MIT VETTÉL BE KISFIAM?!
(elrettentő hírek - valós helyzetek)
2014. április
Brutális hatása van a fillérekért kapható új drognak!
A tabletta egyre jobban terjed a fiatalok között idehaza. A szer gyakran
öntudatlanná teszi használóit és komoly üldözési mániát okoz.
Az alfa-PVT az amfetaminokhoz hasonló hatású anyag, amelyet tablettában
árulnak. A dílerek 1000-1500 forintért adják adagját, ára miatt egyre
népszerűbb a fiatalok körében. Hatása azonban kiszámíthatatlan.
2014. május
Új, veszélyes pszichoaktív szer jelent meg a magyar feketepiacon: április
hónapban 80 fiatalt kellett kórházba vinni a szer fogyasztói közül légzésleállás,
eszméletvesztés miatt.
Egy hónap alatt kilenc megyében 79 büntetőeljárásban mutatta ki a Bűnügyi
Szakértő és Kutató Intézet az új szer jelenlétét.
A designer drogok piacán egyik napról a másikra nem lehet megjósolni, hogy
milyen vegyületek kerülnek ki. Nem lehet tudni, hogy ezek veszélyesebbek
lesznek-e, mint a korábbiak, és azt sem, hogy milyen hatásuk lesz, milyen
egészségügyi problémát okoznak. Az utóbbi időben rendkívül veszélyes
anyagok jelentek meg. Hangzott el egy Szegedi konferencián.

VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
HASZNÁLATUK VESZÉLYES!
Csak három hír az elmúlt hónapokból, de hosszan sorolhatnánk, hogy mennyi
büntetőeljárás indult országszerte az új pszichoaktív anyagokkal (designer
drogok, biofű, műfű, stb.) való visszaélés miatt. Azt, hogy valójában a fiatalok
milyen számban használják ezeket a szereket csak megbecsülni lehet.

forrás: Internet

Tisztelt Pedagógusok, Szülők!
-

Amikor a gyermek magatartása eltér a megszokottól,
ideges, ingerlékeny, vagy levert, közönyös, térbeli és időbeli
tájékozódása zavart,
indokolatlanul fáradt, gyorsan kimerül, alvászavarai vannak,
szűkebbek vagy tágabbak a pupillái mint általában,
szájszárazság, orrfolyás, étvágytalanság, erős fogyás jelentkezik nála,
színes tabletták, ismeretlen eredetű gyógyszerek, porok, féltve őrzött,
kézzel sodort cigaretta, zöld, száraz növényi törmelék kerül elő a
zsebéből, használati tárgyai közül, akkor
gyanakodjanak!

Ha időben felismerik azokat a jeleket, melyek arról adnak tájékoztatást,
hogy esetleg szerfogyasztás áll a megváltozott viselkedés mögött kérjenek
SEGÍTSÉGET!
AKÁR ÉLETET IS MENTHET!
FIGYELEM!
A designer drogok hatásai kiszámíthatatlanok!
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