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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: A kábítószer-fogyasztás következményei 

Dátum: 2021. 01. 18. 

 

Sziasztok, Lányok! 

 

Az előző foglalkozáson az alkoholfogyasztás következményeiről írtam, a mai foglalkozáson - 

szintén a testi és lelki egészségre nevelés keretein belül - a kábítószer-fogyasztás 

következményeiről írok. 

Kicsit morbid témák, de jobb hallani róla, mint tudatlanul, naivan fejest ugrani a 

szenvedélybetegségbe, mert előbb-utóbb azzá válik. 

Ennek a témának a feldolgozása is személyes jelenlétet igényelne, de úgy gondolom, erre 

egyébként sem lenne elég egy óra, ezért a leírtak tanulmányozásával egy alapismerethez 

juthattok. Erre is, mint az előző óraira vissza fogunk térni, ha újra együtt lehetünk. Akkor 

viszont egy videót fogunk közösen megnézni. Most is megadhatnám az elérhetőségét, de attól 

tartok nem mindenki nézné meg, viszont ezt mindenkinek látni kell. 

 

A kábítószer-fogyasztásnak nagyon sok – olykor előre kiszámítható – következménye van. 

Közülük a legáltalánosabb, mely mindig be is következik, hogy a fogyasztás előbb-utóbb 

szenvedéllyé válik. Ez azt jelenti, hogy a drogfogyasztó legyőzhetetlen vágyat érez újabb és 

újabb adagok magához vételére. Ezt az állapotot szenvedélybetegségnek mondjuk. 

Feladat: 

Miért nevezhető rabságnak a kábítószer-fogyasztásból eredő szenvedély? 

 

A kábítószer-fogyasztást törvényszerűen kísérik a következő jelenségek: 

- összeszurkált karok, 

- üressé vált tekintet, 

- az emberi én elvesztése, 

- bekövetkező halálos tragédiák. 

 

A kábítószer-fogyasztás nem okoz mindig halált, de aki fogyasztóvá válik, megrövidíti az 

életét. 
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Feladat: 

Olvassátok el egy öngyilkosságot elkövetett narkós lány búcsúlevelét! 

Válaszoljatok a kérdésekre! 

Kedves Edit! 

Amikor ezt a levelet olvasod, én már nem leszek, de leírom neked, hogyan jutottam a 

Semmibe, hogy tanulj belőle.     

Először kíváncsiságból kóstoltam meg a narkót. Kellemes volt, feldobott. Aztán 

hozzászoktam, és valami szörnyű kényszerítő erő hatására egyre többször és egyre erősebb 

adagokat kívántam. Mindez persze rengeteg pénzbe került. Lassan eladtam a bútoraimat, a 

ruháimat, mindenemet. Ekkor már a munkahelyről is elbocsátottak. Utoljára nem maradt 

másom: a testemet árultam az utcán idegen férfiaknak. Ez volt a vég, ahonnan nincs visszaút. 

Egyetlen megoldás maradt számomra, az aranylövet, az utolsó öngyilkos adag.                                  

Arra kérlek, ne felejts el. Mindig lásd magad előtt az én sorsomat! Csak el ne kezdd, mert 

akkor véged! 

                                                                                                          Csókol Éva          

 

- Hogyan követhető az eseményekben a szenvedélybetegség kialakulása? 

- Miért választotta a lány megoldásnak az öngyilkosságot? 

- Mit tartotok a levél legfontosabb üzenetének?                                                    

 

A kábítószer-fogyasztásnak többféle következménye lehet. Ezek nem külön-külön 

jelentkeznek, hanem legtöbbször együtt, mintegy egymással összefügésben, de mindegyik 

önmagában is súlyos veszélyt jelent a fogyasztóra. 

A főbb veszélytípusok a következők: 

1. a személyiség károsodása, 

2. az élet veszélybe kerülése, 

3. a bekövetkező bűnözés.  

