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Toxikológia

- környezeti toxikológia

- élelmiszer-toxikológia

- munkavédelmi-toxikológia

- takarmány-toxikológia

- ipari-mezőgazdasági toxikológia:
állatorvosi-növényvédelmi toxikológia

- kísérleti toxikológia

hatásmechanizmus, diszpozíció, analitika

mérgek, mérgezések tana:          toxicon (méreg)     logos (tan) gr.



• átmeneti (CO),

• tartós (MeOH),

• végleges zavara (klórozott szénhidrogének), vagy

• halál (HCN)

mérgezés - a mérgek hatására a szervezet létfenntartó mechanizmusainak  

Méreg

Gerolimo Merkuriale (1530-1606) „ ~ olyan gyógyszer, ami öl”

Paracelsus Philippus  Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim  (1493-1541)

„minden anyag ~, azonban mérgező tulajdonsága a dózistól függ”

Ogier, Kohn Abreszt
“ ~ minden olyan anyag, melynek jelenléte a szervezetben szokatlan vagy eltér a normálistól”

Fabre, Truhaut
„azok az anyagok, amelyek a megfelelő mennyiségben és kellő idő alatt alkalmas módon a szervezetbe

hatolva kémiai, fizikai vagy fiziko-kémiai hatásukkal a szervezet életfolyamatait átmenetileg, tartósan vagy

véglegesen megzavarják



Nyugalom megzavarására alkalmas képek következnek ...



Mérgezések típusai

Korrozív - sav/lúg (pl. cresol)

Irritáló – ólom, higany, arzén

Szisztémás - cianid, CO, gyógyszer

(pl. loxapine)



 öngyilkosság

 baleset

 ipari

 gyilkosság

 iatrogen

Mérgezés típusai



Méreg-bejutás

Inhalálással

Intravénásan

Intramusculárisan

Subcutan

Oralisan

Bőrön át (e.g. Paraquat)

Membránon keresztül 



Hogy kerül a csizma az asztalra 
avagy

a toxikológus az intézménybe?



• A börtönben élők növekvő szer használata zavaró hatással van a börtönök
működtetésére, beleértve a biztonsági kérdéseket és a börtönrendszer zavarását.

• Számos ország számolt be a börtönökben (Németország, Finnország, Lengyelország,
Svédország, Egyesült Királyság) NPS használatából eredő erőszak szintjének
emelkedéséről, a zaklatás és az agresszió emelkedéséről.

• Az erőszak és a zaklatás gyakran a NPS-t használó fogvatartottak, különösen a
szintetikus kannabinoidok fogyasztásának következménye.

Szerrel kapcsolatos adósságok miatt

börtönben elkövetett erőszak

agresszió 

közvetlenül érintett személyekre

általános légkörére  

börtönszemélyzetre

A börtönigazgatásra és a börtönkörnyezetre gyakorolt hatás

Szer fogyasztásának következményei a börtönéletre



Szer fogyasztásának következményei a börtönéletre

• sürgősségi hívások számának növekedése közvetlen hatással lehet/van a büntetés-

végrehajtási eljárásokra.



Kezelésben részesülő drogfogyasztók az EU-ban, 2016



Kórház SBO-n megjelenésekben regisztrált legfontosabb 

kábítószerek, 2016



Szer fogyasztásának következményei a börtönéletre

• sürgősségi hívások számának növekedése közvetlen hatással lehet a büntetés-

végrehajtási eljárásokra.

• börtönkörnyezetben dolgozó egészségügyi szakembereknek is kevesebb ideje lehet a

rendszeres börtön-egészségügyi ellátás biztosítására hatás a teljes

börtönpopulációra

• minden kórházba áthelyezett személy esetében egy vagy több börtönszemélyzetnek el kell

hagynia a börtönt, ez közvetlen hatással van/lesz a börtönben folytatott egyéb

tevékenységek megszervezésére.

• A jelentékeny tevékenységekben való részvétel csökkenésének lehetősége a fogvatartottak

közötti unalomhoz vezethet a börtönben történő szerhasználat egyik fő

hajtóereje!

• A börtönökben a szer használatára összpontosítottan:

információs kezdeményezések,

tájékoztató anyagok, füzetek,

képzések



Mit keres a toxikológus ?

etil-alkohol

permetezőszer, rágcsálóirtó szer

szén-monoxid

pszichoaktív anyag

oldószer (metil-alkohol, etilén-glikol)



A bejelentett emberi mérgezési esetek megoszlása a mérgezést előidéző anyagfajták szerint

78%

8%

6%
2%3%3%

gyógyszer

ipari és háztartási

anyagok

alkohol

növényvédő szerek

kábítószer (szipuzás)

egyéb (növény, gomba ..)

Mé pont azt keressük, amit….

… há mer a magyar ember amit lehet 

azt orrba-szájba-vénába nyomatja …





Fogalmak

DRUG – minden, biológiai aktivitással rendelkező anyag

pl. penicillin, aszpirin, heroin, marihuána





Fogalmak

DRUG – minden, biológiai aktivitással rendelkező anyag

pl. penicillin, aszpirin, heroin, marihuána

DROG - az ember viselkedését, hangulatát és tudatállapotát befolyásoló pszichoaktív kémiai

anyag

növényi vagy állati eredetű anyagok biológiai aktivitással: pl. belladonna-gyökér, ópium, méhviasz





Fogalmak

DRUG – minden, biológiai aktivitással rendelkező anyag

pl. penicillin, aszpirin, heroin, marihuána

DROG - az ember viselkedését, hangulatát és tudatállapotát befolyásoló pszichoaktív

kémiai anyag

növényi vagy állati eredetű anyagok biológiai aktivitással: pl. belladonna-gyökér, ópium, méhviasz

PSZICHOAKTÍV SZER - átfogó kategória
központi idegrendszerre ható anyagok

(kábítószerek, pszichotróp anyagok, alkohol, oldószerek)



kábítószerek, pszichotróp anyagok, alkohol, nikotin, oldószerek,
új pszichoaktív anyagok, gyógyszer stb.







Nem minden tudatmódosító kábítószer, 

de minden kábítószer tudatmódosító!



A drogok és kábítószerek forrásai

Félszintetikus Szintetikus

Szervetlen

Természetes

SzervesNövényi Állati Mikrobiális

EMBERI ? etanol, g-hidroxi vajsav, DMT, morfin, stb.

