Gina, Dzsina, GHB, GBL
˝Dzsina majdnem ölt: elhagyták a kórházat a droghasználó fiatalok ….˝ Sajnos
naponta találkozhatunk ilyen címekkel a sajtóban!
A Gina nevű anyag nem más, mint a gamma-hidroxi vajsav, melynek rövidítése a GHB. Ezt
az anyagot az egészségügyben használják. Illetéktelen kezekbe leggyakrabban az előanyag, a
GBL kerül. A kémiában gyakran használják oldószerként, aroma vegyületként, rozsda vagy
ragasztó oldásra. A köznapi életben ez az anyag oldószerként, festéklemosóként használatos,
egyes graffitiket ezzel lehet lemosni. Ebben a formában rendelhető.
A GBL egy színtelen olajszerű folyadék, mely jellegzetes szagú és
vízben oldható. Az emberi szervezetben a GHB előanyaga, mámoros
érzést okoz. Folyékony ecstasynak is nevezik. Az előanyagnak enyhe
oldószer illata van, mely erősebb italba keverve gyakorlatilag pillanatok alatt eltűnik. Egy szemcseppentőnyi anyag elég, és a fogyasztó 510 perc után beszűkült tudatállapotba kerül. Újabb 4-5 perc múlva a
tudatvesztés is megtörténhet.
A Gina nevű drogot előszeretettel csempészik nők italába, akik nem
sokkal később akaratlan rongybabává válnak. Így bármit meg lehet tenni velük, a tehetetlen
test nem tud reagálni. A bedrogozott áldozat reagál és rábírható bizonyos dolgokra, így külső
szemlélő számára sem különösebben feltűnő a viselkedése.
Számos ekként bedrogozott nő vált így erőszak áldozatává,
melynek bizonyítása különösen nehézkes, ugyanis:
- az anyag 10-12 óra alatt teljesen kiürül a szervezetből,
- fogyasztója nem áll ellen,
- nem feltétlenül vannak külsérelmi nyomok a testén,
- emlékezete nem tiszta.
Amikor az illető felébred, akkor kell orvoshoz fordulni,
majd a rendőrségen feljelentést tenni. Csak így van esély a
bizonyításra. Ami miatt még nagyon veszélyes a szer, hogy teljes emlékezetkieséssel jár.
Ezért a sértettek nem tudják, mi történt, mit csináltak velük. Tehát nehézsége a bizonyításnak,
hogy a fogyasztó nem fejt ki ellenállást. Azaz pl. a nemi erőszakra utaló jelek, sérülésnyomok, behatolás-nyomok mind hiányoznak.
Megelőzési lehetőségek:
o Szórakozóhelyen soha ne fogadjon el idegentől felbontott
flakonból, üvegből vagy pohárban kínált italt!
o Az asztalon soha ne hagyjon pohárban, felbontott üvegben italt!
o A társaság tagjai figyeljenek egymásra. Amennyiben társuk
szokatlan állapotba kerül, hívjanak mentőt, ne hagyják magára, ne
bízzák ismeretlenekre!
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