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A szóróAnyAgbAn tAlálhAtó információk 2011 júniusából szármAznAk. Az AnyAg 
A fogyAsztóknAk és hozzátArtozóiknAk szól. céljA nem Az, hogy A pszichoAktív 
szerek fogyAsztását ösztönözze vAgy elvegye A kedvet tőlük, hAnem Az, hogy 
korrekt és részletes tájékoztAtást nyújtson, és csökkentse A fogyAsztás 
veszélyességét.



Számos ok ösztönözhet valakit, hogy a pszichoaktív anyagok  
(legális vagy illegális drogok, gyógyszerek, stb.) fogyasztása  
mellett döntsön, ilyen lehet az örömkeresés, az élmények vagy a  
teljesítmények hajszolása, beavatási szertartások.

De semmilyen fogyasztás nem veszélytelen! Ha mégis az ilyen anyagok fogyasztása 
mellett döntesz, ez a szórólap segíthet a tájékozódásban.

A pszichoaktív anyagok használata nem feltétlenül okoz egészségügyi vagy  
viselkedési problémákat, gyakran csak az élet egy „pillanatához” köthető. Ez a 
kísérleti vagy alkalmi jellegű fogyasztás (rekreációs szerhasználat).

Ez átalakulhat ártalmas szerhasználattá, és pszichológiai, fizikai vagy szociális 
károsodásokat okozhat a fogyasztó vagy környezete számára.

Káros szerhasználatról vagy visszaélésről a következő esetekben beszélünk :

* Ha az a fogyasztóra vagy másokra veszélyes helyzetekben történik (járművezetés 
közben, stb.),

* Ha a szer használatához ismétlődően törvénysértések kapcsolódnak (erőszak, 
támadás, rablás, stb.),

* Személyes, egészségügyi vagy szociális problémák esetén, amelyeket a szerek 
használata okoz vagy felerősít (a családi, érzelmi vagy munkahelyi kapcsolatok  
romlása, stb.),

* Ha a fogyasztó nem képes több napon át, vagy bizonyos konkrét helyzetekben sem 
lemondani a szerről.

A függőség szakasza akkor áll be, amikor a fogyasztó fizikai vagy pszichés szenvedés 
nélkül már nem tud többé lemondani egy vagy több szer használatáról. Mindennapi 
élete az anyag megszerzése körül forog, függővé vált. 

Legyél tehát éber, figyeld meg saját fogyasztásodat !
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     Terhes nők esetében bármilyen legális vagy illegális drogfogyasztás súlyos 
következményekkel járhat a magzatra és a gyermek jövőbeli fejlődésére !
Figyelem  !



Íme néhány tájékozódási pont, amelyek segítenek elhelyezni 
magadat és drogfogyasztásodat :

* Nem tudok a szer nélkül bulizni menni, 
unatkoznék.

* Éjszaka rendszeresen többféle anyagot 
is beveszek, mindegy milyet, a helyzettől 
függően.

* Ha megkínálnak valamilyen szerrel, 
nem tudok nemet mondani.

* Buliban már többet gondolok arra, 
hogy újra bevegyek valamilyen anyagot, 
mint arra, hogy élvezzem azt, amit már 
bevettem.

* Mindig veszek be anyagot, amikor 
csak alkalmam van rá, még ha nem is  
vagyok jó állapotban (hangulat, környezet,  
barátok, stb.).

* Akkor is tovább szedek egy anyagot, ha 
rosszul vagyok tőle.

* Nem csak hétvégén vagy buliban 
használok anyagot.

* Már semmi nem motivál, csak a 
hétvégét várom.

* Fokozatosan minden kulturális, sport, 
stb. tevékenységgel felhagytam.

* HA barátaim is mind ugyanolyan 
fogyasztók, mint én, a többiek nem  
érdekelnek.

* A barátnőm/barátom megjegyzéseket 
tesz a szer miatt, és ez konfliktusokat 
okoz köztünk.

* Néha szorongási rohamok jönnek rám, 
anélkül hogy tudnám miért.

* Azt mondják, ingerlékeny vagyok, néha 
paranoiás.

* Rosszul alszom.

* Könnyen megbetegszem (megfázás, 
hörghurut, stb.).

* Állandóan fáradt vagyok.

* Sokat fogytam.

* Nehezemre esik egy tevékenységre, 
munkára, olvasásra koncentrálni.

* Szexuális vágyaim csökkennek, 
teljesítményem egyre gyengébb.

* Nőgyógyászati problémáim vannak : 
szabálytalan ciklusok, ismétlődő gombás 
fertőzések, irritációk, húgyúti fertőzések, 
stb.
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NÉHÁNY HETE, NÉHÁNY HÓNAPJA, TÖBB ÉVE, AZ IDŐSZAKTÓL 
FÜGGŐEN TÖBBÉ-KEVÉSBÉ RENDSZERESEN FOGYASZTASZ 
SZEREKET… 

   Ha szeretnéd felmérni a helyzeted, fordulj valamilyen szervezethez,  
orvoshoz vagy más szakképzett személyhez, akiben megbízol (lásd a prospektus végén  
található listát) !

Figyelem  !



A pszichoaktív anyagok használatára vonatkozó törvények Európában az országtól 
függően változnak. Fontos tehát, hogy jól tájékozódj, mielőtt külföldre mész, 
mert amit az egyik országban megengednek vagy eltűrnek, nem biztos, hogy  
megengedett a szomszédos országban is !

Egyedül az alkohol és a dohányáru használata és birtoklása megengedett  
minden európai országban, de ezekkel is vigyázni kell a határon való átlépéskor. 
A  mennyiségek korlátozottak (lásd az adott ország törvényeit, ahová belépsz).

A többi anyaggal kapcsolatban tudnod kell, hogy csaknem minden országban  
tiltják a fogyasztásukat és birtoklásukat. A szankciók az országtól függően  
változnak : a pénzbüntetéstől kezdve a kényszergyógykezelésen keresztül a  
börtönbüntetésig.

