzően az ópium és 
származékai (morfin, kodein, heroin, fentanil, 
methadon stb.), valamint a kokain, a 
marihuana és a kawa-kawa (kábító bors).

• 2. a nagyagykéreg tevékenységét befolyásoló 
izgató szerek, hallucinogének: hasisfélék, 
meszkalin, pszilocibin, valamint szintetikus 
hallucinogének: LSD (Lysergic Acid
Diethylamide), DOM (dimetoxi-metil-
amfetamin), DMT (dimetil-triptamin), STP 
(scientifically treated petroleum). Sajátos 
alcsoportot képviselnek az ún. „designer” 
drogok, melyeket különböző illegális 
kábítószerek hatásának imitálására állítanak 
elő, de hatásuk sokszor erősebb, mint azoké a 
kábítószereké, melyeket imitálni akarnak (pl. 
Ectasy).

• 3. izgató szerek: természetes (pl. bétel) és 
szintetikus (pl. amfetamin-származékok, 
kokain) úton előállítottak

• pszichés tünetek: érzelmi labilitás (feldobottság, depresszió, 
ingerlékenység, közöny, ok nélküli örömkitörések, 
túlérzékenység, figyelmetlenség, a koncentrációs és 
teljesítőképesség ingadozása, feledékenység, gyors kimerülés, 
alvászavarok, idő- és térbeli dezorientáció, az ítélő- és 
döntésképesség zavara illetve elvesztése, félelemérzés, 
hallucinációk, gyakran összefüggéstelen beszéd)

• •magatartásbeli változások: a korábbi érdeklődés csökkenése, a 
tanulmányi eredmény hirtelen romlása, túlzott költekezés és 
kölcsönkérés, illatszerek túlzott használata (a használt drog 
szagának elnyomására), iskola illetve munkakerülés stb.

• •testi tünetek: a bőr elszíneződése (jellemzően beesett, 
hamuszürke arc), szűkebb (morfin, heroin, metadon stb.) vagy 
tágabb (marihuána, amfetaminok stb.) pupillák, szájszárazság, 
orrfolyás, étvágytalanság (de fokozott igény édes-savanyú 
üdítőitalokra), fogyás, túlzott érzékenység fény- és 
zajingerekre, esetenként tűszúrás nyomok, véraláfutások stb.

Rendszeres kábítószer-fogyasztásra 
utaló tünetek



Epidemiológia
• Csak becslések léteznek. 
• Az epidemiológiai vizsgálatok nem 

megbízhatók: tabu, betegség belátás 
hiánya, félelem a stigmatizációtól, 
büntetéstől, interjú felvétel nagyon 
drága. 

• Precizebb a prevalencia alapú 
terminológia: - élettartam 
(„kipróbálási”) prevalencia, - „utóbbi 
6 hónapban drogot használt”-ak
prevalenciája, - „problémás 
droghasználat” vagyis a kezelésben 
regisztráltak prevalenciája. 

• Incidenciát jól követő mérésre 
szinte nincs mód.



Elsődleges megelőzés
• Család : a megelőzésben, mind a korai felismerésben, a leszoktatásban és a rehabilitációban egyaránt 

jelentősek, de ártani is tud a család, amennyiben nem tud biztos védelmet felmutatni, kialakítani, illetve ha 
nem fogadja el, hogy ilyen probléma az ő körükben egyáltalán előfordulhat. 

• Pedagógusok: gondolnak rá, figyelnek és észlelnek, de tovább is adják – elsősorban a szülőknek, 
másodsorban a segíteni tudóknak 

• Egészségügy: a drogfüggés elsődleges megelőzésének szakmai vezetésével, a felismert drogfogyasztók 
számára életvezetési tanácsokkal, intézeti elvonással és utógondozással, de ez utóbbiakra csak akkor tud sort 
keríteni, ha a probléma tudomására jut és az érintett el is jut az egészségügyi ellátás erre specializálódott 
intézményeibe.

• Az elsődleges megelőzés kiemelt fontosságú, melynek programja elsősorban megfelelő információk átadása 
a veszélyről és az elkerülés lehetőségeiről, az ésszerű nemet mondás motiválása, valamint azoknak a 
helyeknek a fokozottabb ellenőrzése, ahol a kábítószer terjesztők kapcsolatba tudnak lépni a fogyasztókkal. 
Meg kell találni a hiteles ismeretközlőt és a hatékony segítőt. Igen fontos tudomásul venni, hogy az önálló 
életüket alakítani kezdő serdülő szemében a felnőtt, ha valamiről le akarja őket beszélni, akkor ritkán lehet 
hiteles, de mindig „gyanús” lesz. Ezért az elsődleges megelőzésben a kiképzett kortárssegítők sokkal 
eredményesebbek, mivel ismereteik és motivációik alapján eredményesek lehetnek a negatív kortársnyomás 
hatásának csökkentésében, ezért ne féljünk kiképezni és bevonni őket a drogprevenciós munkába, de ne is 
hagyjuk őket kiképzés után támogatás nélkül.