N2Oheroin

LSD

metkatinon

stb.

koffein

THC

morfin

kokain

efedrin

katinon

ibogain

meszkalin

LSA, stb.

bufotenin

stb.

etanol

pszilocibin

stb.

fentanil

metadon

fenciklidin

amfetamin

DOB, MDMA, 2C-I,

GHB, stb.

Forrás: dr. Ujváry István



„Kábítószer” fogyasztás

„szakosodás”

emberiséggel egyidős kultuszok és szertartások kapcsolódnak a fogyasztásukhoz

természetes alapúak

félszintetikus/szintetikus alapúak



Ősi kultúrák „mankója”

ópium Sumérok -- máknövény  (7 ezer éve)

Zeusz olümposzi szeánszai -- ambrózia (légyölő galóca + ópium)

Asszír  gyógyászat -- a mák az öröm növénye

Sen-nung kínai császár ötödfélezer éves gyógyszerkönyve

ókorban -- ipari méretű termesztés („drogközpontok”)

antik görögök – kultikus célok

arab orvostudomány – Avicenna Ibn Szína (980-1037)

(Abu Ali al-Huszain bin Abdallah ibn Szína)

Paracelsus Philippus  Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim 

(1493-1541) -- fájdalom csillapítóként

ópium háborúk  -- 1839–1842, 1856–1860



Ősi kultúrák „mankója”

kokain Inkák -- Mama Coca az égi kapcsolattartás eszköze

1859 -- hatóanyag izolálása (Albert Niemen)

XIX. sz. vége -- azonosítás

használat – Sigmund Freud morfinisták gyógyítása

Carl Koller érzéstelenítés

1886
gyógyhatású 

készítmény



Ősi kultúrák „mankója”

Szarmata lovasok -- kenderfüstös élménybeszámolók

Szkíták temetés -- megtisztuláshoz forró kőre kendermag

varázsló -- színesnek hallották a zenét, hangosnak a színeket, látták a jövőt

marihuána/hasis

~ 5000 éve használt

wilmersdorfi sírok urnái

pun gálya -- 2 hasissal telt amfora



Ősi kultúrák „mankója”

félszintetikus/szintetikus

heroin – 1874, szintézis véletlenül

elterjedés a XX. sz.

GHB   – 1874, szintézis 

alkalmazás az 1960-as években gyermek anasztéziában 

amfetamin   – 1887, szintézis 

alkalmazás  1930-as években: élénkítő szer, antidepresszáns

1950-es években: fogyasztószer                                          

Mo. : Aktedron, Gracidin

LSD   – 1938, szintézis

1943: Delysid – szorongó, neurotikus betegeknél



Távol-keleti kultúra Európai kultúra

kábítószer fogyasztás alkohol fogyasztás

GLOBÁLIS PROBLÉMA

egészségkárosító-, anyagai kihatások

büntetőtörvények ---- laboratóriumi eredményeken alapul

Globális probléma



Kábítószerrel összefüggő közkiadások

(a GDP %-ában), EU



A droghasználat indítékai

Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég

Jég dupla whiskyvel

Két dózis egy helyen 

Egy a társaság miatt

Egy, hogy jó napom legyen

Egy a rossz időkre kell

Egy, hogy jól aludjak el ...

Charlie: Jég dupla whiskyvel

hogy ne lógjunk ki a sorból

társak hatása, beilleszkedés

„önértékelés”

hogy jól érezzük magunkat

kíváncsiság, újdonság keresése, új érzések, 

tapasztalatok szerzése, gyönyörkeresés

„önmegismerés”

hogy javítsunk a rossz közérzetünkön

szorongás, félelmek, gátlások oldása

gondoktól való megszabadulás

menekülés a „valóságtól”

„öngyógyítás”



A narkománia kialakulása
(valamilyen szer kóros, szenvedéllyé vált élvezete)

Hangulati

szint

Idő

eufória

diszfória

valós*

narkománia tolerancia

dependencia

súlyos fokú függőség

* nagy magyar átlaghangulat 



Kábítószer-fogyasztás a 15-64 évesekre * 
vonatkozóan globálisan

*
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Kábítószer fogyasztás 
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Kábítószer fogyasztás

~ 318 millió fő (~4.5 %) + NPS fogyasztók / 7500 millió fő
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Szerfogyasztás diákok körében



Szerfogyasztás diákok körében



- prevenció - ismeretterjesztés, meggyőzés, keresletcsökkentés

MEGTANÍTANI   A   NEM FOGYASZTÓKAT   NEMET   MONDANI

- diagnosztika, terápia

- büntető törvények

Kábítószer fogyasztás elleni harc



- elsődleges cél a droghasználat akadályozása

- minél későbbi kipróbálás „forszírozása”

- minél fiatalabb használat             szövődmény kialakulás valószínűség NŐ

- alkalmi kipróbálóból minél kevesebb problémás szerhasználó legyen

- SZÜLŐK fontos célcsoport

információ és készségigény van

megkeresni, megszólítani őket

- kormányok nem tudnak eleget tenni               CIVIL SZERVEZETEK

- kábítószer használattal kapcsolatosan az emberi tényezővel a legfontosabb foglalkozni

- kvalitatív kutatások számának növelése, interjú a használókkal

prevenció - ismeretterjesztés, meggyőzés, keresletcsökkentés

MEGTANÍTANI   A   NEMFOGYASZTÓKAT   NEMET   MONDANI

Kábítószer fogyasztás elleni harc



Mi az a kábítószer ?

szakember --- tudatállapot megváltoztatására alkalmas, 

legitim nemzetközi szervezet (ENSZ), 

valamely hatóság (pl. törvényhozás) annak nyilvánítja

átlagember --- kábulatkeltés, illegális tevékenység

Büntetőtörvények ---- laboratóriumi eredményeken alapul

Kábítószer- jogi kategória



Kábítószer  jogi szempontból

Jogi szempontból

Kábítószer - az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel módosított, az 1965. évi 4.

törvényerejű rendelettel kihirdetett 1961. évi (New York) Egységes Kábítószer Egyezmény

mellékletének I. és II. jegyzékén meghatározott anyag

Pszichotróp anyag - az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop

anyagokról szóló 1971. (Bécs) Pszichotrop Egyezmény mellékletének I. és II. jegyzékében

meghatározott veszélyes pszichotróp anyag (hatályos: 2004. május 19.)

