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A designer drogok illegális kábítószerek ható- 
anyagainak kis módosításával létrehozott új 
vegyületek, amelyek hatásaikban az eredetit 
próbálják utánozni.

A designerek csoportjába több ezer vegyület 
tartozik.

Hatásuk kiszámíthatatlan és kevésbé vagy 
egyáltalán nem ismert, sem rövid sem hosz-
szú távon. Keverve, illetve alkohollal együtt 
fogyasztva a halálos kockázat tovább növek-
szik! Fogyasztás és függőség esetén a meg-
vonása is jelentős kockázattal jár, kórházi 
körülmények között javasolt a detoxikálás 
és az absztinencia első hete.

A leggyakrabban használt designer szerek 
manapság a szintetikus kannabinoidok és 
a szintetikus katinon származékok.

SZINTETIKUS KANNABINOIDOK  - 
„SPICE”, „HERBÁL”, „BIOFŰ”,  
„MŰFŰ”

A szintetikus kannabinoidok a kannabisz 
THC hatóanyagához hasonló kémiai szer-
kezetű anyagok, amelyek rendkívül széles 
csoportot alkotnak. Manapság már számos 
idetartozó vegyület szerkezete jelentősen 
eltér a THC-tól. A szintetikus vegyületet 
általában egy szárított növényi keverékre 
viszik fel, és sodort cigarettaként elszívják. 
Szaga nagyon változatos, azonban elszívás-
kor gyakran érezni az oldószer erőteljes illa-
tát. Az agyban és más szervekben kannabi-
noid receptorokhoz kötődnek. 

Hatásuk jóval intenzívebb, de gyorsabb le-
csengésű, mint a kannabiszé: jókedv, ellazult-
ság, gondtalanság, eufória, memóriazavar, 
mozgáskoordinációs és artikulációs zavar, 
szapora pulzus, vérnyomás-emelkedés, tág 
pupilla, étvágyváltozás, szomjúság. Kivált-
hat pánikrohamot, agresszív viselkedést, 
hallucinációt, paranoid gondolatokat, pszi-
chotikus állapotot, hányást, eszméletvesz-
tést. Megvonáskor gyakori az izzadás, re-
megés, hányinger, hányás, rossz közérzet, 
alvászavar, szapora pulzus, étvágytalanság, 
gyomor-bélrendszeri panaszok.
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Szeged, Gyermek- és ifjúsági addiktológiai 
rehabilitációs részleg
6763 Szatymaz, Kossuth Lajos u. 1.
Telefon: 0662/428-202
E-mail: ifirehab.szatymaz@gmail.com
www.drogcentrumszeged.hu

MRE KIMM Fiatalkorúak  
Drogterápiás Otthona

2465 Ráckeresztúr
Központi telefon: 0625/522-101
Iroda: 0630/182-0824
E-mail: kozponti@tinirehab.hu
www.tinirehab.hu

Emberbarát Alapítvány

1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.
Telefon: 061/431-9791
E-mail: emberbarat@emberbarat.hu
www.emberbarat.hu

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI  
AMBULÁNS ELLÁTÁS:

Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány

1143 Budapest, Tábornok u. 11/B
Telefon: 061/460-9671
E-mail: tisztajovoert@gmail.com
www.tisztajovoert.org

A fenti ellátási lánc jelenleg hiányos serdü-
lők esetében, sem a gyermek- és ifjúsági 
ambulancia, sem a gyermek- és ifjúsági ad-
diktológiai ellátás nem biztosított. 

Delegálók

Rehabilitációs intézetek

Kezelőhelyek

Utógondozás

• Család
• Iskolai színtér
• Egészségügyi szolgáltatók
• Gyermekvédelmi ellátórendszer

• Szatymaz: Dr. Farkasinszky Terézia  
Drogcentrum

• Ráckeresztúr: MRE-KIMM
• Budapest: Emberbarát Alapítvány

• Gyermek- és ifjúsági ambulancia
• Gyermek- és ifjúsági addiktológiai osztály

• Gyermek- és ifjúsági ambulancia
• Önsegítő csoportok

FÜGGŐSÉG ESETÉN A „MEGVONÁS” 
KÓRHÁZI OSZTÁLYON JAVASOLT!

KATINONOK - „KRISTÁLY”,  
„PENTA”, „MDPV” (FÜRDŐSÓ),  
„MEFEDRON”, „METHYLON”

A katinonok szintén széles csoportja a 
„khat” növényből kinyert stimulánsokat je-
löli, melyeket szintetikus úton különböző-
képpen módosítottak. Tabletta, por és fo-
lyadék formájában árulják, szájon és orron 
keresztül fogyasztják, illetve intravénásan 
adagolják. Általános hatásuk a stimuláns 
szerekhez hasonló: fokozott aktivitás, moz-
gáskényszer, alvás kimaradása, szorongás, 
paranoid gondolatok, szapora pulzus, magas 
vérnyomás, izzadás, remegés, fogcsikorga-
tás, tág pupilla, agresszivitás, pszichotikus 
állapot. Gyakori a változó hosszúságú flash 
érzés után megjelenő üresség, depresszió 
érzése és erős sóvárgás az újabb adag  
fogyasztása után, illetve ürüléskor megje-
lenhet extrém fokú rettegés, pánikroham. 

A fenti szerekkel kapcsolatban felme-
rülő kockázatok: ismeretlen összetétel, 
erősség, hatás, gyorsan kialakuló, rövid 
idő alatt bekövetkező egészségügyi ká-
rosodás és pszichés zavarok. További 
jellemzőjük az alacsony ár és a könnyű 
hozzáférhetőség.

KLIENS ÚTJA AZ ELLÁTÓREND- 
SZERBEN IDEÁLIS ESETBEN:


