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ENSZ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalma 1988. Bécs
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B jegyzék: elismert gyógyászati hatással rendelkezik (pl. GHB)
C jegyzék: ideiglenes lista (pl. MDPV): március 1-jétől, forgalmazás

A kábítószerek hatályos listáját a 142/2004. évi XXX. törvény és 
az 1998. évi XXV. törvény melléklete tartalmazza.

Drog, kábítószer, pszichoaktív-anyag, illegitim szer…



Hatás
az intenzív eufória másodpercek-percek alatt létrejön és percek alatt múlik el. Más hatások 

elhúzódóbbak .
• fokozzák a pszichés aktivitást, növelik az erő és energetizáltság érzését, 
• kialakítják a kontroll, a győzelem és a sebezhetetlenség tudatát 
• mániás állapothoz hasonló érzések („pörgés”) a világ és a személyiség feletti mágikus 

kontroll, erőteljes fantáziálás: amfetamin-pszichózis
• nő az asszertivitás, az önértékelés, a szociábilitás, a kommunikáció (fokozott 

beszédkényszer) 
• néha rohamokban (binge) 
• erőszakos cselekményekhez is  vezethet
• a cselekedetek ismétlődőek és kényszeresek. 

Az állapotot hosszú alvás, majd depresszió és elszórt fájdalmak zárják (rebound).

Kokain és amfetamin-használók gyakran alkalmaznak valamilyen más szert a hatás
moderálására, a kellemetlen tünetek (szorongás, paranoiditás) kivédésére: heroint, alkoholt,
marihuanát, depresszánsokat.

Stimulánsok – Hallucinogén hatású stimulánsok



Túladagolás/toxikus tünetek

Az intoxikációra az idegrendszer fokozott működése jellemző: gyors pulzus, gyorsult légzés,
emelkedett testhőmérséklet, majd nagyrohamok jelentkezhetnek, a vérnyomás emelkedik, ami
kardiovaszkuláris sokkot okozhat.

Túladagolásnál nagyrohamok, légzésdepresszió, szívritmus-zavarok, koronáriaartéria görcsök,
koponyán belüli vérzések és aritmiák, akut szívműködési zavarok, szívizom infarktus fordulhatnak
elő. A rohamok és a  légzésdepresszió a kokain helyi érzéstelenítő hatásával áll összefüggésben, a
kardiovaszkuláris hatás pedig a  perifériás idegrendszer szimpatomimetikus befolyásolásával.
Kialakulhat életveszélyes hőmérsékletemelkedés  is.

Pszichésen paranoia, fokozott éberségi állapot, a taktilis hallucinációk jellemzők (pl. a bőr alatt
férgek mászkálnak). Előfordulhatnak ismétlődő, sztereotip magatartások (ismétlődő érintések, a
test egyes részeinek  vagy tárgyaknak a fogdosása), fogcsikorgatás.

Terápia

A túladagolás életveszélyes állapot is lehet, a megfelelő intézkedéseket kell megtenni (elsősegély,
orvost/mentőt  hívni). 

Pszichotikus tünetek

Időleges, de drámai kép alakulhat ki, mely a skizofréniára emlékeztethet (stimuláns pszichózis). 
Tiszta szenzórium mellett gyanakvásos, paranoid téveszmék, hallucinációk. Az állapot napok -
hetek alatt feltisztulhat, de reziduális tünetek egy évig vagy tovább is fennmaradhatnak.

A kezelésben fontos az erőszakos cselekményekre figyelni.



Energiaitalok

Hatásban szerepet játszik:

•placebó

•koffein + glükóz (figyelem, memória)

•koffein: 50-500 mg/doboz (kávé: 77-150 mg)

•guarana (Paullinia sorbilis): antidepresszáns-szerű hatás 
patkányoknál

•taurin?

•taurin + koffein (+glucuronolactone)  (Red Bull): csak 
szívfrekvencia csökkenés + vérnyomás emelkedés; reakcióidő 
csökkenés, memória és koncentráció javulás; fokozottabb 
ébrenlét.

az alkohol hatását nem befolyásolják 



A válaszadók 86%-a ivott már energiaitalt, annak ellenére, hogy hallott a túlzott fogyasztás 
veszélyeiről. Az energiaitalt kipróbálók több mint harmada (39%) 11-12 éves kora között 
fogyasztott először a termékből, hogy 9%-uk már 6-8 éves korában megtette ezt.