Gyógyszertörvény melléklete - XXV/1998. tv., a nemzetközi egyezményeken kívül a
Magyarországon az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében
meghatározott pszichotróp anyagokat kell érteni

„Új” gyógyszertörvény - 2005. évi XCV. törvény - „új pszichoaktív anyag” fogalom 

meghatározása  1§37. 2011. 12.05. 19:56



Mi a kábítószer ?

Élettani hatás szempontjából

jelentős élettani hatásuk van

- eufóriát (kellemes érzetet), esetleg hallucinációkat vált ki a fogyasztóban

- a fogyasztás során pszichikai és/vagy fizikai függőség kialakulását idézik elő

Kábítószer

a rendeletekben felsorolt vegyületek (természetes, szintetikus)

Btk. 176-180.§ -- kábítószerrel kapcsolatos cselekmények

Btk. 184. § -- új pszichoaktív anyaggal visszaélés

elkövetési magatartás

büntetés függ 

kábítószer mennyisége



Mi a kábítószer ? 

Csekély mennyiség

Jelentős mennyiség 

1999 március 1-től:

Btké. 23 § anyag-fajtánként bázis formában  megadott tiszta hatóanyag tartalom (gramm)

minősített

vétség   

alapeset

Különösen jelentős mennyiség

1999 március 1 előtt: Legfelsőbb Bíróság BK 155. állásfoglalása szabályozta  (a letális dózis 10 ill. 100X adagja)
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Kábítószerrel összefüggő cselekmények,

Európában, 2016
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Várható börtönbüntetés 1 kg heroin/kannabisz

szállítására az EU-ban



Kábítószerek csekély, jelentős, igen jelentős mennyiség 

határértékei hazánkban 



2012. évi C. törvény 

461. § (1)-(2) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer 

csekély mennyiségű, ha …

bázis formában megadott tiszta hatóanyag tartalom

NÉV Csekély 

mennyiség 

felső határa 

Jelentős 

mennyiség 

alsó határa 

kezdeti 

 napi dózis 

mennyisége 

Amfetamin, metamfetamin 0.5 g 10 g 5-60 mg 

MDA, MDMA, MDE, MBDB, 

1-PEA, N-metil-1-PEA 

 

1 g 

20 g  

Metadon 1 g 20 g  

Morfin 0,9 g 18 g 30-100 mg 

Kokain 2 g 40 g 30-100 mg 

Ketamin 1 g 20 g  

Kodein 1 g 20 g  

Heroin 0,6 g 12 g 10-15 mg 

LSD 1 mg 20 mg 0.05-0.3 mg 

dihidrokodein 0,8 g 16 g  

Petidin 1 g 20 g  

Delta-9-THC 1 g 20 g nem meghatározható 

kannabisz növény 5 egyed 100 egyed  

 



66/2012. kormányrendelet a kábítószerekkel és pszichotróp

anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal

végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok

jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
(2012. április 3-tól) 

– 142/2004. kormányrendelet új változata 

– legális tevékenységek szabályozása 

– új pszichoaktív anyagok jegyzéke (C jegyzék) 

– jegyzékre vétel szabályai 

Kábítószer  jogi szempontból



C jegyzék

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy 

vegyületcsoportokról

2015.01.01



Új pszichoaktív anyag meghatározása



Kábítószer fogyasztás veszélyei

• SZEMBEKERÜLÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSSAL 

önbíráskodás:     „meggyilkolnak, agyonvernek, felakasztanak, megcsonkítanak”, fogva tartanak 

bűntető eljárás:  „halálbüntetés”, börtön, kényszer gyógykezelés, elterelés

• SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSI PROBLÉMÁK, SZEMÉLYISÉGTORZULÁS,  -ZAVAR 

• ANTISZOCIÁLIS VISELKEDÉS

• ISKOLAI, MUNKAHELYI  PROBLÉMÁK

• KONFLIKTUSOK A CSALÁDI, BARÁTI KAPCSOLATOKBAN

• RENDELLENES SZEXUÁLIS MAGATARTÁS (prostitució: HIV/AIDS)

• EGYÉB PROBLÉMÁK (pl. bűncselekmények elkövetése, közlekedési balesetek, szorongás, depresszió, önpusztítás, 

öngyilkosságra való hajlam)

• EGÉSZSÉGKÁROSODÁS (szennyezések, multidrog-fogyasztás, toxikus metabolitok) 



Kábítószer fogyasztással kapcsolatos halálesetek (15-

64 évesek körében) az EU-ban



Kábítószer okozta halálesetek korosztály szerint

az EU-ban, 2012- illetve 2016-ban



Kábítószer fogyasztással kapcsolatos halálesetek 

az EU+2-ben 



Drogprobléma hazánkban, 2016



Abúzus szerek

lassítók

altatók, nyugtatók, szorongás csillapítók, alkohol

gyorsítók

kokain, amfetaminok, nikotin, koffein (erős függőség!)

opiátok

hallucinogének

kannabisz származékok, LSD, egyes gombafélék, - kaktuszfélék, egyéb növények, 
szerves oldószerek („szipu”)



altatók

nyugtatók

szorongás csillapítók

ALKOHOL     „öl, butít, nyomorba dönt … 

központi idegrendszer működését lassítják, tompítják

Lassítók (depresszánsok)



Trankvillánsok (csendesítők)

benzodiazepinek Elenium (chlordiazepoxid), Seduxen (diazepam), Eunoctin (nitrazepam)

Xanax, Frontin (alprazolam), Rivotril (clonazepam)

KOMOLY GOND

Félelem és feszültségoldás

Diszpozíció: jó és gyors reszorpció

minden életkor érintett!

kumuláció-veszély (hosszú elimináció -T½ 20-50 óra, metabolit 90-100 óra)

Hatásmechanizmus ??? (spec.receptorok, GABA felszabadulás)

Tünetek: gyenge mérgezés: fáradtság,aluszékonyság

erősebb mérgezés : nystagmus, ataxia, beszédzavar

letális mérgezés : ritkább (hiporeflexia, hipotónia)

Terápia: Anexate

„non narcotic drug” (WHO)



hmmm …

- legális szerekkel visszaélés nem csökkent, a kínálat bővült!