A Magyar Honvédség (MH) drog-prevenciós tevékenysége 

• Kognitív ismeretek átadására, tájékoztató kiadványok 
• Komplex átfogó megelőző program kidolgozása, melynek kiemelt 

témaköre a legális- és illegális szerfogyasztás kockázatának 
ismertetése, a viselkedési addikciók kialakulásának megelőzése 

• A misszióra tervezett állomány felkészítése előadások tartására 
elsősorban a túlzott alkoholfogyasztás és az illegális szerhasználattal 
kapcsolatban

• kábítószer- és alkohol szűrővizsgálati rendszert működtet



Másodlagos megelőzés
• A másodlagos megelőzés az időbeni felismerés mellett a segíteni tudó effektív hálózat létét is feltételezi. Jelenleg ennek 

kiépítése folyamatban van, és a hivatalos egészségügyön kívül különböző civil szervezetek hatásos segítő szerepe már 
észlelhető.

• A kábítószer-fogyasztás legveszélyesebb formája az injekciós droghasználat. A kábítószer-fogyasztás e módszere 
„hatványozottan” veszélyes, mert a parenterálisan szervezetbe juttatott kábítószer mellett a nem kellően steril injekciós tű és 
fecskendő, amit a drogfogyasztók közösen is használhatnak, számos fertőző betegség átvitelének forrása is lehet. Irodalmi 
adatok szerint az injekciós drogfogyasztók 30–40%-a fertőződött hepatitis C és/vagy B vírussal is. Azokban az országokban, ahol 
a HIV-pozitivitás nagy számban fordul elő, az érintettek jelentős hányada injekciós drogfogyasztás kapcsán fertőződött a halálos
kimenetelű kór vírusával.

• A fentiek ismeretében fontos másodlagos megelőzési módszer „a tűcsereprogram”, melynek során főleg civil szervezetek az 
injekciós droghasználóknak, ha használt tűjüket, fecskendőjüket leadják, cserébe steril, egyszer használatos tűt és fecskendőt 
adnak. Jelenleg sokan, főleg a pszichiáterek, ellenzik a tűcsereprogramot, mondván, hogy ezzel kvázi legálissá, elismertté tesszük 
az injekciós droghasználatot. Szakmai szempontból érvelésük csak részben fogadható el, ugyanis a már fent említett fertőző 
megbetegedések terjedésének visszaszorítása igen fontos megelőzési feladat, és a már injekciós droghasználók, valamint 
partnereik védelmére a bizonytalan sikerű leszoktatáson kívül egyelőre hatékonyabb módszer nem ismeretes.



Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és 
Addiktológiai Intézet (OPAI)

Magyarország egész területéről lát el klienseket, 
káros szerhasználat (alkohol, drog) és a viselkedési 
addikciók teljes spektrumában jelentkező zavarok 
esetén. Magas-küszöbű intézetként a 
fekvőbetegkezelés feltétele a szerrel szembeni 
absztinencia és a fizikai megvonás befekvés előtt 
történő lezajlása. Osztályunkon a kezelés 
pszichoterápiás jellegű, önkéntes alapú és a beteg 
által igényelt. Kezelésre jelentkezés előtt javasoljuk a 
káros szenvedéllyel küzdőknek a névtelen 
alkoholisták, szerencsejátékosok, drogfüggők (AA, 
GA, NA) csoportjainak látogatását, a szerfogyasztás 
felfüggesztését, a családtagok számára pedig 
hozzátartozói csoportokon való részvételt



Oldalak
• www.drogfokuszpont.hu 10. éves jubileumi konferencia - 2014  

www.ksh.hu/ (Központi Statisztikai Hivatal) 
• www.oefi.hu 
• www.emcdda.europa.eu European Monitoring Centre for Drugs and 

Drugs Addiction, Lisszabon, Portugália 
• www.ec.europa.eu/health-eu/ 
• www.data.euro.who.int/hfadb/ 
• ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 
• http://www.mat.org.hu/ (Magyar Addiktológiai Társaság) 
• www.designerdrog.hu 
• http://nygy-opai.hu/altalanosinformaciok/betegellatas/osztalyok/80-

addiktologiai-osztaly A



Harmadlagos megelőzés (rehabilitáció)

A drogos karrier befejezése és a társadalomba való visszatérés segítése:  Társadalmi
Intézményi: rehabilitációs otthonok-> Keszü, Budapest, Dunaharaszti, Zsibrik, Komló, 
Ráckeresztúr, Deszk, Nagyszénás, Kovácsszénája
Civil szervezetek működtetik, egyházi, alapítványi, önkormányzati és egyéb támogatásokból 
történik a fenntartásuk 
A komplex rehabilitáció lehetőségét kínálják  Terápiás közösségi formában működnek 
Beutalás ambuláns, vagy kórházi osztályon történt rövid detoxikálást követően lehetséges. 
A kezelés időtartama 6 hónap és két év között változik. 
Általában mindkét terület, az egészségügyi és a szociális rehabilitáció is, képviselve van 
A szociális jellegű segítségnyújtás dominál (munkaterápia, szociális reintegráció ) 
Az intézmények munkájában egyre nagyobb részt vállalnak szociális munkások, illetve 
gyógyult szenvedélybetegek is.



Köszönöm a figyelmet!


