FIGYELMEZTETŐ JELEK
SZERHASZNÁLAT ESETÉN
• tanulmányi eredmény romlása
• baráti kör lecserélődése
• ismeretlen emberekkel történő kapcsolattartás
• érdektelenség
• hangulatingadozás
• konfliktusok megszaporodása, ellenségesség
• indulatkezelési nehézségek (törés-zúzás,
verekedés, agresszív megnyilvánulások)
• szerhasználatra utaló eszközök (pl: alufólia,
növényi törmelék, fehér, vagy sárgás porok,
tabletták)
• testsúly csökkenése
• tájékozódási zavarok
• érzékcsalódás
• figyelem tompulása
• kimerültség
A felsorolás nem teljes, ha valaki ezek közül
bármilyen problémát észlel, vagy tanácstalannak érzi magát, akkor érdemes
szakemberhez fordulni.

MI A RÉV?

A RÉV a Karitász fenntartásában működő segítő
intézmény, ahol szenvedélybetegségben érintett
személyeknek és családoknak nyújtunk segítséget.
A RÉV-ben szociálpedagógus, szociális munkás és
pszichológus szakemberek segítenek a problémák
megoldásában.

MIBEN ÉS HOGYAN SEGÍTÜNK?

Gyakorlatilag bármilyen függőséggel (internet, játék,
dohányzás, alkohol, gyógyszer, kábítószer stb.) kapcsolatos kérdés, vagy probléma felmerülése esetén.
A segítségnyújtás történhet tanácsadással, információnyújtással vagy segítő beszélgetés formájában
személyesen vagy online.
A konzultációra nem csak az jöhet, aki problémával
küzd, hanem minden olyan érdeklődőt szeretettel
várunk, akinek a környezetében jelen van a függőség és erről szeretne beszélgetni valakivel. De akkor
is rendelkezésre állunk, ha egyszerűen csak hiteles
információhoz szeretne jutni valaki például az új
pszichoaktív szerekről.
A beszélgetések titoktartás mellett történnek.

MI AZ A KIHELYEZETT TANÁCSADÁS?

Az iskolában minden héten egy meghatározott időpontban jelen van munkatársunk, akit bátran kereshetnek függőséggel kapcsolatos kérdésekkel.

KINEK SEGÍTÜNK?

Röviden bárkinek, aki hozzánk fordul. Kihelyezett tanácsadás keretében elsősorban tanulóknak, szülőknek és pedagógusoknak nyújtunk segítséget.

Főegyházmegyei Karitász Központ Eger
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári u. 49.
Tel./fax: 36/518-328 Mobil: 30/692-5785
egerrev@egerrev.hu www.egerrev.hu
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Az utóbbi időben nem igazán találod a helyed.
Nem érzed jól magad a bőrödben. Már mások is
megjegyezték, hogy megváltoztál. Sokat cigizel,
és több alkoholt fogyasztottál a bulikban, mint tervezted.

Arra gyanakszik, hogy a gyermeke valamilyen tudatmódosítót használ. Nagyon megváltozott a viselkedése az utóbbi időben. Aggódik, hogy valami
baj lesz, mert a családban is előfordult már a szenvedélybetegség.

Az egyik barátod nem jár edzésre egy ideje, és az
iskolából is sokat hiányzik. Úgy hallottad, hogy
mostanában nyugtatókat szed, de nem tudod hogyan beszélj vele erről.

Úgy érzi, hogy a gyermeke túl sokat ül mostanában a számítógép előtt. Amikor szóvá teszi, mindig támadásnak veszi. Aggódik érte, de a bizalmát
sem szeretné elveszíteni.

Érdekel, hogy mi történik azután, ha a rendőrség
elkap valakit kábítószerrel?

Egy közeli hozzátartozójának alkoholproblémái
vannak, és tehetetlennek érzi magát emiatt.

Ha ilyen jellegű kérdésed
van, keress minket
bizalommal!

Ön mit tenne ezekben
a helyzetekben?

PEDAGÓGUS

OKNAK

A tanulók azt pletykálják, hogy az egyik diák az
osztályból valamilyen kábítószert használ.
Az egyik diák becsöngetés után bódult állapotban jön be az órára és később rosszul is lesz. Tudja róla, hogy családi problémái vannak.
Az egyik tanuló zsebéből kiesik egy növényi
törmeléket tartalmazó alufólia pakk, amikor
kimegy az óráról.

Pedagógusként
mit tenne ebben
a helyzetben?