- legális szerek mellé felnőtt az illegális szerek használata és viszont

- illegális és legális szer ellenőrzés szinte lehetetlen (internet, csomagküldő …)

- több ember „élt” receptköteles gyógyszeren,                                                       

mint kábítószeres (2014)

használat          halál

diákok (~ 10-20 % rendszeres használó)

felvált(hat)ják a kábítószert 

(300 millió doboz/10 millió fő)



Alkohol tartalmú italok:

sör: 0 - 6 %

bor: 9 - 16 %

likőr: 20 - 25 %

vermout: 15 - 20 %

tömény: 35 - 50 %

leggyakrabban használt szer
Etanol



Etil-alkohol fogyasztás ~ 2000

5-10  l 10-15 l

5-10  l = 5-10 l

5-10  l = 5-10 l

> 10  l > 20 l

forrás: WHO

100 % alkohol tartalomra vonatkoztatva/per fő



Etil-alkohol fogyasztás napjainkban

5-10  l 10-15 l

5-10  l = 5-10 l

5-10  l = 5-10 l

> 10  l > 20 l

forrás: WHO

100 % alkohol tartalomra vonatkoztatva/per fő



Kábítószer rangsor a felhasználók károsodása, a 

bűnözésre gyakorolt hatások, a társadalmi-gazdasági 

hatások szemszögéből

2010

2014



kokain és származékai

amphetaminok

nikotin, koffein (erős függőség!)

központi idegrendszer működését serkentik, élénkítik, stimulálják

Gyorsítók



Kokain

„koksz, Coke, csík, Charley, hó”

„uridrogként nyomul…”

DÓZIS

EGYSZERI: 10 – 30 mg

NAPI: 30 – 100 mg

TOX. V. LET.:                   200 – 400 mg

SÚLYOS FÜGGŐSÉGBEN

NAPI: 5000 – 10000 mg

LETÁLIS: 15000 mg 

(becsült, nem bizonyított)

FÜGGŐSÉG

LELKI: KÜLÖNÖSEN NAGYFOKÚ

TESTI: ENYHÉBB

COO

CH3
OCH3CO

N



Minden, ami kokain



Minden, ami kokain



A kokain, mint pszichomotoros stimuláns



Kokain



Kokain



Önadagolásos állatkísérlet növekvő dózissal



A heroin és a kokain önadagolása patkányoknál



A kokain dózisfüggő pszichostimuláns

hatásai

„agresszivitás, tudatszétesés, mindenkinél különb vagyok érzés ...”



Globális kokain termesztés 

2006-2016



Globális kokain termelés, 2016



Főbb kereskedelmi útvonalak



A kokain főbb útvonalai az európai fogyasztókhoz



Lefoglalt kokain globális mennyisége

2006-2016



Világ kábítószer kereskedelme    ~320 milliárd USD   

EU költségvetése                         ~165 milliárd USD 

1 kg kokain ára:

Termelő

Kolumbia     1700 USD

Bolívia         1300 USD

Szállító

Mexikó          8000 USD

Ny. Afrika    18800 USD

Fogyasztó

USA          30 000 USD

Európa      28 000 USD

KOKAIN kereskedelem

kokain éves forgalma   ~ 40 milliárd  USD



Kokain lefoglalás alakulása az EU-ban



Kokain fogyasztás



Nyugalom megzavarására alkalmas képek következnek ...



KOKAIN  függőség esetén

Hirtelen alakul ki, kb. 6 hónapig folyamatosan növekszik.

Következmények:

- Nyelési problémák (étel az orrüregbe)
- Orrvérzés
- Arcüreg gyuladás
- Rothadás a szájüregben, bűzös lehelet
- Orrhang, csökkenő hangintenzitás

Egyéb hatások:
 Kardiovaskularis
 Neurológiai
 Légzési
 Gastrointestinalis
 Szagláshiány
 Rekedtség
 Az orrsövény általános irritációja, elhalása
 Krónikus ischemia és gyuladás
 Vérzések
 Nőknél gyakoribb (13-ból 10 nő)

Ok:  kisebb vérszint, ezért „heavier users”. 

A férfiaknál kisebb érzékenység,

H.V.Cintra et.al.: Ivo Pitanguy Inst. Dept. Of Plastic Surgery. 
Pontifical Catholic Univ. of Rio de Janeiro



Kokaetilén

Jacques d'Adelswärd-Fersen báró,

író,költő

Tommy Hanson, profi baseball 
játékos



Kokain szermaradvány a szennyvizekben

EU, 2011-2017







Amphetamin és származékai (speed, Ecstasy ...)

szintetikus drog

A - „speed, spuri”

MA - „ice”

MDMA- „Ex, Eki, bogyó”

per os, szippantás

„vénásan is nyomatják”

DÓZIS

EGYSZERI 5 – 20  mg

NAPI 5 – 60  mg

TOX. V. LET. 50 – 200  mg

SÚLYOS FÜGGŐSÉGBEN

NAPI 500 - 2000 mg

LETÁLIS 2,5 – 10 × toxikus

FÜGGŐSÉG

TESTI JELENTŐS (KOKAIN > A)

LELKI ENYHÉBB

O

O

MA
MDMA

(EXTASY)



Amphetamin és származékai (speed, Ecstasy ...)



Főbb szállítási útvonalak



Amphetamin származékokat használók, EU



Amphetamin származékot használók



Amphetamin és származékai lefoglalások, EU



Amphetamin lefoglalások, EU, 2016



Amphetamin szermaradványok a szennyvízben



MDMA lefoglalások, EU, 2016



MDMA





MDMA





MDMA halál (?)

Halála valójában nem közvetlenül MDMA fogyasztása miatt, hanem a

dehidratáltság miatt 90 perc alatt ivott 7 liter VÍZ miatt történt.

Otthon volt barátaival, MDMA-t fogyasztott, majd dehidratáltság miatt

ivott. A nagy mennyiségű víz intoxikációhoz és hyponatremiához vezetett,

ami viszont az agy súlyos duzzanatához vezetett.

Az Ecstasy tabletta csökkentheti a vizelési képességet, súlyosbíthatja a

hyponatraemiát; ez a SIADH néven ismert tünet

Élt 18 évet

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_intoxication
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyponatremia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_oedema
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_oedema
https://en.wikipedia.org/wiki/SIADH


MDMA halál (?)