Végül pedig tartsd szem előtt, hogy az ezen anyagokkal való kereskedelem egész 
Európában tilos

Alkoholfogyasztás a volánnál :
A megengedett maximális véralkoholszint szintén országonként változik.

Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Csehországban, Romániában 
és Szlovákiában járművezetés közben a legkisebb mennyiségű alkohol sem  
megengedett a vérben !
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AZ eURÓPAi TÖRVÉNyeK



NÉHÁNy JÓ TANÁCS A 
VeSZÉlyeK CSÖKKeNTÉSÉRe

A problémák elkerülése érdekében tájékozódj, légy a lehető legtájékozottabb, ismerd 
meg a kockázati tényezőket és a hatásokat.

Légy óvatos abban, hogy hogyan viszonyulsz azokhoz az anyagokhoz, amelyeket  
esetleg fogyasztani fogsz. Ne felejtsd el, hogy a drogok használata megváltoztatja  
a tudatállapotod, és gyakran arra késztet, hogy megfeledkezz bizonyos  
óvintézkedésekről : szexuális kapcsolat védekezés nélkül (HIV, hepatitis és más szexuális 
úton terjedő betegségekkel való fertőzés veszélye), veszélyes járművezetés, stb.  
Egyébként minden pszichoaktív anyag fogyasztása alkalmas arra, hogy pszichológiai 
problémákat idézzen elő, vagy súlyosbítsa azokat.

Ha úgy döntesz, hogy pszichoaktív anyagot fogsz használni, lehetőleg ne legyél egyedül.
Vedd körül magad barátokkal, akik kísérnek, nem feltétlenül azért, hogy ők is fogyassza-
nak, hanem mindenekelőtt azért, hogy tanácsot adhassanak az anyagról, a használa-
táról és veszélyeiről.

Igyekezz megérteni, hogy mit teszel, tégy fel magának kérdéseket, beszélj róla a 
körülötted lévőkkel. Ügyelj arra, hogy mit veszel meg. Beszélgess olyanokkal, akikben 
megbízol, és akik már kipróbáltak pszichoaktív anyagokat, különösen olyan anyag  
esetében, amit nem ismersz, és csak megnyugtató környezetben vedd be. Mielőtt  
elindulsz, étkezz kiegyensúlyozottan.

elÖTTe

Ha ugyanazon az estén egymás után többször is veszel magadhoz pszichoaktív anyagot, 
azzal növeled a túladagolás veszélyét !

Tarts szüneteket, válts környezetet, rendszeresen szellőztesd ki a fejed (ügyelj a  
hidegre). Lehetőleg ne vegyél be egyszerre többféle, különböző anyagot (lásd a drogok 
keveréséről szóló részt). A legtöbb szer ismeretlen anyagokkal van keverve. Oszd be az 
adagokat, és időben széthúzva vedd be azokat, ezzel csökkentheted a károsodásokat 
kellemetlen meglepetések esetén.

Igyál rendszeresen vizet, de egyszerre ne túl sokat. Semmiképpen ne ülj a volán mögé, 
és ne felejtsd el, hogy megváltozott tudatállapotban vagy. Ha nem érzed jól magad, 
kérj gyorsan segítséget. Ne feledd, hogy vannak olyan szerek, amelyek érzéstelenítő 
hatásúak, és az adott pillanatban megakadályozzák, hogy fájdalmat érezz.

A drogok olyan hatással is járhatnak, hogy elfelejtesz gondoskodni magadról vagy a  
társaidról. Mindenesetre ne feledkezz meg az óvszerek (akár férfi akár női) és megfelelő 
mennyiségű vizes alapú síkosító használatáról. Ne felejtsd el, hogy bizonyos mértékű 
tisztánlátást meg kell őrizned.

KÖZBeN
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Lejönni lehet, hogy nehéz lesz : levertség, szorongás, paranoia, rosszullét. 

A kellemetlenségek csökkentésére tervezz be pihenési időt, mielőtt újra felveszed  
normál tevékenységedet, és erre már a buli előtt gondolj. Vedd körül magad  
megbízható társakkal, egyél, és igyál vizet. Egyél gyümölcsöt és igyál vitamindús 
gyümölcsleveket, hogy ellensúlyozd az energiaveszteséget. Keress egy jól szellőztetett, 
barátságos, kényelmes helyet, amely megfelel a lazításhoz.

Figyelem: ha újabb szert (alkoholt, ecstasyt, amfetaminokat, stb.) veszel be hogy,  
feldobd magad”, ezzel jelentősen növeled a szervezet kimerültségét, a  
túladagolás vagy a „rossz utazás” (bad trip) veszélyét, és súlyosbítod a végső kijózanodás  
kellemetlenségeit. Lazító típusú anyag használata egyébként (ópium, heroin,  
metadon, Subutex® vagy Skénan®) a lejövés kellemetlen hatásainak csökkentésére 
ugyanazokkal a veszélyekkel jár, mint korábban, nem beszélve arról, hogy ezek a szerek 
erős függőséget okoznak. 

Jobb, ha a különböző szerek használatával kapcsolatos tapasztalataidat elválasztod 
egymástól, és megvárod, míg néhány hét eltelik. Kerüld a minden hétvégén történő 
fogyasztást, mert ezáltal egyre inkább elégedetlenné válsz az elért hatással, és  
hajlamossá válsz az adag emelésére. A fizikai veszélyek, a depresszió és a függés 
egyre nagyobb mértékűvé válik. Mindig ügyelj az egyedüllétre és a befelé fordulásra.  
 
Soha ne vezess semmilyen szer hatása alatt. Kérj meg valakit, aki nem fogyasztott  
semmilyen szert, hogy kísérjen el. Ne kezdj rögtön felelősségteljes vagy veszélyes  
tevékenységbe.

UTÁNA
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A FOgyASZTÁS mÓDJÁVAl 
KAPCSOlATOS VeSZÉlyeK
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Figyelj az ajkon lévő sebekre, mielőtt átveszel egy cigarettát : a véren keresztül fennáll 
a vírusfertőzés kockázata (különösen a hepatitis C esetében). 

