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Mi az egészség?

•  Az egészség felfogható a testi, lelki és szociális 
jólét állapotaként,	(WHO, 1946).		

•  Egyfajta fizikai és mentális egyensúlyi állapotot 
is, melynek során az egyén optimális kapacitása 
birtokában a leghatékonyabban képes 
megvalósítani azokat a társadalmi szerepeket, 
melyeket környezete a munkahelyén, a családban 
elvár tőle	(Parsons, 1972). 
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Mi az „pszichés”egészség?
„Pszichésen egészséges az az egyén, aki 
viselkedésében, gondolkodásában és 
cselekvésében egyaránt teljesíti a 
megfogalmazható normát, annak mindegyik  
vonatkozásában, vagy olyan mértékben közelíti 
azt meg, hogy a társadalom maga nem minősíti 
azt kórosnak”

(Juhász, Pethő 1983)
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Miből lesz az egészség?
•  a különböző környezeti tényezők legalább 50%-ban 

(életmód, táplálkozás, mozgás, stb.), 
•  a genetikai tényezők egyre növekvő, de legalább 

25-30%-ban hatnak egészségdeterminánsként 
•  és a betegségek kialakulására, kb. 10% körül van a 

szociális, oktatási, pszichológiai, stb. tényezők hatása.
•  átlagosan mindössze 11%-ban befolyásolják az 

egészségügyi rendszerek, az egészségügyi ellátás az 
egészségi állapotot. 
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Mi a pszichiátriai betegség? 

			A pszichiátriai megbetegedés kritériuma nem elsősorban 
szociális, hanem miután társadalmi tényként és szociális 
viszonylatban felismerték, a kórfolyamat csak a személy és a 
személyiség saját tartományában, az egyed viszonyítási 
rendszerében igazolható.
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Mi az alkoholbetegség?

„Alkoholproblémás az az ember, akinek 
az alkohollal ok-okozati összefüggésben 
szomatikus, pszichikus, egzisztenciális 
vagy familiáris gondjai keletkeztek. ”


(Jellinek/Levendel)                 
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Az alkohol feltételezett hatásai

•  Tünetek
–  Aktiváció,agitáltság
–  Eufória
–  Anxiolizis/ Ataxia
–  Szedáltság/ Amnézia
–  Hányinger
–  Megvonás

•  Transzmitter / Receptor
–  Noradrenalin/ Dopamin
–  Dopamin / Ópioid /HT2
–  GABA
–  GABA  /  NMDA-blokád
–  5HT-3 stimuláció
–  Ca2+-influx  (L-tipusú Ca2+- 

csatorna NMDA receptor)
–  Mg2+
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Az alkohol hatásai
> 0,3 első jelek eufória, nyugalom, gátlások oldódása, 

beszédkésztetés, kibővült éntudat, stb. 
0,8 – 1,2 ittasság helyzetértékelés, finommozgások, térlátás, 

egyensúlyérzés enyhe zavara 
1,2 – 1,6 enyhe koordinációs zavar, elkent beszéd, 

gátlástalanság, megnyúlt reakcióidő 
1,6 – 2,0 közepes fokozódó tünetek 

2,0 súlyos tompultság, depresszív hangulat, 
aluszékonyság 

2,0 – 3,0 tudatborulás  

3,0 –4,0 zavartság, 
stupor 

 

       4,0 <       kóma 
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alkohol-ekvivalencia

0,5 dl tömény vagy 2 dl bor vagy 5 dl sör
    
     0,2 ezrelék

 
lebontása: 1 óra
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biztonsági-határ

• 21 egység / hét (280 g)




• 14 egység / hét (168 g)

legalább kettő alkoholmentes nap / hét!
egy egység: 10 ml alkohol ~ 1 pohár sör ~ 1 dl bor ~ 3 cl tömény
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A gyógykezelés orvosi koncepciói
•  mintha “anyagcsere zavar” - diéta - nedves kultúra
•  mintha “malignus betegség” - korai felismerés és 

kezelésbevétel
•  mintha “egészségtelen életmód” - nem csak személyes 

következmények
•  mintha “TBC” - népbetegség - korai kezelésbevétel - 

szociális szempontok - kényszer kezelések
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A gyógyítás technikái 

 Absztinencia kialakítása és fenntartása - 
biológiai eszközökkel (szubsztitució - 
vágycsökkentés - kognitiv funkciók javítása - 
antidipsotrop szerek)

  nem biológiai eszközökkel (averzív - behavior - 
szociális tanulás - AA - AE)
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APA kezelési irányelvek, 1995 

 … alkoholfüggőségben szenvedő betegek 
gyógykezelésében gyakran csak a 
visszaesések gyakoriságának és 
súlyosságának az enyhítése lehet reális 
célkitűzés …


APA Practice Guidline for the treatment of patients with substance use disorders: 
alcohol, cocaine, opioids. 

[Am J Psychiatry 1995 Nov; 152 (11 Suppl) J-59] 
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Ártalomcsökkentés
Korai ártalomcsökkentés
Megakadályozni a KIPRÓBÁLÓ droghoz nyúlását és ha a 

droghasználat kifejezett veszélyekkel is jár együtt, 
akkor a prevenciós munka részeként a droghasználat 
aktuális ártalmait kell csökkenteni
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Ártalomcsökkentés	
Késõi ártalomcsökkentés
A gyógyulni nem akaró és nem tudó, ám mind a 

társadalmat, mind önmagát veszélyeztetõ krónikus 
drogossal való foglalkozás.
*csökkenteni a bünözést 
*csökkenteni a társadalom kiadásait 
*gyengíteni a kábítószer maffiát 
*a kliens termeljen  értéket 
*érezze jobban magát
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Paradigmaváltás a terápiában 

•  Ártalomcsökkentés (korai ill. késői)
•  Absztinencia fenntartás - relapszus prevenció 
•  megcsúszás 50%-os 3 hónap után  
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Befolyásolás

•  Disulfiram - etika! - jó az erősen motiváltaknál 
Goyer P., Major L. Hepatotoxicity in disulfiram treated patients. J.Stud.Alcohol. 1979. 

40:133-137.  
Johansen J., Mörland J Disulfiram implant. Alcoholism.1981 15:532-536.



•  lithium, carbamazepin - antikindling - fázis 
profilaxis 

Sulliven J, Sykora K, Schneiderman J, Naranjo C, Seller E., Assessment of alcohol 
withdrawal Br J Addict    1989. 84:1353-1357.  

