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A KÁROS SZENVEDÉLYEK
Káros

szenvedélyek

magatartászavarok,

fogalmába

amelyek

tartoznak

bizonyos

kémiai

azok

a

anyagok

rendszeres fogyasztását foglalják magunkba, a szertől függőség
alakul ki, azaz a személy nem tud lemondani róla, így akkor is
fogyasztja, ha a testi-lelki – szociális ártalmait már érzékeli,
valamint azok a kényszeres viselkedés minták, melyet az egyén
abbahagyni nem képes.
Az emberek társadalmi együttélése magába foglalja, hogy az
egyén alkalmazkodik a társadalomban elfogadott normákhoz,
viselkedési szabályokhoz. Ugyanakkor minden társadalomban
előfordul, hogy egyes tagjai ezeket a normákat megszegik. A
normaszegést nevezik devianciának, a viselkedést deviáns
viselkedésnek. A deviancia kifejezés tehát olyan gyűjtőfogalom,
amellyel azokat a viselkedéseket és életviteli módokat jelöljük,
melyek eltérnek a társadalom által elfogadott szokásoktól,
normáktól, és egyben károsak az egyén fejlődése szempontjából.
A deviáns viselkedések közé tartoznak a szenvedélybetegségek
is, amely a társadalmi beilleszkedési zavarok egyik formája, s
mint ilyen gyakran játszhat szerepet más, hasonló típusú zavarok
(öngyilkosság, bűnözés) kialakulásában.
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Szenvedélybetegségről

akkor

beszélünk,

ha

valaki

leküzdhetetlen vágyat érez valamilyen készítmény vagy
magatartás iránt.
A szenvedélybetegség lényege, hogy amennyiben a személy az
adott készítmény szedését csökkenti, vagy abbahagyja, elvonási
tünetek jelentkezhetnek. Kialakulása során az egyén pillanatnyi
örömökre cseréli fel hosszú távú céljait és törekvéseit. Tehát az
egyén életét a szenvedély kielégítésére irányuló rövidtávú
késztetések vezérlik. A szenvedély kialakulása továbbá magával
vonja

az

egyén

értékorientációjának

átalakulását

-

a

szenvedéllyel kapcsolatos értékek kerülnek előtérbe.
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Káros szenvedélyek:
 Dohányzás - nikotinfüggőség,
 Alkoholizmus - alkoholfüggőség
 Gyógyszerfüggőség
 Kábítószerek (illegális szerhasználat)
 Belélegezhető szerek (szerves oldószerek)
 Játékszenvedély (játékgépezés)
 Számítógép - Internet függőség
 Élvezeti szerek (csokoládé, kávéfüggőség)
 Izgalomkereső

kényszeres

viselkedések

(adrenalin

fokozó cselekvések)
 Táplálkozási zavarok (anorexia, bulimia)

Kialakulása
A

szenvedélybetegség

kialakulásában

három

elmélettel

találkozhatunk:
1. Biológiai elméletek – a koragyermekkorban elszenvedett
enyhe idegrendszeri sérülés (terhességi, szülési károsodás,
idegrendszeri megbetegedés) is lehet a viselkedészavar
előzménye. A szenvedélyre való hajlam biológiai okait a
központi idegrendszer eltéréseivel igazolták, az agyban egy
jutalmazó pályarendszer működését mutatva ki. A jutalmazási
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rendszer

legfontosabb

kémiai

anyaga

a

dopamin.

Az

"örömérzést" az agykéreg alatt található szürkemagvakban
felszabaduló dopamin hozza létre. A folyamatot kiválthatják a
természetes örömforrások: például az evés, a szexuális élet, a
szerelem vagy az anyai érzés.
Vannak azonban olyan egyének, akiknél a jutalmazó
pályarendszer nem működik megfelelően, és a természetes
örömforrások nem váltanak ki örömérzést. A vizsgálatok
kimutatták,

hogy

dopaminfelszabadulást

ezekben

az

agyi

struktúrákban

a különböző csoportokba tartozó

kábítószerek (alkohol, drog, különböző viselkedési formák)
váltanak ki. A jutalmazó pályarendszer működészavarával
kapcsolatban kimutatták, hogy a dopaminrendszert meghatározó
gének egyikének összetétele nem mindenkinél egyforma.
Azoknál, akik a kóros gént (A1 allél) hordozzák, nagyobb
valószínűséggel lép fel szenvedélybetegség.
2. Pszichológiai elméletek – az egyik ilyen elmélet frusztrációagresszió elmélet, mely szerint a szükségletek kielégítésében
való

sikertelenség,

frusztráció

-

agresszív

viselkedést

eredményez. Az agresszió irányulhat más személyek ellen
(emberölés, testi sértés, nemi erőszak) vagy önmaga ellen
(öngyilkosság) is. A kóros szenvedély miatt kialakult
körülmények (adóságok, hazudozás, sikkasztás, lopás, betörés
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stb.) egyre inkább agresszív viselkedéseket indít el. A
pszichológiai tényezőknek fontos szerepük van, mert a
szenvedély maga lehet örömforrás, de lehet pótcselekvés is.
A szenvedélybetegségek kialakulásában - a pszichológiai
tényezők mellett – jelentős szerepet játszik az öröklődési hajlam
is. A családvizsgálatok kimutatták, hogy az apák esetében
lényegesen gyakrabban fordul elő a szenvedélybetegség, míg az
anyák inkább a depresszióra való hajlamot örökítik tovább. Az
addikcióra való hajlam azt is jelenti, hogy a szenvedély ritkán
jár egyedül.
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3. Szociális elméletek – életünk során sokféle szocializációs erő
hat ránk. Befolyásol bennünket a család, a baráti kör, a kultúra,
valamint az olyan formális szervezetek is, mint az iskola. Az
elmélet a szocializáció zavaraiban, hibáiban látja a deviáns
viselkedés kialakulásának okát. A deviáns magatartást tanúsító
személy tehát nem képes a feszültségeket elviselni, az azokat
okozó helyzeteket megoldani. Mindezeket a befolyásoló
tényezőket

azonban

nem

különálló

egységként

kell

elképzelnünk, hanem úgy, hogy ezek összefonódnak időben
egymással. Ez az összefonódás pedig az érintett aktuális
élményben mutatkozik meg, a pszichikai reakciókban, melynek
közvetlenül megfigyelhető következménye a magatartászavar.