Az égésből származó füst belégzése számos ráktípus, szív- és érrendszeri valamint 
légzőszervi megbetegedés kockázati tényezője.

FÜST

Bizonyos anyagok, pl. a kokain ismételt felszippantása erősen irritálja az orr  
nyálkahártyáját. Gyakran előfordulnak kevéssé látható sérülések (mikrovérzések), 
amelyek azonban elegendőek ahhoz, hogy átengedjék a hepatitis vírusokat, pl. a  
hepatitis C-t. Vérrel érintkezve például a hepatitis C sokkal könnyebben átadható,  
mint az AIDS vírusa. Ezenkívül szabad levegőn is igen hosszú ideig életképes.  
 
Szívószáladat vagy egyéb segédeszközödet ne oszd meg és ne cseréld el senkivel.  
 
Győződj meg a szippantáshoz használt eszközeid tisztaságáról: kerüld a bankjegyeket, 
a talált vagy piszkos papírdarabokat, a vécéülőkéket, stb. Ha a szippantáshoz külön 
szívószálad van, ne felejtsd el rendszeresen megtisztítani.

Az anyagot zúzd össze a lehető legfinomabbra. Minden szippantás előtt és után jól 
öblítsd ki az orrod vízzel. Orrlyukaidat használd felváltva. Hosszú távon a szippantás 
az orrsövény kilyukadásához is vezethet. A szippantás közben érzett fájdalom nem  
elhanyagolható intő jel.

Végül pedig ne feledd, hogy a szippantás semmi esetre sem akadályozza meg a  
túladagolást vagy a mérgezést.

SZiPPANTÁS

Ha az anyagot injekcióval juttatod a szervezetedbe, soha ne oszd meg, és ne  
cseréld el az eszközeidet (fecskendő, vatta, víz, kanál, stb.) a betegségek átadásának  
veszélye miatt (HIV, hepatitis C, stb.). Minden injekciózáshoz steril, új eszközöket 
használj. Mielőtt a steril eszközökhöz nyúlsz, mosd meg a kezed szappannal, használj 
steril vagy forralt vizet, de soha ne használd a vécében található vizet. A beinjek-
ciózás helyét fertőtlenítsd alkoholos törlőkendővel, amely maximálisan véd a fertőzés 
veszélyétől.

A beadás után legalább 30 másodpercig szoríts egy darab tiszta, száraz vattát a beszúrás 
helyére. Ha nincs a közelben fecskendőgyűjtő, semlegesítsd használt eszközeidet 
(fecskendő, zacskó, vatta és víz) és helyezd azokat üdítős vagy sörös dobozba, lapítsd 
össze és dobd ki a szemétbe.

iNJeKCiÓ



DROgKeVeRÉKeK

9

Több drog egyszerre történő fogyasztása (keverék, koktél, drogkeverék, stb.) nem  
azonos az egyes elfogyasztott anyagok összegzésével, hanem új hatásokat jelent, új 
veszélyekkel, amelyekről nem sokat tudunk. A kábítószer-fogyasztók a legtöbb esetben 
azért kevernek többféle anyagot, hogy egy anyag fő hatását növeljék, új vagy kiegészítő 
hatást érjenek el, vagy éppen ellenkezőleg, csökkentsék egy anyag kellemetlen hatá-
sait, vagy, hogy segítsenek lejönni.

Vannak, akik valamilyen anyagot (pl. alkoholt, cannabist, kávét, stb.) «kulturális» 
vagy terápiás (pszichiátriai kezelés, helyettesítés, stb.) jelleggel fogyasztanak, vagy  
valamilyen naponta szedett anyagtól függenek (heroin, kokain, stb.). Ha buliba  
mennek, ezt akarják kiegészíteni valamilyen más anyaggal, amely jobban megfelel a 
kívánt hatásnak (stimuláló, hallucinogén, stb.). 

Mások bármit beszednek, amihez hozzájutnak, hogy «betéphessenek»… vagy tele 
vannak nagyvonalú barátokkal, akik megkínálják őket hol egy adag kokóval, hol 1/4  
extasyval, ők pedig nem tudnak nemet mondani.

Az összes kombinációval járó veszélyeket lehetetlen felsorolni, a legtöbbjüket még 
nem is ismerjük. Egy dolog azonban biztos: a drogok keverése veszélyesebb, mint ha 
egyszerre csak egyfélét használunk. Ezért van az, hogy a (halálos) balesetek többsége 
keverékek miatt következik be.

A keverékekből adódó fő problémák :

* Olyan drogkeverékek, amelyek hatásai egymással ellentétesek, és így egymást 
semlegesítik : például MDMA és kokain. A hatások egymást elfedik, ami túlzott  
fogyasztáshoz vezethet a várt nagyobb hatás érdekében, így a túladagolás veszélyével 
jár.

* Két légzésdepressziót okozó vagy két szívrendszeri lassító használata (pl. 
ketamin + heroin vagy alkohol rendszeresen vezet szerencsétlenséghez) : tudatvesztés és  
légzésdepresszió komoly veszélye, mivel ugyanazok a kockázatok halmozódnak. 
Különösen ügyelni kell a GHB + alkohol kombinációra: a kóma komoly veszélyével jár. 

* Egy élénkítő és egy nyugtató (kokain + heroin): szívritmuszavar veszélye, amely 
szívleálláshoz vezethet.

* Egy extasy bevétele vagy egy „trip” (LSD) és egy füves cigi vagy egy ballon nevetőgáz 
belélegzése, hogy fokozza a hangulatot, vagy, hogy feldobjon lejövés közben rendkívül 
erőteljes feldobottságot eredményezhet, amely rosszulléthez vagy „rossz utazáshoz” 
vezethet.

* Speed vagy kokain keverése ketaminnal, hogy lebegjünk és dinamikusak maradjunk. 
A ketamin a mozgás fölötti ellenőrzés elvesztéséhez vezet, és megszünteti a fájdalmat, 
a speed pedig fokozza a mozgásigényt, így végül fokozódik a balesetveszély.