1.     

A kábítószer mindenekelőtt a személyiséget torzítja el. A függőség, vagyis az, hogy nem tudunk 

meglenni drog nélkül, csak az egyik jellemzője a károsodásnak. Sokkal veszélyesebb az az 

erkölcsi hanyatlás, melynek során érzelmeink elsivárosodnak, minden iránt közömbössé 

válunk, s társadalmi kapcsolataink beszűkülnek.  

A kábítószer-fogyasztót csak egyetlen dolog érdekli, hogy napi adagját megkaphassa.      

A legnagyobb baj az, hogy a drogfogyasztóban megszűnik a létezés iránti érdeklődés. Aki rabja 

lesz a narkotikumnak, abban fel sem merül, hogy a kábítószer milyen káros hatással van rá, 

mert minden következmény iránt közönyös lesz. 
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2. 

A kábítószer-fogyasztás legsúlyosabb következménye, hogy általa veszélybe kerül az emberi 

élet. 

Semmilyen más emberi cselekedet nem hordoz magában annyi alattomos életveszélyt, 

mint a drogfogyasztás. 

Az esetlegesen halált okozó következményeket akár szerencsétlenségnek is nevezhetnénk, de a 

drog esetében sajnos, ezeket törvényszerűnek kell tekintenünk. Ez arra vezethető vissza, hogy 

az  eufóriás, vagyis a bódult állapotban teljesen megszűnnek a gátlások, az emberből eltűnik az 

idő- és térérzékelés. Ilyenkor a kábítószer-fogyasztó úgy reagál a belülről fakadó ingerekre, 

mintha azok kívülről jönnének. Csakhogy a bódulatban észlelt világnak mások a törvényei. S 

mivel nincs kontroll, nem tud különbséget tenni a létező és a sugallt világ között, s a „nagy 

utazás” vége így gyakran baleset vagy halál lesz. 

Feladat: 

Olvassátok el a szemelvényeket, és válaszoljatok a kérdésekre! 

a) Egy fiatalember, aki narkós állapotban volt, autóvezetés közben hirtelen egy vörös bikát 

látott maga előtt az úttesten a városi forgalomban. Félrerántotta a kormányt, és neki 

ütközött a szemben jövő autónak. Szerencséjére életben maradt. 

 

b) Egy fiatal lány, aki társaival egy balatoni vitorláskiránduláson fogyasztott kábítószert, 

a szer hatása alatt azt képzelte, hogy képes a vízen járni, holott úszni sem tudott. Kilépett 

a vízre, elsüllyedt, és belefulladt a tóba. A többiek nem fogták fel, mi történt. 

 

c) Egy tizenhét éves fiú azt gondolta a drog hatása alatt, hogy a világ legerősebb embere, 

és ezért úgy tud átkelni a forgalmas úttesten, hogy szétlöki kézzel az autókat. Még 

örülhetett, hogy megúszta kéz- és lábtöréssel. 

 

- Miért vezet a kábítószer-fogyasztás oda, hogy megszűnik bennünk a veszélyérzet? 

- Miért mondhatjuk, hogy a drog hatására létrejött világnak eltérnek a törvényei a mi 

világunkétól? 

 

Választanod kell: melyik világot akarod? 

 

Súlyos következménnyel járhat az a fertőzés, amelyet a közösen használt fecskendőtű okozhat. 

A kábítószer-fogyasztok gyakran ugyanazzal a tűvel szúrják meg magukat. Vagy nincs másik 

injekciós tűjük, vagy a türelmetlenség nem engedi, hogy két „lövés” között fertőtlenítsék. Így 

elegendő, hogy a csoportból egy valaki fertőzött legyen, a következő tűhasználók már 

megfertőződnek. 
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3. 