A válaszadók legnagyobb része iskolában (19%), interneten (19%) és televízióban (2%) hallott 
az energiaitalok veszélyeiről. Az energiaital-fogyasztás leginkább szívproblémákat, például 
szívritmuszavart, infarktust, valamint egyéb szívbetegséget, továbbá hányingert és hányást 
okoz, károsítja a májat a vesét és az agyat is. Ennek ellenére a válaszolók 21%-a jónak tartja 
a termék fogyasztását. 

A válaszadók majdnem felének családjában fogyaszt valaki energiaitalt, egyharmaduknál 
pedig a termék otthon is elérhető. Szintén egyharmaduk gondolja azt, hogy az energiaitalok 
– hasonlóan az üdítőitalokhoz – alkalmasak a szomjúság oltására, 16% szerint pedig a 
sportital és az energiaital ugyanaz.

Kétharmad (64%) gondolja magáról, hogy rendszeres energiaital-fogyasztó. 
A rendszeres fogyasztók fele havonta 1-2 kis dobozzal, ötödük hetente 1-2 kis dobozzal 
fogyaszt energiaitalt. 

Energia ital fogyasztás a 10-18 éves korban 
(n=6386)(ÁNTSZ, 2012)



Hatás

elsősorban az LSD alapján: 

• a bevétel után kb. 20 perccel pupillatágulat, vérnyomás-emelkedés, tachikardia, tremor 
lép fel, majd hangulatváltozás következik be és vizuális illuziók, hallucinációk és más 
észlelési változások történnek (pl. mikropszia, szinesztézia).

• az énhatárok elvesztésével egységérzés alakul ki a kozmosszal vagy az emberiséggel, 
vagy akár a partin táncoló tömeggel. 

• a szerhasználat megszabadít az unalomtól, az üresség és az értelemnélküliség, 
illúziótlanság érzésétől. 

• félelemmel telt érzés lehet az ego „felolvadása” és fragmentációja. A megváltozott 
időészlelés következménye lehet a szorongás, hogy a hatásnak soha nem lesz vége. 

• 4-5 óra után a pszichedélikus hatás („trip”) véget ér, majd a második fázis következik, 
további 6-8 órán keresztül: a belső pszichológiai folyamatok iránti fokozott nyitottság és 
érdeklődés, a mágikus kontroll érzése.

• az Ecstasy hatása 2-6 órán át tart. Nincsenek valódi hallucinációk, az észlelés és az 
érzékelés megváltozása a domináns. A kommunikáció növekedése és a kapcsolatok 
felértékelődése: béke, szabadság érzés, szeretet az egyén közelében levők iránt, vágy az 
érintésre, a közelségre. 

Hallucinogének – disszociatív szerek



Túladagolás/toxikus tünetek

• pánik reakció, fokozott szorongás, valódi hallucinációkkal 
(melyek általában fenyegetőek) 

• énkontrollvesztéssel jelenik meg („bad” vagy „horror trip”), 
• deperszonalizációval, paranoid tünetekkel, konfúzióval.
• fokozott szívműködés (pulzus, vérnyomás), 
• testhőmérséklet emelkedés,
• kardiovaszkuláris kollapszussal és konvulziókkal. 

Krónikus használóknál amotivációs szindróma jelentkezhet. 

Terápia

Megnyugtató környezet biztosítása; az egyént nem szabad magára hagyni 
vagy sötét helyiségben hagyni (a hallucinációk felerősödnek). 
A testhőmérséklet emelkedés és a kiszáradás kezelése. 
Súlyosabb esetekben orvosi kezelésre van szükség.

Pszichózis

Átmeneti pszichózist okoznak: hetekig - hónapokig. Flashback



Gombák

Légyölő galóca (Amanita muscarina): (szibériai sámánok) 

Hatása: sajátságos részegség, hallucinációkkal és víziókkal, pszichomotoros

nyugtalanság  alvás és pszichomotoros nyugtalanság. 

Pszilocibin (pszilocin bomlásterméke): „mágikus gombák” (mexikói indiánok használták) 

Hatás: az LSD-vel szemben inkább komplex, hosszantartó, „valósághűbb”

„utazásélmény”. Bevétel után 10-20 perccel „kilő” a  hatás, színes hallucinációk

formájában (akár hat órán keresztül is).