A teljes lista azonban sokkal hosszabb lenne, és természetesen nem is ismert,  
mivel ebben a témában kevés vizsgálat készült! Ezen kívül a hosszú távú hatások is  
ismeretlenek még. Törődj magaddal, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy milyen 
örömöt keresel. Ezt nem feltétlenül akkor találod meg, ha mindenből beveszel egy  
keveset (vagy akár sokat), amihez csak hozzájutsz.

A KOCKÁZATOK
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AlKOHOl

Az alkohol gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék erjesztése és lepárlása útján keletkezik. 

Az alkoholos italok különböző mennyiségben tartalmaznak alkoholt.

mi AZ ?

Nők esetében átlagosan napi két, férfiaknál három normál pohárnyi fölött növekszik 
a különféle rákos, szív- és érrendszeri, idegrendszeri megbetegedések és a májcirrózis 
veszélye. 

Az alkohol az öntudat elvesztéséhez (erőszakhoz, közúti balesetekhez, szexuális  
kockázatokhoz) vezethet, és aluszékonyságot, emésztési zavarokat, hányást és  
alkoholos kómát okozhat. 
 
Az ismétlődő részegségek, az alkohol krónikus fogyasztása veszélyessé válhat, és  
gyorsan a függőség állapotába taszíthat. A tudatosítás, segítségkérés és a  
viselkedés megváltoztatása bizonyos esetekben segíthet a függőség elkerülésében. 

OKOZOTT KÁROK

Az alkohol egyszerre élénkít és ellazít. Oldja a gátlásokat és részegséget okoz.

HATÁSAi

   Az alkoholfogyasztás leggyakoribb következménye a „másnaposság”, 
szédülés, fejfájás, fáradtság és néha a depresszió. Nem ajánlott az alkoholfogyasztás  
magas vérnyomás, epilepszia, májproblémák (hepatitis, stb.) esetén. A keverés bizonyos  
gyógyszerekkel (nyugtatók, idegcsillapítók, érzéstelenítők és opiátok), de tiltott  
kábítószerekkel is (kokain, amfetaminok, extasy, ketamin) megtöbbszörözik a kockázatokat. 
A GHB-vel teljesen összeférhetetlen (lásd a GHB-ről szóló fejezetet). Ne ülj a volán mögé, ha 
alkoholt fogyasztottál (lásd „Az Európai törvények” c. részt). Terhes nők esetében bármilyen 
alkoholfogyasztás magzati rendellenességeket és a pszichomotoros képességek elmaradott 
fejlődését okozhatja.

Figyelem  !
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AmFeTAmiNOK : 
SPeeD, KRiSTÁly.. .

Az amfetaminok tabletta, felszippantható vagy lenyelhető por és belélegezhető  
kristályok formájában megszerezhető nagyhatású pszichostimulánsok. Nagy családot 
alkotnak, és a különféle származékok nem mindig azonos hatásokhoz vezetnek. A speed 
más anyagokkal (koffeinnel, laktózzal, paracetamollal) kevert amfetamin.

A kristály kristályos amfetaminszármazék (metamfetamin), amelyet «ice»-nak (jégnek) 
is neveznek. Fehér vagy sárga kristályok vagy porszerű kristályok formájában állítják elő. 
Különlegessége, hogy füstként is elszívható. Tabletta formában «yaba».

mi AZ ?

Egy buli során az amfetaminfogyasztók gyakran úgy érzik, hogy gyakran kell újra  
bevenniük az anyagból (a „run”), hogy a hatást újra elérjék és fenntartsák.

Már az első bevételkor jelentkezhet fogcsikorgatás, magas vérnyomás és kiszáradás, 
hőmérséklet-emelkedés. A hatás elmúlása különösen hosszadalmas és erős, amelyet  
nagyfokú fáradtság, szorongás, sőt szorongásos és paranoiás rohamok kísérnek.

Megfigyelhető még : 

* szívpanaszok (gyors szívverés, szívinfarktus), valamint viselkedési zavarok 
(fogcsikorgatás, ismétlődő fésülő mozdulatok, stb.),

* erős agresszivitás, pszichiátriai problémák (szorongás, pánikrohamok, erőszakos 
viselkedés, delírium, paranoia, hallucinációk), valamint pszichikai és fizikai kimerültség, 
amelyek depresszióhoz vezethetnek,

* krónikus impotencia, amely a szexuális vágy elvesztésével jár együtt.

Az amfetaminok gyorsan pszichés függőséget alakítanak ki : a leállás rendkívül nehézzé 
válik. Elszigetelődés és deszocializálódás következhet be.

Az amfetaminok fogyasztása gyakran vezet más anyagok használatához is :

* akár a hatás megszűnésének ellensúlyozására (kokainnal, extasyval, kannabisszal, 
alkohollal, stb. való párosítás),  

* akár egyes tünetek csökkentésére, mint pl. az álmatlanság, a depresszió 
(gyógyszerekkel párosítva) vagy az impotencia (Viagrával® párosítva).

OKOZOTT KÁROK

Mivel élénkítő hatású, a speed megszünteti a fáradságérzetet, az éhséget, a  
szomjúságot, és a legyőzhetetlenség érzését adja a fogyasztónak. Szájon át bevéve az 
első hatások egy fél óra után jelentkeznek, orron át bevéve gyorsabban, és órákon át 
tartanak. 

A kristály hatásai erőteljesebbek, és az elszívás után már néhány másodperccel  
jelentkeznek: eufória („rush”), a fizikai és szellemi mindenhatóság érzete, erőteljes 
szexuális impulzusok. A kristály hatásai tíz órán át is eltarthatnak.

HATÁSAi

                            Ezeknek az anyagoknak a veszélyei azonosak, de a kristály esetében sokkal 
erőteljesebbek.
Figyelem  !
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KANNABiSZ

Növény (indiai kender), aminek egyik összetevője, a THC (tetrahidrokannabinol)  
pszichoaktív tulajdonságokkal rendelkezik, és hatást gyakorol a központi idegrendszerre.  

