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†J PSZ ICHO AKT €V SZEREK ELLENŐ RZ‚S AL ƒ VONƒS A

Az Eur€pai Tan•cs az Egy‚ttes Fellƒpƒst
kibőv…tette
(2005/387/IB1)
az
†j
pszichoakt…v
anyagokra
vonatkoz€
inform•ci€cserƒről, kock•zatƒrtƒkelƒsről
ƒs ellenőrzƒsről sz€l€ hat•rozat•val.
A kibőv…tƒst az indokolta, hogy az †j
pszichoakt…v anyagok nem minden
tag•llamban
•llnak
b‚ntetőjogi
szab•lyoz•s
alatt.
Problƒm•k
mer‚lhetnek fel a tag•llamok igazs•g‚gyi
szervezetei ƒs a bűn‚ldˆzƒsi szervei
egy‚ttműkˆdƒsƒben, mivel a sz€ban
forg€ bűncselekmƒnyek nem egyform•n
b‚ntetendők
a
tag•llamok
eltƒrő
jogszab•lyai alapj•n. Ebből ad€d€an
megfelelő
szab•lyoz•si
ƒs
kˆzegƒszsƒg‚gyi intƒzkedƒseket kell
hozni, azon elfogadott ƒs elismert
gy€gy•szatban
haszn•lt
anyagokra
vonatkoz€an, amelyekkel visszaƒlnek. A
hat•rozat rƒszletesen le…rja, mely †j
pszichoakt…v anyagokra kell ezt az
intƒzkedƒst megtenni. (Azon anyagokra,
amelyek nem szerepelnek az Egyes‚lt
Nemzetek Szervezete k•b…t€szerekről
sz€l€ 1961. ƒvi jegyzƒkƒben ƒs az 1971.
ƒvi jegyzƒkƒben).
A Korai Jelzőrendszer tagjai kˆz‚l az
Europol ƒs Eur€pai Gy€gyszer‚gynˆksƒg
hazai kƒpviselőjƒnek feladata elkƒsz…teni
a jelentƒst, tov•bb…tani az inform•ci€kat
az
†j
pszichoakt…v
szerekkel
kapcsolatban.

A jelentƒsnek rˆviden a kˆvetkezőket kell
tartalmaznia:
 az †j pszichoakt…v anyag kƒmiai ƒs
fizikai le…r•sa
 az †j pszichoakt…v anyag
előfordul•s•nak gyakoris•ga,
mennyisƒge, elő•ll…t•s•ra
vonatkoz€ inform•ci€k
 szervezett bűn•z‚s jelenl‚te
 kock•zatelemzƒs (egƒszsƒg‚gyi,
szoci•lis).
Ha az adott orsz•g †j pszichoakt…v
anyagot tal•l, arr€l kock•zatƒrtƒkelƒst kell
kƒsz…tenie, amit tov•bb…tania kell az
eur€pai szintű szervezeteknek. Az
EMCDDA visszaigazol•st k‚ld a Korai
Jelzőrendszer tagjai rƒszƒre arr€l, hogy
kapott-e az †j pszichoakt…v anyag
forgalomba-hozatali engedƒlyt, vagy az
engedƒly kiad•sa folyamatban van-e,
vagy felf‚ggesztettƒk azt.
Ha a list•n mƒg nem szereplő †j anyagr€l
van sz€, a Tudom•nyos Tan•cs, az
Europol ƒs Eur€pai Gy€gyszer‚gynˆksƒg
szintƒn kock•zatelemzƒst vƒgez az
ˆsszes tag•llam seg…tsƒgƒvel ƒs elind…tja
az †j pszichoakt…v szer ellenőrzƒs al•
von•s•t. Az adott tag•llam is elind…thatja
az ellenőrzƒs al• von•st, de arr€l
t•jƒkoztatnia
kell a
fent eml…tett
szervezeteket. ■
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WHO ‚S EMCDDA
EGY‹T T MŰK…D‚S :
GY•GYKEZEL‚SI
†T MUT AT • A
HIV / HEPAT IT IS
FERT ŐZ…TT INT RAVƒNƒS
DROGHASZNƒL•K
SZƒMƒRA

Egy a WHO ‚s az EMCDDA k•z•tt k•t•tt megƒllapodƒsnak k•sz•nhetően hamarosan az
eg‚szs‚g…gyi dolgoz†k szerte a vilƒgon gy†gykezel‚si ‡tmutat†t kapnak majd a HIV/AIDS
‚s hepatitis vˆrus ƒltal fertőz•tt intrav‚nƒs droghasznƒl†k kezel‚s‚re vonatkoz†lag.