A gombák okozta spirituális élmény („közvetlenkapcsolat a földanyával”) jelentős

szerepet játszik (lásd internet!).  



Szerves oldószerek
Túladagolás/toxikus tünetek

Kettős látás, fülzúgás, szem-irritáció jelentkezhet, amit orrfolyás, szédülés, köhögés, hányinger, hányás,
hasmenés,  mellkasi, hasi és izomfájdalmak egészíthetnek ki. Koordinációs zavarok, elkent beszéd,
pszichomotoros retardáció és  tremor jelentkezhet. A kép részegséghez hasonlít.

Életveszélyes állapotban légzésbénulás és szívarritmia alakulhat ki, következményes gyors
tudatvesztéssel és hirtelen halállal. A halál másik oka a fulladás lehet. 

A megváltozott észlelés fokozott kockázatvállaláshoz vezethet, ami a konfúzióval és téveszmékkel
együtt (pl. valaki azt hiszi, hogy tud repülni) súlyos baleseteket okozhat.

Organikus agyi szindróma

Dezorientáció és a konfúzió. Hosszú távon: strukturális agy- és kisagykárosodás valószínűsíthető, 
gondolkodászavarral, demenciával, esetleg pszeudodemenciával, mozgáskoordinációs zavarokkal. A
memória- és a kognitív működések szintén - általában átmeneti – zavart szenvedhetnek.

Egészségügyi problémák

Szívműködési zavarok, arritmiák, krónikus használóknál májműködési zavarok, hepatitisz, 
veseelégtelenség (az acidózis és az izomkárosodás miatt), tüdő működési zavarok, a vérképzőszervek 
zavara anémiáig fokozódóan, a harántcsíkolt izmok gyengesége és károsodása, gasztrointesztinális
problémák, perifériás neuropátiák. 



Lufi és popperek

Kéjgáz (nitrogénoxidul): „lufizás”, habszifon-patron; 
hatás: egy-két perc alatt lezajlik, eufóriás, bódult állapot alakul ki, előfordulhatnak 
dezorientáció,

Pulzáló hallási és látási hallucinációk, a fájdalomküszöb emelkedik (anesztéziás hatás).

Nitritek: „rush”, „popper”: a szexuális vágy és a teljesítmény fokozására; gyakran 
kockázatos szexuális magatartásokkal párosulva (magasabb a HIV/AIDS 
veszélyeztetettség). Állatkísérletekben az immunrendszer szupressziója. 



Hatás

A marihuánás cigaretta elszívását követően 20-30 perc múlva alakul ki a hatás és
általában 2-3 órán át tart:

• eufória,
• relaxáltság érzése, aluszékonyság, 
• fokozott szexuális arousal, 
• időészlelési zavarok (az idő lelassul), 
• az ingerek észlelése fokozódik, 
• előfordulhat indokolatlan nevetgélés
• a problémamegoldó-képesség csökken, 
• felléphet akut szorongás, sőt pánik reakció és paranoid gondolatok.

Túladagolás/toxikus tünetek
A negatív pszichés tünetek (szorongás, paranoid gondolatok) mellet
szájszárazság, belövellt konjunktíva, fokozott étvágy, tachikardia jelentkezik.

Pszichotikus tünetek és flashback

Átmeneti pszichotikus állapotok megjelenhetnek, paranoid tünetekkel és
hallucinációkkal (konfúzió nélkül). 

Flashback: időpercepcióval kapcsolatban: lassuló idő, lassú gondolkodás.

Kannábisz-származékok



GHB (GINA)

„Folyékony Ecstasy”, „rape drug”: urban legend…
eufóriás, szedatív (nagyobb dózisban), anabolikus (lásd body building-célú, izomtömegfejlesztő
felhasználás) „tisztító alvást” okozó hatás, 
hatás 1-1,5-2 g-tól, de 2 g már túladagolást okozhat!
kisebb dózisban relaxáló, a gátlásokat csökkentő, eufórizáló hatása dominál, 
nagyobb dózisban gyorsan kialakuló kómát, légzési elégtelenséget, bradikardiát és hipotermiát,
illetve epilepsziás rohamokat okozhat, alkohollal együtt gyors tudatvesztést okoz (lásd „date rape”
drog) hatása a bevételt követő 10-20 perc múlva jelentkezik, és a dózistól függően kb. 4 órán
keresztül tart. Elvonási tünetek léphetnek fel (inszomnia, szorongás, tremor, izzadás). 