Nagyrészt szívják (füves cigi, vízipipa), de lehet inni vagy enni («space-cake») is, és  
belélegezni. Szárított növény (fű, «ganja»), gyanta («shit», H, hasis) és olaj formájában 
is találkozhatsz vele.

mi AZ ?

A kannabisz okozhat nyugtalanságot, sőt szorongást is. A magas THC összetételű fajták 
(pl. a «Skunk») fokozzák ezeket a hatásokat. Egyeseknél egyensúlyvesztést, ritkább  
esetben szédüléssel és hideg verítékezéssel járó émelygést, a reflexek lassulását,  
másoknál pedig izgatottságot, szorongást vált ki.

A kannabisz rendszeres fogyasztása igen nehezen kezelhető pszichikai függőséget  
okozhat. Hatására romolhat emlékezőképességünk és koncentrálóképességünk,  
érdektelenség és motivációhiány (tanulás, munka, család, barátok, sport) léphet 
fel. Sokszor keverik dohánnyal, aminek füstje, csakúgy, mint a kannabiszé, kátrányt  
tartalmaz, azaz rákkeltő hatású.

OKOZOTT KÁROK

A kannabisz nyugtat, ellazít és eufórikussá tesz. Megváltoztatja az észlelést, a figyelmet, 
serkenti az étvágyat, a furcsa gondolati asszociációkat és a kommunikációt. Gátlásoldó 
hatása elősegíti a másokhoz való kapcsolódást.

HATÁSAi

     Egyes felhasználóknál szorongásos és paranoiás rohamokká fejlődhetnek 
a tünetek. Az olaj és a magas THC értékű fajták, vagy egyszerre nagyobb mennyiség  
fogyasztása (vízipipa, «space-cake» – sütemény) nagyon felkavaró hallási vagy látási  
hallucinációt eredményezhet, illetve rossz utazások («bad trips») vagy súlyos  
mérgezések okozója lehet. A kannabisz valószínűsíthetően előhozza a skizofréniát és súlyosbítja a  
tüneteit. Hatóanyaga, a THC csak több hét múlva ürül ki a szervezetből, tehát a bevitelt 
követően hosszú ideig kimutatható.

Figyelem  !



KOKAiN, CRACK

mi AZ ?

A kokain a kokacserje leveleiből kinyert stimuláló szer. Kinézetre fehér por (kokain- 
hidroklorid) állagú. Legtöbbször szippantják, olykor intravénásan, injekcióval viszik be a 
szervezetbe, vagy, legfőképpen a crack állagút, füsttel. 

A crack (kavics, szabad bázis) előállításához szódabikarbónát vagy ammóniát kevernek 
a kokain porhoz, a kokain-hidrokloridhoz. Vigyázat, a kokaint nagyon sokszor keverik 
(«beütik») más anyaggal!

OKOZOTT KÁROK

A kokain összehúzza az ütőereket, okozhat magas vérnyomást, szívrohamot, szív-és  
érrendszeri problémákat, illetve agy-, tüdő-, izom- és vesekárosodást. Nagyobb  
dózisok járhatnak lázzal, delíriummal vagy rángatózással. Irritáló anyag lévén, a kokain  
károsodást okozhat a bőrön és a nyálkahártyán, majd üszkösödés következhet be 
(az orrsövény vagy a végbél nyálkahártyának az irritációja, sőt vérzés és tályog a  
beinjekciózás helyén). Rendszeres használata pszichiátriai zavarokat kelthet : hangulati 
ingadozást, erős szorongást, üldözési mániát, demenciát, stb. A nálunk lévő összes anyag 
elfogyasztása iránti vágy a pszichikai függőség jele. A szerhasználó várandós nő magzati 
fejlődési rendellenesség kialakulását kockáztatja.

A lejövés, kijózanodás folyamata izomgörcsökkel, kimerültséggel és lehangoltsággal  
járhat.

Mindezek a kockázatok megnövekednek, ha a kokaint injekció útján viszik be vagy  
bázis (crack, szabad bázis) formában. Intravénás bevitelkor a szívritmus-zavarokat okozó  
túladagolás veszélye jelentős. A crack gyorsan károsítja az agyat (paranoia, öngyilkossági 
gondolatok).

A kokain gyorsabb szívritmust, szaporább légzést és magas vérnyomást eredményez.  
A meglehetősen gyors feldobódás euforikus érzetet kelt, és azt a benyomást, hogy 
rettentő energia és intellektuális képesség áll rendelkezésünkre. A kokain kelthet  
olyan illúziót is, hogy éberségünk megnövekedett, nem érezzük a fáradtságot és a fizikai  
behatásokat.

A beszívott kokain 10 perc alatt hat, hatása körülbelül 1 óráig tart. Beszívva vagy  
beinjekciózva gyorsabban hat, így intenzívebben fejti ki hatását, de rövidebb ideig is tart, 
ami viszont erősebb függőségi kockázattal jár.

A crack füstje beszívására alkalmas, hatása ezáltal intenzívebb, mint a kokainé, és  
gyorsabban is jelentkezik, illetve tűnik el («flash» hatás).

HATÁSAi

                     A kokainfogyasztás különlegesen veszélyes azok számára, akik epilepsziá-
ban, magas vérnyomásban, asztmában, pszichiátriai zavarokban, szívproblémákban,  
máj-és vesegyulladásokban és cukorbetegségben szenvednek. Alkohollal keveredve 
növekszik mérgező hatása, és elfedi a részegséget.  Az ecstasy hatását is elfedi a kokain, ezért  
túladagoláshoz vezethet a kívánt hatás keresése. A Viagrához® és a Cialishoz® hasonló 
szexuális stimulálók használata növeli a szív- és érrendszeri katasztrófák veszélyét.

Figyelem  !
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eCSTASy, mDmA

Az MDMA az amfetaminok családjába tartozó anyag (metiléndioxi-metamfetamin).  

Ecstasynak nevezik, amikor különböző méretű és színű tabletta formájában jelenik meg 
(sokszor valamilyen ábra díszíti). Egy vagy több molekulára lehet osztani (amfetaminok, 
koffein vagy különböző gyógyszerek). Az MDMA kapható por és gélkapszula alakban is.

mi AZ ?