A bűnözés mint következmény úgy függ össze a drogfogyasztással, hogy mivel a kábítószer 

nagyon drága, a hozzá szükséges pénzt nem lehet a keresetből vagy a rendelkezésre álló 

anyagiakból biztosítani, a fogyasztó kénytelen más úton megszerezni a fedezetet. Ilyenkor 

következik a törvényes útról való letérés. 

Hollósi György közli A kábítószer-jelenség rendőrségi szemmel című tanulmányában a 

következő adatokat: 

„Egy közepes drogdiszkóban egy-egy hétvégén – becslések szerint – minimum fél kilogramm 

amfetaminport vagy 500 darab extasytablettát értékesítenek, egy hónap alatt a fogyasztók 4-6 

millió forint körüli összeget hagynak ott, de egy több ezer főt befogadó „megadiszkó” ennek a 

többszörösét is képes kitermelni.” 

                                                                            (Drogcsapda, Bp., 2001., 237.o.) 

 

A kábítószerre kifizetett rengeteg pénz a drogkereskedők haszna. Ezért is igyekeznek újabb és 

újabb vevőkre szert tenni, és ezért folyik a harc a bandák között. Itt nincsenek becsületes 

eszközök. 

A kábítószerpiac a bűnözés melegágya. 

A kábítószer-kereskedelem legveszélyesebb része a szállítás, melyben a legkülönbözőbb 

módszereket használják. 

Ugyancsak Hollósi György írja a következőket: 

„1996. február 22-én Svédországban a stockholmi Arlanda repülőtéren őrizetbe vettek egy 

budapesti embert, akinek ruházatában 238 gramm heroint találtak. A további vizsgálat 

megállapította, hogy a fiatalember ezenkívül 26 darab műanyag kapszulát is lenyelt, 

amelyekben szintén heroin volt.” 

                                                           (Drogcsapda, Bp., 2001., 251.o.) 

 

A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelemnek a megelőzés mellett a rehabilitáció a legfontosabb 

része, vagyis az, hogy a fogyasztókat, leszoktatva őket a drogozásról, visszasegítsük a 

társadalomba, hogy újból együtt lehessenek a családjukkal, képesek legyenek dolgozni, és 

gyakorolhassák hivatásukat. Ebben a munkában azonban szükség van a beteg aktív 

közreműködésére. 

A drogfogyasztó akarata nélkül nem lehet megszüntetni a kábítószer-szenvedélyt. 

A rehabilitáció két fő részből áll: 

1. egészségügyi tevékenységből, 

2. szociális rehabilitációból. 
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Az első folyamat orvosi terápiára épül, amelyben nagy szerep jut a pszichiáternek is. A második 

tevékenység leglényegesebb része a szocioterápia, melynek célja a beteg személyiségének 

helyreállítása. 

A drogfogyasztók gyógyítása nagyon nehéz, de nem megoldhatatlan feladat. 

 

Az „elrettentési taktika” volt a célom a mai foglalkozással. Egy arra tett erőfeszítés, hogy 

elriasszalak benneteket a drogtól, hogy még a kipróbálás gondolata se merüljön fel bennetek, 

hísz addig kell megállítani a fogyasztását, mielőtt még elkezdődne. 

Ahogy azt már fentebb említettem, ha normalizálódik a helyzet, és újra a kollégiumba leszünk, 

meg fogjuk nézni a videót is.  

Nagyon tanulságos, hisz olyan szakemberek számolnak be a drog veszélyeiről, akik közül sokan 

maguk is fogyasztók, drogfüggők voltak, tapasztalatból beszélnek, és a kábítószerhasználatról egy 

igen valóságos képet festenek. 

És nem mellesleg a drogokkal kapcsolatos legfontosabb információt humorosan és olyan 

hasonlatok felhasználásával értetik meg, amelyek megfelelnek a hallgatók életkorának. 

Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket a videó iránt, és sikerült elrettentenem 

benneteket még a drogfogyasztás gondolatától is. 

Köszönöm a figyelmet! 
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