Hajlamosító körülmények
 családi gondok, problémák,
 megoldatlan élethelyzetek, mint a veszekedés, italozás, válás
 a család létfenntartását célzó munkaidő meghosszabbodása
(a gyermeknevelésre kevés idő marad),
 behatárolatlan, ellenőrizetlen szabadidő, késő esti csavargás,
az életkornak nem megfelelő szórakozóhelyek látogatása
(disco, koncertek, stb),
 szélsőséges nevelési formák (túlzott szigor, vagy túlzott
kényeztetés),
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 rossz

példaképek

gyógyszerfüggő,

(szülő

alkoholista,

rendszeresen

esetleg

nyugtatókat

vagy

fájdalomcsillapítókat szed),
 baráti környezet,
 a modell kiválasztása nem megfelelő,
 a gyermekek, fiatalok számára szerepet játszik az azonos
életkorúak csoportja – kortárscsoport,
 ha a társaságon belüli élet és tapasztalat kiterjed a drogokra
is, akkor a fogyasztásra való veszély késztetése erősen
fennáll,
 a baráti környezetnek való megfelelés,
 iskolai problémák,
 tanulmányi

nehézségek

(alulteljesítés

a

túl

magas

követelmények következtében, ún. „erőltetett menet”),
 egyéb okok,
 kíváncsiság,
 a „nemet mondás” képességének hiánya.
A szenvedélybetegség – másként addikció vagy kóros
szenvedély - függőség – hátrányos helyzetbe hozhatja az érintett
személyt és környezetét is, mivel kényszeres viselkedési
mintákból áll, melyekben a viselkedés irányítása, abbahagyása
sikertelen. A szenvedélybetegségeknél megkülönböztetünk
kémiai- és viselkedési addikciókat.
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1. Az elsőnél valamilyen kémiai anyag (nikotin, alkohol, drog),
míg a másodiknál valamilyen kényszeres viselkedés tartja
függőségben az egyént. A viselkedési függőségek érdekessége,
hogy többnyire olyan viselkedéssel kapcsolatosan alakul ki a
függőség, ami az emberi élet alapvető velejárója, szükséglete.
Így biológiai szükségletünk az evés vagy a szexualitás és
mindennapi egészséges életünkhöz tartozik a munka és a játék
is.
2. Ezek a tevékenységek azonban eluralhatják az ember életét, s
ha túlzott mértékben jelentkeznek, akkor viselkedési addikcióról
beszélhetünk.
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Viselkedési addikciók, pl.:
 kényszerbetegségek (például kleptománia)
 az evési zavarok (anorexia, bulímia)
 munkaszenvedély (munkamánia)
 kényszervásárlás
 játékszenvedély
 számítógép/Internet/televízió-addikció
 szex és szerelem-addikciók
 társ- és kapcsolati függőség
A függőségnek két fajtája ismeretes. Az egyik a testi, a másik a
lelki függőség.
A testi-fizikai függőségről akkor beszélünk, ha a normál testi
funkciók megváltoztatása, azaz a szervezet megköveteli a
pszichoaktív szer folyamatos jelenlétét. Ha a szervezetbe nem
kerül be a szer, akkor megvonási testi tünetek jelentkeznek. Pl:
izzadás, remegés, szájszárazság, stb.
Lelki - pszichikai függőség az a beszűkült tudatállapot, amikor
a szerhasználó fejében csak a szer megszerzése és fogyasztása
jár. Függőségnek - addikcióknak azon visszatérően ismétlődő
viselkedésformákat, szokásokat nevezzük, melyet egy adott
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személy ismétlődően végrehajt, és rá illetve jellemzően
környezetére káros következményekkel járhat.1

ALKOHOLIZMUS
Az az alkoholista, akinél már kialakult az un. dependendencia
(függőség), és ivásán nem tud uralkodni. Az egyik csoportba
azok

tartoznak,

akiknek

mindennap

szeszesitalt

kell

fogyasztaniuk. A másik csoportba tartozók csupán nem képesek
megállni a teljes lerészegedésig, általában hetente-kéthetente
hétvégén, de náluk olyan is előfordul, hogy hónapokig nem
isznak egy csepp alkoholt sem, aztán pedig napokig ittasak.
A másik defínició szerint az az alkoholista, akinek az életében
SÚLYOS problémákat okoz az alkoholfogyasztás. (munkahelyi,
környezeti, családi, egészségi, stb.)

1

http://109.74.55.19/tananyagok/tananyagok/A%20k%C3%A1ros%20szenve
d%C3%A9lyek%20form%C3%A1i,%20korai%20felismer%C3%A9se.pdf.
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Az alkoholfogyasztókat az alábbi csoportokba soroljuk:
1. Absztinensek: Életük egészében, vagy egy jelentős
hányadában egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt.
2. Társasági ivók: Ők maguk nem vásárolnak alkoholt, de
társasági összejöveteleken, ha megkínálják őket, kis
mennyiségű alkoholt fogyasztanak.
3. Rendszeresen, mértékkel ivók: Az ő esetükben az
alkoholfogyasztás az életstílus része, de sosem részegednek
le.
4. Ritkán, mértéktelenül ivók: Alkalmanként, de a részegség
állapotáig isznak. (Nagy a veszély az alkoholizmus
kialakulására. )
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5. Mértéktelenül, gyakran ivók: Nagyivók, akiknél még nem
alakultak ki az alkoholbetegség tünetei.
6. Iszákosok, vagy részegesek: Rendszeresen lerészegednek,
de az alkoholfüggőség tünetei még nem jelentkeznek.
7. Alkoholisták: Az ő esetükben az alkoholfogyasztás
függőséget, és a szeszmentes időszakban enyhébbsúlyosabb megvonási tüneteket okoz.

Alkoholfogyasztás okai
I. felszínes okok:
 „hogy felszabadultam érezzem magam társaságban”
 mert jólesik étkezés után
 hogy felrázzon, ha fáradtnak érzem magam
 hogy segítsen az elalvásban
 mert jó az íze
 mert átsegít az unalmon
 mert csillapítja a szomjat
 mert megszünteti a másnaposságot
 stb.
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II. Mélyebb okok:
 hogy csökkentse a kisebbrendűségi érzést
 hogy megszabadítson a depressziótól
 hogy oldja a belső feszültséget, amit az alkoholfüggőség
okoz
 hogy oldja az otthoni feszültségeket
 serdülők esetében: hogy kifejezze a lázadást a szülők,
vagy más tekintélyszemélyek ellen
 önbüntetés
 nyugtatás
 stb.
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Fogyasztásának hatása a viselkedésre
Függ a fogyasztott alkohol mennyiségétől, minőségétől, az
egyén alkoholtűrő képességétől, alkoholhoz szokottságától,
egészségi, fizikai, pszichés állapotától.
I. Könnyű alkoholos kábultság
 a gátlások oldódnak
 zajos, feldobott hangulat
 fokozott kapcsolatteremtő készség
 merészség
 fokozott teljesítőképesség-érzés
II. Közepes alkoholos a kábultság
 emelkedett hangulat
 izgatott, agresszív viselkedés
 magatartás

bizonytalansága,

ellentmondásossága,

töredezettsége
 gátlástalanság, kockázatvállalás készsége fokozódik
 a kritikai érzék csökken
III. Súlyos alkoholos kábultság
 tudat, tájékozódás, megismerés zavara
 töredékes gondolatok
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 nehezen kivitelezett gondolatok
 járásbizonytalanság, szédülés
 elmosódott beszéd
 álmosság, kábultság – súlyos tudatzavar2

A szervezetre gyakorolt hatása
Az alkohol a szájból és a gyomorból is jól felszívódik. Az
elfogyasztott étel késleltetheti, de nem akadályozza meg az
alkohol felszívódását. Annyit elérhet, hogy a véralkoholszint
lassabban éri el a maximális értékét és csökkentheti is azt. Tehát
evés után nem „üt be” annyira nagyon és olyan gyorsan az ital,
mint éhgyomorra. Így csökkenthető a rosszullét, de az alkohol
felszívódása, lebontása is elhúzódhat, aminek köszönhetően
később tűnhet el a szervezetből.
Az alkohol előbb a vérbe kerül, onnan a szövetekbe, közöttük az
idegszövetekbe, ahol bonyolult hatásmechanizmusok révén
kifejti az elvárt hatásait: eufóriát és szorongásgátlást okoz. A
túlzott fogyasztás azonban álmossághoz, elalváshoz, kómához,
vagy akár halálhoz is vezethet.