Fokozza a szívverést és a testhőmérsékletet, illetve kiszárít. Előidézhet tehát  
rosszullétet, ájulást, túlmelegedést és súlyos kiszáradást is. Okozhat még hányingert, 
fejfájást, görcsöt, szorongást, pánikot és sérülékeny embereknél pszichiátriai problémát. 
Alkohollal és/vagy gyógyszerekkel keveredve ezek a kockázatok fokozódnak.

Ismételt fogyasztàas esetén : Gyakori fogyasztása eredményezhet legyengülést, fogyást, 
depressziót, májmérgezést, és bizonyos idegsejtek sérülését.

OKOZOTT KÁROK

Az ecstasy stimulál és nyugtat, elősegíti a kommunikációt és az empátiát, és a jól-lét 
hatását kelti. Ellenállóvá tehet az álmossággal és a fáradékonysággal szemben. Jóllehet 
fokozhatja az érzékiséget, de gátolhatja a merevedést csakúgy, mint a férfi és a női  
orgazmust. A hatás a felszívódást követő ½-1 óra múlva jelentkezik. A hatás legfeljebb 
2-3 órán keresztül tetőzik, a következő órákban csökken (lejövés).

HATÁSAi

       Másnaposság, lejövés: a rákövetkező napokban nem ritka a kimerültség 
és a hirtelen megjelenő lehangoltság. Az ecstasy fogyasztása erősen ellenjavallt szív-és  
érrendszeri problémák, epilepszia, asztma, májgyulladás, veseelégtelenség, cukorbetegség, 
pszichológiai zavarok esetében vagy bizonyos gyógyszeres kezelések mellett.

Figyelem  !
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g.H.B, g.B.l

mi AZ ?

A GHB (gamma-hidroxibutirát) egy általános érzéstelenítő, amit fehér kristályos por  
formában árusítanak. Egy pohár vízben feloldják, és megisszák. Folyékony  
halmazállapotban is létezik, ilyenkor kis üvegcsékben árulják. Színtelen, szagtalan. A 
GBL, gamma-butirolakton, a GHB kémiai elődje, ami a testben GHB-vá alakul. A GBL-t 
nagyon elterjedten használják az iparban.

OKOZOTT KÁROK

Legyetek nagyon óvatosak az adagolásnál. Sosem lehetünk biztosak az aktív hatóanyag 
mennyiségében, még nagyon kis adagoknál sem. Túladagoláskor a GHB hányingert, 
hányást, kihűlést, izomgörcsöt, légzési nehézséget, ájulást, lelassult légzést, epilepsziás 
rohamot, sőt halálos kimenetelű kómát is okozhat. A fogyasztást követő emlékezetkiesés 
veszélye is fennáll.

Alacsony dózisban a GHB eufóriát és empátiát eredményez, oldja a gátlásokat,  
nyugtat, és rendkívül érzékivé tesz. Erősebb adagban elaltat. Hatása 10-20 perc múlva  
jelentkezik, és 2-4 óráig tart.

HATÁSAi

                    GHB fogyasztása előtt, alatt és után soha ne igyál alkoholt. ALKOHOL ÉS 
GHB EGYÜTTES FOGYASZTÁSA KÓMÁT OKOZ. Ugyanezen okokból kifolyólag a GHB-t sose  
keverd nyugtatókkal (benzodiazepinek, barbiturátok, ópiumok). Akárcsak az alkohol, a GHB is  
magas fokú érzékiséget és a koncentrációs képesség romlását okozza, így kiszolgáltatottá tesz  
rosszindulatú személyeknek: lopás veszélye, szexuális erőszak, stb.

Figyelem  !



HeROiN

17

A heroin (hernyó, cukor, barna, herc) erőteljes opiát származék, amelyet ópiumból  
(mákból származó természetes keverék) nyernek ki. Fehér vagy barna por formájában 
található meg. Intravénásan, füsttel vagy szippantva jut a szervezetbe.

mi AZ ?

A megszokás egyre nagyobb adagok egyre gyakoribb fogyasztásához vezet.

Pár hét napi fogyasztás után fizikai függőség alakul ki. Az elvonási tünetek hasmenést, 
hányást vagy izomfájdalmat okoznak amint a szer hatása gyengül.

Az elvonókúra (leállás) orvosi segítséget igényel, ami azonban nem zárja ki a hosszú távú 
mellékhatásokat (álmatlanság, szorongás). A heroinfogyasztáshoz köthető túladagolás 
jelentős veszélyt jelent, és akár halálhoz is vezethet. Ez szokatlan mennyiségű anyag 
bevitelekor (tiszta heroin vagy a korábbinál jobb minőségű anyag) vagy elvonókúra után 
fordul elő.

Intravénás használata növeli a HIV-fertőzés és a májgyulladások veszélyét (lásd az  
injekciózásról szóló fejezetet).

OKOZOTT KÁROK

Mint minden opiát származék, a heroin is erős érzéstelenítő. Megszünteti a  
fájdalomérzetet. Vannak, akik nyugtatónak, szorongásoldónak vagy depresszió ellen 
használják. Beinjekciózva a heroin erőteljes feldobódást (betépést) eredményez. Ezután 
2—6 órán keresztül hat a szer, amikor a fogyasztó befelé fordul, a valóság elhomályosul 
előtte, és egyfajta bágyadtság vesz erőt rajta.

HATÁSAi

       A szippantás nem véd meg a túladagolástól: egy túl nagy adag heroin vagy 
különböző nyugtatókkal, pl. alkohollal való keverése akár halállal végződő légzésdepressziót 
is okozhat.

Figyelem  !
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mi AZ ?

K, keta, speciál K: fehér kristályos por, amelyet emberi és állati érzéstelenítésre  
használnak. Ebben a formájában szippantják, ritkább esetben beinjekciózzák.