A megƒllapodƒs a j‡nius 9-15-ig tart† konferenciƒt k•vette, ahol nemzetk•zileg elismert
fertőző betegs‚g specialistƒk, hepatol†gusok, k•zeg‚szs‚g…gyi tisztviselők, HIV/AIDSszel ‚lők ‚s a civil szektor k‚pviselői vettek r‚szt. A szak‚rtők a k•vetkező gy†gykezel‚si
‡tmutat† kidolgozƒsƒt kezdt‚k meg:
 a HIV-vel ƒs hepatitis B ƒs/vagy C v…russal fertőzˆttek gy€gykezelƒse,
 a HIV/AIDS fertőz•tt intrav‚nƒs kƒbˆt†szer-hasznƒl†k kezel‚se ‚s a kezel‚shez jutƒs
javˆtƒsa.
A talƒlkoz† a WHO „3 - 5” kezdem‚nyez‚s r‚szek‚nt zajlott, amely azt c‚lozza meg, hogy
3 milli† HIV/AIDS fertőz•tt szem‚ly a fejlődő, illetve k•z‚pes bev‚telű orszƒgokban
kaphasson antiretrovirƒlis kezel‚st 2005 v‚g‚ig. A program kigondolƒsƒban az a t‚ny
kapott szerepet, hogy a HIV/AIDS prevenci† ‚s gy†gykezel‚s, mint alapvető emberi jog,
legyen el‚rhető minden ‚rintett szƒmƒra.
A WHO k•zeg‚szs‚g…gyi tanƒcsad†k‚nt tev‚kenykedik a vilƒgban. Az EMCDDA ‚s a
WHO tanƒcskozƒsa utƒn a WHO Eur†pai K•zpontja v‚glegesˆti a szakmai protokollt, hogy
ez ‚v v‚g‚ig az eur†pai r‚gi† 52 tagƒllama megkezdhesse a protokoll bevezet‚s‚t. Ezt
k•vetően ker…l sor a protokoll mƒs r‚gi†kban val† adaptƒci†jƒra, ahol az intrav‚nƒs
droghasznƒlat jelentős probl‚ma.
A WHO szoros egy…ttműk•d‚sben az EMCDDA-vel dolgozza ki az eur†pai adatgyűjt‚si
szabvƒnyokat ‚s a mƒr megl‚vő kutatƒsok eredm‚nyeinek terjeszt‚si m†dszereit. 1996-t†l
kezdődően az EMCDDA folyamatosan dolgozik a HIV, hepatitis fertőz‚sek monitorozƒsi
rendszer‚nek fejleszt‚s‚n ‚s a prevenci† hat‚konysƒgƒnak javˆtƒsƒn az EU intrav‚nƒs
kƒbˆt†szer-hasznƒl†i k•r‚ben.
A HIV/hepatitis fertőzˆtt betegek gy‰gykezelŠse
A Hatƒkony Akt…v Antiretrovir•lis Ter•pia (HAART, highly active antiretroviral therapy)
egyre tˆbb HIV/AIDS fertőzˆtt ƒs beteg v•rhat€ ƒlettartam•t hosszab…tja meg. Kr€nikus
betegsƒgek, koinfekci€s esetek nˆvekvő sz•ma azonban egyre nagyobb problƒm•t jelent.
Gyakran ez a koinfekci€ a HBV, HCV-vel •ll fˆnn, ami m•jcirr€zishoz ƒs m•jr•khoz
vezethet.
A HBV ƒs HCV fertőzˆttsƒg sokkal ink•bb jelen van a HIV fertőzˆttek kˆzˆtt, mint az
•tlagpopul•ci€ban ƒs a HBV, HCV fertőzƒsek okozta kr€nikus m•jgyullad•s gyorsabb
leƒp‚lƒshez vezet a HIV-vel is fertőzˆtt betegeknƒl. A kˆzˆs tűhaszn•lat ƒs injekci€s
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felszerel‚s r‚v‚n fertőz•tt intrav‚nƒs kƒbˆt†szer-hasznƒl†k a leginkƒbb vesz‚lyeztetett
csoport a HIV/hepatitis koinfekci† szempontjƒb†l.
A szakmai talƒlkoz† első napjaiban a kezel‚s gyakorlati r‚szleteinek kidolgozƒsƒn volt a
hangs‡ly. A szak‚rtők fel…lvizsgƒltƒk a WHO HIV/hepatitis koinfekci† klinikai protolljƒt, ‚s
megegyez‚sre jutottak, hogy egys‚gesˆteni kell a diganosztikai ‚s kezel‚si eljƒrƒsokat a
HIV/hepatitis koinfekci†t illetőleg: az alacsony eg‚szs‚g…gyi ellƒtottsƒg‡ ter…leteken
javˆtani kell a minős‚gi tesztek ‚s gy†gyszerek el‚rhetős‚g‚t, a diagn†zis
megƒllapˆtƒsƒhoz kevesebb klinikai indikƒtor protokolljƒt ˆrnƒk elő ‚s a kezel‚st a
vizsgƒlatban talƒlt vˆrus fajtƒjƒra alapoznƒk.
