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WORLD DRUG REPORT 2007

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala 
bemutatta a World Drug Report 2007 című kiadványát, mely 
átfogó képet  nyújt  a  különböző illegális  drogok előállítási, 
kereskedelmi és fogyasztási trendjeiről az egész világon. A 
kiadvány  a  fentieken  túl  ismerteti  a  kábítószer-kereskedelem  és  a  szervezett  bűnözés 
kapcsolatát,  az  illegális  szerek tisztaságának alakulását,  a  bezárt  illegális  laboratóriumok 
számát  és  a  fogyasztáshoz  kapcsolódó  egyes  területek  –  prevalencia,  kezelési  igény  – 
adatainak változását is. 

A kiadvány angol nyelven elérhető: http://www.unodc.org/  unodc  /world_drug_report.html    ■

EMCDDA – ÚJ TAGSÁG A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGBAN

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (EMCDDA) szeptember 
elején felhívást tesz közzé a Tudományos Bizottság új összetételére. A korábban minden 
tagállam  által  delegált  képviselőkből  álló  testület  a  jövőben  kisebb  létszámmal,  új 
rendszerben működik majd. Az EMCDDA megújult szabályozása szerint a legfeljebb 15 tagú 
bizottság  a  kábítószer-probléma  és  a  kábítószer-függőség  területeit  leginkább  ismerő, 
független, és tudományosan magas szinten elismert szakemberekből áll majd.

A felhívás az Európai  Unió Hivatalos Lapjában és az EMCDDA honlapján is megjelenik – 
www.emcdda.europa.eu -, a jelentkezés határideje az ettől számított hatodik hét.  ■
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CIVIL FÓRUM AZ UNIÓS DROGPOLITIKÁRÓL

Az  Európai  Bizottság  és  a  civil  társadalom  szervezetei  között  a  folyamatos, 
kiegyensúlyozottságra törekvő egyeztetés alapvető fontosságú a kölcsönösen elfogadott és 
hatékony drogpolitika kialakítása érdekében. A Bizottság éppen ezért kezdeményezte egy 
civil fórum kialakítását, mely széleskörű reprezentációt kínál európai, nemzeti és regionális 
szinten  egyaránt.  A  kezdeményezés  első  lépéseként  civil  szervezetek  fejtették  ki 
véleményüket az együttműködés kereteinek kialakításáról, melynek eredményeit a Bizottság 
összegezte. 
A jelentésből kiderül,  hogy bár a civil  szervezetek területeiket  és elképzeléseiket  tekintve 
nagyon változatosak, az átláthatóság, a kiszámítható anyagi és humán erőforrások, és a jól 
körülhatárolt programok iránti igény megteremtette az alapot ehhez az együttműködéshez.

A most induló második lépés egy olyan egyeztető Fórum létrehozása, mely lehetőséget kínál 
a  szakpolitika  formálására–véleményezésére  és  a  hatékony  bevezetés  körülményeinek 
megvitatására. A társadalmi párbeszéd az EU 2005-2012 közötti Drogstratégiája és a 2005-
2008 közötti Akcióterve keretei között működik.

A Fórum iránt  érdeklődő szervezetek az alábbi  honlapon találhatják a jelentkezési  lapot, 
melyet a Bizottság részére 2007. augusztus 17-ig kell megküldeniük: 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/printer/news_consulting_public_en.
htm#forum_drugs   ■

UTAZÁSI  BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL

A REITOX hálózathoz tartozó Korai Jelzőrendszer -EWS - 7. éves találkozója

Daróczy Zita - Nemzeti Drog Fókuszpont
és

Dr. Ujváry István - MTA Kémiai Kutatóközpont, Biomolekuláris Intézet

A konferencián az európai és norvég EWS 
hálózatok ill. az EU-hoz csatlakozni kívánó 
tagjelölt  országok  (Horvátország, 
Törökország)  képviselői,  az  Európai 
Gyógyszerügynökség (EMEA) képviselője, 
az Európai Bizottság (EC) képviselője és 
az EMCDDA több munkatársa vett részt. 
A  konferencián  a  nagyszámú  új  EWS 
koordinátor  részvétele  miatt  főként  a 
hálózat  és  munkájának  bemutatása, 
fejlődése és az eddig elért eredményekről 
szóló tájékoztatása került előtérbe.
A Tanács  képviselőjétől  az  Európai 
Tanács  2005/387/IB  határozatáról,  ill. 
ennek  végrehajtásáról;  a  2006-os  és 
2007-es év folyamán eddig új pszichoaktív 

