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ABSTRACT

An investigation was carried out to examine the
patterns of illicit drug consumption and the drug
related anxiety-like side effects amongst Hungarian youth in different entertainment venues
with special interest in gender differences. The
study was managed in six dance clubs in countrywide between 1998-1999. Five-hundred five
Hungarian youth participated in the investigation. A semi-structured self-completion questionnaire was developed consisting of questions
about drug consumption, anxiety-like side effects, gender, age and education. As the results
show, more than one quarter of the participants
(25.54%) had ever used illicit drugs. Males were
more likely to use illicit drugs, both occasionally
and regularly. Female drug users showed more
anxiety-like side effects. Drugs caused different
side effects in the two genders. Most of the males
used more than one drug. Cannabis was the drug
most commonly used, was the drug most likely
to be used without other drugs, and associated
with the lowest rates of side effects. In conclusion, in spite of the special population, our results are consistent with previous findings, and
reinforce the existing of signifcant gender differences in drug consumption habits and
drug-related side effects.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Magyar fiatalok drogfogyasztási szokásait, illetve a szerek által okozott szorongásos tüneteket
vizsgáltuk különbözõ szórakozóhelyeken, különös tekintettel a nemek közötti különbségekre. A
vizsgálatot 1998-ban és 1999-ben végeztük, az
ország hat különbözõ diszkójában. 505 magyar
fiatal vett részt a vizsgálatban. Félig struktúrált
kérdõívet szerkesztettünk, mely kérdéseket tartalmazott a drogfogyasztási szokásokkal, a drogok által okozott mellékhatásokkal, a válaszadó
nemével, korával és végzettségével kapcsolatban, s melyet a válaszadó maga töltött ki. Eredményeink szerint a válaszadók több mint negyede (25.54%) használt már drogot. Mind a rendszeres, mind az alkalmi fogyasztók között a férfiak gyakrabban voltak találhatók.
A drogot használó nõk gyakrabban jeleztek szorongásos mellékhatásokat, mint a férfak. A két
nemben eltérõ mellékhatásprofilt találtunk. A
férfiak többsége több szert is használt egyszerre.
A marihuána volt a leggyakrabban használt szer,
ezt használták leggyakrabban önmagában, s ez
okozta a legkevesebb mellékhatást. A fentiek
alapján, a vizsgált populáció speciális volta ellenére, eredményeink egybehangzóak a korábbi
tapasztalatokkal, s megerõsítik, hogy jelentõs
nemi különbségek állnak fenn a drogfogyasztási
szokásokat és a drogok mellékhatásait illetõen.
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