 Sellers E, Naranjo C. New strategies for the treatment of alcohol withdrawal. 
Pscychopharmacological    Bull.1986 22:88-92.
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Befolyásolás II.

•  tiaprid - D2, D3 selektív antagonizmus             Scatton,B et al.: 
The preclinikal profile of tiapride. Eur.Psych. 2001.(suppl. 1)29-34.

•  antidepresszáns SSRI - chr.alc.-ben szerotonin deficit 
- MAO-A  is hat - tianeptin 

Meert T.F. Effects of various serotonergic agents on alcohol intake and alcohol preference  
Alcohol Alcohol (England) 1993. 28:157-170.
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Komorbiditás
•  Kedélybetegséggel

–  10-71% * 
•  Szorongásos  betegséggel

–  3-55%**
–  *Yates et al  1988
–  *Nakamura et al  1983
–  **Meyer 1989 
–  **Schuckit 1994 

•  Saját  adatainkból

–  kedélybetegséggel 
•  39 %

–  szorongásos betegséggel
•  27%
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Relapszus 
prevenció 

Naltrexon	

Alcover SSRI 

MAO-I 

Buspiron 

Karbamazepin 

Disulfiram 

Tianeptin 

Acamprozate	
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a kezelés gazdaságos

•  ha a beteg részére is kevesebb költséggel jár
•  ha csökkenthetőek a család kiadásai
•  ha megtakarítással jár a társadalom számára is

–  funkcionális gyógyulás
–  esélyek a munkaerőpiacon
–  növekvő részesedés a társadalmi termelésben
–  csökkenő függés az intézményi ellátástól
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kezelési terv

•  pszichiátriai kezelés
•  stratégiás megközelítés

–  absztinencia érdekében
–  találkozások és következményeik csökkentése
–  comliance erősítés
–  relapszus-gyakoriság és súlyossági fok enyhítése
–  pszichoszociális funkcionálás javítása

•  komorbid állapotok ellátása
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Tűzoltás és vágycsökkentés
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Craving
•  Vágy

–  erősebb érzelem és cél
•  Szenvedély

–  intenzív érzelem és egyértelmű 
cél

•  Sóvárgás
–  ellenállhatatlan vágy, mely a 

fiziológiás módon elérhető 
intenzitást meghaladja
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				„sóvárgás-csökkentés”

•  javuló absztinencia-ráta
–  költségcsökkenés az akut kórházi ellátásban
–  csökkenő költségek az intézményi rehabilitációban
–  csökkenő termelési veszteségek

•  javuló compliance
–  olcsóbb utánkövetés

•  alkalmazható ópioid-függőknél
– megvonásos tünetegyüttes oki kezelése olcsóbb...

•  nem hepatotoxikus
–  kevesebb laborköltség
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                                                                                       Naltrexon 
 
                                                                                       megerősítő 
Alkohol          Endogén ópioid release            Reinforcment 
                                                        
 
 
 
 
Alkoholfogyasztáshoz      Kondicionált                    IVÁS 
kapcsolódó ingerek            sóvárgás ( NMDA / Dopamin ) 
                                                                    jutalmazó 
                                            Acamprosate 

Hatáshely 

Dopamin 
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Az alkohol lebontása

etanol acetaldehid ecetsav 

alkohol-
dehidrogenáz 

aldehid-
dehidrogenáz 
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															 Határértékek 

0,2 ezrelék


0,5 dl tömény 
vagy 2 dl bor 
vagy 5 dl sör


                lebontása: 1 óra
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Kezelési algoritmusok.	
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nem 

IGEN 

OTTHONÁBA  BOCSÁTHATÓ 

KONZÍLIUM 
(traumatológiai 

neurológiai, stb.) 
SZAKELLÁTÁS 

belgyógyászati ambulancia 

veszélyeztető 
állapot? 

részeg vagy részegnek tűnő ember      (közterületen) 

mentőszolgálat 
orvosi ügyelet 
SŰRGŐSSÉGI 

ELLÁTÁS 
 OTTHONÁBA BOCSÁTHATÓ 

belgyógyászati  
szakvizsgálat 

intenzív ellátás? intenzív terápiás  
osztály 

középes fokú mérgezés? belgyógyászati osztály befejezett detoxikálás? 

szakellátást 
igényel-e? 

IGEN 

IGEN nem 

nem 

nem 

IGEN IGEN IGEN 

IGEN 

IGEN 

IGEN 

szövődmény? 
kísérő betegség? 

nem 

IGEN 

TOVÁBBI KIVIZSGÁLÁS 

nem 

befejezett ellátás? 

IGEN 

nem 

nem 

súlyos fokú mérgezés? 

enyhe fokú mérgezés? 

mentális és  
viselkedési zavar? 

PSZICHIÁTRIAI KONZÍLIUM 

IGEN 

nem 

befejezett ellátás? 

befejezett detoxikálás? 

nem 

nem 

nem 
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Sürgősség I
„Alkohol fogyasztást követően olyan állapot 
változás, mikor a beteg cselekedeteinek nem ura, 
nem tud magáról gondoskodni és megfelelő 
elhelyezés esetén állapotában negatív irányú 
változás következhet be - ittas beteg elhelyezése 
és első szakvizsgálata mindenképpen sürgősségi 
osztályon (sz.e. klinikai toxikológiai osztályon 
történjen) -
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Sürgősség II
  
 itt biztosítani kell a beteg megfelelő 
obszervációját, szükség esetén a beteg 
szedálását, ill. fel kell készülni az esetlegesen 
jelentkező szomatikus és pszichés szövődmények 
ellátására -az exogén szerek által kiváltott 
tudatzavar miatt sürgősségi (toxikológiai) 
osztályra szállított beteg ellátása a sürgősségi 
ellátás időtartamára térítésmentes 
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Sürgősség III
 a beteget mozgásában korlátozó intézkedéseket a törvényi 
előírásnak megfelelően a beteg dokumentációjában 
rögzíteni kell 
- a detoxikáló állomások rendszere szakmaiatlan és nem 
felel meg a sürgősségi ellátás korszerű szemléletének – 
a főváros területén területi elv szerint elosztva lássák el 
az ittas betegeket a jelenleg működő sürgősségi osztályok 
(klinikai toxikológia)
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Sürgősség IV
•  14-18 év közötti ittas betegek ellátása a Főv. 

Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. klinikai 
Toxikológiai Osztályán történik

•  14 év alatti kórházi ellátást igénylő ittas gyermekek 
ellátását a .........Kh. végezze a fővárosban.