2

http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/obgyn/pdf/vedono/letolth/
letoltheto_26.pdf
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A felszívódott alkoholt a máj az alkohol-dehidrogenáz enzim
segítségével gyorsan elkezdi acetaldehidre bontani, ami
mérgező. Szerencsére ezt a vegyületet az acetaldehiddehidrogenáz enzimmel hamar tovább tudja alakítani ecetsavvá,
így nem túl sokáig fejtheti ki károsító hatását. A máj egyéntől
függően óránként nagyjából 7-10 gramm alkohollal bír el. Ez
azért

hasznos

információ,

mert

könnyen

és

gyorsan

kiszámolhatjuk, hogy körülbelül mennyi idő szükséges ahhoz,
hogy az alkohol kiürüljön a szervezetünkből. Komolyabb
italozás után ugyanis jelen lehet kevés alkohol még akkor is, ha
már úgy érezzük, hogy kijózanodtunk. Ami észrevétlenül
ronthatja a képességeinket, a reakcióidőt, a mozgások
pontosságát, valamint a járművezetés szabályait is sérti.
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Az

italok

csomagolásán

szereplő

alkoholtartalom

térfogatszázalékban értendő. Némely terméken fel is tüntetik,
hogy „% v/v”, ami a térfogatra, azaz a „volume”-ra utal. Ez azt
jelenti, hogy például egy liter 10%-os borban van egy deciliter
alkohol. (A teljes igazsághoz hozzátartozik az az érdekes tény,
hogy alkohol és víz összeöntésekor úgynevezett térfogat
kontrakció, azaz térfogat csökkenés megy végbe, mert az
alkohol és a víz elegyének együttesen jobb a térkitöltése. Tehát
például 1dl alkogol és 1 dl víz összeöntéséből nem 2 dl, hanem
annál kevesebb folyadékot kapunk.)
Az alkohol sűrűsége 0,789 gramm/cm3. Tehát egy deciliter
tömege 78,9 gramm. (Összehasonlításképp: egy deciliter víz 100
gramm tömegű.) Egy liter 10%-os bor tehát 78,9 gramm
alkoholt tartalmaz, amit a májnak akár tíz-tizenegy órába is
telhet lebontania.
A lebontáson kívül az alkohol kis része vizelettel és kilégzéssel
ürül ki a szervezetből. Ezért alkalmas a vérvételen kívül a
szondáztatás és a vizeletvétel is az alkoholfogyasztás
megállapítására. A friss levegő, a hideg zuhany, a mozgás, a
koffein-fogyasztás és egyéb praktikák azonban nem gyorsítják
az alkohol kiürülését, lebomlását, nem józanítanak ki, csupán
felfrissíthetnek.
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A nők kisebb testtömegük, valamint kevesebb alkohol-lebontó
enzimjük miatt érzékenyebbek az alkohol hatásaira, ezért csak
óvatosabban és kevesebbet szabad inniuk. Társaságban nem
muszáj lépést tartaniuk a fiúkkal.
A következő táblázatban 7gramm/órás alkohol lebontási
képességet feltételezve kiszámítjuk néhány italtípus egy-egy
egységének hozzávetőleges lebomlási idejét.
Ital
Sör

Alkoholtart. Alkoholtart.

5%

4 g/dl

Elfogyasztott

Lebomlási

mennyiség

idő (kb.)

0,5

liter

(egy 3 óra

korsó)
Bor

10%

7,9 g/dl

2 dl (egy pohár)

2,5 óra

Likőr

20%

15,8 g/dl

1 dl

2,5 óra

Tömény

40%

31,6 g/dl

0,5 dl (egy feles) 2,5 óra

Természetesen a felszívódás és a lebontás sok tényezőtől függ,
az egyéntől és pillanatnyi állapotától is. Annyit azonban
láthatunk, hogy még ha nem is érezzük magunkat ittasnak egy
korsó sörtől, amit az ebédhez megittunk, az alkohol bizony még
órákig megtalálható a vérünkben!
Az alkohol a központi idegrendszerre számos módon hat,
befolyásolja

a

személyiséget,

a

szociális

viselkedést.

Szorongásgátló, euforikus hatásán túl, tompítja a fájdalmat, az
éhséget, a szomjúságot, a hidegérzékelést. Ez utóbbi miatt
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gondolják sokan, hogy hidegben a kihűlés ellen segíthet és
„felmelegít”. Valójában veszélyes ittasan hidegben tartózkodni,
mert az érzéketlenség miatt a kihűlés fenyegetőbb, főleg, ha az
ittas személy elalszik. Érdekesség, hogy a fájdalomcsillapítás és
az altatás modern módszereinek megjelenése előtt az alkoholt
használták műtétekhez.

Az alkohol rontja a szellemi teljesítményt, az emlékezetet, a
figyelmi képességet. Kellemes környezetben, jó társaságban az
oldódott hangulat kellemes érzéseket kelt (eufórikus hatás). Aki
ivott az beszédesebbé válik és kevéssé lesz érzékeny a mások
által

elmondottakra,

annak

hangulatára,

testbeszédére,

ugyanakkor erősebbnek, vonzóbbnak érzi magát. Ezért többet

19

engedhet meg magának, mint józanul. Illetve viselkedése,
mondandója sértőbb lehet mások számára (pl: viccelődés, testi
kontaktus,

„őszinteségi

roham”).

Ezek

konfliktusokhoz

vezethetnek, amelyeket nehezebben kezel a „kapatos” személy.
Megfelelő elfoglaltság nélkül (mondjuk jó hangulatú, értelmes
társaság hiányában) az agresszív viselkedést, az idegeskedést
elősegíti, a negatív érzelmekre és tapasztalatokra irányítja a
figyelmet. Ilyenkor válhatnak kötekedővé, balhéssá a pityókás
személyek, vagy éppen lehangolttá, szomorúvá. Ittas állapotban
nagyobb a valószínűsége a bűncselekmények elkövetésének, az
öngyilkossági kísérletnek és a droghasználatnak is. A
dohánytermékek fogyasztására is megjön a kedv, ha becsípett az
ember. A józanul nem kívánt partnerrel folytatható, illetve a
kockázatos védekezés nélküli szexre is megnő a hajlandóság
alkoholos befolyásoltság alatt. Így a szexuális úton terjedő
betegségek és a nem kívánt terhesség valószínűsége is nő. A
kísérletek eredménye azonban arra utal, hogy egy józan barát
(elsősorban a lányokat) el tudja téríteni a rossz döntésektől.
Számtalan további veszély leselkedik a kockázatvállaló
képesség növekedése miatt. Például dönthet úgy az ittas
személy, hogy taxi helyett mégis inkább hazavezet, vagy mégis
beszáll olyanok járművébe, akikkel egyébként nem szívesen
utazott volna.
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Az alkoholizálást követően megnő az igény a nagyobb
kalóriatartalmú ételekre. Még a diétázók is könnyebben
„elcsábulnak”.