Élt 15 évet

Halálok SIADH



MDMA szermaradványok a szennyvízben







Metamphetamin lefoglalások, EU, 2016





MA szermaradványok a szennyvízben



Nyugalom megzavarására alkalmas képek következnek ...







Pszichoaktív anyagok csoportosítása

lassítók

gyorsítók

opiátok

hallucinogének



Opiátok mák kémiai anyagai

Mianmar



Mák alapú kábítószerek



Mák alapú szerek



ópium

ópium - 10-14 % morphin

- 4-8 % noszkapin

- 0.5 - 1 % papaverin

- 0.2 – 0.8 % codein

füst - ópiumpipa

alkoholos oldat - ital

ópiumpor - evés

ópiumtinktúra - injekció



ópium



morfin

kombinált desztillációs eljárás

„APO, hard-stuff”           por, tabletta, injekció

Mianmar



heroin

félszintetikus  morphin származék

injekció

füstjének inhalálása

szippantás

„HARD STUFF, WHITE STUF, HORSE SMACK, HERNYÓ, HARRY, 

NYALÓKA, BARNA CUKOR….”

„szuper leszoktató szer…”

„haszonkulcs…”



Máktermesztés, ópiumtermelés 

2006-2017



Főbb kereskedelmi útvonalak



Heroin lefoglalás, EU, 2002-2015



Heroin lefoglalás, EU, 2016



Kezelésre jelentkező heroin használók, 2016



Kezelésre jelentkező opioid típusú szerhasználók 

2016



Különböző típusú felírt opioid helyettesítő 

gyógyszereket szedő kliensek aránya, EU, 2016



Opioid helyettesítő kezelés alatt álló 

kliensek, EU, 2016



KISEBB ADAG:  EUFÓRIA (GONDTALAN, FOKOZOTTAN JÓ KÖZÉRZET)

NAGYOBB ADAG: SZÉDÜLÉS, ZAVARTSÁG, HALLUCINÁCIÓ, LÁTÁS-

ZAVAR, REMEGÉS, IZGATOTTSÁG, HÁNYINGER, SZÁJSZÁRAZSÁG,

ARCPÍR, SZÍVDOBOGÁS ÉRZÉS, BRADYCARDIA, VÉRNYOMÁSESÉS,

GYOMORGÖRCSÖK, BŐRKIÜTÉS

NAGY ADAG: LÉGZÉSDEPRESSZÓ, KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG, GÖRCSÖK

TÚLADAGOLÁS: TŰHEGY-PUPILLA, CIANÓZIS, HYPOTHERMIA,

FOKOZÓDÓ VÉRNYOMÁSESÉS, PERIÓDIKUS LÉGZÉS, COMA, HALÁL

Morfin, heroin fogyasztás utáni tünetek



heroin: „anti make up”

29 évesen

38 évesen

(biztos hatás)

„ ... amit a drog a külsővel tesz, eltörpül amellett, ami a heroin hatására az ember 

belsejével történik ...” 

(heroinfüggők vélekedése)



Az izmok zúzódása vagy egyéb sérülése az izomszövet 

elhalásához, vese- vagy májelégtelenséghez vezethet.

A nekrózis a sejtek, szövetek elhalását jelenti, 

visszafordíthatatlan folyamat, amit az érintett terület 

gyulladása indít be, ennek hatására falósejtek érkeznek a 

vérárammal a sérült régióba a káros anyagok 

eliminálására.



Crush szindróma

A Crush-szindróma elsősorban földrengések és más környezeti katasztrófák áldozatainál 

fordulhat elő. A sérültek általában súlyos zúzódásos izomsérüléseket szenvednek, ami 

az izomszövetek elhalásához vezet.





„krakagyíl”

dezomorfin, szintetikus ópium származék

„крокодил”

A szer ami megeszi a drogosokat



„крокодил”

kodein a-chlorocodidedezomorfin

O

N CH
3

OHO

N CH
3

CH
3
O OH

8-10x morfin

O

N CH
3

CH
3
O Cl

vörös foszfor
sósav
hígító

gázolaj

jód
forralás

kat. hidrogénezés

majd: aq. HI
(demetilezés)

Oroszországban kodeintartalmú 

gyógyszerek recept nélkül 

kaphatók!

acetaminofen 300 mg; koffein 50 mg; 

kodein 8 mg; fenobarbital 10 mg; 

propifenazon 250 mg

2002-től 
HÁZILAG!

korábban 
iparilag

Forrás: dr. Ujváry István



Nyugalom megzavarására alkalmas képek következnek ...



„krakagyíl”



lassítók

gyorsítók

opiátok

hallucinogének

Pszichoaktív anyagok csoportosítása



kannabisz származékok 

amfetaminok (DOM, DOB, DON, PMA)

LSD

egyes gombafélék

egyes kaktuszfélék

egyéb növények

szerves oldószerek, „szipu”

egyéb szerek, „kéjgáz”

hallucinációt és a tudatállapot megváltozását idézik elő

egyebek ….

Hallucinogének









LSA tartalmú növények (hajnalka)

mag

Lizergsav-amid -- természetes triptamin



Salvia (Jósmenta, látnokzsálya)

leveleit         - pipa, vizipipa

- rágás







Pszilocibin (varázs-) gombák

frissen

szárítva

szárított füstje







Kaktuszok (meszkalin)

frissen

szárítva

főzet formában







Történet
1800-as évek: kloroform, nitrogénoxid

XIX-XX. századforduló: üzemanyag, majd oldószerek, tisztítószerek, ragasztók

1950-es évek: igazi elterjedés (legális, könnyű hozzájutás, olcsó, könnyen eltitkolható)

Gyakorlat
sniffing (szippantás, belégzés nyitott vagy hevített edényből)

snorting (horkantás)

huffing (gőzölögtetés, belégzés az anyaggal átitatott szövetből)

bagging (zacskózás; belégzés műanyag zacsiból)

Inhaling

Oral, spray direkt a szájnyílásba

Inhaláció (szipu)

Árulkodó jelek
- Szerves oldószer illatú lehelet

- Oldószerillat a ruházaton

- Foltok a ruházaton vagy a száj körül

- Üres festék vagy oldószertárolók

- Egyéb szokatlan „cókmók”

Hatás gyors megjelenés, gyors elmúlás

Használók gazdaságilag hátrányos

helyzetűek, kisebbségek, fiatalok,

nemtől független



Kéjgáz (N2O)



HOFMANN meséi

1938-ban a Sandoz bázeli laborjában szintetizálta a 30-as években Jacobs és Craig által izolált – a középkorban „Szent

Antal tüzének” nevezett – anyarozs hatóanyagából, a lizergsavból a lizergsav-dietil-amidot, az LSD-t (Liserg Saure

Diethylamid).

