Mi a drog?
Minden olyan természetes vagy mesterséges szer,
minden olyan anyag, amelyet valamely hatása miatt
ismételten használnak és emiatt a szervezet hozzászokik.
Szűkebb értelemben a drog „pszichoaktív szer”, - egy
kémiai anyag, amely megváltoztatja az agyműködést, hat
az idegrendszerre. Befolyásolhatja a gondolkodást, az
érzelmeket, a hangulatot, a tudatot, a viselkedést, a
memóriát, a tanulást, stb. A drogok rendszeres
fogyasztása a szervezetünkben, lelki és testi függőséget
okoz különböző biológiai mechanizmusokon keresztül.

Hatásuk szerinti csoportosítás





Serkentő drogok: kokain, amfetamin, nikotin
Nyugtató drogok: alkohol, ópiátok (heroin, morfin),
nyugtató gyógyszerek
Hallucinogének: LSD, hallucinogén gombák,
hallucinogén amfetaminok
Egyéb
vagy rendhagyó
anyagok: szerves
oldószerek, ragasztók

Miért fogyasztják elsősorban a fiatalok a drogot?
A statisztikai adatok az mutatják, hogy a 16-25 évesek
fogyasztják leggyakrabban a drogokat. Egy becsült adat
szerint 80-100 ezer rendszeres drogfogyasztó van
Magyarországon és a fiatalok 20-70%-a fogyasztott már
drogot. A drogok kipróbálásának a legkritikusabb
időszaka a 12-18 év. A kíváncsiság a fiataloknál a
legnagyobb húzóerő, hiszen a jól ismert mondás itt is
igaznak tűnik: „amit nem ismerek, ki akarom próbálni”. A
környezeti hatások közül fontos a „kortárs fiatalok”
hatása, a „legjobb barátok” hatása, de fontos a szülői
minta is.

Ezen kívül fontos, hogy milyen a kapcsolat a szülővel,
mennyit beszélgetnek, mennyire ellenőrzik őt. Kap-e
megfelelő odafigyelést, szeretetet, elismerést, „értékes
együtt töltött időt”. A drog, az alkohol, a cigaretta és a
szexualitás a „felnőtt szabad világot” szimbolizálja és
melyik fiatal ne akarna minél hamarabb felnőtt lenni? De
kérdés, hogy a testi érettsége mellett lelkileg-mentálisan
is érett-e a fiatal. A kamaszok sokszor nincsenek is
tudatában annak, hogy amivel megkínálják őket, az drog,
és elfogyasztása súlyos, személyiséget deformáló
következményekkel járhat. Használata kezdetben
lazaságot, bódultságot, szorongás- és feszültségmentes
érzést válthat ki, amely azonban hamar elmúlik. Hatása
alatt a személy olyasmit is megtesz, amire egyébként
nem tenne vagy nem is merne. Ha legközelebb is élvezni,
érezni akarja a korábbiakat, ismét a szerhez kell
folyamodnia. Minél gyakrabban használja, természetesen
annál nagyobb adagra van szüksége, a hozzászokás
miatt. Minden fiatalnak döntenie kell élete során megannyi
kérdésben és ezen kérdések közül jó néhány a drogokkal
kapcsolatos. Kipróbálhatom? Ki merjem próbálni? Milyen
veszélyei vannak? Mi lesz, ha a szülők megtudják? Mi
lesz, ha az iskola igazgatója megtudja? Megéri
kockáztatni? Milyen negatív hatásai vannak az
egészségemre és a jövőmre nézve?
Az utóbbi kérdésre válaszolva, már egyszeri használat is
súlyos következményekkel járhat:
 kardiovaszkuláris szív és érrendszeri betegség
 stroke
 daganat
 HIV fertőzés/AIDS
 hepatitis vírusos májgyulladás
 tüdőbetegség

Ezeknek a hatásoknak némelyike akkor lép fel, ha a
drogokat nagy dózisban fogyasztják, vagy huzamosabb
ideig, habár egyesek akár egyetlen használatot követően
felléphetnek, például a fertőzött tűvel terjedő HIV vírus,
vagy a hepatitis.

Drogozásra utaló jelek
Szélsőségek észlelhetőek a gyerek viselkedésében,
érdeklődési-, baráti köre hirtelen megváltozik, tanulmányi
eredménye észrevehetően romlik.
A megváltozott viselkedés és a testi tünetek mellett az
ismeretlen eredetű növényi törmelékek és az egyértelmű
jelek – fehér por, eldobott injekciós tű, színes tabletták is felhívhatják a szülők figyelmét a problémára.

Ne verd át magad!
Tanuld meg az élet örömeit élvezni. Meg kell tanulni
célokat kitűzni és a hozzá vezető utakat végigjárni. A
kudarcokat átvészelni, belőlük tanulva újakat kitűzni.
Meg kell tanulni örülni, szeretni, érezni és élvezni a szépet
és a jót és elhagyni a rosszat. Ez az önismeret útja.
A drog becsap, azt az illúziót fizetteti meg, hogy a
boldogság csak úgy jön magától, nem kell más hozzá,
csak egy kis por.
…Hát, nem így van. Átverés! A drogdíler jár jól. Ő él jól.
A többi függő szenved, vegetál és belehal.
Merj élni! Megéri! Segíts annak, aki elgyengül! Vedd
észre! Kérj segítséget!