A

negatív

viselkedésbeli

jelenségeket

csökkenteni lehet a tudatos önkontrollal. Az agresszív, vagy
szomorkodó egyének figyelmének az elterelésével, kellemesebb
hangulat kialakításával.
Az alkohol rontja az egyensúlyérzéket és a motoros koordinációt
is, ezáltal pontatlanabbá és lassabbá válnak a mozdulatok. Az
ittas személy nem alkalmas semmilyen jármű, még bicikli
vezetésére sem. Mivel még az egy helyben álláshoz, a
gyalogláshoz és a kétkerekű járművek egyensúlyban tartásához
is rengeteg izom apró, pontos, folyamatos mozgására van
szükség. Mivel lassul a reakcióidő, romlik a koordináció, ezért
„alig áll a lábán”, vagy dülöngél az „elázott” gyalogos,
„kacsázik” az ittas kerékpáros.
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Az autóvezetőkre is igaz, hogy késve és túlzott mértékben
hajtják végre a kormányzást, így nem tudnak egyenesen haladni
az úton. Már kis mennyiségű alkohol hatására is lelassulnak a
szemmozgások,

a

szem

lassabban

alkalmazkodik

a

távolságokhoz, életlenné válik a látás, a pupilla lassan
alkalmazkodik

a

megváltozott

fényviszonyokhoz,

ezért

könnyebben elvakulhat az ittas ember a szemből érkező
járművek fényszórójától. Ezek miatt megnő a közlekedési és
egyéb baleset szenvedésének kockázata.
Amennyiben túl sok alkoholt iszik valaki, abban az esetben
lelassul, elálmosodik, el is aludhat, kómába is kerülhet, de akár
légzésbénulásban, vagy a légút elzáródása miatti fulladástól meg
is halhat! Ezek miatt nem szabad magára hagyni a túlzásokba
esett társunkat, akkor sem, ha elaludt. Folyamatosan figyelni
kell, hogy lélegzik-e, nem kell-e orvosi segítséget hívni hozzá.
Nem

szégyen

a

felesleges

alkoholmennyiségtől

reverz

perisztaltika (=hányás =) útján megszabadulni.
Az átitalozott éjszaka után jelentkezhet a másnaposság. A
tünetei változatosak, előfordulhat például hányinger, szédülés,
fejfájás, koncentrációs zavarok fényérzékenység, fáradtság,
rosszkedvűség,

szomjúság,

de

ezek

nem

minden

alkoholfogyasztót, és nem egyformán érintenek, erősen egyénés állapotfüggő. A másnaposság mechanizmusai még nem
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teljesen tisztázottak. A gyakran alkalmazott házi praktikák nem
igazán hatásosak. Például nem szerencsés a „kutyaharapást
szőrével” elvet követve másnaposságra alkoholt fogyasztani
sem. Az a legjobb, ha pihenéssel, folyadékpótlással, könnyű
ételek fogyasztásával és nyugodt pihenéssel próbáljuk átvészelni
azt az időt, amíg a szervezet regenerálódik. Járművet vezetni
ilyen állapotban sem lenne szabad, mint ahogyan sok betegség
hatása alatt, vagy fáradtan sem.
A gyakori, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás mind a fizikai,
mind a szellemi leépülést elősegíti. Károsodik az idegrendszer,
ami elbutuláshoz vezet és károsodik a gyomor-bél rendszer is,
ami a tápanyagok felvételét akadályozza. Részben ez utóbbi
okozza végül az alkoholisták lesoványodását. Illetve a B1vitamin-hiány következményeként a Korszakov-szindróma
kialakulását is, ami agykárosodást eredményez, és az emlékezet
romlásában, vagy akár elvesztésében mutatkozik meg. Kemény
italozások hatására gyengül az immunrendszer is, ami kevésbé
ellenállóvá teszi a fogyasztót a betegségekkel szemben. Továbbá
számtalan betegség, közöttük sok ráktípus rizikóját növeli.
Többek között a vastagbél, a szájüregi, a nyelőcső, a gége, a
mell, a hasnyálmirigy és a tüdő daganatét. Valamint a
cukorbetegség, a magas vérnyomás, a gyomorhurut, az
idegrendszert érintő megbetegedések, a depresszió, a szív és
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érrendszeri megbetegedések, a hasnyálmirigy-gyulladás és a
májzsugorodás okai is lehetnek.
Számtalan vizsgálatot folytattak már le az alkohol hosszú távú
hatásait figyelve. Ezek egyike arra jutott, hogy a napi 30 gramm,
vagy afeletti elfogyasztott alkoholmennyiség (7,5 dl sör vagy 3
dl

bor)

összefüggésbe

hozható

a

tüdőrák

rizikójának

növekedésével A napi 10 gramm alkohol vagy afeletti
mennyiség (2,5 dl sör vagy 1,5 dl bor) pedig a mellrák
valószínűségét növeli meg. Hosszútávon napi 3 ital felett már
hatása van a halálozás valószínűségének növekedésére és a
rosszabb

életminőség

esélyére

is,

de

a

moderált

alkoholfogyasztás (napi 1 ital) nincs semmilyen hatással ezekre.
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A kis mennyiségű alkohol (napi 1-2 ital) szívvédő hatású, javítja
a koleszterinszintet. Az ilyen visszafogott fogyasztás csökkenti
az idegesség és depresszió rizikóját, valamint az epekő
kialakulásának valószínűségét is. A korábban már említett
nemek közötti különbségek miatt nőknek napi 1, férfiaknak
maximum napi 2 ital ajánlható.
Magát az etanolt is kedvezően ható összetevőnek gondolják,
emellett például a vörösborban sok más jótékony hatású
vegyület van még jelen. Illetve arra is sokan gondolnak, hogy az
alkoholfogyasztásban is megmutatkozó mértékletesség a
fogyasztó életének más területein is megmutatkozik, így
egészségesebb életmódot biztosít számára.
A moderált alkoholfogyasztás szívvédő előnyei azoknál
jelentkeznek legegyértelműbben, akik egyébként nem folytatnak
teljesen egészséges életmódot, nem megfelelő étrenden élnek,
dohányoznak, vagy nem sportolnak. Akik viszont heti több mint
3 órát mozognak, zöldséget-gyümölcsöt bőven fogyasztanak,
valamint nem dohányoznak, az ő esetükben nem ilyen
szembetűnő az eredmény. Viszont nekik minden értékük eleve
kedvezőbb is. Tehát egy helyes életmódot folytatónak nem kell
csak a feltételezett előnyök miatt minden nap letuszkolnia egy
pohárkával.
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A nők esetében már a napi egy pohárnyi alkohol (10g = 2,5 dl
sör vagy 1,5 dl bor) is növeli a mellrák kialakulásának
valószínűségét. Viszont napi 5-30 gramm közötti fogyasztás a
menopauza (klimax) után csökkenti a szívbetegségek rizikóját,
ami a változókor után megnő.
A „rossz” LDL koleszterinszintet csökkenti napi 15 grammtól,
és napi 20 grammnál a legalacsonyabb a szívkoszorúér
megbetegedés valószínűsége. Kis mennyiség fogyasztása
kedvező hatással van a csont ásványianyag-sűrűségére is,
mindkét nem esetében, de a nőket jobban fenyegeti a
csontritkulás.
A nők számára tehát a változókor előtt abban az esetben éri meg
alkoholt fogyasztaniuk, ha a családban magas a szív és
érrendszeri megbetegedések száma, mert akkor az alkohol
védőhatása statisztikailag több hasznot hoz, mint amennyit az
alkohol elvisz. A változókor után viszont bárkinek ajánlható
napi egy pohárnyi.
Terhesség során a nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztása
kerülendő. Spontán abortuszt, a gyermek alacsony születési
súlyát, korai születését, idegrendszeri károsodását, gyengébb
tanulási képességeket okozhat. Ugyanakkor megfigyelték, hogy
a terhességük első 3 hónapjában alkoholt moderáltan fogyasztó
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kismamák (heti 2-6 egység alkohol) gyermekeik körében
kevésbé valószínűek a viselkedési problémák, mint az
egyáltalán nem, vagy az ajánlottnál többet fogyasztók
gyermekeinél. Okként a kutatók azt valószínűsítik, hogy a
moderált