•  Az alkoholmérgezett (T51.02, Y91.30-40) betegek 
ellátása változatlanul a Főv. Önkormánxyzat Péterfy S. 
u. Kh. és Baleseti Kp. klinikai Toxikológiai Osztályán 
történik./ "
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Ajánlás
•  1996. évi LXIII. Törvény az összes ágyszám 10-13%-ában 

határozta meg (elmerehabilitációval együtt). 8,1-10,6 (10e 
lakosra)

•  a WHO ajánlásoknak megfelelő 10 ágy/10 ezer lakos értéket. 
•  11/2002. (III. 26.) EüM rendelet a kapacitást oly módon 

szabályozta,  
–  gyermek- és ifjúságpszichiátriát a csecsemő- és gyermekgyógyászathoz, 
–  pszichiátriai rehabilitációt az orvosi rehabilitációhoz 

•  A pszichiátriánál így de jure csak a felnőtt pszichiátriai akut 
ellátás maradt, 10e lakosra 4,2 ágy (a kapacitások legalább 10%-a 
addiktológia). 



2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	 44	
44 

Lehetőségek

•  AE
•  AA

•  Karitász
•  Kékkereszt

Hatékonyság - Kooperáció
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Koomorbiditás
•  Magasnak tekinthető a krónikus alkoholbeteg és 

pszichiátriai betegség élettartam prevalenciája (45%), 
•  De lényegesen nem csekélyebb a pszichiátriai 

betegségben szenvedők alkoholfüggőségének élettartam 
prevalenciája (30%). 

•  A pszichiátriai betegségeken belül jelentős a 
szorongásos és az affectív spectrumba tartozó 
betegségekkel való koomorbiditás. 
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Kezelési szakaszok
	Első és talán az egyik legfontosabb szakasz a motiváció 
ki-/felépítése. 
– első találkozáskor kezdődik. 
– első találkozás jelentősen kihathat a későbbi 

betegségkarrier kialakulása szempontjából. 
– a diagnózist felállítása, 
– megnyerni a beteg együttműködését és kialakítani a 

motivációt. 
– Nehezíti a feladatot a beteg bagatellizálása, az 

környezet és a társadalom hipokrit viselkedése. �
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Kezelési szakaszok

Második szakasz a detoxikálás, méregtelenítés 
szakasza. 

–  Ez a szakasz néhány naptól néhány hétig 
tarthat. 

– A körültekintő farmakoterápia a meghatározó 
ilyenkor (lásd korábban). 

– A beteg állapota, a szövődmények és társult 
betegségek határozzák meg a teendőket. 



2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	 48	

Kezelési szakaszok
•  A leszoktatás a harmadik periódus. 

–  Ebben a szakaszban, amely több hónapig is eltarthat, a cél az 
absztinencia kialakítása és fenntartás, 

–  A sóvárgás csökkentése a megcsúszások (visszaesések) 
megelőzése, a visszatérő megvonásos tünetek kivédése. 

–  Komplex kezelés részeként gyógyszeres és pszichoterápiás/
szocioterápiás módszerek együttes alkalmazásától várható 
eredmény. 
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Kezelési szakaszok
	Negyedik periódus az utógondozás. 

–  Ez sokszor évekig tartó egészségügyi és szociális feladat. 
Ebben a kliens optimális pszichoszociális helyzetének 
kialakítása, fenntartása fontos szempont. 

–  Az egészségügy szerepét itt már gyakran a civil segítők veszik 
át (AE; AA; Kékkereszt; Karitász. Stb.) Tapasztalat szerint a 
hatékony utógondozás nem lehet meg nélkülük 



Megelőzés és utógondozás.	
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Amiről beszélni szeretnék

Akut ellátás
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Delirium tremens-epidemiológia

Hazánkban 800 ezer – 1 millió 
alkoholbeteg


- 5-15%-ukban  delirium tremens (DT)
DT- ben 1-3 % halálozás
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	A delirium tremens kezelése:

Országonként

Osztályonként

Pszichiáterenként

 változó
150 féle gyógyszer ( Környey-Kassai 2002)
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Terápiás szempontok

•  Gyógykezelés fő 
szempontjai
–  pszichopatológiai tünetek 

kezelése
–  vegetatív tünetek 

befolyásolása
–  szomatikus és neurológiai 

szövődmények megelőzése 
ill. kezelése

•  Gyógyszerválasztás 
szempontjai
–  hasson a vegetatív 

tünetekre
–  szedatív hatás
–  antipszichotikus hatás
–  görcsküszöböt emelje
–  ne legyen addiktív
–  ne szomatikus mellékh.
–  Segítse a motivációt
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Amiről beszélni szeretnék

Kórház rehabilitáció

Akut ellátás
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Rehabilitáció osztályon

•  Lehetőségek korlátozottak
•  Motiváció felkeltése
•  Network aktiválása
•  Megküzdés erősítése (kognitív sémák) Odüsszeus 

szindroma; negatív Pigmalion
•  Realitás kontroll
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Amiről beszélni szeretnék 

Kórház rehabilitáció Dömös

Akut ellátás
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A Misszió környezete

•  1895-ban alakul a Kékkereszt Svájcban az 
alkoholizmus elleni küzdelemért, 
– 1948-ban feloszlatják, 
– 1993-ban újjáalakul

•  Felekezeti és egyéb megkülönböztetés nélkül önkéntes 
jelentkezéssel fogadtak rászorulókat
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MKKE Református Iszákosmentő 
Misszió

•  RIM  1981-ben alakult Siklós József lelkipásztor 
vezetésével
– 1953-ig Evangéliumi Iszákosmentő Szolgálat
– 5 -6 alk. évente 6 napos konferenciák

•  1984-től Balog Zoltán lelkész vezeti
– Bükkszentkereszt, Dömös 1989. 10 tábor évente, 2-3 

utógondozó, családi és ifjúsági hét
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A módszer

•  DÖMÖS I: „Gyógyító” hetek,  új betegek vagy 
megcsúszás esetén - egyéni és csop.th, 
nagycsoport, - evangelizáció

•  DÖMÖS II:  Hitmélyítő - pasztoralpszichológiai 
protokoll - tematikus csoportok - evangelizáció

•  DÖMOS III:  családi „prevenciós” hét - 
családminta - családtagokkal együtt. - 
milliőterápia
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A	DROGRÓL	
II	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK	

–  kokain	
–  amfetaminok	
–  nikotin	

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK	
–  LSD	
–  szintetikus	amfetaminok	(MDA,	MDMA)	

