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Utcai szociális 
munka

Déli-party
Service 

Célzott prevenciós 
programok

Fű-vész- klub

Hozzátartozói 
csoport

Visszaesés megelőző
csoport

Hozzátartozói 
csoport

Methadon
csoport



Kliens összetétel:
- kipróbáló/ kísérletező fiatal – legális / divatos
- Rendszeres szerhasználó / másodlagos szer, esetleg szerváltás

*speed használók  (gyenge anyagminőség, kísérletezés)
*methadon használók ( legalitás, nem kimutatható) 
27% kipróbáló – 9% rendszeres használó

- Primer drogként ritkán jelenik meg
Használat módja:

- intravénás használat
- Orrba történő szippantás / divat
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Használat körülményei:
- Baráti közösségek, házibulik, baráti összejövetelek, elit csoportok

Bekerülés módja:
- iskola/szülő
- Elterelés / THC használattal kapcsolatos visszaélés 
- Önkéntes

(intravénás használatnál óriási „szenvedésnyomás” – gyors/intenzív)
Gyakran barátok hozzák be egymást

- Célzott prevenciós program („ Alternatív Iskola”)

Detoxikáció:
Ambuláns program: 6-12 napos, napi kontrollos, 

viselkedésterápiás folyamat
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Kezelési igény:
- Rehabilitációs kezelés                   azonnali igény  (30%)
- Ambuláns Kezelés

Terápiás folyamat jellemzői: 

- A „szenvedésnyomás” erőssége miatt gyakran nem 

megfelelően érett motiváció detoxikációs folyamat        

gyors terápiából való kilépés
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Terápiás folyamat:

- 3-5 hónapos használat után kezelési igény megfogalmazása

- Baráti kör / használói kör együttes megjelenése esetén 

nagyobb arányban maradtak benn a terápiás folyamatban

- Partner / családtag bevonása esetén szintén nagyobb 

arányban maradtak benn a terápiás folyamatban

- Konzultációs folyamat/ kiégettség                absztinencia
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Rehabilitáció
gyors – intenzív max: 3 hónap terápiás program

Járóbetegellátás:

Designer drogok használóinak kezelése 
Arany Zoltán 2011

-Peer hatás
-3-4 hét gyakorisággal
- „mikro közösség”

formálás

Drogambulancia
Nappali ellátás



magas visszaesési arány :
- alacsonyküszöbű szolgáltattatások aktív jelenléte ….

- Kliens környezetével folytatott további munka 
családterápia/ konzultáció / önsegítő csoport
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