szerként  definiált  vegyületekről,  valamint 
az  EMCDDA  és  az  EUROPOL  közös 
jelentéséről:  az  mCPP  és  a  BZP 
megjelenéséről,  európai  terjedéséről 
hallhattak  az  érdeklődők.  Ez  utóbbi  szer 
kockázatelemzését  külön  is  tárgyalták, 
mivel az a konferenciát megelőző nap lett 
nyilvánosan is hozzáférhető. Ezt követően 
az  új  pszichoaktív  szerek 
kockázatelemzéséről volt szó, valamint az 
angliai  kábítószer-elemzési  gyakorlat 
kialakulásáról,  a  drogok  osztályozásáról 
és az ezen a területen az utóbbi években 
bekövetkezett változásokról. A konferencia 
első napját az ún. régi tagországok közül 
Hollandia,  Franciaország és Görögország 
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EWS  hálózatának  bemutatása,  valamint 
Lettország,  Bulgária,  Törökország  és 
Horvátország  EWS  hálózatának 
kialakulásáról,  jelenlegi  helyzetéről  szóló 
rövid előadások zárták. 
A  továbbiakban az  EMCDDA  egyik 
munkatársa ismertetett egy projektet, mely 
a szennyvíztisztítókba bekerülő szennyvíz 
elemzésével  az  abban  található 
kábítószer-típus  és  mennyiség 

koncentrációjának  meghatározásával 
foglalkozik. 
A hálózat háttér-információinak és a 2006-
os  év  eredményeinek  ismertetése  után 
kirajzolódott, hogyan alakultak ki a régebbi 
tagállamokban  az  EWS  hálózatok,  ill. 
jelenleg hogyan működnek. Az EMCDDA 
két folyamatban levő projektje bemutatta a 
szakterület jövőbeni fejlődési irányait.

A konferencia fő témái az alábbiak voltak: 

1)  Az  EMCDDA  által  újonnan  elfogadott 
kockázatelemzési  irányelvek  rövid 
ismertetése,  az információcserének és új 
pszichoaktív  szerek  szabályozásának 
eddigi  tapasztalatai,  az EMEA és az  EC 
véleménye minderről; az EMCDDA és az 
EUROPOL  közös  jelentése  az  1-
benzilpiperazin (BZP) és az 1-(3-klórfenil) 
piperazin (mCPP) európai megjelenéséről.

2)  Külön szekcióban  került  áttekintésre a 
BZP  és  az  mCPP  európai  helyzete  (az 
utóbbi  drogot  már  26 európai  országban 
foglalták  le).  A  BZP-ről  készült  friss 
tudományos  kockázatelemzési  tanulmány 
is ismertetésre került.

3)  Az  új  pszichoaktív  szerek 
kockázatelemzéséről  három  előadás 
hangzott  el,  ezek  egyikét  -  Risk 
identification  and  risk  assessment  of 
drugs,  old  and  ”new” címmel  külső 
szakértőnk, Dr. Ujváry István tartotta.

4)  Rövid  ismertetéseket  hallottak  a 
résztvevők  néhány  ország  EWS 
működésének tapasztalatairól,  illetve  -  új 
és még nem EU tagországok esetén - a 
hálózat/szervezet  kialakításáról. 
Megemlítendő  a  holland  DIMS 
drogvizsgáló  rendszer,  melyben  a 
résztvevő  analitikai  laboratóriumokhoz 
névtelenül  eljuttatott  tablettákat,  porokat 
stb. elemzik.

