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Új pszichoaktív szerekkelÚj pszichoaktív szerekkel
kapcsolatos ártalomcsökkentéskapcsolatos ártalomcsökkentés



• „Magyar Pszichedelikus Közösség” (2001-)
• ártalomcsökkentés, droginformáció, társ-segítés
• főleg pszichedelikus szerek, új pszichoaktív szerek
• 9000+ regisztrált tag (belépési teszt)
• Fórum: napi kb. 1000 olvasó
• moderáció: szerek beszerzése tiltott beszédtéma 

Tájékozott és felelős droghasználat!

www.DAATH.huwww.DAATH.hu

Móró & Rácz (2013) Online Drug User-Led Harm Reduction in Hungary: A Review of “Daath”.
Harm Reduction Journal



• NPS = Novel Psychoactive Substances
• DD = Designer Drugs (Dizájner Drogok)
• RC = Research Chemicals

• régen: marginális, „pszichonauta” és kutatási szerek
• önkísérletezés -> party droghasználat

• kannabinoid receptor agonisták (pl. JWH-…)
• stimulánsok (katinonok, piperazinok, ß-ketonok)
• pszichedelikumok (fenetilaminok, triptaminok)

„füstölő”, „fürdősó”, „növényi tápszer”, …

UPSZ = Új Pszichoaktív SzerekUPSZ = Új Pszichoaktív Szerek



• Túladagolás
• Szerkombinációk
• Balesetveszély
• Felelőtlen szerhasználati mentalitás
• Öngyilkossági késztetés
• Meglévő betegségek
• Emberi butaság

Droghasználati kockázatokDroghasználati kockázatok



• Online beszerzési átverés
• Szertévesztés
• Többféle hatóanyagot tartalmazó szerek
• Szerek elnevezéseinek összevisszasága
• (Túl)adagolás
• Szerek kölcsönhatásai
• Törvényi következmények
• Pszichoszociális kockázatok: stigmatizáció stb.

UPSZUPSZ--használati kockázatokhasználati kockázatok



• Fogyasztók kriminalizálása
• Szerbetiltások, analógtörvények
• Népegészségügyi kettős morál: alkohol, dohány
• Felelőtlen szerhasználati kultúra
• Morális pánikkeltés a médiában
• Felesleges viták:

– legális vs. illegális szerek
– kemény vs. könnyű drogok
– természetes vs. mesterséges anyagok

Nehezítő tényezőkNehezítő tényezők



Félretájékoztatás
Pontatlan, hamis, spekulatív, általánosító, részleges
Bulvármédia-sztorik a feltételezett veszélyekről
Extrém bűnesetek elkövetőinek feltételezett szerhasználata

Információhiány
“Ismeretlen hosszú távú hatások”-ra hivatkozás
Feljogosít az UPSZ-használók elleni törvényi lépésekre?!
A bizonyítatlan biztonságosság NEM bizonyított veszélyesség! 

Nem-informálás
Bonyolult és homályos generikus/analóg szabályozás
Profitorientált UPSZ-forgalmazók által elhallgatott tények
Törvényi joghomályosság -> sokaknál absztinenciához vezet

UPSZUPSZ--prevenció “piszkos” stratégiáiprevenció “piszkos” stratégiái



1. Szerbevizsgálási szolgáltatások
- hatóanyag/összetétel kimutatása a fogyasztóknak
2. Droginformációs adatbázisok
- UPSZ: külalak, márkanév, összetétel, adagolás
3. Dózis pontos kimérése
- milligramm pontosságú mérések, folyadékos kimérés
4. Globális és lokális információk megosztása
- mi jelent már meg máshol / mi van most itt nálunk?

ÁrtalomcsökkentésiÁrtalomcsökkentési praktikákpraktikák I.I.



5. Forgalmazói adatbázisok
- csalások, átverések, pénzlehúzások elkerülése
6. Szerhasználói „empowerment”
- önsegélyező tevékenységek támogatása
7. Party-ártalomcsökkentés
- kortárs- és sorstárssegítés rekreációs környezetben
8. Piaci erők bevonása
- szürkepiac támogatása a feketepiac ellenében

Ártalomcsökkentési praktikákÁrtalomcsökkentési praktikák II.II.



9. A média megregulázása
- hazugság, stigmatizáció, pánikkeltés számonkérése 
10. Fogyasztóvédelem
- termékekkel kapcsolatos szabályozások betartatása
11. Tájékozott fogyasztási kultúra növelése
- tájékozottság támogatása a „bevállalás” ellenében 
12. Alkohol/dohány képmutatás megszüntetése  
- két legális szer okozza a hazai összhalálozás 30%-át 

Ártalomcsökkentési praktikákÁrtalomcsökkentési praktikák III.III.



• Információs szolgáltatások
Ecstasy-adatbázis, MédiaMonitor, fórum-adminisztrálás

• Informatikai segítség
web-fejlesztés, grafika, tartalomgyarapítás

• Kortárs/sorstárs segítés
party service, „psy-care”

• Formális adatszolgáltatás
beszámolók, részvétel kutatásokban, interjúalanyok

• Anyagi segítség
lehetséges (Daath nem kér, de Erowid.org -ot segítette)

A kA köözzöösssséég bevonhatg bevonhatóóssáágaga



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

Adagolási információ
Tabletta/por tesztelés

Tabletta/por tesztelő készlet Szubkulturális tájékoztatás
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