•  KIR	DEPRESSZÍVUMAI	
–  alkohol	
–  opioidok	(BDZ-k,	barbiturátok)	

+	rendhagyó	drogok	(kenderfélék,	oldószerek,	stb)	
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Kokain 

 
A kokacserje, az Erythroxylon coca fő alkaloidja 

(Délamerika) 

Orvosi gyakorlat -  helyi érzéstelenítés   
(Európa, 19. sz.vége) 

Abuzus  
(Európa, 70-es évek) 
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Kokain 

 
jómódú rétegek 

nagyon erős lelki függőség 
a legerősebb megerősítő „reinforcer” 

 
súlyos magzatkárosító hatás 
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KOKAIN	

•  kokó,	koksz,	cake	
	 	szippantás	
	 	nyálkahártyára	
dörzsölés	

•  crack	(villámcsapás)	
	 	pipában	vagy	
cigarettával	
	 	kokainból	sütőporral	és	
vízzel	
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KOKAIN	
KIR	stimuláns	és	helyi	érzéstelenítő	
•  D	és	NA	receptorok		

–  eufória,	energia-	és	libidónövekedés,	csökkent	étvágy,	
fokozott	éberség,	önbizalomnövekedés	

–  nagyzolás,	impulzivitás,	túlzott	ingerelhetőség,	
hiperszexualitás	

–  pulzus,	RR	nő	
–  szorongás,	ingerlékenység	növekedés,	konfúzió,	
hallucinációk	

•  mérgezés	
–  izomrángás,	görcsök,	vérzés,	infarktus,	légzészavar	
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KOKAIN-FOGYASZTÁS	ESZKÖZEI	
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KOKAIN	MEGVONÁS	

•  erős	sóvárgás	
•  alvászavar	
•  depresszió		
•  hiperfágia	
•  aluszékonyság	
•  örömképtelenség	
•  unalom	

viszonylag	jó	prognózis...	
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AMFETAMIN-KÉSZÍTMÉNYEK	

•  pszichostimuláns	
–  csökkenő	éhségérzet,	
alvásigény	

–  fokozódó	pszichikus	
teljesítmények	
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Amfetaminok 

kémiai szintézis  
orvosi indikációk  

(XX. század): 

elhízás, koncentráció-gyengeség,  
hangulatzavar 

 
rekreációs céllal:  

energetizáló, hangulat-emelő hatás 
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Hatás  
Kokain és az amfetamin-származékok  

pszichés aktivitás fokozódása, hangulat 
emelkedése 

éberség, energia fokozódása 
éhség és szomjúságérzés csökkenése 

önértékelés fokozódása, teljesítmény fokozódása 
gátlások oldódása,  sebezhetetlenség  és  hatalom 

érzése 
hallucinációk (látási, tapintási, hallási) 

gondolkodási zavarok, üldöztetéses téveseszmék 
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Túladagolás, toxikus tünetek 

az idegrendszer fokozott működése 
szapora pulzus, gyorsult légzés 

 emelkedett testhőmérséklet és vérnyomás. 
kokain túladagolásnál epilepsziás rohamok, 

légzésdepresszió, szívritmuszavarok,  
koronáriaartéria-görcsök, szívizominfarktus 

agyi infarktus, agyállomány-vérzés, 
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Cigibolt	régen	és	most	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK	

–  kokain	
–  amfetaminok	
–  nikotin	

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK	
–  LSD	
–  szintetikus	amfetaminok	(MDA,	MDMA)	

•  KIR	DEPRESSZÍVUMAI	
–  alkohol	
–  opioidok	(BDZ-k,	barbiturátok)	

+	rendhagyó	drogok	(kenderfélék,	oldószerek,	stb)	
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LSD	MEGJELENÉSI	FORMÁI	

•  trip,	trinyó,	lecsó,	acid	
•  szájon	át	vagy	i.v.	
•  széles	spektrumú	
kiszerelés	
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LSD 

Lizergsavas dietilamid 
 

Hoffmann állította elő 
Népszerűsége tetőpontját a XX. Század 60-as  

éveiben érte el  
Az egyik legnépszerűbb disco-drog az Extasy 

és  
az amfetaminok mellett 
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Hatás 
utazás „trip” 

 

•  vizuális illúziók, hallucinációk 
•  egyéb különös észlelések 

•  megváltozik a tér és időélmény 
•  megváltozik a távolság és a mélység érzete 

•  a tárgyak nagyobbnak, vagy kisebbnek tűnnek 
•  elmosódnak az „én-határok” 

•  egységérzés alakul ki a kozmosszal, vagy az emberiséggel 
•  tévely észlelések 

•  természetfeletti képességek érzése 
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Kellemetlen hatások 
 

Bad trip”:  
 fenyegető jellegű illúziók, kóros vonatkoztatások 

 súlyos szorongás - pánikállapot  
 

„Flashback”:  
 drogmentes állapotban hasonló észrevevési zavar 

lép fel mint eredetileg a hallucinogén-hatás alatt 
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Hallucinogének 
kémiailag heterogén csoport  

természetes növényi anyagok: 
 meszkalin, peyotl kaktusz 

 pszilocibin psilocybe gombafajok 
félszintetikus drog  

(LSD – anyarozs alkaloidáiból szintetizálják) 
szintetikus készítmények (MDA, MDMA) 

 
gyógyászat anyarozs - a szülések utáni méhvérzések  

megállítására  
Ergotamin: első anyarozs alkaloid (1918)  
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Dependencia, tolerancia 

 
A tolerancia 3-4 napi használat alatt kialakul, 

az abbahagyást követően 4-7 nap alatt  
múlik el. 

Klinikailag jelentős megvonási szindróma  
nincs.  

