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Mindennapi függőségeinkről, a 
kontrollmechanizmus fontos-
ságáról beszélt Zacher Gábor 
magyarországi toxikológus 
erdélyi körútjának első állomá-
sán, a marosvásárhelyi Kultúr-
palotában.

 » SZÁSZ CS. EMESE

Z súfolásig telt érdeklődőkkel a 
marosvásárhelyi Kultúrpalota 
Zacher Gábor erdélyi körútjá-

nak első állomásán, és a korosztá-
lyok megoszlása szerint is látszott, 
hogy a magyarországi toxikológus 
mondanivalója a fi atalokat ugyan-
úgy érdekli, mint a középkorúakat 
vagy az idősebb korosztályt.

Bár a mindennapi függőségeinkről 
szóló előadás elején a címzetes egye-
temi docens szólt, hogy saját ma-
gunkkal kell majd szembenéznünk, 
szerencsére senki sem kellett felállva 
valljon saját függőségeiről. Aki val-
lott magáról, az éppen az előadó volt. 
Zacher Gábor beismerte: 43 éve niko-
tinfüggő, és annak ellenére, hogy tu-
datában van ennek minden veszélyé-
vel, semmiféle motivációt nem érez 
arra, hogy leszokjon.

Az esemény elején azt is tisztázta, 
hogy mit foglal magában a függő-
ség: az értelmező szótárban ugyanis 
semmiféle negatív jelentéstartalom 
nem társul hozzá, egyszerűen ra-
gaszkodást, hozzászokást, szükség-
letet jelent. A szakember kifejtette, 
nem a szó, hanem a szövegkörnye-
zet kell meghatározza, hogy a füg-
gőségről épp milyen konnotációban 
beszélünk.

Van-e jól működő 
kontrollmechanizmusunk?
Zacher Gábor szerint az, hogy füg-
gőségről beszélünk, vagy sem, attól 
függ, van-e jól működő kontrollme-
chanizmusunk az adott szerrel kap-
csolatban. „Ez a kontrollmechaniz-
mus nagyjából a húszas évek elejére 
szokott kialakulni. Ekkor mondják, 
hogy fi am, benőtt a fejed lágya. Or-
vosilag bizonyított, hogy nem mind-
egy, ki mikor kezd el dohányozni: 
azok közül, akik kiskamaszkorban 
kezdenek el rágyújtani, mivel nincs 
jól működő kontrollmechanizmu-
suk, nagyjából 50 százalékuk rászo-
kik a cigarettára, míg azoknak, akik 
a húszas éveik elején kezdtek el do-
hányozni, nagyjából  tíz százalékuk 
lesz függő” – fogalmazott a magyar 
főorvos, aki önmagával példálózott, 
rámutatva, hogy 15 éves korában az 
iskola mellékhelyiségében kezdett 
el dohányozni, és ma is pipázik. Ar-
ról is beszámolt, hogy pár éve egy 
műtéti beavatkozáskor fentanilt ka-
pott, ami egy morfi umszármazék, és 
bár nagyon kellemesen „betépett” 
tőle, a jól működő kontrollmecha-
nizmusa miatt nem jutott eszébe is-
mét kipróbálni. „Ebben az egész tör-
ténetben az a veszélyes, hogy jó. De 
egy idő után nem az örömről szól, 
hanem arról, hogy a szer nélkül már 
nem létezem” – fogalmazott a toxi-
kológus.

Huszonnégy óránk függőségei
Zacher Gábor elmondta, a minden-
napokban számtalan függőséget 
felfedezhetünk: a mobilunk, a szá-
mítógép, a koff ein és nikotin iránti 
szenvedélyünkön kívül például a 
„munkaalkoholizmus”, azaz a mun-
kamánia is elég gyakori, de nagyon 
sokan élnek gyógyszerfüggőségben. 
Az előadó szerint az altató és nyug-
tatószerek az internetes kereske-
delem 8-9 százalékát teszik ki, de 
nagyon sokan orrcseppfüggőségben 
élnek, és egyre gyakoribb a hashaj-
tóra való rászokás is.

A dohányzás ártalmait a szakem-
ber szerint mindenki ismeri, nem is 
érdemes ismét beszélni arról, hogy 
mennyivel növeli meg a dohányzás 
a tüdőrák vagy a koszorúér-betegsé-
gek kockázatát. A toxikológus rámu-
tatott, az elrettentés nem hatékony 
megelőzési, leszokási módszer. Az, 
hogy rákos személyeket, koraszü-
lött babákat ábrázoló fotókat tesz-
nek a cigarettásdobozokra, nem jár 
eredménnyel, mert egy fi atalt nem 

érdekli, hogy mi lesz vele a jövőben. 
Ellenben Svédországban 35 százalék-
kal tudták csökkenteni a 16 évesek 
dohányzási statisztikáit a következő 
kampányszöveggel: „Ha dohányzol, 
büdös leszel!”

A férfi alkoholizmus 
csapatsport, a női magányos
„Attól a pillanattól számít valaki al-
koholistának, ha az életének a részét 
képezi az alkoholfogyasztás. Dolgo-
zik a munkahelyén, hazafelé a bolt-
ban megvesz három sört, és otthon 
megissza. Bár ettől nem lesz semmi 
baja, függőnek számít” – mutatott rá 
az előadó. Hozzátette, Magyarorszá-
gon körülbelül 800 ezer alkoholista 
él, ebből 600 ezer férfi , míg 200 ezer 
a hölgyek közül kerül ki, de nagyon 
más a két nem alkoholfogyasztási 
szokása: míg a férfi alkoholizmus csa-

patsport, vagyis kocsmákban rúg be 
a legtöbb férfi , addig a nők sunyiban, 
a kamrában isznak, ezt spájzalkoho-
lizmusnak nevezte Zacher. Kifejtette, 
érdekes, hogy körülbelül ugyanany-
nyi nő kér segítséget alkoholizmusa 
miatt, mint férfi .

