
A jelek

Mib?l látszik, hogy valaki kábítószerezik?
Miel?tt a szerhasználat   jellegzetes tüneteir?l beszélnénk, érdemes figyelembe venni a
következ? - nem   elhanyagolható – szempontokat.
A droghasználók legtöbbször igen jól tudják   szabályozni viselkedésüket, hiszen egy
„gyakorlott” drogos tudja, hogy mikor   múlik el az adott szer hatása. Így az avatatlan szül?,
pedagógus gyakran semmit   sem vesz észre. Sok esetben volt példa arra, hogy egy injekciós
droghasználat   (napi több szúrás ellenére is) több évig rejtve maradt a szül?k   el?tt.

      

Könny? összekeverni a kábítószerezésre utaló jelek némelyikét a serdülés normális, jellegzetes
tünetével (pl: nem mond el mindent,   titkai vannak, széls?séges érzelmek, az önértékelés
zavara, a másokkal való   kapcsolat zavara stb.). Gy?z?djünk meg róla, hogy nem valami más
okozza-e a   problémát, ne ítéljünk elhamarkodottan!
Sokszor a gyanakvás, a bizalmatlanság   titkok táptalaja, ami el?segíti a drogozás
fennmaradását vagy akár   súlyosbodását. A különféle „vizsgálódások és kutatások” mindkét fél
számára   lelkiismeret furdalásos helyzetet okoz, ami a drogos viselkedést   el?segítheti.
A szerhasználat felismerése szempontjából a legfontosabb a   kommunikáció, a beszélgetés,
amit semmilyen tárgyi információ beszerzése nem   pótolhat!
Mint szó volt róla, gyakran nagyon nehéz észrevenni a   szerhasználatra utaló jeleket,
különösképp az els? próbálkozások idején, amikor   csak alkalmanként fordul el?. Az alábbi
jelek figyelmeztethetnek   bennünket:

Pszichés tünetek:
- gyors hangulatváltozások (pl.: a jókedv   hirtelen átcsap morcos, levert, gyanakvó hangulatba)
- szokatlan   ingerlékenység, idegesség vagy agresszivitás.
- közöny
- álmatlanság,   alvási zavarok
- a figyelem és a koncentrációs képesség zavara
- térbeli   és id?beli tájékozódási zavar
- indokolatlan fáradtság, kimerülés
-   indokolatlan félelem- vagy pánikérzés

Testi tünetek:
- beesett arc,   elszínez?dött b?r
- ismeretlen eredet? t?szúrásnyomok a test felszínén
-   szájszárazság, orrfolyás
- túlzott érzékenység küls? ingerekre (pl.: fényre,   zajra, fájdalomra)
- étvágytalanság, er?s fogyás

Magatartásbeli   változások:
- túlzott költekezés, kölcsönkérés
- pénz ill. egyéb értékek   elt?nése
- a korábbi érdekl?dés csökken
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- titkolózás zárkózottság
- a   családon belüli kapcsolatok megromlása
- cél nélküliség, üresség érzése
-   saját maga és környezete elhanyagolása
- új, ismeretlen barátok titkolása, a   régiek elhanyagolása
- kimaradozás az iskolából (ill. a   munkahelyr?l)

Gyanút keltő használati tárgyak:
- alufólia-darabkák   vagy többszörösen összehajtott kis „borítékok”
- színes tabletták, ismeretlen   eredet? gyógyszerek
- féltve ?rzött, kézzel sodort cigaretta
- száraz   növénydarabkák a zsebben, igazolványtartóban
- injekciós felszerelés, letört   cigarettasz?r?, citrompótló
- megégett, kormos aljú, meghajlított kanál
-   nagy melegben is hosszú ujjú fels?rész viselése

  {flike}  {fcomment}

 2 / 2