alkoholfogyasztó

kismamák

szellemileg

egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak lehetnek, mint a több
alkoholt vagy az alkoholt egyáltalán nem fogyasztók.

A

mértékletes

alkoholfogyasztásra

képes,

megfelelő

önkontrollal rendelkező szülő valószínűleg jobb körülményeket
tud biztosítani a gyermekének. Természetesen amint tudomást

27

szerez terhességéről, életmódot kell váltania, le kell mondania
az alkoholról, a dohányzásról, a túl nagy mennyiségű zsíros
ételekről, a koffeinről, de a terhesség észlelése előtti mérsékelt
alkoholfogyasztás nincsen kedvezőtlen hatással a fejlődő
magzatra az első 3 hónapon belül. Ezért érdemes állandóan ilyen
kiegyensúlyozott életmódot folytatni.
Növekvő alkoholfogyasztás hatására nő a nagyobb energia-,
fehérje- és zsír-tartalmú, állati eredetű élelmiszerek fogyasztása.
Az derült ki, hogy minél több alkoholt fogyasztottak egy
vizsgálatban résztvevők, annál kevésbé egészséges étrendet
követtek, sőt a dohányfogyasztás is nagyobb volt. Ellenben a Cvitamin, a bétakarotin és a rostbevitel csökkent.
A túlzásba vitt alkoholizálás nem csak a diétázókra nézve jár
sokszor észrevétlen, de komoly következményekkel. A fiatal
kamaszok nagy mennyiségű és rendszeres alkohol és drog
fogyasztása összefüggésbe hozható a gyenge felnőttkori
teljesítményükkel. Közöttük nagyobb a szerfüggőségben,
herpeszben, egyéb szexuális úton terjedő betegségekben
szenvedők, valamint a korai terhességen átesettek száma.
Nagyobb eséllyel követnek el bűncselekményeket, folytatnak
rizikós szexuális kapcsolatot és várhatóan alacsonyabb lesz az
iskolázottságuk is. Megjegyzendő, hogy ez nem feltétlenül teljes
mértékben az alkohol fogyasztásának köszönhető, elképzelhető,
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hogy a fiatalkori masszív alkoholfogyasztás már eleve meglévő
problémák miatt alakul ki (rendezetlen családi háttér, rossz
társaság), amely hatással van arra, hogy milyen felnőtté válik a
gyerek. Az viszont bizonyított, hogy a kamaszoknál és a fiatal
felnőtteknél a rendszeres nagyobb mennyiségű alkohol
elfogyasztása károsan hat az agy fejlődésére, szerkezeti romlást
okozhat az agyban.3

3

http://eljtudatosan.blog.hu/2012/05/09/alkohol_ii_hatasai_a_szervezetre
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Alkoholmérgezés
Alkoholmérgezésről akkor beszélhetünk, ha a véralkoholszint
eléri a 2,5-4 ezreléket, ami körülbelül 100 g alkohol fogyasztása
után következik be. A kilélegzett levegő alkoholszaga általában
egyértelművé teszi, hogy az érintett alkoholt fogyasztott-e. Itt
meg kell jegyezni, hogy a cukorbetegeknek is lehet acetonos
leheletük! Ha felmerül az alkoholmérgezés gyanúja, azonnal
hívjon mentőt, mert a súlyos alkoholmérgezés halálhoz is
vezethet, mivel légzésbénulást okozhat.
Az alkoholmérgezés tünetei:
 Pszichomotorikus izgalom jelei jelentkeznek, így
nyugtalanság vagy remegés, zavarodottság
 Alacsony vércukorszint (hipoglikémia), melyre a
farkaséhség, a nyugtalanság, az izzadás, a hányinger és a
hányás hívja fel a figyelmet
 Az izmok elernyednek, a testhőmérséklet csökken
 Bénulás
 Öntudat- esetleg eszméletvesztés
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Elsősegély alkoholmérgezés esetén:
Ha felmerül az alkoholmérgezés gyanúja, a következőket teheti:
 Hívja a mentőket a 104-es vagy a segélyhívót a 112-es
számon!
 Tudja meg, hogy az alkoholmérgezett személy tud-e
beszélni!
 Ha az illető elájult, vizsgálja meg, hogy lélegzik-e, és
van-e pulzusa, ha szükséges és tisztában van a
szabályokkal, próbálja meg újjáéleszteni!
 Ha

van

pulzusa

és

lélegzik,

helyezze

stabil

oldalfekvésbe, ezzel megakadályozza, hogy az esetleges
hányás elzárja a légutakat.
 Figyeljen arra is, hogy a beteg ne hűljön ki, takarja be!
 Maradjon vele a mentők kiérkezéséig!4

4

http://www.webbeteg.hu/cikkek/elsosegely/12413/elsosegelyalkoholmergezes-eseten
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DOHÁNYZÁS
A leggyakrabban használt pszicho - aktív drog a nikotin, mely
cigarettában, szivarban, pipadohányban található kémiai anyag,
ezek elszívásakor kerül a szervezetbe. A cigaretta legfontosabb
összetevői a nikotin mellett a kátrány és a szénmonoxid (CO),
de emellett még mintegy 4000 féle anyag kerül a szervezetbe.
Folyamatos használat mellett egyre növekvő mennyiség
használata jelentkezik.
A dohányzás erős testi és lelki függőséget alakít ki. Az elvonási
tünetek nagyon hamar, az utolsó cigaretta elszívása után 30-120
perccel jelentkeznek.
Elvonási tünetei:
-

rossz közérzet,

-

szorongás,

-

depresszió,

-

ingerlékenység,

 nyugtalanság,
 idegesség,
 düh,
 a koncentrálás nehézsége,
 csökkent szívműködés,
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 az étvágy fokozódása,
 hízás,
 az emésztőrendszer zavara.