OKOZOTT KÁROK

Érzéstelenítő hatása megakadályozhatja, hogy egy fájdalom vagy egy sokk tudatára 
ébredjünk. Alkohollal, heroinnal vagy egyes gyógyszerekkel való alkalmazása gyakran 
légzésdepresszióhoz vezet.

Előfordulhatnak szorongásos krízisek és delíriumok (rossz utazás, „bad trip”), amelyek 
a súlyos demenciához hasonló zavarodottsághoz vezethetnek, sőt olykor hosszú távú 
pszichiátriai következményekkel is járhatnak.

A ketamin emlékezetkiesést és időkiesést is maga után vonhat.

A hozzászokás veszélye igen nagy, oly módon, hogy ismételt használat esetén a növekvő 
adagok bevitele a leírt veszélyeket megsokszorozza.

A ketamin hallucinogén. Kisebb adagban is már az első percekben oldja a  
gátlásokat megváltoztatva a testtudatot: lebegés, érzéstelenítés, de egyensúlyvesztés és  
hangtorzulás is jár vele. Nagy dózisban disszociatív hatású: a környezettől és  
önmagától való elkülönültség érzését kelti a fogyasztóban. Ekkor intenzív hallucináció  
jelentkezik (látási, hallási, tapintási), amit megszakítanak zavart vagy egyenesen rémisztő  
ébredések.

HATÁSAi

                Túl nagy adag vagy túl gyakori szerhasználat esetében fennáll a légzés-
depresszió veszélye. Túl nagy dózis egyensúlyvesztést és veszélyes esést okozhat.  
Semmiképp se maradj egyedül !

Figyelem  !
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DeSigNeR DROgOK - ReSeARCH 
CHemiCAl (RC-k) - legAl HigH

Az RC-k olyan anyagok, amiket az utóbbi évtizedben tudományos kutatások keretében 
szintetizáltak, és amelyek emberekre vagy állatokra kifejtett klinikai hatásairól nincs, 
vagy csak nagyon kevés információnk van.

«Legal high»-nak azokat az engedélyezett anyagokat nevezzük (figyelem, országonként 
változó törvények!), amelyek füvek vagy kivonatok olyan különböző kémiai anyagait  
tartalmazzák, amelyek hatása hasonló vagy nagyon közel áll a nem engedélyezett  
drogokéhoz. Ezen anyagok használata számottevően megnövekedett az utóbbi években, 
lévén legális drogok, és mivel jó választási lehetőségnek tűnnek a bevettebb, ám sokszor 
rosszabb minőségű kevert drogoknál (MDMA, kokain, speed, stb.).

mi AZ ?

Az RC-k és a „legal high”-ok nagyon jövedelmező piaccal rendelkeznek. Számos  
kutatólaboratórium állítja elő ezeket alacsony áron és mindenfajta minőségi ellenőrzés 
nélkül. Gyakori, hogy ugyanazon anyagokról (ugyanott vett, ugyanaz a csomagolás, stb.) 
egy független laboratóriumi elemzést követően kiderül, hogy eltér az összetételük. Ezért 
amikor csak lehetséges, fogyasztás előtt érdemes bevizsgáltatni a szert.

Légy óvatos az adagolással! Egyes szerek azonos hatása nem jelenti azt, hogy azonos 
mennyiséget kell bevenni belőlük! Előfordulhat, hogy ezeknél a szereknél nagyon kicsi a 
különbség (néhány mikrogram) a hatásos dózis és a túladagolás között. 

A hatásos dózis a legtöbbször nagyon alacsony: 1,2 mg, 10 mg, 20 mg, stb. A túladagolás 
veszélyének csökkentése céljából tanácsos vízben feloldani az anyagot, és ezt elosztani 
egymás között. Pl. 100 mg 8 részre osztásakor jobb 1 liter vízben feloldani a szert, majd 
8-szor 125 ml-t kiporciózni, mint hozzávetőleg adagolni.

OKOZOTT KÁROK

Több RC-nek van pszichedelikus hatása: Bromo-Dragonfly, DOC, DOB, 2C-B, 2C-E, 2C-T-
7, 2C-B-fly, DMT, 5-MeO-DiPT, 5-MeO-DMT, DMT, DPT, Salvia Divinorum (látnokzsálya), 
LSA, stb.

Erőteljes hallucinációkat (látási, hallási, tapintási) idéznek elő: hiperéles látás, észlelések 
megváltozása (képek látása csukott szemmel, stb.), szinesztézia (zenét látni színek for-
májában, stb.), elszemélytelenedés, halálközeli élmény, stb.

Az olyan szerek, mint az MBDB, az MDAI, az MDMAI, az MDAT, a 2CN, a 4FMP, az 5-IAI, 
stb. az MDMA-hoz hasonló empatogén hatással bírnak.

Végül az olyan anyagok, mint a mefedron, a 4-FA, a metilon, a butilon, a metedron, 
a nafiron, az MDAI, az MDMAI, az MDAT, az MDPV, a DOB, stb. stimulálók: a jól-lét  
érzésével, a fizikai és intellektuális teljesítőképesség növekedésének érzetével 
járnak, ám kiváltanak alvászavart, étvágytalanságot, gyors szívverést és légzést,  
testhőmérséklet-emelkedést, kiszáradást, stb. is.

HATÁSAi

    Nagyon keveset tudunk még e szerek rövid, közepes és hosszú távú 
hatásairól, a túladagolás kockázatáról és más anyagokkal való kölcsönhatásaikról. Az, 
hogy egyes szerek legálisak vagy növényi származékok egyáltalán nem azt jelenti, hogy  
veszélytelenek.

Figyelem  !



l.S.D. (SAV, “TRiP”)

mi AZ ?

Erős hallucinogén, ami bélyeg (savval átitatott papír, itatóspapír) vagy minitabletta  
formájában (ceruzahegyhez hasonló), olykor folyékony halmazállapotban fordulhat elő.

OKOZOTT KÁROK

A felszálló ág és a lejövetel is nagyon kellemetlen tud lenni. Leginkább ekkor jöhetnek 
a „bad trip”-ek, rossz utazások: szorongás, pánikroham, paranoia, fóbia, zavarodottság, 
sőt delíriumos pillanatok, súlyos és tartós pszichiátriai események.

