Mi a speed?
* A speed (amfetamin vagy metamfetamin) egy
stimuláns drog.
* Hatása alatta a fogyasztó ébernek, magabiztosnak érzi magát, az állóképesség nõ.
* Csökkenti az étvágyat, gyakran lehetetlen elaludni
hatása alatt.

túladagolás veszélyét.
* Az idegen anyagok közvetlenül a véráramba kerülnek, így kialakulhat fertõzés vagy vérmérgezés.
* A megismételt tûszúrások károsítják az ereket,
trombózist és más érrendszeri betegségeket
okozhatnak.
* A tûk másokkal való cserélése megnöveli a fertõzések kockázatát (HIV, Hepatitis)
Függõséget okoz?
* Tiszta tûket patikákból vagy a tûcsere program
* A gyakori használat a dózis megemelésével jár az keretében lehet szerezni.
azonos hatás elérése érdekében, így egy idõ után
kialakulhat fizikai függõség.
Légy óvatos!
* Erõs sóvárgás jelentkezhet további adag * A hatás elmúltával a fogyasztó fáradtnak, lehangbevételéért.
oltnak érezheti magát. Ez újabb adag fogyasztására
* A hosszú távú használat súlyos mentális és testi buzdíthatja, ami utat nyit a függõség kialakulásábetegségeket eredményezhet.
nak.
* A speed használók magasabb HIV és Hepatitis
Hogy fogyasztják?
kockázatnak vannak kitéve a védekezés nélküli
* Szájon át lenyelve, orrba szippantva, ritkán szex, valamint a tûk cserélgetése révén.
elszívják, vagy intravénásan juttatják a véráramba. * Ritkán, de a speed okozhat rohamokat, szívro* A lenyelés a legkevésbé veszélyes fogyasztási hamot, stroke-ot és túladagolás esetén halált.
mód. A hatás fokozatosan jelentkezik és hosszabb * Sok felhasználó testileg legyengül, így sok, amúgy
ideig tart.
elkerülhetõ betegségnek vannak kitéve.
* Felszippantva gyorsabban hat, viszont sérülhet az * A hosszú távú használat pszichózist, paranoiát
orr nyálkahártyája.
okozhat. A fogyasztó meg van gyõzõdve róla, hogy
* Elszívva azonnal hat, de ezzel a fogyasztási mód- mindenki követi, figyeli.
dal nõ meg legjobban a hozzászokás veszélye.
* A speedet más drogokkal, kiváltképp más stim* Az intravénás adagolás a legveszélyesebb.
ulánsokkal keverni fokozottan veszélyes.
Mik az intravénás adagolás veszélyei?
* A speed Magyarországon illegális, kábítószernek
* Az anyag azonnal eléri az agyat, megnövelve a minõsülõ anyag.

Mi a dohány?
* A dohány a világ egyik legelterjedtebb drogja.
A dohány levelei a nikotin nevû stimuláns
anyagot tartalmazzák.
* Legelterjedtebb fogyasztási módja a cigarettába tekert szárított dohánylevelek elszívása.
Fogyasztják még pipákból, vízipipákból szívva,
illetve porrá aprítva orrba szívva (tubák).
Mik a hatásai?
* A nikotin növeli a pulzusszámot és a vérnyomást.
* A hatások azonnal jelentkeznek, majd körübelül fél órán át tartanak.
* Akik elõször szívnak cigarettát, szinte mindig
szédülnek, hányingerük lesz, még kis mennyiségtõl is.
* A rendszeres fogyasztók szerint a dohányzás
csökkenti az idegességüket és nyugodtabbak
lesznek tõle
* Általában a dohányzás csökkenti az étvágyat,
így a dohányosok kevesebbet esznek. Ez
néhány dohányosnál a rendszertelen étkezést
eredményezheti.

magukat depressziósnak, idegesnek, nyugtalannak.
* Ezek a tünetek erõs késztetést keltenek egy
újabb cigaretta rágyújtására
Milyen más problémákat okoz a dohányzás?
* Köhögést, és más mellkasi, légzési problémákat okozhat
* Rossz szájszag, elszínezõdött fogak
* A rendszeres dohányosok sokkal nagyobb
kockázattal vannak kitéve a tüdõrák veszélyének,
illetve
szívés
érrendszeri
betegségeknek.
* A terhesség alatti dohányzás vetéléshez, vagy
a magzat súlyos károsodásához vezethet.
* A passzív dohányzás is veszélyes, a gyermekeket és az asztmás betegeket próbáljuk
meg a lehetõ legtávolabb tartani a dohányfüstös
helyektõl.

Ha dohányzol, de leszoknál:
* Kerüld el azokat a helyeket, ahol sokan
dohányoznak
* Mondd el a barátaidak, családodnak, hogy le
szeretnél szokni – fogadd el segítségüket
Függõséget okoz?
* Keresd fel orvosodat, és kérd ki a véleményét,
* A dohányzás nagyon addiktív. A rendszeres fogadd meg tanácsait!
használat hosszan elnyúló elvonási tünetekkel * Próbáld ki az akupunktúrát, a nikotinos rágókat
és tapaszokat, valamint más leszokást segítõ
jelentkezhet.
* A dohánytól megvont fogyasztók gyakran érzik eszközöket!