Az első cigaretta elszívása szinte minden esetben kellemetlen
hatásokkal, hányingerrel, szédüléssel, fázással, rosszulléttel jár.
Ezek a tünetek a folyamatos használat, a hozzászokás és a
függőség kialakulása során eltűnnek, de a használattal történő
felhagyáskor 1-2 órán belül egyéb kellemetlen tünetek
(ingerlékenység, nyugtalanság) jelentkeznek. A dohányzás
függőséget kialakító hatása többek között abban jelentkezik,
hogy a cigaretta elszívása megszünteti az elvonási tüneteket.
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A dohányzásnak tehát önmagában nincsen jelentős pozitív
hatása, a pozitív hatás inkább abban jelentkezik, hogy
dohányzáskor eltűnnek a negatív elvonási tünetek. Sokan azt
tapasztalják, hogy a dohányzás nyugtató hatású. Ez nem így van.
A nikotin, éppen ellenkezőleg, stimuláns szer. A nyugtató hatás
abban rejlik, hogy a dohányzás megszünteti a kellemetlen
elvonási tüneteket.

Kiváltó körülmények
Számos külső és belső hatás kiválthatja a dohányzás iránti
vágyat, vagy a rágyújtásra való késztetést. Ez lehet bizonyos
hangulati állapot (például levertség), érzelem (pl. düh), helyzet
(pl. kocsmában a haverokkal), hely (reggel a konyhában), vagy
valamilyen tevékenység (pl. reggeli kávézás).
Ezeknek a kiváltó hatásoknak az ismerete alapvető a sikeres
leszokásban. Ha ismeri ezeket, akkor stratégiákat dolgozhat ki
arra, hogyan kerülje el, vagy változtassa meg ezeket a kiváltó
hatásokat, vagy éppen hogyan csökkentse az adott hatásokra
fellépő sóvárgását a cigaretta után. Ne feledje, ha előre felkészül,
akkor könnyebben kezelheti a fellépő problémákat!
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Leggyakoribb kiváltó helyzetek:
 Étkezés után
 Italfogyasztás mellett
 Stressz és feszültség esetén
 A barátokkal való együttlétnél
 Kávé vagy tea mellett
 Buliban
 Vezetés közben
 Unatkozáskor
 Reggeli felébredés után
További körülmények:
 Szeretkezés után
 Stresszes munkahelyi feladat
 A munkanap vége
 Dohányzó barátok, munkatársak jelenléte
 Telefonon való beszélgetés
 Újságolvasás
 Valamire vagy valakire való várakozás (pl. buszra,
vonatra)
 Tévénézés, rádióhallgatás
 Kártyázás, sakkozás
 Fáradtság
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A sor természetesen hosszasan folytatható, mert mindenkinek
megvannak a maga helyzetei, körülményei, amelyek kiváltják a
dohányzás iránt vágyat. Ezek rendszerint olyan körülmények,
amelyek hatására egyébként is dohányozni szokott.

A dohányzást kiváltó körülmények felismerése
Gondoljon

különböző

időpontokra,

helyzetekre,

amikor

rendszerint dohányozni szokott. Ezek különböző módon váltják
ki a dohányzást. Például automatikusan rágyújt egy cigarettára,
amikor kocsiba száll. A kiváltó körülmény ilyenkor a kocsiba
szállás.
Könnyen megértheti, hogy az Ön számára melyek a kiváltó
ingerek, körülmények, hatások akkor, ha átnézi a dohányzási
naplóját. Háromnapi adatgyűjtést követően már sok kiváltó
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körülményt vagy ingert tud összegyűjteni az alábbi táblázatba.
A helyzet, az esemény vagy a cselekvés mellett írja le az érzéseit
és a gondolatait is.
A dohányzást kiváltó helyzetek, érzések vagy gondolatok
azonosítása segítheti Önt abban, hogy tartósan és hosszútávon
szokjon le a dohányzásról.5
Esemény, vagy amit

Érzés

Gondolat

éppen tesz/csinál
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5

http://www.leteszemacigit.hu/dohanyzast-kivalto-korulmenyek
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A dohányzás hatása a szervezetre
 a dohányzás rákos megbetegedésekhez vezethet (tüdőrák,
felső légutak daganatos megbetegedései), de hozzájárulhat
egyéb tüdőbetegségek kialakulásához is
 a dohányzás jelentős veszélyt jelent a különböző szív- és
érrendszeri

betegségek

szempontjából

(szívinfarktus,

érszűkület, agyvérzés, stb.)
 a dohányzás hozzájárulhat a gyomor és a bélrendszer fekélyes
betegségeinek a kialakulásához
 a

dohányzásnak

szerepe

lehet

a

nemi

hormonok

szabályozásának zavaraiban
 fontos tudni, hogy az aktív dohányzás mellett a passzív
dohányzás, azaz más dohányfüstjének a belélegzése is
veszélyes, egészségkárosító hatású
 a terhesség alatti dohányzás (a passzív dohányzás is) az
újszülött károsodásához vezethet
 a dohányzás – mivel nincsenek feltűnő, látványos veszélyei –
szinte észrevétlenül vezet a függőség kialakulásához.
 Nagyon ritka az alkalmi dohányos, a dohányzás szinte
minden esetben függőséget jelent.
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Relexációs gyakorlat
A mélylégzés a legegyszerűbb relaxációs gyakorlat, amely a
meditáció légzésgyakorlatán alapul. A gyakorlat a felső mellkasi
(felszínes) és a hasi (mély) légzés elkülönítésén alapul. Az
életkor előrehaladtával hajlamosak vagyunk inkább a felszínes
légzésre, és egyre kevésbé használjuk a tüdő alsó területeit. A
stresszes, feszült helyzetben nemcsak szaporábbak, hanem
felszínesebbek is lesznek a levegővételeink. Ez a légzés ráadásul
fenntartja a feszült állapotot. A megfelelő légzésgyakorlat, a
lassú ütemű mélylégzés, segít megnyugodni és tiszta levegővel
feltölteni a tüdő alsó tartományait is.
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A mélylégzés segít megküzdeni a stresszel és a megvonási
tünetekkel egyaránt. Mielőtt élesben használná ezt a hasznos
technikát be kell gyakorolnia. Éppen ezért a cigaretta letétele
előtt naponta többször is gyakorolja, próbálja ki, hogy egy-egy
cigarettát ilyen gyakorlattal helyettesít.
Öt dolog kell hozzá, hogy megtanulja és a hétköznapokban is
használja ezt a gyakorlatot.
Előkészület:
1. Válasszon nyugodt, kényelmes környezetet, ahol kevés
dolog terelheti el a figyelmét, és ahol nem fogják zavarni.
2. Válasszon olyan időpontot magának, amikor a legkevésbé
valószínű, hogy zavarni fogják, és nem fog aggódni amiatt,
hogy például a gyakorlat után azonnal valahol máshol kell
lennie.
3. Válasszon egy szót vagy kifejezést, amit halkan vagy
hangosan fog ismételgetni a relaxáció során. Ez a szó vagy
kifejezés segít megelőzni a gondolatainak elkalandozását a
relaxáció során. Szokták javasolni az „Egy” vagy éppen a
„Nyugodt” szavakat, de tetszés szerint bármi lehet, ami
egyszerű.
4. Alakítsa ki magában azt az érzést, hogy bármi lehet, hagyja
megtörténni a dolgokat. Ne aggódjon amiatt, hogy
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mennyire jól teljesít, vagy ne törődjön a figyelmét elterelő
gondolatokkal. Ha észreveszi, hogy figyelme elkalandozik,
csak egyszerűen térjen vissza a relaxációhoz.
5. Válasszon kényelmes testhelyzetet. Ez fontos, hogy
elkerülje a kellemetlen izomfeszültséget. Lazítsa meg az
övét, ha szoros lenne. Talán a legjobb a kényelmes
ülőhelyzet, a fekvőhelyzet esetén könnyen elaludhat.
Ezek voltak az előkészületek. A gyakorlat maga nagyon
egyszerű. Öt lépése van.
1. Üljön nyugodtan, kényelmes helyzetben.
2. Hunyja le a szemét.
3. Lazítsa el minden izmát, amennyire csak lehetséges.
4. Lélegezzen az orrán keresztül könnyedén és természetesen.
Figyeljen a légzésére, tudatosítsa azt. Kilégzésnél csak
mondja ki magában vagy hangosan az „Egy”-et, vagy azt a
szót, amit választott. Például Belégzés… majd kilégzés
„Egy”, belégzés, kilégzés „Egy”, és így tovább.
5. Folytassa a relaxációt 10-20 percig. Ha szükséges,
nyugodtan nyissa ki a szemét és nézze meg mennyi az idő,
de ne használjon csörgőórát vagy hangos jelzést. Miután
végzett nyugodtan üljön csendben pár percig, kezdetben a
szemét lehunyva, majd akár nyitott szemmel. Ne álljon fel
azonnal!
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Törekedjen arra, hogy a levegő a tüdő alsó részébe jusson inkább
(ettől mélylégzés a neve). Ezt figyelhetjük úgy is, hogy a
hasunkra tesszük a kezünket és követjük, hogy hogyan a has
emelkedik, míg a mellkas alig emelkedik.6

