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Hogyan
viszonyulok

én a
drogokhoz?



A mai világban...

A droghasználat

normalitás vagy

deviancia?

Hogy/miért

kezdünk szereket

használni?

Hol / mikor

találkozunk a

legtöbbet a

szerhasználattal?



A drog minden, olyan természetes

és mesterséges anyag, amely a

szervezetbe jutva megváltoztatja

annak működését.

fizikai

pszichikai

Veszélyes / ártatlan drogok?

Könnyű/nehéz drogok ?

Fizikai vs. pszichikai dependecia

Minden szervezet másként reagál

talán ugyanarra a szerre!
Mi

k a drogok?



Hogyan
kezdődik?Fogyasztás vs.

Dependencia

Hogy nézhet ki az út a

dependecia felé?



Hogyan kezdődik?
1

alkalmi fogyasztás

kicsi adag

a jókedv

megteremtéséért

opcionális

Élvezeti
3

Add a personal

touch by

customizing this

layout as much as

you want. 

Megszokás

4

kényszerfogyasztás

ez lesz a normalitás

már nincs más opció a

relaxálásra

nagy a tolerancia

sok mellékhatás

fizikai dependencia

DependeciaVisszaélés

2

rutinná vált

a droghasználat nem

opció, hanem kényszer

növekszik a tolerancia

a fogyasztó nem

hanyagolja el az életét

a negatív érzések

elnyomása

nagyobb a

mennyiség

még van más opció

is a relaxálásra



Mi változik?

személyes élet
karrier
párkapcsolat/ család
pénzügy

Hogyan változik meg az
életed a szerhasználat
után? Milyen hatással

lehet másokra az,
hogy te drogokat

használsz?



Mitől
függünk?



Mikor beszélünk függőségről?
 

Az addikt  személy dependenciája arra szolgál, hogy az illető

pillanatnyilag megnyugodjon,  feldobódjon vagy megszüntesse a

kielégületlenség érzését. 

Mikor a szert problémamegoldásra kezdi el használni

Kényszeres ragaszkodás a viselkedés/szer iránt

Folyamatos vágy, kielégületlenség, ingerlékenység vagy  gyötrelmes

sóvárgás, ha  a szer azonnal elérhetetlen 

Beszűkül az énkép - a függő személy nem lát más lehetőséget a létezésre



Mikor beszélünk függőségről?
 

A viselkedés ciklikussága

A tolerancia megjelenése

Megvonásos tünetek megjelenése (fiziológiai, azaz testi és pszichés, azaz

lelki megvonási tünetek) 

Tartósság és a visszaesés - a károsító hatások bizonyítékai ellenére is

Leszokási kísérletek sorozatos kudarca 

Testi vagy lelki problémák megjelenése

Kapcsolatok megromlása, sok időt szentel a függőségre

A mindennapi rutinokról való lemondás -  sokszor munkanélküliség



Egyél a fogyasztás elött – nem utána,

vagy közben

Igyál sok vizet – egy sör után egy vizet

Ne fogadj el ismeretlenektől szert

Sose maradj egyedül - sose hagyd

egyedül a társadat (erőszakdrog)

Tervezd meg mit és hogyan fogsz

fogyasztani

Ne fogyasszál gyorsan, mohóan.

Tervezd meg az estédet és a hazafele

utadat

A kávé/víz/ ennivaló nem nulláza le a

szer hatását
Ho

gy

vigyázzunk? 



A versenyek, a fogadások

veszélyesek

Ha ki akarok próbálni valamit, akkor

azt biztonságos környezetben és

megbízható személyekkel tegyed

Legyen nálad óvszer – és használd is,

ha szükséges

Tudja valaki hol és kivel vagy

Ho
gy

vigyázzunk? 



Köszönöm a
figyelmet! 