„Az LSD jelentőségét elsősorban abban látom, hogy kézzelfogható segítséget kínál a meditációhoz, amelynek révén

misztikus tapasztalatot szerezhetünk egy mélyebb, teljesebb valóságról”

Az LSD „csodagyereknek” indult, ám rövid idő alatt „kezelhetetlen kölök lett belőle” 

(Albert Hofmann: LSD, My Problem Child)

A pszichiáterek Delysid néven kísérleti gyógyszerként kezdték alkalmazni szorongó, neurotikus betegeknél.

(serkenti a vérkeringést, a légzést, szokatlan nyugtalanságot idéz elő, felszínre hozza az elfojtott emlékeket,

mentális nyugalmat idéz elő).





Anyarozs mérgezés formái és tünetei

• Ergotismus gangraenosus - szédüléssel, hasi fájdalmakkal, hányással,

égető érzéssel, bőrvörösséggel kezdődik, majd a toxikus hatóanyag okozta

érszűkületek miatt az ujjak, kéz- és lábfejek és más testrészek elüszkösödnek,

megfeketednek, mumifikálódnak, végül vérzés nélkül leválnak. Főleg

Franciaországban volt gyakori. Szent Antal tüze.

• Ergotismus convulsivus -- bizserkórnak is nevezik, mert a tüzes, égető

fájdalom mellé bizsergés társul, majd epilepsziaszerű izomgörcsök lépnek fel

Németországban és Oroszországban fordult elő nagyobb számban.







LSD

bélyeg

tabletta

zselélap, kocka

folyadék



LSD





marihuána – virágzó ágvég, levél, bimbózat

2-8 % THC

„haska, spangli, rakéta, mariska, fű, Acapulco aranya ”

cigaretta, tea, injektálás

hasis (kannabisz gyanta)

zöld török, vörös libanoni, fekete afgán

barna marokkói, csoki, gyurma

Cannabis sativa

20-30 % THC 

cigaretta, speciális pipa,

ételbe keverve

hasis olaj - speciális, bimbók  kivonata

70 % THC

cigarettára cseppentve, pipás inhalálás

„révület nektára, az extázis szent füve, megvilágosodás magva…”



Cannabis sativa

köszvény, reuma, malária, 
kolera, menstruációs vérzés, 
álmatlanság, égés, 
székrekedés….

neuralgia, bőrgyulladás, víziszony, vonaglás, 
hisztéria, őrültség, fekély, fogszuvasodás, 
túlzott 



Cannabis sativa



Cannabis sativa



TÜNETEK

1.0 GR. EUFORIA

1.1 GR. ÉLETÉRDEKTELENSÉG

1.2 GR. KITÖRŐ JÓKEDV, NEVETÉS

1.3 GR. BORZONGÁS, KELLEMETLEN KÖZÉRZET

1.6 GR. HANGÉRZÉKENYSÉG, ZAVARTSÁG, 
SZORONGÁS, DEPRESSZIÓ, ÁLMOSSÁG

2.6 GR. HALUCINÁCIÓK, FOKOZOTT ÉRZÉKENYSÉG

3.0 GR. INTOXIKÁCIÓ, RÉSZEGSÉGI ÁLLAPOT

KRÓNIKUS FOGYASZTÁS: súlyos, maradandó következmények

Tünetek THC fogyasztás után



Vélemények a kenderről



nemfogyasztó fiatal agyi vérellátása
(alulnézet)

3 éven át hetente 4x fogyasztó
18 éves fiatal agyi vérellátása (alulnézet)

Absztinens és marihuana szívó agyának SPECT-felvétele

http//www.brainplace.com



Kannabisz termelés, fogyasztás, 2016



Kannabisz globális lefoglalások

2006-2016



Kannabisz gyanta globális lefoglalások

2016



Marihuana globális lefoglalások, 2016



Kannabisz lefoglalások, EU

2002-2016



Kannabisz lefoglalások, EU, 2016



Kannabisz használók, EU, 2016



Kannabisz használók, EU, 2016



Pot-pourri

olyan természetesen illatozó szárított növényi anyagokból álló

keverék, amely kellemes illattal árasztja el a lakást.

mutatós fatálakban kis szövetzsákokban



• Persze hogy emberi fogyasztásra nem alkalmas, de ki az a hülye, 

aki csak úgy elfüstöli! 

• Üt, mint állat, esetenként jobban, mint a THC.

Pot-pourri
„FatMary, Zen Gold, Zen Diamond ...”

Tünetek hasonlóak, mint a THC-nál:

zavartság, jókedv, pánikroham, szapora szívműködés, 
magas vérnyomás, hányinger, hányás















GHB

Ki is az a gina?



- „randi-erőszak drog” : fogalma, bizonytalan

- egyik leggyakrabban alkalmazott szer:

könnyű hozzáférhetőség

szedatívum

könnyű mintabevitel szexuális erőszak, rablás kedvelt szere

gyors lebomlás

időtényező: 12 óra, kimutathatóság esélye erősen csökken

- ritkább a „csepegtetés”, gyakoribb a közös szerhasználat szexuális együttlét

GHB, a randidrog …













ILLEGÁLIS

Mephedron, a már nem is új „csodaszer”

„drone, bubble”

por, tabletta, kristály és folyadék formájában

legtöbb európai országban nem számít kábítószernek           növények trágyázására

porszívó-illatosító

hatása: feldobottság-érzés, eufória, beszédkényszer, szívdobogás, ujjak elkékülése 

MEFEDRON RENDELÉS, VÁSÁRLÁS NÁLUNK! ELADÓ! (mephedrone, Mefedron, Mefi, Mefiszto, Kati, 4MMC, Special 

Gold) FIGYELEM!!! MOST BEVEZETŐ AKCIÓ!!! 2-ŐT FIZETSZ, 3-AT KAPSZ!!! A legjobb növénytápszer a 

piacon! Emberi fogyasztásra nem alkalmas! Első osztályú, kifogástalan minőség, KORREKT ÁRAK, rugalmas és gyors 
ügyintézés! Vásárolj nálunk és biztosan visszatérsz. KEDVEZŐ ÁRAINKÉRT, AKCIÓINKÉRT és a részletekért mindenképpen 

látogass el új WEBOLDALUNKRA: http:// ……………

4-Methylmethcathinon (4-MMC) 





Kis és nagykereskedelmi vásárlók figyelem! Garantáltan üttetlen ( mindenféle egyébb
adalék anyagtól mentes ) kristály, és mikro-kristály szerkezetű mephedrone [ (1-(4-

methylphenyl)-2-methylaminop ropan-1-one)-hydrocolride ] növényi tápsó eladó!0-
24 óráig, bármikor elérhetőek vagyunk. Azaz valóban, ha szerda este hajnali 3-kor 

fogsz felkeresni minket, akár már egy órán bellül lebonyolíthatjuk az üzletet. 
Találkozás személyesen, házhosszálítás megoldható.Bennünk nem fogsz csalódni!!! 