 

2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	 84	



2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

LSD-BÉLYEGEK	
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LSD	HATÁSA	

•  hallucinogén	(30-40	percen	belül)	
•  percepció	fokozódása	

–  látási,	hallási,	tapintási	
–  változó	térérzékelés	

•  tájékozottság	zavara	
–  időben,	térben	

•  „flashback”	
•  fokozott	érzelmi	átélés	
•  pszichikus	függés!	
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ECSTASY	TABLETTÁK	
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„AMFETAMIN”-HATÁS	

•  10-30	percen	belül	
•  elmúlik	a	fáradtság,	az	éhségérzet	
•  fokozódó	teljesítmények	

–  testi,	szellemi	

•  javuló	közérzet,	önbizalom	növekedés	
•  P-RR-légzésszám	nő	
•  fokozott	vegetatív	izgalmi	tünetek	
•  felhevülés	
•  szédülés,	álmatlanság,	tág	pupillák	
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EXTÁZIS	HATÁSA	

•  Bevezető	fázis:	
–  kb.	fél	órányi	tájékozatlanság	

•  Eufória	fázisa:	
–  „rush”	1-4	órán	keresztül,	+	izomrángás,	rágáskényszer,	
fogcsikorgatás,	zsibbadásérzés	

•  „Boldog	szociabilitás”	fázisa	
–  30-60	perc	
–  csökkent	veszélyérzet,	nem	érzékeli	a	túlmelegedést,	
kiszáradáshoz	vezet,	keringés	összeomlásával,	szívhalálhoz...	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK	

–  kokain	
–  amfetaminok	
–  nikotin	

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK	
–  LSD	
–  szintetikus	amfetaminok	(MDA,	MDMA)	

•  KIR	DEPRESSZÍVUMAI	
–  alkohol	
–  opioidok	(BDZ-k,	barbiturátok)	

+	rendhagyó	drogok	(kenderfélék,	oldószerek,	stb)	
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

az	alkohol	lebontása	

etanol	 acetaldehid	 ecetsav	

alkohol-
dehidrogenáz	

aldehid-
dehidrogenáz	
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alkohol-ekvivalencia	

0,5	dl	tömény	vagy	2	dl	bor	vagy	5	dl	sör	
		 		
		 	 																					 	0,2	ezrelék	

	
lebontása:		1	óra	
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biztonsági-határ	

•  férfiak	
•  21	egység	/	hét	

•  nők	
•  14	egység	/	hét	

	legalább	kettő	alkoholmentes	nap	/	hét!	
	egy	egység:	10	ml	alkohol	~	1	pohár	sör	~	1	dl	bor	~	3	cl	tömény	
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

az	alkohol	hatásai	

> 0,3 első jelek eufória, nyugalom, gátlások oldódása, 
beszédkésztetés, kibővült éntudat, stb. 

0,8 – 1,2 ittasság helyzetértékelés, finommozgások, térlátás, 
egyensúlyérzés enyhe zavara 

1,2 – 1,6 enyhe koordinációs zavar, elkent beszéd, 
gátlástalanság, megnyúlt reakcióidő 

1,6 – 2,0 közepes fokozódó tünetek 

2,0 súlyos tompultság, depresszív hangulat, 
aluszékonyság 

2,0 – 3,0 tudatborulás  

3,0 –4,0 zavartság, 
stupor 

 

       4,0 <       kóma 
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alkoholos	kórképek	

•  heveny	alkoholmérgezés	
•  patológiás	részegség	
•  alkoholmegvonás	
•  delírium	tremens	
•  alkoholos	személyiségzavarok	
•  alkoholos	pszichózisok	(paranoid	zavarok)	
•  kognitív	zavarok	
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alkoholbetegség		
és	következményei	

•  dependencia	vagy	abúzus	
•  kölcsönhatások	

–  genetikai,	családi,	biológiai,	pszichoszociális,	társadalmi-
gazdasági,	kulturális,	nemi,	viselkedési	

•  következmények	
–  halál,	sérülés,	baleset,	öngyilkosság,	komorbiditás,	
megbetegedések,	szociális	problémák	

•  költségek	
–  közvetlen,	közvetett,	társult	
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APA	kezelési	irányelvek,	1995	

…	alkoholfüggőségben	szenvedő	betegek	
gyógykezelésében	gyakran	csak	a	visszaesések	
gyakoriságának	és	súlyosságának	az	enyhítése	
lehet	reális	célkitűzés	…	

	
	APA	Practice	Guidline	for	the	treatment	of	patients	with	substance	use	disorders:	alcohol,	
cocaine,	opioids.		

	[Am	J	Psychiatry	1995	Nov;	152	(11	Suppl)	J-59]	
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

OPIOIDOK		

•  rövid	hatású		 	 	(24	órán	belül)	
–  heroin,	morfin	

•  tartós	hatású	 	 	(3-4	nap	múlva)	
–  metadon,	LAAM	

		
	gyors	felszívódásúak	
	(ehető,	szippantható,	szívható,	szúrható)	

	függőség	néhány	hét	alatt	kialakulhat!	
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Ópiátok 

 
Modelldrogok 

Addiktív szerek valamennyi ismérve 
Gyors hozzászokás 

Markáns dependencia és tolerancia 
Pregnáns megvonási tünetek  
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Ópiátok 
Máktea: a mákszalma vizes kivonata 

Nyers ópium:  a mákgubón ejtett metszés 
nyomán kiszivárgó tejnedv 

Kábító fájdalomcsillapítók:  
       Morfium 
       Dolargán  
       Methadon 

Köhögéscsillapító: Kodein 
Heroin: kémiai úton előállított  (diacetil 

morfin) 
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Opioidok	hatása	

•  KIR	
– analgézia	
– szedáció	
– apátia	és	koncentráció	gyengeség	
– eufória	
– hányinger	
– hányás	
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Hatás 

intenzív eufória-érzés 
nyugalom 

Bódulatig, kábulatig fokozódó kellemes közérzet 
a használó a külvilág ingereire közömbössé válhat 

iv. használat esetén orgazmushoz hasonló alhasi érzés 
csökken a szorongás 
oldódik az agresszió 

fokozódik az önértékelés 
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Intoxicatio, túldagolás 
 

légzéscsökkenés 
  tűhegynyi pupillák  

 tüdőoedema, sokkos állapot,  kóma 
Túladagolás triásza: 

COMA 
Légzésdepresszió 

extrém miózis  
Halál oka:  légzészavar (légzésbénulás, tüdőoedema, 

és agyoedema)   
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

OPIOID-MEGVONÁS	

Függ:	
•  a	napi	adag	nagyságától	
•  használat	időtartamától	
•  receptorokból	való	kilépés	ütemétől	
•  pszichés	tényezők	

– hiedelmek,	félelmek	
– korábbi	tapasztalatok	
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OPIUM	

•  afrodiziákum	(dózisfüggő)	
•  ritkán	önmagában	

•  „kettős	diagnózis”	
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Hatásmechanizmus 
 

   
 

A hatásmechanizmusban feltehetően az agyi 
endogén ópiát rendszer, a dopamin, mint 

örömanyag játszik szerepet  
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Dependencia 
 

Rendszeres ópioid-fogyasztás néhány hét  
alatt vezet függőséghez 

 
 