A kezel‚si protokoll a HCV vˆrus 2. vagy 3. genotˆpusƒval fertőz•tt szem‚lyekn‚l lesz
alkalmazhat†, mˆg a HCV 1. vagy 4. genotˆpussal fertőz•ttekn‚l - amely t•rzsek a
nehezen kezelhető csoportba esnek -, a kezelőorvos ‚s a pƒciens d•nthet majd a kezel‚s
menet‚ről. A HCV kezel‚s eredm‚nyek‚nt a vˆrusƒllomƒny cs•kkenhet, de s‡lyos
mell‚khatƒsokkal kell szƒmolni, mint p‚ldƒul a depresszi†.
A vilƒg hepatitis B vˆrus fertőz•ttjei k•z…l t•bb mint 350 milli† kr†nikus fertőz•tt a
legmagasabb kockƒzati csoportba tartozik. A HCV eset‚ben, ami szint‚n halƒlos lehet ‚s
nincs vakcina a gy†gyˆtƒsƒra, mƒr 170 milli†an fertőz•ttek ‚s ‚vente 3-4 milli† az ‡j
fertőz•ttek szƒma. Becsl‚sek szerint 40 milli† szem‚ly ‚l HIV fertőz•tts‚ggel napjainkban
‚s k•z…l…k 5 milli† 2004-ben fertőződ•tt meg.
HIV/AIDS kezelŠse az intravŠn•s k•bŽt‰szer-haszn•l‰k kˆrŠben
A HAART (highly active antiretroviral therapy, a.m.: hatƒkony akt…v antiretrovir•lis ter•pia)
a HIV/AIDS-szel ƒlőknek lehetősƒget ad, hogy nˆvelje a v•rhat€ ƒlettartamot, jav…tsa az
ƒletminősƒget ƒs ˆsztˆnzőleg hathat, hogy a HIV tesztelő ƒs kezelőhelyekkel felvegyƒk a
kapcsolatot. Ha ez megtˆrtƒnik, akkor a k•b…t€szer-f‚ggősƒg kezelƒsƒre is sor ker‚lhet.
A HIV fertőzˆtt intravƒn•s k•b…t€szer-haszn•l€kat gyakran kiz•rj•k a HIV ter•pi•b€l az
egy‚ttműkˆdƒsi kƒszsƒg hi•nya ƒs a komplik•ci€k lehetősƒge miatt. Kutat•sok azonban
azt mutatj•k, hogy a k•b…t€szer-haszn•l€k sz•m•ra ˆssze•ll…tott ter•pia hat•sos lehet.
A lisszaboni tal•lkoz€ m•sodik felƒben a szakƒrtők fel‚lvizsg•lt•k a WHO HIV/AIDS-szel
ƒlő intravƒn•s k•b…t€szer-haszn•l€k kezelƒsi protokollj•t.
Ind…tv•nyozt•k, hogy
 a mostanin•l tˆbb intravƒn•s k•b…t€szer-haszn•l€ ker‚ljˆn kezelƒsbe,
 a kezelt szemƒlyek szoci•lis ƒletkˆr‚lmƒnyit monitorozni kell,
 a kezelt szemƒlyek szoci•lis ell•t•s•t meg kell szervezni,
 a drog-konzult•ci€s helyek dolgozzanak egy‚tt a fertőző-beteg kˆzpontokkal.
A szakƒrtők javasolt•k tov•bb•, hogy a k•b…t€szer-haszn•l€k kezelƒsbe ker‚lƒsƒnek első
pontja a szubsztit†ci€s ter•pia legyen. Kijelentettƒk, hogy a vil•g tˆbb rƒgi€j•ban a
HAART alkalmaz•s•nak kezdőpontja a szubsztit†ci€s ter•pia, m…g vannak orsz•gok, ahol
azt hozz•k kifog•sul a HIV fertőzˆtt k•b…t€szer-haszn•l€k kezelƒsƒnek megkezdƒsƒre,
hogy nem alkalmaznak szubsztit†ci€s ter•pi•t.
A vil•gon, hozz•vetőleg 13,2 milli€ intravƒn•s k•b…t€szer-haszn•l€ ƒl ƒs a HIV fertőzˆttek
10%-a intravƒn•s k•b…t€szer-haszn•lattal fertőződˆtt meg. ■
Forr€s: EMCDDA sajt•k‚zlemƒny
Tov€bbi inform€ci•:
www.emcdda.int.eu
www.euro.who.int/aids

www.drogfokuszpont.hu
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