Nekünk az az érdekünk, hogy újra minket keress fel, és a törzsvásárlónká 
válj!!Egyedülállóan, nálunk van lehetőséged akár a gramm menyyiségnél is kevesbb

mennyiséget vásárolnod!Mottó: Boldogak a növények :)

Kiskereskedelmi áraink:I. kristály:-0,5g: 2000 HUF-1g-4g: 3500 HUF-5g-9g: 3200 
HUFII. mikrokristály (por):-0,5g: 1800 HUF-1g-4g: 3000 HUF-5-9g: 2700 HUF 

Nagykereskedelmi áraink:I. Kristály:-10g-14g: 3000 HUF-15g-19g: 2750 HUF-

20g-XXg: megbeszélés és bizalom alapján



Értékesítési álnevek
– növényi tápszer

– fürdősó

– füstölő, illatosító

– ajándéktárgy

– kutatási vegyszer

Új anyagok jelensége

• Designer drug

• Legal high

• Research chemical

Előfordulási formák

– növényi anyag

– por (kapszula)

– tabletta

– gyanta









1985

Forrás: dr. Ujváry István



A Spice-drogok használatának vélt okai és valós problémái

 legális marihuána pótló

 drogtesztek nem mutatják ki

 újfajta pszichoaktivitás ?

 új divat/hóbort? (internet / média szerepe!)

 biztonságosnak vélt (természetesnek mondják...) ?

 CSAK

 nem tanulmányozott az emberi szervezetre gyakorolt hatás

 a befolyásoltság következményei nem ismertek (akut hatások, baleset?)

 a rendszeres használat következményei nem ismertek 

(függőség;  krónikus hatások?)

 kimutatás testnedvekből nem megoldott (baleset, kezelés, börtön stb.)

OKOK

GONDOK – többszörösen vak próba!  Senki nem tud semmit !?



Szintetikus kanabinoidok

JWH-081











Új anyagok jelensége

* Szabadon hozzáférhetőek
- nem esnek korlátozás alá a velük való tevékenységek (előállítás, kereskedelem, tartás, fogyasztás stb.)

- internetes kereskedelem

* Hamis/ellentmondó információk a csomagoláson --- „már a díler sem a régi ...”

* Új anyagok megjelenése szinte „követhetetlen” gyakorisággal

* Szervezett bűnözés növekvő szerepvállalása

* Gyors „piaci” reakció a jogszabály változásokra

* Analitikai nehézségek

* Nincs egységes fellépés

* Legtöbb anyagnak nincs legális felhasználási területe

* Sokszor ismeretlen farmakokinetika, hatás



• Azonos márkanéven/csomagolásban más és más hatóanyag

nem tudni mi van benne 

biztos, hogy nem listás?        egészségügyi kockázatok

• Változatos fantázianevek

nehéz/lehetetlen beazonosítás név alapján (klinikum)

• Nem illegális ≠ biztonságos

egészségügyi kockázatok nem ismertek

Új anyagok veszélyei

• Marketing (hivatkozások, internet, hírdetések, levelező lista ...)

• Head-shop -- bolt(hálózatok)



Dizájner drogok (1985) 

„törvényre szabott” v. „törvénykerülő” drog

* Listákon szereplő anyagokétól kissé eltérő kémiai szerkezetű (fél)szintetikus     

pszichoaktív anyag, azaz a tiltott szerek helyettesítőjeként jelenik meg

* Ellenőrzés alá vonásig jogi következmény nélküli cselekmények

* Jobbára a tiltott szerek piacán, olykor azok helyettesítőjeként jelennek meg

* Kiválasztásuk szakirodalmi közleményekből

* Új, korábbról nem ismert vegyület ritkán kerül „piacra”

divatos, trendi, ill. „cseles”

§

Forrás: dr. Ujváry István



A tudományos szakirodalom: a dizájner drogok bő forrása

Forrás: dr. Ujváry István



Készül a ‘legal high’ – buzgó vegyészek a laborban

„Kína”-lati oldal

Daily Mail Online, 24 April, 2010

/



Napjainkban….









Új pszichoaktív anyagok (NPS) észlelése globálisan



aaaaa



Globális szintetikus anyag lefoglalások, 2016



Szintetikus anyag lefoglalások, EU+2, 2016



„Tisztább kép” – együttműködési program
Az új szintetikus drogok feltérképezéséért

Új pszichoaktív anyagok észlelése az EU-ban, 2005-2017



Új hatóanyag típusok Magyarországon



Forrás: BSZKI



Forrás: BSZKI



„Klasszikus” és „designer” szerek előfordulási gyakorisága 

a lefoglalt és bevizsgált anyagok között

2009-2015* között

*A

A

A

a

2015

* részleges, extrapolált



Forrás: BSZKI





Van máááásik ....  



Katinon származékok



Forrás: BSZKI



Forrás: BSZKI













összefoglaló …

- ALKOHOL, ALKOHOL, ALKOHOL ……. kombináció nélkül is ütős!