A megvonási tünetek  az utolsó dózis beadását  
követően rövid hatású ópiátoknál (heroin, 

morfium) kb. 10 órával, hosszú hatású  
ópiátoknál (metadon, dolargán) hosszabb idő  

után  
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Ópiát-megvonásban észlelhetők  tünetek 

izom, izületi és csont-fájdalmak 
könnyezés, izzadás, orrfolyás 

izomrángások, pulzusszám-szaporulat 
forró-hideg kipirulás 

hányinger, hányás, hasi görcsök, hasmenés, 
ásítozás,  súlyos szorongás és  nyugtalanság 

ingerlékenység, rossz közérzet, alvási nehézség 
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Felhasználás 

 
Az ópioidok könnyen felszívódnak, 
bőr alá, izomba vagy vénába adva 
a gyomor és bélrendszerből 
az orr és a tüdő nyálkahártyáján át 
 
Ehetők, szippanthatók, szívhatók és 

szúrhatók  
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Dezomorfin Krokodíl 

 
A heroinnál kb. 10-szer erősebb 

olcsóbb,  mérgezőbb  
Hatóanyag: dezomorfin 

Kodein alapú tablettákból és egyéb háztartási  
hozzávalókból otthon készítik 
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Dezomorfin Krokodíl 

 
A heroinnál kb. 10-szer erősebb 

olcsóbb,  mérgezőbb  
Hatóanyag: dezomorfin 

Kodein alapú tablettákból és egyéb háztartási  
hozzávalókból otthon készítik 
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Dezomorfin Krokodíl 

A krokodil elnevezés: a bőrön észlelt reakció  
A bőr zöld színű és pikkelyes  
Fekélyek  
Szövet- pusztulás 
Az erek elszakadoznak  
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Dezomorfin Krokodíl 
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MORFIN	

•  MO,	molyó,	Miss	Emma	
•  fehér	kristály	/	tabletta	/	folyadék	
•  fájdalomcsillapító,	érzéstelenítő	
•  mákszalma-főzet	
•  euforizál	
•  erős	lelki	és	fizikai	függés!	
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HEROIN	
•  Harry,	HRN,	nyalóka,	

hercsi,	hernyó,	barna	
cukor	

•  kokainnak	keverve	
„speed-ball”	

•  szívható,	injektálható	
•  euforizál,	csökkenti	a	

szorongást,	nyugodtság,	
kellemes	érzések	

•  társas	kapcsolatok	
romlása	

2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

Granulátum	

(Hongkong	rocks)	

Por	
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HEROIN-FOGYASZTÁS	

•  csökkenti	a	szorongást,	unalomérzést	
•  oldja	az	agressziót	
•  növeli	az	önértékelést	
•  közösség	és	rituálé	megerősítő	szerepű	
•  megelőzheti	marihuána	és	alkoholfogyasztás	
		
	rendszeres	használata	néhány	hét,	1-2	hónap	alatt	
dependenciához	vezethet...	
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HEROIN	FOGYASZTÁSHOZ	HASZNÁLT	
ESZKÖZÖK	
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ELVONÁS	JELEI	(HEROIN)	

•  heveny:	
– bél-hipermotilitás	
– gyomorgörcs	
–  izomfájdalom	

•  a	bevételt	követő	8	és	12	óra	között,	
•  48-72	óra	között	tetőzik	
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

HEROIN	ELVONÁSI	TÜNETEK	ÉS	JELEK	

•  KORAI	
–  ásítás,	izzadás	
–  könnyezés,	orrfolyás	

•  KÖZEPES	
–  nyugtalan	alvás,	fogyás,	ingerlékenység	
–  tág	pupilla,	libabőr,	tremor	

•  KÉSŐI	
–  gyengeség,	hányinger,	hangulati	labilitás,	fájdalmak	
–  szapora	pulzus,	hányás,	hasmenés,	RR,	izomgörcsök	
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

GYÓGYKEZELÉS	(HEROIN)	

•  detoxikáció:	metadon	/	clonidin	
•  fenntartó	kezelés:	metadon	/	clonidin	
•  visszaesés	megelőzés	(ambuláns)	program	
•  terápiás	közösség	
•  Anonim	Narkománok	(AN)	

	bio-pszicho-szociális	beavatkozások	
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METADON-KEZELÉS	

opioid-addikció	tüneti	kezelése	
•  szubsztituciós-modell	
•  ártalomcsökkentő-modell	
•  harmadlagos	prevenciós-modell	

–  hatósági	kontroll	
–  intézményes	keretek	
–  nyilvántartás	
–  hatékonyság-ellenőrzés	
–  TB-támogatás	
–  biztonságos	adagolás	
–  speciális	indikáció	
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

TŰCSERÉLÉS	

•  hatósági	kontroll	
•  indikáció	
•  intézményi	keretek	
•  nyilvántartás	
•  hatékonyság-ellenőrzés	
•  hozzáférhetőség	
cél:	hepatitis-B-C,	HIV	prevenció	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK	

–  kokain	
–  amfetaminok	
–  nikotin	

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK	
–  LSD	
–  szintetikus	amfetaminok	(MDA,	MDMA)	

•  KIR	DEPRESSZÍVUMAI	
–  alkohol	
–  opioidok	(BDZ-k,	barbiturátok)	

+	rendhagyó	drogok	(kenderfélék,	oldószerek,	stb)	
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KANNABISZOK	

marihuán
a	

Zöld	Török	

Barna	
Marokkói	

Fekete	
Afgán	

Hasis	olaj	

Vörös	
Libanoni	
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Kannabisz 
A kannabisz szatíva, az indiai kender alkaloidja 

Az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye 
 Közép-ázsiai eredetű 

legalább 5000 éve lett kúltúrnövény Kínában 
Mámor előidézésére és klb. betegségek 

kezelésére használták 
A kannabisz-szívás Európában és Észak-

Amerikában is a 20. század második felében 
terjedt el 
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Kannabisz 

A legelterjedtebben használt kábítószer 
Pszichoaktív alkaloid a delta 9 

tetrahydrocnnabinol 
A kannabisz szatíva levelei, virágja és 

gyantája tartalmazza  
  Felhasználás 

  Kézzel sodort cigaretta, joint formájában 
szívják 
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KANNABISZ-FOGYASZTÁS	ESZKÖZEI	
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KANNABISZOK	

•  marihuána	
–  fű,	cigi,	zöldség,	spangli,	joint	

•  hasis		
–  has,	haska,	csoki	(dohányban,	ételben)	