A szakember arról is beszámolt, 
hogy az alkoholt azért szeretjük, mert 
ennél az italnál jobb feszültségoldó 
szer nincs. Az előadó szerint éppen 
ezért isznak előszeretettel a fi atalok is, 
mert könnyebb megszólítani a nekik 
tetsző lányt, illetve mert viccesebbek 
lesznek. De milyen tanácsot adha-
tunk ezzel kapcsolatban a tinédzse-
reknek? Mit csináljunk, ha gyerekünk 
berúgva tér haza, esetleg haza kell 
hozni valahonnan részegen? A ma-
gyarországi szakember rámutatott, 
nem jó a kiselőadás, hiteltelen abszti-
nenciát kérni a gyerektől, főleg ha apa 
mindig megissza a napi sörét, a „bez-
zeg az én időmben” sem hatásos hoz-
záállás. Úgy véli, az a jó megoldás, ha 
megtanítjuk a gyereket, hogy ismerje 
a határait. „Attól, hogy megiszol egy-

két fröccsöt, nem lesz baj, de ismerd a 
kereteidet!” – Zacher szerint ez lehet 
a megfelelő hozzáállás, elmagyaráz-
ni a gyereknek, hogy legtöbbször a 
harmadik pohárral már nem kellene 
meginni, hiszen utána jön a „nem 
érdekel” érzés és a többi pohár szá-
molatlanul. Ez a tanács azonban a 
toxikológus szerint nem vonatkozik 
a kábítószerre, ott nincs pardon, egy-
általán nem kellene hozzájuk nyúl-
ni, mert a hatásuk kiszámíthatatlan, 
ahogy következményeik is.

Ártatlannak tűnő függőség: 
közösségi háló, okostelefon
„Kábítószert, alkoholt, cigarettát nem 
adunk a gyerek kezébe, az természe-
tes. De mobilt?” – tette fel a kérdést a 
mindennapi függőségeink kapcsán 
Zacher Gábor, aki bár elismeri a mo-
biltelefonok gyakorlati hasznát, úgy 

ZACHER GÁBOR TOXIKOLÓGUS SZERINT A DOHÁNYZÁS KAPCSÁN AZ ELRETTENTÉS NEM HATÉKONY MEGELŐZÉSI, LESZOKÁSI MÓDSZER

Közösségi média: droggal megegyező függőség

Zacher Gábor 43 éve nikotinfüggő, és annak ellenére, hogy tudatában van ennek veszélyével, semmiféle motivációt nem érez arra, hogy leszokjon
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véli, nem érezzük még ennek a füg-
gőségnek a veszélyeit. Magyarorszá-
gi felmérések szerint szabadidőben 
és hétvégén a fi atalok leginkább 
tévét néznek, interneteznek, cse-
telnek, facebookoznak. A fi atalok 
27 százaléka folyamatosan online 
van, 43 százaléka naponta kb. 150-
szer nézi meg a telefonját. Mert aki 
egy órát nincs online, az manapság 
nem is létezik – fogalmazta meg iro-
nikusan a toxikológus. „A közössé-
gi média leköt, szórakoztat, segíti a 
kapcsolattartást, de ki kell monda-
ni, hogy a kábítószerekkel megegye-
ző függőséget okoz. Magyarorszá-
gon hatmillió Facebook-felhasználó 
van, ennek, megítélésem szerint, 25 
százaléka függő” – mutatott rá az 
előadó.

Zacher úgy véli, a közösségi mé-
dia azonnali érzelmi szükségletet 
elégít ki, de közben egy gyors tem-
pójú, azonnali világot épít, nagy 
veszélye, hogy a lájkgyűjtés gya-
korlatilag folyamatos rivalizációt 
okoz, ráadásul a kortárs agresszió 

manapság az online térben zajlik. 
Márpedig az internet nem felejt: 
ha valakiről kitesznek egy kínos, 
krompromittáló képet, az mindig 
ott lesz. A fi atalok ugyanakkor ki-
mutathatóan kevesebbet alszanak, 
kevesebbet randiznak a közösségi 
média miatt. Olyan, az életre nézve 
is veszélyes hatásai vannak, mint 
az elmúlt időszakban feltűnő Mo-
mo-kihívás vagy a Kék bálna, ame-
lyek miatt már számtalan fi atal lett 
öngyilkos.

A toxikológus szerint a legna-
gyobb baj, hogy a közösségi hálók 
okozta függőségről még nem tudjuk, 
hogyan kell kezelni. Nagy kérdés, 
hogy képesek vagyunk-e a digitális 
detoxra, vagyis legalább arra, hogy 
elalvás előtt egy órával ne mobiloz-
zunk, ami csökkentené a stresszt, és 
növelné a koncentrációképességét.

 » „Attól a 
pillanattól számít 
valaki alkoho-
listának, ha az 
életének a részét 
képezi az alkohol-
fogyasztás. Dol-
gozik a munkahe-
lyén, hazafelé a 
boltban megvesz 
három sört, és 
otthon megissza. 
Bár ettől nem lesz 
semmi baja, füg-
gőnek számít.”

 » A közösségi 
média azonnali 
érzelmi szükség-
letet elégít ki, de 
közben egy gyors 
tempójú, azonnali 
világot épít, nagy 
veszélye, hogy a 
lájkgyűjtés gya-
korlatilag folya-
matos rivalizációt 
okoz, ráadásul a 
kortárs agresszió 
manapság az on-
line térben zajlik. 