Az LSD hatására az érzékelés megváltozik, intenzív hallucináció lép fel, nevetésrohamok 
jönnek. Nehéz leírni ezeket a mentálisan erős, sokszor nagyon különböző hatásokat.

HATÁSAi

                      A hatások nagyon változatosak. Sohasem lehet biztosra venni a hatóanyag 
valós mennyiségét még nagyon alacsony adagnál sem. Ne maradj egyedül ! Egyes antibioti- 
kumokkal való keverése (Rulid®, Josacine®) kiváltképp veszélyes.

Figyelem  !
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POPPeR-eK

A popper-ek nitritek, amik az ampullák kinyitásakor keletkező pukkanó hang után kapták 
a nevüket. A fiolákból közvetlenül szippantják fel.

mi AZ ?

A popperek bőrpírt, gyakran csak rövid ideig tartó fejfájást, és akár migrént is  
okozhatnak, felelősek lehetnek a szemnyomás-növekedésért, szédülésért és  
tachicardiáért (gyakoribb szívverés).

Ismételt fogyasztás során fáradtság jelentkezhet, ami a vér oxigénellátottságának  
csökkenésével van összefüggésben, ami akár szürkéskék bőrszínhez, “cianózishoz” is  
vezethet, illetve sárgás lepedékképződéshez az orr és az ajkak körül. Egyes szerhasználók 
átmeneti merevedési problémákról számolnak be.

OKOZOTT KÁROK

Szinte azonnali (30 mp—2 perc) euforizáló és stimuláló hatása van. Gátlásoldó, belső 
felmelegedéssel és az érzékiség fokozódásával jár.

HATÁSAi

     Merevedési problémákra felírt gyógyszerekkel szedve a popper halálos 
kimenetelű szívproblémákhoz vezethet. 
Figyelem  !
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DOHÁNy

mi AZ ?

Ma már az egész világon termesztik ezt a Dél-Amerikából származó növényt. Egyik 
összetevőjének, a nikotinnak pszichotróp hatása van: a központi idegrendszerre  
fejti ki hatását. A dohányt legtöbbször szívják (cigaretta, szivar, pipa, vízipipa), de lehet 
snüsszként is fogyasztani.

OKOZOTT KÁROK

A dohány és a papír égésterméke kátrányt tartalmaz, ami számos rákkeltő anyag forrása. 
Mikroszkopikus cseppek formájában lélegezzük be (füst), így mélyen behatol a tüdőbe. 
A füst lassítja a tüdő természetes tisztulási folyamatait, ezáltal kedvez a krónikus  
hörghurut kialakulásának. A kátrány lassan fejti ki hatását, rákot okozhat, olykor sok 
évvel a leszokást követően.

Egyébként az égéskor szénmonoxid (CO) termelődik, ami tartósan megtelepszik az  
oxigén helyén a vörösvérsejtekben, így csökkenti a dohányzó szervezetének  
oxigénellátottságát. A fizikai ellenálló képesség csökken.

A dohány használata szív- és érrendszeri betegségeket is okozhat, amiket a  
fogamzásgátló tabletták szedése csak felerősít. Férfiaknál merevedési problémák  
léphetnek fel.

A nikotinnak szerepe van az nagyon erős dohányfüggőség kialakulásában. A függő  
dohányosnak már 10 perccel az utolsó cigaretta elszívását követően erős hiányérzete 
lesz, feszültséget, idegességet, ingerlékenységet tapasztal. Nehéz elnyomnia az új  
cigaretta iráni vágyát.

Szinte azonnaliak : felébreszt (gyorsabban tudunk egyszerű mentális feladatokat  
megoldani), oldja a szorongást (enyhén hangulatjavító) és étvágycsökkentő. Diszkrét és 
a felhasználó mindennapjait kevéssé megbolygató hatással rendelkezik.

HATÁSAi

                       A többi droggal szemben a dohányfogyasztás a környezetedet is kiteszi a 
dohányzás veszélyeinek (passzív dohányzás), kiváltképp a gyerekeket és a várandós nőket 
(veszély rá és gyermekére nézve).

Figyelem  !
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KAPCSOlAT

Modus Vivendi
+ 32 26 44 22 00
www.modusvivendi-be.org

BelgiUm

Check It ! 
+ 43 15 85 12 12
checkit@vws.or.at
www.checkyourdrugs.at

AUSZTRiA

Drug Scouts
+ 49 34 12 11 20 22
drugscouts@drugscouts.de
www.drugscouts.de

NÉmeTORSZÁg

Techno Plus 
+ 33 60 38 29 719 
tplus@technoplus.org
www.technoplus.org

FRANCiAORSZÁg

CHECK!N
+ 35 12 27 53 11 06
http://check-in.apdes.net
 check-in@apdes.pt

PORTUgÁliA

Jellinek / Unity
+ 31 20 5901330
www.unity.nl
www.jellinek.nl

HOllANDiA

Energy Control
+34 902 253 600
www.energycontrol.org
info@energycontrol.org 

SPANyOlORSZÁg

HT Lab
Department of General 
Psychology - University Of Padua
http://htlab.psy.unipd.it

PSF, Onlus  
+ 39 34 90 99 97 92 
psfitalia@gmail.com
www.psicologisenzafrontiere.org

OlASZORSZÁg

23



www.safernightlife.org
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iNTeRVeNTiON ANyAgOT A KÖVeTKeZÖ eNgeDÉlyÉVel ADTUK Ki : liCeNCe 
CReATiVe COmmONS PATeRNiTy – NO COmmeRCiAl USe – SHARe AliKe
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A JeleN DOKUmeNTUm A FêTeZ ClAiRS ÁlTAl ÖSSZeÁllíTOTT  
« eT TOi leS DROgUeS… TU eN SAiS qUOi? » 

(Te ÉS A DROgOK… miT TUDSZ RÓlUK?) CímÜ KiADVÁNyÁBÓl KÉSZÜlT