•  hasis-olaj	
–  cigarettára	kenve	szívható	

		
BEVEZETŐ	DROGOK!	
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Kannabisz 

Marihuána: 
a növény szárított levele és virága 
kb. 1-3 % THC-t tartalmaz 

 
Hasis: 
a szárított  növény gyantaszerű kivonata 
Kb. 10-szer nagyobb töménységben tartalmazza 
a THC-t,  mint a levélanyag 
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

KANNABISZ-FOGYASZTÁS	

•  száraz	száj	és	torok	
•  gyors	szívverés	
•  belövellt	kötőhártyák	
•  kitágult	pupillák	
•  feldobottság,	nevetési	kényszer		
•  fokozott	percepció,	enyhe	koordinációs-zavar	
•  megnövekedett	étvágy	
•  esetleg	érzékcsalódások	
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Hatás 
Közepes adagban a marihuána hatása 2 fázisú 

Korai szakasz 
„Well being” Euphoria, „high” részegséghez hasonló állapot 

Megváltozik az időélmény, az idő lassan múlik 
 Csillapíthatatlan nevetési kényszer 

    Intenzív fantasztikus hangok, látványok  
  Nő az önbizalom, a kreativitás érzése 

 
Később 

nyugalom 
  magába fordulás, álomszerű állapot 
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Következmények 

 Memória zavar 
Tartós marihuána-használóknál károsodnak a 

kognitív  
folyamatok, romlik a tanulás és az emlékezés,   

leginkább az új információk megtanulására okoz  
problémát 

Amotivációs szindróma 
   közömbösség, tétlenség, improduktivitás 
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Hatásmechanizmus 

 
Feltehető, hogy léteznek az agyban kannabinoid  

receptorok, melyekhez a THC kötődik.  
v.sz. befolyás a dopamin -rendszerre is 

Dependencia, tolerancia 
Mindkettő létrejöhet  

Elvonási tünetek: 
alvászavar, étvágycsökkenés, agitáció, nyugtalanság  

ingerlékenység 
depresszió 
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SZIPUZÁS	

•  szerves	oldószer	inhalálása	
•  euforizál	
•  gátlástalanságot,	öntudatlanságot	okoz	
•  korai	averzív	hatások	

–  émelygés,	tüsszögés,	köhögés,	fáradtság,	étvágytalanság,	
szapora	P,	fejfájás	

•  hosszútávú	hatás	
–  súlycsökkenés,	izomgyengeség,	fáradtság,	légzőszervi,	
idegrendszeri	károsodások	
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Szerves oldószerek, inhalánsok 
Festékek, ragasztók, higítók, lakkok, csavarlazítók, aesrosolok 

(hajtógázok) 
szipuzás 

Használatuk visszanyúlik az ókorba 
a delphoi jósok természetes széndioxid belégzésével  

Jutottak „transzszerű állapotba. 
  

 Felhasználás: 
  Orron keresztül, általában nylonzacskóból belélegezve, 

szippantva 
 

Állami gondozott fiatalok, hajléktalanok 
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Hatás 

hangulat emelkedése 
 eufória 

gátlások oldódása 
 önbizalom fokozódása 

látási, hallási hallucinációk 
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Túladagolás, toxikus tünetek 
 
  

 hányinger, hányás, hasmenés, kettős látás, fülzúgás 
orrfolyás, köhögés, szédülés 

    elkent beszéd, koordinációs zavar részegséghez 
hasonló kép 

   szívritmuszavar, tudatvesztés, légzésbénulás, halál 
 izom- , agy-, vese- és májkárosodás 

(nehézfémek) 
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Hatásmechanizmus 

Feltehetően a központi idegrendszeri  
neurotranszmitter rendszerekre  

vannak hatással 
 

Dependencia, tolerancia 
Tolerancia felléphet, klinikailag jelentős elvonási 

tünetek nincsenek 
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Designer Drogok 

 
A kábítószer-listákon szereplő anyagokétól  

kissé eltérő kémiai szerkezetű  
(fél)szintetikus pszichoaktív szerek 

Ellenőrzés alá vonásáig jogi  
következmények nélkül terjeszthetők 
                                          (Újváry István) 
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„Designer drogok”  1920 – 2010 között:  (Újváry) 

 
 
morfin-észterek 3-benzoil-morfin, 6-acetil-3-propionil-morfin  
fentanilok a-metilfentanil, 3-etilfentanil,stb.  
fenilpiperidinek MPPP (prodin/petidin analogon)  
fenetilaminok MDMA, PIHKAL vegyületek, stb.  
triptaminok TIHKAL vegyületek  
piperazinok mCPP, BZP, TFMPP, 2C-B-BZP, stb.  
kannabinoidok JWH-018 és más Spice hatóanyagok  
katinonok mefedron, naphyrone, MDPV, stb.  
PCP / ketamin metoxetamin, 4-MeO-PCP, 3-MeO-PCE  ? 
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Legnépszerűbb Designer drogok 

	
Fenetilaminok		

Katinonok	(MDPV,	Mefedron)	
Piperazinok	

szintetikus	kannabinoidok		
triptaminok	
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Mefedron 

•  4, metilmetkatinon, 4-metilefedron, MCAT, 
"Zsuzsi„ „Kati”  

•  Stimuláns pszichoaktív szer 

•   Az interneten növénytápként árulják 
 

•  Fehér por vagy kristály 
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Hatások 
feldobottság, izgatottság, eufória 

Fokozott aktivitás, beszédkényszer 
 

Mellékhatások: 
Szorongás,  hallucináció, paranoia, 

ingerlékenység, erőszakosság 
Szapora pulzus, Vérnyomás emelkedés 

Orrvérzés 
Izzadás,  Remegés 
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Mefedron utóhatások 

 
Utóhatások:  

Sóvárgás, pszichotikus tünetek 
Kiszámíthatatlan hatások és hatástartam 

 
Függőség 
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Átlagos dózis 

 
 

Szájon át: 100- 200 mg 
 

Orron át szippantva: 50-100 mg 
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MDPV Metilénedioxipyrovaleron 

 
MDPK ,Super Magic Coke , PV 

2010-ben Amerikában fürdősóként árulták  
(Cloud 9, Ivory Wave, Ocean, stb.) 