Tünetek
•Gyors bealvás (5-15 perc)
•4-6 órás mély alvás
•Gyors ébredés
•Ébredést követően 1 óra alatt a beteg állapota rendeződik
•Ritkán elvonási tünetegyüttes

–Elhúzódó zavartság
–Az alkoholelvonás mellett ez az egyetlen, amibe bele lehet halni

Zacher, 2011

Kezelés
•Néhány órás lélegeztetés
•Tüneti terápia
•Fontos kriminális esetben a primer vér és vizelet mintavétel!

•Szükség esetén nőgyógyászati vizsgálat!



Ketamin (ICA)

Magyarországon érzéstelenítőként használják (Calypsol) , illetve az 
állatgyógyászatban a „disszociatív érzéstelenítők” közé sorolható (a PCP-
vel):

nem a hallucináció dominál (vagy nincs is), hanem a megváltozott, a 
környezettől és az éntől eltávolodott, disszociatív tudatállapot;

nagy dózisban delíriumot, kómát, amnéziát, motoros zavarokat, 
hipertenziót, depressziót és potenciálisan halálos légzési zavarokat okoz. 

A londoni üzletemberek között 2012-ben átvette a vezetést a kokaintól!



Dizájner drogok – „Research chemicals” –
Legal highs

Főbb hatóanyagok előfordulása lefoglalt mintákban (THC nélkül)



2010-ben azonosított új hatóanyagok

2011: MDPV: metilén-dioxi-pirovaleron



Szintetikus katinonok klinikai hatása (Spiller sé mtsai, 2011)

Klinikai hatás Kliensek aránya (%)
agitáció 82%
erőszakos viselkedés 57%
tahikardia 56%
hallucinációk 40%
paranoid gondolatok 36%
konfúzió 34%
mioklúnus 19%
mellkasi fájdalom 17%
midriazis 31%

MDPV (metilén-dioxi-pirovaleron)

Klinikai kép: fokozott energetizáltság, empátia, nyitottság, libidófokozódás, de adverz 
klinikai tünetek is (Prosser és Nelson, 2011) 

Amfetamin-szerű hatások, szerotonin-szindróma (Mugele, Nanagas, Tormoehlen, 2012)

Súlyos népegészségügyi veszély (Coppola és Mondola, 2012)

Paranoid pszichózis (Antonowicz és mtsai, 2011)



Amfetamin
(N=142)

MDPV
(N=3)

Ópiátok
(N=24)

Egyéb
(N=14)

MDPV
(N=88)

Egyéb
(N=3)

Amfetamin
(N=84)

Ópiátok
(N=8)

Elsőként rendszeresen injektált drog Jelenlegi elsődlegesen injektált drog

113

10

10

4

3

71

64

43

Drogváltók a Kék Pont tűcsere-programjában 
(n=183)



Szintetikus kannábisz-származékok herbál-termékekben



Szintetikus kannábiszok – „műfüvek”

K1: mennyire CB1 kannabinoid receptor agonista. 
Minél inkább agonista, annál erősebb hatás. A THC csak részleges agonista.



A fogyasztáshoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok a kannábiszhoz
hasonlóak: szív és érrendszeri problémák, a pszichológiai problémák (pl.: pánik 
roham). 

Nem ismertek a hosszútávú kockázatok, nem tudjuk, hogy hosszútávon milyen 
hatással vannak a szervezetre maguk a szintetikus anyagok, illetve az anyagcsere 
során létrejövő bomlástermékeik. Bár jelenleg nincs megbízható információ az 
élettani ártalmaikról, de vannak bomlástermékek amelyek rákkeltőek lehetnek.

A molekula struktúra minimális megváltoztatása is óriási különbségekhez 
vezethet az anyag tulajdonságaiban, így a szintetikus kannabinoidok jelentősen 
eltérőek „erősség” tekintetében. 

Míg a kannábisz növény viszonylag ritkán okoz mérgezést, addig a szintetikus 
kannabinoidok túladagolása súlyos, akár életveszélyes mérgezést is okozhat. 
Ebben különösen azok az anyagok lehetnek veszélyesek, amik a CB1 kannabinoid
receptor teljes agonistái, azaz a CB1 receptorokra tapadva, azokból a maximális 
hatást tudják kiváltani (a THC maga csak részleges agonista, azaz nem képes a 
maximális hatást kiváltani az idegsejtre tapadva). 

