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MIT VETTÉL BE KISFIAM?! 
(a designer drogok veszélyei) 

 
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. Ezek mellett azonban most is jelen vannak azok a kábítószernek vagy új 
pszichoaktív anyagnak (még) nem minősülő szerek (biofüvek, herbálok), melyek veszélyt jelentenek a 
használójára.    
 
A problémakör kezelését hivatott szolgálni a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról szóló 80/2013. (X.16.) 
OGY. határozat, valamint az ezzel összhangban megalkotott Rendőrség Drogellenes Stratégiája. Ezek 
szellemében állítottuk össze tanácsainkat. 
 
Tapasztalataink szerint a fogyasztói kör jelentős hányadát képezik azok a tizenéves fiatalok, akik a 
korosztályukra jellemző fogékonyság egyik megnyilvánulásaként tömegesen próbálnak ki mindent, 
ami bódulatkeltésre alkalmas.  
 
Már a „fű” sem a régi! 
 
Figyelemfelhívásunk apropóját az adja, 
hogy ez év március elején az egyik miskolci 
általános iskolában - a tilalom ellenére – két 
felsős tanuló a wc-ben rágyújtott egy általuk 
„tekert” cigarettára, melybe dohány mellett 
„füvet” is kevertek.  
Néhány slukk után csatlakozott hozzájuk 
harmadik társuk, aki szintén beleszívott a 
cigibe. Később ez a tanuló rosszul lett és 
szólt egy pedagógusnak. Az ügyben 
büntetőeljárás indult. Az már kiderült, hogy 
nem klasszikus „fűről” (marihuánáról) 
hanem úgynevezett biofűről van szó, a 
pontos összetétele majd csak a szakértői 
vizsgálat után válik bizonyossá.  
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Mind a pedagógus, mind az orvos a megfelelő ellátás érdekében a helyszínen, a szülő pedig a 
gyermeke betegágya mellett kérdezi: Mit vettél be kisfiam? 
 
Megyénkben egyre több oktatási intézmény keresi meg a kapitányságokat olyan jelzésekkel, melyek 
arra utalnak, hogy a tanulók körében népszerűek ezek a bódító anyagok.  
 
„A herbál vagy biofű elnevezés megtévesztő, hiszen valójában szintetikus vegyületeket takar. Bár a 
fogyasztóknak erről nincs tudomása, de a növényi törmeléknek, amit többnyire füstölőként vásárolnak 
meg, a bódító hatáshoz semmi köze. Ezek általában hétköznapi gyógynövények, amire permetezéssel 
viszik fel a bódító hatást kiváltó fehér por alakú vegyszert.  
Már több mint százféle olyan vegyületet azonosítottak, amelyeket felhasználnak a gyógynövények 
droggá alakításához. A C-lista sajnos nem képes követni azt a sebességet, amilyen tempóban az új 
vegyületek elterjednek.  
 
A segélyszervezetek tapasztalatai alapján a műfüvet fogyasztóknál sokkal nagyobb arányban 
fordul elő rosszullét és túladagolás, mint a hagyományos marihuána esetében - mondta el Csák 
Róbert, a Kék-Pont Drogambulancia szakértője a vegyDESIGNER című ismeretterjesztő film 
előzetesében” 
 
A tapasztalatok alapján szükségét érezzük annak, hogy a szülők, pedagógusok is tisztában legyenek 
azzal, hogy melyek azok a vészjelek, amelyek egy esetleges szerhasználatra utalhatnak 
gyermekünknél. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani.  
 
Fontos azonban tudni, hogy az egyes tünetek 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. 
 
Nem könnyű a sokszínű tünetegyüttesből kiszűrni, hogy gyermekünk drogproblémával küzd-e. 
Közreadjuk a legfontosabb tipizálható tüneteket.  
 
 

Pszichés tünetek: Magatartásbeli zavarok: 
- idegesség, ingerlékenység 
- feldobottság, színes álmok érzése 
- levertség, depresszió, közöny vagy ok            
  nélküli örömkitörés  
- túlérzékenység 
- a figyelem és koncentrációs képesség  
  zavara 
- feledékenység 
- indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés,  
  alvászavarok 
- térbeli és időbeli tájékozódási zavar 
- túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd 
- indokolatlan félelemérzés, hallucinációk 
 

- 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)   
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Testi tünetek: Gyanút keltő használati tárgyak: 
- 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.) 
 

- alufólia darabkák, többszörösen hajtogatott   
   kis borítékok (pakettek) 
- színes tabletták, ismeretlen eredetű  
   gyógyszerek, porok 
- féltve őrzött, kézzel sodort cigaretta,  
   zsebben, szebkendőben, zöld, száraz 
   növényi törmelék    
- szokatlan tárgyak: pipák, cigaretta sodró,  
   levélmérleg, bélyegek   
- szokatlan émelyítő szag a lakásban 
- üres vagy kitöltött orvosi vények 
- a lakásban cigaretta által okozott  
  égésnyomok 
- napszemüveg felesleges használata  
  (eltakarja a pupillát)  
 

 
A fentiek alapján szükséges, hogy odafigyeljünk gyermekeink, tanulóink életvitelére. Időben 
ismerjük fel azokat a jeleket, melyek arról tájékoztathatnak minket, hogy valamilyen probléma 
áll a megváltozott viselkedés mögött, és ez a probléma akár szerfogyasztás is lehet. 
 
FIGYELEM! 
 
A designer drogok hatásai kiszámíthatatlanok!   
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