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Történeti áttekintés

➢ Ifjúsági Drog Rehabilitációs Otthon /Deszk 1993/

 Fiatalkorú és felnőtt narkomán betegek tartós 

bentlakásos kezelése.

 Alapja a pszichoterápia és szocioterápia, a 

szigorúan strukturált nap

 Magyarországon elsőként vezetik be a Terápiás 

Közösségi Modellt

➢ Ifjúsági Drog Rehabilitációs Otthon /Szeged 2007/

➢ Rehabilitációs Centrum – Felnőtt és Gyermek 

Addiktológiai Rehabilitáció /Szatymaz 2015/



Ellátottak köre

 Ifjúsági részleg10-18 éves korig. Az 
ország az egész területéről.

 Felnőtt részleg: 18 éves kortól

 Programunk lehetőséget nyújt drog-, 
illetve alkoholfüggőségben szenvedő
kliensek számára.

 15 férőhelyen, csak fiú ellátottaknak az 
ifjúsági részlegen

 15 férőhelyen, koedukált a felnőtt 
részlegen



Szolgáltatásaink

 Közösségi élet

 Egyéni és csoportfoglalkozások

 Pedagógiai korrepetálás

 Pszichológiai szolgáltatás

 Családterápia

 Terápiás munka

 Egészségügyi alap és szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése



Gyermek rehabilitáció

 T.K.M.

 Magatartáslélektani és rendszerszemléletű 
megközelítések ötvözése

 Egyénre szabottabb terápiás program –
elsősorban habilitáció

 Pedagógia korrepetálás

 Családterápia

 Egyéni esetkezelés (szerepek)

 Rövidebb terápiás időtartam

 Specifikumok: strukturáltabb nap, nagyobb 
program menedzsment, sport

 Utógondozás 



Felnőtt rehabilitáció

 T.K.M.

 Magatartáslélektani és rendszerszemléletű 

megközelítések ötvözése

 Methadone (30mg), suboxone (4mg)

 Színház terápia

 Családterápia

 Egyéni esetkezelés

 Utógondozás 



Szerhasználati szokások átalakulása 

és életkor összefüggése

 Életkori változások tapasztalatink szerint

 2010-es évek után csökkent a rehabilitációra 

jelentkezők átlag életkora

 2010 előtt 28 és 38 év közöttiek többségében

 2010 után 28 év alattiak többségében

 2010 után 18 év alattiak is egyre nagyobb 

számban



Tapasztalatok, dilemmák

 Egyre több családban megjelenik az 
illegitim szerek használata szülőknél

 Viselkedésbeli problémák és érzelmi 
elakadások az egyre korábbi gyermekkori 
időszakokhoz köthetők
 Felnőttek esetében serdülőkori mellett 

megjelennek a kisgyermekkori elakadások

 Serdülők esetében kisgyermekkori 
elakadások, csak szerhasználó énkép 
(nincsenek ismeretek szermentes érzelmekről)



Tapasztalatok, dilemmák

 Előgondozás, bekerülés nehezítettsége, 
létszámok

 Motiválás a rehabilitáción

 Szegregátumokból érkező gyerekek 
bekerülés, továbbgondozása

 Állami ellátásból érkező gyerekek 
terápiája

 Családterápia

 ,,Hiányzik az anya(g)!’’



Külön, de mégis közösen

 Közös épület – külön lakrészek

 Találkozási pontok:

élet adta, szükség esetén, tervezetten 
(lakógyűlés, közös programok)

 2 szakmai stáb

 Külön működnek, de vannak kapcsolódások

 Eseti és tervezetten módon

 Vizsgálva a terápiás munkát és saját 

működésünket



Pro és kontra

 Kibújhat abból a 

maszkból, hogy 

anyagos

 Tükröt kaphat egy 

gyerektől

 Felnőtt életkorhoz 

tartozó szerep tanulása

 Gyermekként is tudok 

hiteles lenni egy 

felnőtt előtt

 Gyermekként rálátni 

egy felnőtt működésre

 ±Példakép -

szerepmodell

Felnőtt terápiások Gyermek terápiások



rehab.szatymaz@egyszocint.ritek.hu

idcrehab@gmail.com

ifirehab.szatymaz@gmail.com

drogcentrumszeged.hu

Köszönöm a figyelmet!

„Az emberek szeretnek 

rettegni, ezért néznek 

horrort és nevelnek 

gyereket.”

Kökéndy Ákos
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