- BZD fogyasztás  --- igen komoly gond 

- szerek kombinációja, főként alkohollal             HATÁSNÖVEKEDÉS

kombináció miatt           gátlás oldódik

agresszió nő

- MÉDIA FELELŐSSÉGE! - divatszerek (GHB, mephedron …)  

- szerrel visszaélés megoszlása              37-46 % alkohol

18-26 % kannabisz

~ 20 % BZD



A boldog békeidők

• Heroin

• Amfetamin

• Szipu

• LSD …

Ezek a szerek…

…viszonylag kiszámíthatóak voltak

…ismert hatásokkal, mellékhatásokkal bírnak

…a maiakhoz képest „szerethetőek” voltak



Megváltozott a világ

• Új évtized 

• Új szerek

• Új hatások

• Kihalóban a klasszikus dealer: neten rendelsz, futár hozza

• Gyors az élet:

• Információ

• Öröm

• Étel

• Szex

• Lerészegedés



Kína, India

• Olcsó előállítás

• Olcsó szállítás

• Nem túl drága eladás

• K…. nagy haszon



Nyilas Misi pakkot kap

Mit rejt a csomag?

– port ?    ami fehér, sárgás, zöldes ...

– tabit?    amin van valamilyen logó

– persze ez növényi tápszer, esetleg fürdősó, netán illatosító ...



és megveszi ...

• mert azt mondják neki

„te ez mp3, mp4, jó cucc, Kínából, a spanom is ezt 
nyomja, átpörgi még az afterpartyt is ...”

• mert Formek (4-MEC)
„nálunk OK, kiröhögheted a zsarut, nem tud megfogni”

• mert olyan, mint a KATI, de nem az, LEGÁLIS, 
érted L EEEE     G ÁÁÁÁ LIS



ez a szép új világ?

Kapkodjuk a fejünket

• Tanulunk

• Olvasunk

• Szakirodalmazgatunk

• és mégis mindig lemaradunk

„de jó, hogy nem most vagyok 16 éves ...”

dr. Zacher



This publication has been produced with the financial support of the Prevention of and Fight Against Crime

(ISEC) Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of

Hungarian Interchurch Aid and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

„Tisztább kép”

Posta János

toxikológiai laboratórium 

Igazságügyi Orvostan, Debreceni Egyetem



„Tisztább kép” – együttműködési 

program

Az új szintetikus drogok 

feltérképezéséért

Breaking the Drug Cycling
JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/641
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Látható (hatósági lefoglalások)

Fogyasztói szokások?
NEM látható

Intravénás szerhasználat



A

A

A

A

A

A

A

A

a



Mintatípusok:

• 0-s típusú droghulladék  -- ömlesztett minták

• 1-s típusú droghulladék  -- terepen gyűjtött minták

• 2-s típusú droghulladék  -- kérdőív kitöltésével gyűjtött 

minták



Laboratóriumi munka



Laboratóriumi munka



Laborvizsgálatok száma 5000

3/4

1/7

1/12

Droghulladék megoszlása

ömlesztett 29060

terepi, jegyzőkönyves 5836

kérdőíves 3263

38159
(35000)

5495
(109.9%)



Cathinones
˙61
28 %

Synthetic
cannabinoids

21
10 %Cannabinoids

8
4%

Alkaloidos
6; 2 %Opioids

7; 3 %Synt. Opioids
3; 1 %

Phenethylamines
19; 9%

1; 1%
5; 2 %

1; 0%

1; 1%

Medicines
45; 21 %

Metabolites
5; 2 %

Others
35; 16 %

Indolalkylamines

Arylalkylamines

Arylcyclohexylamines

Piperidines & pyrrolidines

KIMUTATOTT 
HATÓANYAG 
~ 220 (féleség)



Legtöbbször detektált hatóanyagok



Alprazolam

Methadone

α-PEP

α-PHP

2-MMC

Isopentedrone

Methadone 

Caffeine

4-CMC

α-PVP

Pentylone

Benzoic acid

Morphine 

EDDP

Miskolc

Pentedrone

Budapest

-

α-PHP

Methadone   

Amphetamine   

2-MMC

α-PVP

Benzoic acid

Pentedrone

Methamphetamine 

Caffeine

Isopentedrone

DPIA

TH-PVP

”kristály”

Szeged

4-MMC, Pentedrone

Methadone  

EDDP

Caffeine

Isopentedrone

Benzoic acid

α-PHP

Amphetamine 

α-PEP

MPHP

2-MMC

3-MMC

N-acetil-mefedron

Nicotine



”kristály”

Békéscsaba

Jellemző:

-

α-PHP

Debrecen

Jellemző:

-

4-CMC

α-PHP

Pentedrone

Methadone   

Caffeine

TH-PVP

3-MMC

Amphetamine  

DPIA



”speed”

Miskolc

Jellemző:

Amphetamine

TH-PVP

α-PHP

Pentedrone

DPIA

Caffeine
Methadone
α-PEP
Phenobarbital

Debrecen

Jellemző:

Amphetamine, caffeine

N-acetylamphetamine
Methedrone
Methylone

Ketamine

DPIA
TH-PVP

α-PHP

Pentedrone
α-PEP

Phenobarbital

Budapest

Jellemző:

Amphetamine, caffeine

Benzoic Acid
MPHP
4-MMC

DPIA



”speed”

Szeged

Jellemző:

Methadone

EDDP
4-MMC

Pentedrone
4-MeO PV9

N-acetil-
mephedrone
Benzoic acid

α-PEP
4-MMC
Methedrone

4-CMC

4-MMC

Methadone

Békéscsaba

-



”Metadon”

Szeged

Jellemző:

Methadone

α-PEP

4-MMC
α-PEP
α-PHP

EDDP

α-POP
Benzoic acid
Ethylphenidate
α-PVP

2-MMC

Pentedrone
caffeine

Budapest

Jellemző:

Methadone

α-PHP
4-MMC
α-PEP

caffeine



„Semmi nem az, mint aminek látszik...”

Addiktológiai felmérés = analízisek

„Úttörő” munka (ISEC)

38159 droghulladéktól mentesített lett hazánk



Új felfedezések

- 4-Cl-α-PVP,

4-F-α-PHP,

α-PNP,                                    Magyarország

TH-PHP,

5-F-EDMB-PINACA             EU

- Metadon magas prevalenciája, metadon helytelen kihelyezési

gyakorlatának következménye. Egyetlen magyar tanulmány sem mutatott

soha eddig ilyen magas prevalenciát a metadon injekcióban. A szinte

láthatatlan a tű- és fecskendőprogramok ügyfelei által jelentett adatokban,

illetve a hatóság általi lefoglalásokban.

- A vizsgálatokkal szignifikáns földrajzi különbségeket észleltünk az

injektált anyagok tekintetében
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