5) Az EMCDDA egyik új programjának, az 
E-POD-nak,  a  varázsgombák  -  főként 
interneten  történő  -  terjesztésével  és 
használatával kapcsolatos új felméréséről 

tartottak  áttekintő  előadást.  Az  EMEA 
képviselője  ismertetett  egy  gamma-
hidroxivajsavat  (GHB-t)  tartalmazó 
gyógyszert (Xyrem®),  melyet  a 
közelmúltban  engedélyeztek  kataplexiás 
narkolepszia kezelésére.

6)  Az  EMCDDA  egyik  munkatársa 
bemutatta  azt  az  analitikai  módszert, 
mellyel  olasz  kutatók  vizsgálták  néhány 
város  szennyvíztisztítójában  több  kábító-
szer  bomlástermékeinek  koncentrációját. 
Bár  ezen  adatokból  a  szerfogyasztás 
mértékét  nehéz  megítélni,  mindenesetre 
elgondolkodtató,  hogy  hétvégeken  pl.  a 
kokain  fő  bomlástermékének 
koncentrációja megduplázódott.

7)  A  rendezvény  utolsó  szekciójában 
részletes  és  naprakész  tájékoztatást 
nyújtottak  az  apró  üveggyöngyökkel 
beszennyezett  kannabiszról.  Eddigi 
jelentések  és  laboratóriumi  vizsgálatok 
alapján  úgy  tűnik,  hogy  a  2006-ban 
Európa-szerte  felbukkant  50-100  mikro-
méter átmérőjű üveggyöngyökkel ”felütött” 
kannabisz  Hollandiából  származik. 
Különösebb  egészségügyi  problémákat 
ennek  a  méretű  üveggyöngynek  az 
inhalálása nem okozott, komoly tünetekkel 
ennél  kisebb  (<5  mikrométer)  átmérőjű 
gyöngyök  krónikus inhalálása  esetén kell 
számolni. 

8)  Végül  az  EMCDDA  munkatársai 
felhívták a résztvevők figyelmét a hónapok 
óta elérhető European Database on New 
Drugs adatbázisra.   ■
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HAZAI KONFERENCIA

A  Magyar  Addiktológiai  Társaság  „Az 
addiktológia  kihívásai  multidiszciplináris 
nézőpontból”  címmel  tartja  VI.  Országos 
Kongresszusát Siófokon 2007. november 22-24. 
között, melyre minden érdeklődőt várnak. 

Előzetes program: 

Dr. Barát Katalin – A családterápia alkalmazásának lehetőségei drogfüggőség esetén
Dr. Bayer István – Mikor gyógyszer? Mikor drog?
Dr. Buda Béla – Addiktológia – Szakmák, kompetenciák, együttműködések
Dr. Demetrovics Zsolt – Az impulzivitás és az önszabályozás szerepe az addiktív 

betegségekben
Dr. Elekes Zsuzsanna – Változó trendek, változó fogyasztási szokások - A budapesti 

középiskolások alkohol-és egyéb drogfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások 
a 2007. évi ESPAD kutatások eredményei alapján

Dr. Freund Tamás – Az endokannabinoid szignál rendszer molekuláris felépítése.
Dr. Kurimay Tamás – A hálózatelmélet néhány alkalmazási lehetősége az addiktológiai 

gyakorlatban
Dr. Pászthy Bea – Viselkedési zavarok és addikciók a gyermekkorban
Dr. Pikó Bettina – Káros szenvedélyek serdülőkorban: Egészség-és szociálpszichológiai 

összefüggések
Dr. Rácz József – Kvalitatív szociológiai kutatások az addiktológiában
Dr. Szendrei Kálmán – Gyógynövények az addikciók kezelésében. Egy nemzetközi 

tanácskozás tanulságai.

Jelentkezési  lap  és  egyéb,  a  kongresszussal  kapcsolatos  információk  megtalálhatók  a 
Magyar  Addiktológiai  Társaság  honlapján,  –  http://www.mat.org.hu/ –  a  kongresszus 
menüpont alatt.   ■
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