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Az utóbbi évtizedben a kábítószerek terjedése világméretű problémává vált, amely hazánkat sem 

kerülte el. Az illegális kereskedelem és a nyomában keletkező járványszerű szenvedélybetegségek a 

társadalom egészségügyi, morális és közbiztonsági faktorait egyaránt veszélyeztetik. A kínálat terén 

megjelentek mindazok az anyagok, amelyek teljes választékot nyújtanak, és gerjesztőleg hatnak a 

jelenség tömegessé válására. Ez a tendencia érvényesül régiónkban is. 

 

Napjainkra a fogyasztói lánc kiszélesedett, ami a kölcsönhatás törvényszerűsége alapján növeli a 

kereskedelem bővülését és annak számottevő haszonkulcsát. A kábítószer valamelyik fajtájának 

egyszeri, eseti vagy rendszeres fogyasztása, főleg a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek körében terjedt el. 

Jelenleg az életkori sajátosságokból adódó fogékonyság miatt legveszélyeztetettebb korosztály a 

középiskolás fiatalok rétege.  

 
Az utóbbi években a klasszikus kábítószerek (marihuána, 

amfetamin származékok, heroin, kokain) mellett megjelentek 

újfajta anyagok (designer drogok), melyek először legálisan 

kerültek forgalomba, majd a szervezetre gyakorolt 

veszélyességüket, hatásmechanizmusukat megismerve szinte 

mindenütt tiltólistára helyezték őket.   

Tapasztalataink szerint a kábítószer fogyasztói kör jelentős 

hányadát képezik azok a fiatalkorúak és fiatal felnőttek (14-22 

évesek), akik a korosztályukra jellemző fogékonyság egyik 

megnyilvánulásaként tömegesen próbálják ki a kábítószerek 

hatását.  

 

Közeleg a nyári szünet, gyermekeink több időt töltenek szülői 

felügyelet nélkül. Szórakoznak, kirándulnak, táborokba mennek. Nekünk szülőknek célszerű tisztában 

lennünk azzal, hogy melyek azok a vészjelek, amelyek egy esetleges kábítószer használatra utalhatnak 

gyermekünknél. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Fontos azonban tudni, hogy az egyes jelek 

önmagukban nem jelentik azt, hogy gyermekünk valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll. Az 

árulkodó jeleket összességében kell szemlélni és ha ezek alapján gyanú merül fel bennünk, akkor lehet 

szakemberhez fordulni. Megyénkben a Miskolci Drogambulancia van elérhető közelségben. 

 
Pszichés tünetek: 
- idegesség, ingerlékenység 

- feldobottság, színes álmok érzése 

- levertség, depresszió, közöny vagy ok nélküli örömkitörés 

- túlérzékenység 

- a figyelem és koncentrációs képesség zavara 
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- feledékenység 

- indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, alvászavarok 

- térbeli és időbeli tájékozódási zavar 

- túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd 

- indokolatlan félelemérzés, hallucinációk 

 

Magatartásbeli zavarok: 
- kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés 

- a tanulmányi eredmény hirtelen romlása 

- a családon belüli kapcsolatok zavara 

- zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás 

- beilleszkedési zavarok 

- a korábbi megszokott életmód megváltozása 

- túlzott költekezés, kölcsönkérés 

- pénz és egyéb értékek eltűnése 

- saját maga és környezete elhanyagolása 

- terv és cél nélküli „szabadságra” törekvés 

- illatszerek túlzott használata (elnyomja a drogok szagát)   

 

 Testi tünetek: 
 - beesett, hamuszürke arc, a bőr 

elszíneződése 

 - mély szemgödrök  

 - ismeretlen eredetű tűszúrások, 

véraláfutások 

 - szűkebb vagy tágabb pupillák 

mint általában 

 - szájszárazság, orrfolyás 

 - étvágytalanság, erős fogyás 

 - hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény 

 - túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj, fájdalom stb.) 

 

Gyanút keltő használati tárgyak: 
- alufólia darabkák, többszörösen hajtogatott kis „borítékok” (pakettek)  

- injekciós felszerelés, letört cigaretta szűrő, citrompótló, megégetett kormos aljú kanál  

- kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok 

- színes tabletták, ismeretlen eredetű gyógyszerek, porok 

- féltve őrzött, kézzel sodort cigaretta, zsebben, zsebkendőben, zöld, száraz növényi törmelék  

- szokatlan tárgyak: pipák, cigaretta sodró, levélmérleg, bélyegek   

- szokatlan émelyítő szag a lakásban 

- üres vagy kitöltött orvosi vények 

- vérpöttyös zsebkendő, vatta vagy ingujj 

- nagy melegben is hosszú ujjú ing viselése 

- a lakásban cigaretta által okozott égésnyomok 

- napszemüveg felesleges használata (eltakarja a pupillát)  

 

A fentiek alapján szükséges, hogy odafigyeljünk gyermekeink, tanulóink életvitelére. Idejében 
felismerjük azokat a jeleket (pszichés, magatartásbeli változások), melyek arról 
tájékoztathatnak minket, hogy valamilyen probléma áll a megváltozott viselkedés mögött, és ez a 
probléma akár szerfogyasztás is lehet. 
 
___________________________________________________________________________ 
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