Stimulánsként viselkedik 
hatása a kokainéhoz és az amfetaminéhoz  

Hasonlít 
pulzus emelkedése, izzadás, gyors szívverés, 

eufória, éberség, tettrekészség, izgatottság 
Nagy dózis pánikrohamok 
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Piperazin származékok 
Hatásaik a stimulánsok és a hallucinogének 

hatásaihoz hasonlóak 
Hatástartam: 6-8 óra 

Hatások: 
Fokozott aktivitás 

Eufória 
Hallucinációk néha 

 
Utóhatások akár 24 órán át: 

Agitáció, hányás, gyomorfájdalom, ritmuszavar, láz 
Rossz hangulat 
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Feniletilaminok 

Szerkezetükben az amfetaminokra 
hasonlítanak 

 
Élénkítő szerek és hallucinációt okoznak 

 
Nevek: Bróm-szitakötő (Bromo-dragonfly) 

2C-B-fly, 2C-l  
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Hatások 

 
Eufória 

Jó hangulat 
Aktivitás fokozódása 

Fokozott észlelés (látás, tapintás) 
Hallucinációk 

 
 
2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	 152	



Negatív hatások 

láz 
fejfájás 

alvászavar 
kellemetlen észlelések 
paranoid gondolatok 

szapora pulzus 
félelem 

pánikroham 
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SZINTETIKUS KANNABINOIDOK 
 

•  Spice (JWH-018)  

•  Hatása cannabinoid szerű 

•  Az agyban a kannabinoid receptorokhoz 
kötődik 
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GHB 
Gamma-hidroxi vajsav (GHB) 
Központi idegrendszeri depresszáns 
Folyadék formájában fogyasztják 
A GABA receptorok GHB kötő helyeihez  
Kötődik 
Hatás: nyugalom, álmosság, elalvás, coma,  
halál 
Megvonási tünetek: alvászavar, szorongás,  
tremor, izzadás 
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2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	

GYÓGYSZER-ABÚZUS	

•  altatók	
–  hosszú	felezési	idejű	BDZ-k,	barbiturátok	

•  szorongásoldók	
–  kispotenciálú	BDZ-k,	mebrobamat	

•  kábító	fájdalomcsillapítók	
–  kodein-származékok,	Depridol,	Dipidolor,	Dolargan...	

•  anabolikus	szteroidok	
–  tesztoszteron-származékok	
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		Több	betegség	

Fiziológiás	
tartalékok,	
kompenzáló	
mechanizmuso
k	csökkenése	

Mellékhatások	akár		3x		

Pl.:	antihisztamin	→	zavartság;	digoxin	→	depresszió	(normál	
vérszint	mellett	is);	diuretikum	→	vizeletretenció.	

Sok	esetben	összetéveszthető	az	öregkort	kísérő	jelenségekkel	

Gyógyszerkinetika,	
metabolizmus	
módosulhat	
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2013.	07.01.	

•  EMMI		Eü	államtitkárság:	
•  	emelt	szintű	gyógyszerészi	gondozás	(62	év	
felett)	

•  	polifarmácia	:		
–  	mennyiségi:	5	v.	több	
–  	klinikusi:	klinikailag	nem	indokolt	v	mellékhatás	
csökkentésére	
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polifarmácia	

•  	USA	(<65	é	)		57%		5-nél	több		(2007)	
•  	EU		51%	6-nál	több			(2005)	

•  	interakciók	
•  	nem	kívánatos	hatások	
•  	compliance	romlik	
•  	életminőség	romlik	
•  	anyagi	teher	
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Gyógyszerfüggőség	

•  	Benzodiazepinek	
•  	Barbiturátok	
•  	Hashajtók	
•  	Opiatok	(krónikus	fájdalom		szindroma)	
•  	Baclofen	
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Nyugtatók	(benzidiazepinek)	

•  	Ha	nem	emeljük	a	dózist	akkor	…….	
•  	3x0,5	mg	alprazolammal	akár	100	évig	is	lehet	
élni	LEGEFELJEBB	ÁRTANI	NEM	HASZNÁL	

•  	DE	Ha	megvonjuk			…..	Alvászavar,	zavartság,	
hányinger,	tachikardia,	ritmuszavar,	……	

•  	Megvonást	túl	lehet	élni	
•  	Gyógyszerfelírás,	tájékoztatás,	feketepiac,	
•  	“Leszarom”	tabletta	(Rolling	Stones)	

2018.04.13.	 SE	Egészségtudományi	kar	 162	



Jók-e	gyógyszerfelírási	szokásaink?	

•  	mindenre	kell	valami?	
•  	mindenre	kapunk	valamit?	
•  	mit	szed	a	szomszéd,	a	barát/barátnő?	
•  		
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Potenciálisan	nem	megfelelő	gyógyszerek	

•  	Tramadol		/fájdalomcsillapító/	Csökkenti	a	
rohamküszöböt,	delíriumot	okozhat,	továbbá	
hányingert,	szédülést,	obstipációt,	(opioid)	

•  	Clonazepam		/szorongásoldó/													RIVOTRIL	
Központi	idegrendszeri	depresszió,	delírium,	amnézia,	
ataxia	

•  	Olanzapin	/pszichózisban/												ZYPREXA	
Extrapiramidális	és	anticholinerg	mellékhatások,	
szedáció	és	kognitív	funkció	zavar	főleg	nagy	dózisnál	

•  	Diazepam		/szorongásoldó/								SEDUXEN	Megnyúlt	
reakció	idő	
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Potenciálisan	nem	megfelelő	gyógyszerek	
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Klórdiazepoxid		/szorongásoldó/									LIBRIUM	

Magas	elesési	kockázat	(izomrelaxáns	hatás)→combnyaktörés	

Alprazolam	/szorongasoldó/					XANAX	-	FRONTIN	
Hosszú	hatású	benzodiazepin	

Zopiklon	(Imovan)	

Megnyúlt	reakció	idő	

Zolpidem	

Magas	elesési	kockázat	→	combnyaktörés	
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Zaleplon	/altató/										ANDANTE	

Pszichiátriai	reakciók	(agitáció,ingerlékenység,	hallucináció,	
pszichózis)	

Amitriptilin		(Teperin)	

Anticholierg	hatása	miatt	antimuscarinos	hatás	
(szájszárazság,pupillatágulat,tachycardia),	túladagolás	esetén	
cadiotoxikus	

piracetam	

ginkgo	biloba	

Orthostaticus	hypotonia,	magas	elesési	kockázat,hatás	ø?	
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Hydroxizin	/nyugtató/						ATARAX	

Delíriumot,	anticholinerg	
mellékhatásokat	okozhat:	szájszárazság,	
vizeletretenció,	székrekedés,	az	EKG-n	
megnyúlt	QT	intervallum	
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