DROG
Mértéktelen kávé fogyasztás
Legismertebb hatóanyaga a koffein, amely megtalálható a
teában,

a

kakaóban,

a

kólában,

a

csokoládéban,

a

fájdalomcsillapítókban és még legalább hatvan növényben. Egy
csésze kávéban átlagosan 100 mg koffein van. A koffein
stimulálja a központi idegrendszert, fokozza az éberséget, a
koncentrálóképességet, csökkenti a fáradtságot, javítja az
emésztést. Egyéni tűrőképességtől függően egészséges emberek
számára napi egy-két csésze kávé nem káros.

6

http://www.leteszemacigit.hu/melylegzes-relaxacios-gyakorlat
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Negatív hatásai:
 álmatlanságot okozhat,
 gyorsítja az ásványi anyagok kiürülését a szervezetből,
 migrént válthat ki,
 szűkíti

az

ereket,

remegést,

erős

szívdobogásérzést,

verejtékezést, gyors légzést válthat ki,



a koffein megnehezíti a fogamzást, átjut a méhlepényen, az
újszülött sírós, nyűgös lehet a megvonási tünetek miatt.

Depresszáns gyógyszerek
Ezek a szerek tabletta formájában forgalomba kerülő
gyógyszerek.

Szájon

át

használják

őket.

Hozzászokás

Folyamatos használat mellett egyre növekvő mennyiség
használata jellemző.
A depresszáns gyógyszerek használata komoly testi és lelki
függőséget alakít ki.
Elvonási tünetek: A jelentősebb testi elvonási tünetek a
fejfájás, alvászavar, alvási képtelenség, remegés, fülzúgás,
verejtékezés és epilepsziás rohamok megjelenése. Pszichésen
szorongás, a koncentráció nehézsége, fáradtságérzés, súlyos
depresszió, nyugtalanság, hallucinációk vagy akár elmebeteg
állapotok alakulhatnak ki.
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Ezeket a szereket elsősorban nyugtató, szorongásoldó hatásuk
miatt használják. A szer hatása alatt a használó nyugodtnak érzi
magát, eltűnnek testi és lelki problémái. A hozzászokás
pontosan ezek miatt a hatások miatt alakul ki.
Veszélyek:
 a gyógyszerek súlyos testi és lelkik függőséget alakítanak ki
 túladagolásuk halálhoz vezethet
 túladagolás, vagy akár a megvonás során komoly elmebeteg
állapotok alakulhatnak ki
 a megváltozott érzékletek és csökkent reflexek mellett baleset
lehetséges



függőség kialakulása a baráti-, családi- és munkakapcsolatok kiüresedése, megromlása, elvesztése

 a rendszeres használat, a túladagolás vagy a megvonás a
memória sérüléséhez,
memóriazavarokhoz,
vagy

az

észlelés

zavaraihoz vezethet



súlyos figyelemzavar,
a
koncentrálóképesség
sérülése jelentkezhet.
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Oldószerek használata
Mely szerek tartoznak ide?
 ragasztók,
 sprayek,
 tisztítószerek,
 oldószerek
Ezeket az anyagokat többnyire inhalálják, azaz a gőzüket
belélegzik. A sprayeket szájba fújva is használják. Folyamatos
használat mellett egyre növekvő dózis lehet szükséges
ugyanannak a hatásnak az eléréséhez.
Az oldószerek használata testi elvonási tünetek kialakításához
nem vezet, de nagyon erős lelki függőséget alakít ki.
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Veszélyek:
 túladagolás veszélyei azonnali halál,
 az

oldószerek

használata

rendkívül

súlyos

testi

szövődményeket okoz (szívelégtelenség, szívritmuszavar,
máj- és vesekárosodás, neurológiai tünetek, stb.),
 az oldószerek használata rendkívül gyorsan elvezethet a
használó szellemi leépüléséhez,
 az oldószerek okozta bódult, kontrollvesztett állapotban
megnő a balesetek veszélye,
 a sprayek szájba fújása fulladást, halált okozhat,
 a baráti-, családi- és munka-kapcsolatok megromlása,
elvesztése,
 a rendszeres használat testsúlyvesztéshez, figyelemzavarhoz,
kontrollzavarhoz vezet,
 az oldószerek a legolcsóbb, legkönnyebben hozzáférhető
kábítószerek, s így fokozott veszélyt jelentenek, ugyanakkor
a szervezetet károsító hatásuk rendkívül gyorsan és nagyon
súlyos mértékben alakul ki,



