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

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

Breaking the Drug Cycle 
 
JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6418  

 

 



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

 
 
 
 
 

Ártalomcsökkentő és Tűcsere Szolgáltatók Éves 
Szakmai Találkozója  

2016. Március 21. Budapest 

 ÚPSZ a fecskendőkben  

„Tisztább kép”  Project – első 10 hónap 

Csorba József,  MÖSZ Soroksári Addiktológiai Centrum  

 

 



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

Eredmények 
A kimutatott vegyületeket   kémiai struktúrájuk, hatásuk és eredeti 

felhasználási céljuk alapján tíz csoportba összesiettük:  
 
• 1)kationok  
• 2)kanabinoidok   
• 3)aminok  
• 4)opioidok  
• 5)kokain származékok  
• 6)visszaélésre is alkalmas pszichoaktív  szerek 
• 7)egyéb pszichoaktív szerek   
• 8)szubsztitúciós kezelésben használt szerek  
• 9)nem pszichoaktív gyógyszerek  
• 10)egyéb  
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A leggyakoribb anyagok 
Kationok 
-       alfa PHP : 789 
- alfa PVP : 634                                összesen: 1857 
- alfa PEP : 434 

 
- pentedron : 1166         
- izopentendron : 590                     összesen:  1756                                       összesen:  4493 

 
      
- 4 MMC –mefedron : 677 
- Iso –mephedron: 203                    összesen: 880  

 
 

Mindegyik helyen jelen van : legyakrabban és legmagasabb arányban Budapest ArtÉra, legritkábban és 
legalacsonyabb arányban Budapest Soroksár  és Békéscsaba 
Megegyeznek a BSKI adataival   
(kilóg a sorból a 4- MMC ) 
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A leggyakoribb anyagok 
Aminok  

- Amphetamin: 355 

- DPIA: 126 

Budapest, Debrecen Szeged 

minimális szinte: Bp. Soroksár, Miskolc ,  

Békéscsaba  
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Opiátok 

• Heroin : 125                

• 6 MAC : 120                     

• 6-MAM:143                          összesen: 458           

• Meconin: 70 

Főleg: Budapest,  Miskolc, 
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Szubsztitúciós  szerek  
• Methadon ( és EDDP): 2556 

•  jelen van folyamatosan  Budapest, Miskolc, Szeged ahol van 
methadon program és kevésbe Debrecen és Békéscsaba ahol 
nincs methadon program  

 

• Suboxone( buprenorphione/ naloxone): 124, csak  Miskolcon 
– csökkenő tendencia ( 40     4) 
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Szubsztitúciós szerek 
• Fecskendő – vérmaradványból  

• Minta – több fecskendő 

• Kezeltek iv. használják  

• Fekete piac 

• Részben átvette a heroin helyét 

• Alkotó eleme a drog koktéloknak  

• Methaton vs. Suboxone 
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Kérdés 
• Caffein – mindenhol , folyamatosan jelen van 

aránylag magas arányban , Budapest 

• Nikotin – Budapest, Szeged  többi központban 
nem – ott nem dohányoznak? 

• Benzoic sav – gyakori Budapesten, Szegeden, 
ritka Debrecen, Miskolc, Soroksár, Békéscsaba 
ott nem esznek? 
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Drogkoktél 
• Több hatóanyag található egy mintában 

• Egy piaci név alatt nagyon különböző hatású, 
struktúrájú szerek vannak    

• Érdekességek : paracetamol , E-vitamin, 
piracetam, naproxen  
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Hatások 
Vásárolt név Kimutatott  kémiai  anyag Hatás 

MP, 4 MAC alpha PVP  eufória, jókedv, nehéz 
légzés, paranoia, mellkasi 
fájdalom, álmatlanság, 
memóriazavar 

Kristály  amphetamin, caffein felpörgöttség, több energia 

Kristály alpha PVP,  benzoic sav hallucináció, álmosság 

Speed amphetamin felpörgöttség 

Speed 4 MMC, methadon felpörgöttség, több energia 

Zene methadon , alpha PHP hallucináció, ájulás érzés 

Barna zene alpha PHP  agreszivitás, paranoia, 
mellkasi fájdalom, 
zavartság, álmatlanság,  

Extasy  superman  Methedrone,  
4 methyl amphetamin 

eufória, felpörgöttség 

Extasy rózsaszín bika  2-MEO diphenidine  eufória 
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Hogyan tovább ha lezárul a pályázat? 
• Szerhasználati trendek követése a már 

együttműködő szervezetek bevonásával-
központonként,három havonta öt kérdőíves minta  

• Szerhasználati trendek követése szélesebb 
körben, új központok bevonása ( főleg hátrányos 
helyzetű kis települések)- központonként,három 
havonta öt kérdőíves minta  

• A kérdőív bővítése újabb, adatok begyűjtése (?)  
• Hatások , „mellékhatások” részletesebb  

feltérképezése  
• Ellátási igények részletesebb feltérképezése 
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Hogyan tovább még tart a pályázat? 

• Az adatok még részletesebb elemzése 

• Kérdőív bővítése, változtatás, más típusú  
adatok gyűjtése 

• „Ömlesztet minták” számának csökkentése 

• Kérdőíves minták számának emelése, 
pontosabb adatok 

• Elnevezések elemzése  

• Tünetek feltérképezése  
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Köszönöm a rám szánt időt  

drcsojoko@gmail.com 
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