A szintetikus kannabinoidok hatása



Herbál készítmények – online shop-ok

Salvia: látnokzsálya

Pszichedélikus hatás , disszociatív ---- rettegés, pánik

Kratom: mitragyna

Kokain-szerű hatás ------- Morfin-szerű hatás

???



Online shop-ok



„Új” dizájner drogok

Potpuorri: „műfű”

Pentakristály: 
pentilone

Emma: 4-etil-metkatinon

Blue spider???



Sárga propeller
(vagy cseresznye)

Piros puma

Zöld alma

Tibi

stb.

???



???



Dizájner drog 
vásárlás
(metilon)



Droghasználók kezelése; következtetések

A kezelésben töltött idővel arányos a kezelés eredményessége: minél hosszabb időt

tölt valaki (bármilyen említett) kezelésben, annál eredményesebb kimenetre lehet

számítani. 

Az eredmények általában 3 hónapos kezelés után kezdenek mutatkozni.

(6 hónaposnál pedig már jelentős eredményekről beszélhetünk mind a droghasználat,

mind pedig a kriminalitás tekintetében).

A drogdependencia krónikus, visszaesésekre hajlamos (kór)lefolyást mutat, aminek

megfelelnek a többszörös kezelési epizódok.

A felépülés kezelési epizódok során át, ciklikusan történik (tehát nem „egyből”, nem

„azonnal”, egy kezelést követően).

A terápiás epizódot követően eredménytelen kezelések hosszú távon összeadódó

pozitív hatást fejtenek ki.



A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje

Visszaesés

Elszánás-előtt

Elszánás

Döntés

Akció

Fenntartás

Kimenet: hosszú távú viselkedésváltozás

Bemenet: nemkívánatos viselkedés



A segítő feladatai

A kliens stádiuma

Elszánás előtt

Elszánás

Előkészület

Akció

A segítő motivációs feladata

A kételkedés felkeltése: növelni a kliens kockázatészlelését és a jelenlegi 

viselkedésével kapcsolatos problémáit

Az egyensúly felborítása: hangsúlyozni a változáshoz szükséges okokat, a 

nem-változás kockázatait, megerősíteni a kliens jelenlegi viselkedésével 

kapcsolatos változtatási képességeit

Segíteni a klienst abban, hogy a számára legmegfelelőbb akciót válassza 

ki a változás-keresése során

Segíteni a klienst, hogy a változás irányába lépéseket tegyen



A segítő feladatai

A kliens stádiuma

Fenntartás

Relapszus

A segítő motivációs feladata

Segíteni a klienst, hogy meghatározzon és használjon olyan stratégiákat, 

melyek megelőzik a visszaesést 

Segíteni a klienst, hogy újrakezdje a kontemplációt, az előkészületet és 

az akciót, anélkül, hogy „beragadna” valamelyik stádiumba vagy 

demoralizálódna a relapszus miatt



Motivációs interjú

1. Az empátia kifejezése

2. Diszkrepancia kialakítása: 

• a droghasználat előnyei („mi a jó abban?”) és hátrányai („mi a 
rossz abban?”) 

• mennyire elégedett a kliens jelenlegi életével, hogyan látta magát 
a múltban, hogy szeretné látni magát a jövőben

• a diszkrepanciát a kliens, és ne a terapeuta fogalmazza meg.
Miller és Rollnick (1991)



3. A vitatkozás elkerülése

• A vitatkozás a várthoz képest ellentétes hatású.
• A védekezés védekezést szül.
• Az ellenállás annak a jelzése, hogy válts stratégiát.
• Nem szükséges címkézni.

4. Játék az ellenállással

• Az ellenállást alakítsd az előnyére.
• Változtasd meg az értelmezési kereteket.
• Kínálj új értelmezési perspektívákat.
• A kliens értékes forrás a problémák megoldásában.

5. A változtatás képességének támogatása

• A változás lehetőségébe vetett hit fontos motiváló tényező.
• A kliens a felelős azért, hogy válasszon és a változást végrehajtsa.
• Mindig van remény, hogy van alternatív lehetőség.



Köszönöm a figyelmet!

racz.jozsef@ppk.elte.hu