a terhesség alatti oldószer fogyasztás növeli a problémák
megjelenésének valószínűségét a terhesség és a szülés alatt,
valamint az újszülött súlyos szellemi és testi károsodásához
vezethet.
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Kábítószer függőség
A kábítószerfüggőség az agy gyakran kiújuló, krónikus
megbetegedése, ami kényszeres kábítószer-használathoz vezet,
mely mind a betegre, mind környezetére károsan hat. A
függőség kialakulása során egyaránt megváltozik az agy
szerkezete és működése. Igaz, hogy eleinte mindenki szabadon
eldöntheti, hogy a droghoz nyúl-e vagy sem, azonban idővel
éppen az agyban lezajló változások befolyásolják a beteg
önuralmát és döntési képességét, ugyanakkor fokozódik a
sürgető vágy is a droghasználatra.
Szerencsére a gyógyszeres kezelés és a viselkedésterápia
együttes alkalmazása a legtöbb betegnél sikerrel jár. A
személyre szabott megközelítés és az orvosi, pszichiátriait és
társadalmi problémák egyidejű kezelése tartós felépülést és
drogmentes életet eredményezhet.
Hasonlóan a többi krónikus betegséghez, a diabéteszhez,
asztmához vagy a szívbetegséghez, a kábítószer függőség is
sikerrel karban tartható, de ugyancsak nem ritka a visszaesés
sem. A visszaesés nem jelent kudarcot, azt jelzi csupán, hogy
változtatni kell a kezelésen vagy új módszereket kell bevetni.
A kábítószerek vegyi anyagok, amelyek beavatkoznak az agy
kommunikációs rendszerébe, és megzavarják az idegsejtek közti
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információáramlást. Ezt kétféle módon érik el, utánozzák az agy
természetes ingerület-átvivőit és/vagy túlstimulálják az agy
jutalmazási mechanizmusát.
A marihuánának és a heroinnak hasonló a szerkezete, mint a
neurotranszmittereknek, becsaphatják az agy receptorait,
rendellenes üzenetek közvetítésére vehetik rá az idegsejteket.
Más drogok, például a kokain és a metamfetamin hatására igen
nagy mennyiségű természetes neurotranszmitter szabadul fel,
végső soron ez is megzavarja a normális kommunikációs
mintákat.
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Szinte valamennyi drog, közvetve vagy közvetlenül, az agy
jutalomközpontját célozza meg, dopaminnal árasztja el az
„áramkört”. A rendszer túlzott ingerlése eufórikus hatást okoz,
és beindít egy olyan mintát, amely arra ösztönzi az illetőt, hogy
ismételje meg a droghasználatot.
Az ismételt droghasználat során az agy hozzászokik a dopaminlöketekhez, ennek eredményeképpen pedig kevesebb dopamint
termel. Ez után gyengül a dopaminnak a jutalmazó központra
gyakorolt hatása, a használó már kevésbé élvezi a drogot és a
korábban örömet okozó dolgokat. Ez a csökkenés arra ösztönzi
a függőt, hogy újra a droghoz nyúljon, megkísérelve ismét
normálissá tenni a dopamin működését. Ilyenkor valószínű,
hogy immár nagyobb adagra van szükség, nő a tolerancia.
A hosszú ideig tartó használat az agy más rendszereire is hat. A
glutamát olyan neurotranszmitter, amely a jutalmazó központra
és a tanulási képességre hat. Amikor a droghasználat
megváltoztatja a glutamát optimális koncentrációját, az agy
megpróbál kompenzálni, ez azonban rontja a kognitív
funkciókat.
A drogok elősegítik a nem tudatos (kondicionált) tanulást,
amitől a droghasználó kontrollálhatatlan vágyat érez, ha a
drogos élményéhez kapcsolható személyt vagy helyet lát, ezért
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a

droghasználó

nem

törődik

cselekedetének

káros

következményeivel, hanem kényszeresen drogozik, azaz
függővé válik.
A drogfüggőség megelőzhető betegség, a család, az iskola és a
lakó- valamint más közösségek, továbbá a média bevonásával
készült

prevenciós

programok

hatásosan

csökkentik

a

drogfüggőség kockázatát. Fontos, hogy elsősorban a fiatalok
megértsék a droghasználat kockázatait.7

7

http://www.informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/psy/addictions/
drogs/a-drogfuggoseg-hattererol-167435.html
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KÁROS SZENVEDÉLYEK
ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON
A Központi Statisztikai Hivatal 2012-es felmérése alapján a
következő információkkal rendelkezünk:
A mentálisan labilissá vált ember kapaszkodókat keres. A
társadalmi és gazdasági lehetőségek beszűkülése miatti
mindennapi
önkezelésének

stressz

és

a

vakvágánya

nyomában
a

járó

valamilyen

depresszió
függőségbe

menekülés. Magyarországon az alkoholhasználat és a dohányzás
ennek hagyományos és jelenleg is elterjedt útja, ám a
függőségek tárháza egyre változatosabb.
Az ELEF 2009-es adatai szerint a lakosság 27%-a rendszeresen
dohányzott, és 44%-ot is elérte a passzív dohányosok aránya. A
trend enyhén csökken az előző felmérésekhez képest, az utóbbi
évek dohányzási szigorításai vélhetően további kedvező
változásokat indukálnak.
Az alkoholproblémákkal küszködőknek csak töredéke jelenik
meg a hivatalos statisztikákban szereplő állami pszichiátriai
vagy addiktológiai gondozókban (2011-ben mintegy 16 ezer
volt a nyilvántartott alkoholisták száma). Szakemberek szerint
körülbelül ugyanennyire tehető azok száma, akik az utóbbi 5

51

évben jelentősen előretört magánszektor szolgáltatásait veszik
igénybe.

Az

addiktológiákon,

pszichiátriákon

kezelt

alkoholproblémákkal küzdők átlagéletkora magasabb, mint a
drogfogyasztóké. Ennek egyrészt az az oka, hogy az
alkoholizmus kialakulása hosszúra nyúló folyamat. Másrészt azt
is jelezheti, hogy a fiatalabb korosztályok tagjai közül azok, akik
hajlamosabbak a függőségre, egyre többször választják az
alkohol helyett a kábítószert.
Adatok a szenvedélybetegségekről
(ezer fő)
Kezelésben
Év

Alkoholisták becsült

megjelent

száma

kábítószerfogyasztók száma

2005

432

14,8

2006

509

15,5

2007

490

13,6

2008

539

14,4

2009

559

13,1

2010

522

16,9

2011

475

16,2

52

A magyar egészségügyi rendszer számos intézménytípusában
kezelnek kábítószer-fogyasztókat. Az ezekben regisztrált
betegek azonban a fogyasztóknak csak egy szűk – valószínűleg
súlyosabb állapotban levő – rétegét jelentik. A rendszeres
fogyasztás – különösen a fiatalok között – azonban ennél jóval
elterjedtebb.
Az eredmények szerint a 16 éves magyar fiatalok ötöde
fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. 1995-ben ez az
arány 5% körüli volt. A nemek között alig volt különbség (fiúk:
22%,

lányok:

19%),

gyógyszerfogyasztással,

ellentétben
amit

a

a

lányok

visszaélésszerű
jóval

nagyobb

gyakorisággal (19%) tesznek, mint a fiúk (11%). A tiltott és
legális szerek együttes fogyasztása a fiatalok között 29%-ban
fordult elő. A tiltott szerek használata a fővárosi fiatalok között
a leggyakoribb (24%). A szülők iskolai végzettsége szerint a
kipróbálók aránya nem mutatott szignifikáns különbséget.8

8

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2012.pdf
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FORRÁS
http://109.74.55.19/tananyagok/tananyagok/A%20k%C3%A1r
os%20szenved%C3%A9lyek%20form%C3%A1i,%20korai%2
0felismer%C3%A9se.pdf.
http://eljtudatosan.blog.hu/2012/05/09/alkohol_ii_hatasai_a_sz
ervezetre
http://www.klinikaikozpont.uszeged.hu/obgyn/pdf/vedono/letolth/letoltheto_26.pdf
http://www.webbeteg.hu/cikkek/elsosegely/12413/elsosegelyalkoholmergezes-eseten
http://www.leteszemacigit.hu/dohanyzast-kivalto-korulmenyek
http://www.leteszemacigit.hu/melylegzes-relaxacios-gyakorlat
http://www.informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/ps
y/addictions/drogs/a-drogfuggoseg-hattererol-167435.html
www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2012.pdf
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