Jó, ha tudod:
• A C-listára felkerült designer drogok illegálisak:
aki ezeket kínálja, átadja, forgalomba hozza vagy
azzal kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntethető!
• A piacra frissen kikerült új designer drogokat
az előállítók magukon tesztelik, hatásukról, a
megfelelő mennyiségről előzetes adataik legfeljebb
minimálisak vannak. A hírek, tapasztalatok főképp
csak internetes fórumokon terjednek, és gyakran
megbízhatatlanok.
• Ha valaki dizájner drogokat fogyaszt,
tulajdonképpen emberkísérletben vesz részt!
• A dizájner drogok hosszú távú hatásairól
fogalmunk sincs!
• Ezek a drogok is dopamint szabadítanak fel az agy
„boldogságközpontjában”. Ez a boldogságközpont
felelős a kábítószerekkel kapcsolatos függő
viszony, és hozzászokás kialakításáért. Tehát a
designer drogok is kialakíthatnak lelki függőséget!
• Észre sem veszed, és könnyen a designer drog
áldozatává válhatsz!

„Bevettem ezt az újat, de soha
semmitől nem voltam még ilyen
rosszul. Mindenfélét kipróbáltam,
katit fél éve rendszeresen tolom,
és senki nem szólt, hogy ennek
köze nincs a katihoz, és feltoltam
elsőre 1 g-t. Azt hittem, meghalok.
Úgy éreztem, leáll a szívem,
brutális paranoiás állapotban
voltam, aludni nem tudtam, de
közben mozogni sem a remegéstől...
Izzadtam és közbe fáztam, a takaró
alá bújva teljes csendben feküdtem
egy napig nyitott szemmel, a
félelemtől remegve”
Felhasznált források:
• www.designerdrog.hu
• www.kamaszpanasz.hu
• 2014-ben hatályos Büntető Törvénykönyv

Lehet, hogy ezt eddig így nem is gondoltad még át?
Figyelj! Csak akkor tudsz tudatosan nemet mondani
a drogra, ha már előre elhatároztad, hogy a válaszod „NEM” lesz!
Ne legyél áldozat!
Mondj NEM-et a designer drogra!
Megéri!
Ha szükséged van segítségre, keress meg bennünket!
Fordulj hozzánk bizalommal!
Külvárosi Áldozatsegítő programunkban segítünk
Neked és hozzátartozóidnak.
Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ)
Tel: 06-1 / 379 - 3022
hisz@hit.hu
Józan Élet Egyesület és az SOS Egyesület
SMS száma: 06-30 / 442 - 2712

Ne válj
a designer drogok
áldozatává!
Ezt az ismertetőt azért készítettük, hogy megtudd,
mik is a designer (dizájner) drogok, milyen hatásaik
és veszélyeik vannak. Ismerd meg a designer drogok
igazi arcát, hogy ne válj a drog áldozatává!
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A designer drogok azok a kábítószerek, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy hivatalosan ne legyenek
kábítószerek, mégis ugyanazt a hatást váltsák ki, mint
tiltott társaik. Egy részük már időközben illegálissá vált,
rákerült a tiltólistára – ez a C-lista.

Tudtad, hogy a designer drogok használata vagy annak
kerülése csak a Te döntéseden múlik?
Mi a TE döntésed?
A TE DÖNTÉSED: IGEN :(

A designer drogok hatásai nagyon változatosak, attól
függően, hogy melyik vegyület-csoportba tartoznak,
lehetnek serkentő típusúak vagy hallucinogén hatásúak,
de sok olyan designer drog van forgalomban, amely
egyszerre stimuláns és tudatmódosító is.
Miért lettek népszerűek?
• Mert több olyan van forgalomban, ami nem illegális,
nincs a tiltólistán
• Mert viszonylag olcsón meg lehet vásárolni
• Mert könnyen és gyorsan hozzá lehet jutni az
internetről
Miért veszélyesek?
• A szerek kémiai összetétele ismeretlen és annyira
változó, hogy nem lehet tudni, pontosan mit
tartalmaznak.
• Mivel új vegyületek, ezért a pszichére gyakorolt
hatásaik, azok következményei ismeretlenek
• Balesetveszélyességük tisztázatlan.
• Több designer drognál a hatásos dózis nagyon közel
van a mérgezést létrehozó dózishoz, emiatt nagyon
könnyen túladagolhatóak.
• A túladagolás leggyakoribb tünetei: hányinger,
pupillatágulás, állkapocsrángás, érszűkület, a
testhőmérséklet gyors emelkedése, belső vérzések.
• Akár egy tablettától is súlyos mellékhatások
léphetnek fel.
• Akár 1 tabletta is halált okozhat.

A TE DÖNTÉSED:

NEM :)

Úgy gondolod, hogy szükséged van
a szórakozáshoz drogra.

Drog nélkül is jól érzed magad

Szükség van új élményekre, és szerinted
a drog fog segíteni ebben.

Szükség van új élményekre,
de a drog segítségéből nem kérsz.

Még akkor is használsz drogot, ha tudod,
milyen komoly veszélyei lehetnek.

Mivel tudod, milyen komoly és reális veszélyei vannak a drog használatának, ezért nemet mondasz.

A haverok már kipróbálták, nem lett bajuk tőle,
ezért neked sem kell ettől félned.

Attól még, hogy a haveroknak semmi bajuk
nem lett, ez nem jelenti azt, hogy nem veszélyes!
Emberkísérletben nem veszel részt!

Ciki lenne kimaradni pont neked, amikor a többiek már
túl vannak rajta, mit szólnak hozzá…?

Még ha ciki is, hogy te nem próbálod ki, inkább
vállalod a cikizést, de a drogra nemet mondasz!

Úgy gondolod, tudod kontrollálni a drog használatot.
Beveszed, rajta vagy a szeren, jól fogod érezni magad,
aztán lejössz róla, nem lesz semmi gáz.

Csak odáig tartana a kontroll a drog felett, hogy
lenyeled. Utána a drog átveszi az irányítást a tudatod, akaratod és érzelmeid fölött. Így könnyen
a drog áldozatává válhatsz. Na, ebből nem kérsz!

Amikor megkínálnak, valószínűleg igent mondasz.

Amikor megkínálnak, biztosan nemet mondasz!

