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ÚJ EMCDDA – EUROPOL ELEMZÉS: AZ AMFETAMIN PIAC ÁTTEKINTÉSE
A LEGÚJABB ELEMZÉS AZ AMFETAMIN-ELŐÁLLÍTÁS ÁTALAKULÁSÁRA HÍVJA FEL A FIGYELMET
EURÓPÁBAN

„Növekvő kapacitás és jobb módszerek jelentek meg az amfetamin
piacon” – áll az EMCDDA és az Europol legújabb közös elemzésében.
Az Amfetamin: Az Európai Unió kilátásai a globális környezetben
címet viselő kiadvány áttekinti az egyik legszélesebb körben használt
stimuláns kábítószer piacára jellemző sajátosságokat és az elmúlt évek
trendjeit.
A jelentés megállapítja, hogy az amfetamin elsősorban európai drog: itt
zajlik az előállítása és itt jellemző a fogyasztása is. Míg globálisan a
metamfetamin fogyasztása elterjedtebb, ma Európában a kokain mögött
ez a második leggyakrabban használt stimuláns. Egyes európai
országban – elsősorban az északi és a keleti országokban – a
kannabisz után az amfetamin a leggyakrabban fogyasztott kábítószer.
Az európai kábítószer-helyzetet monitorozó ügynökség szerint bár az amfetamin kisebb hangsúlyt
kap a médiában vagy a közpolitikákban mint a kannabisz, a kokain vagy a heroin, nem szabad
„másodrendű kérdésként” kezelni.
A kiadvány körbejárja az amfetamin-előállítás és prekurzorainak kérdéskörét, elénk tárja az
európai csempészetről összegyűjtött ismereteket és kitér a fogyasztói piacok bemutatására is. A
kötet az európai és a nemzetközi kezdeményezések ismertetésével zárul.
A kiadvány angol nyelven letölthető az EMCDDA honlapjáról.
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TŰCSERE SZOLGÁLTATÓK ÉVES SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
NEMZETI DROG FÓKUSZPONT – 2011. DECEMBER 8.

A hazai tűcsere szolgáltatók éves szakmai találkozójára 2011. december 8-án került
sor a Nemzeti Drog Fókuszpont szervezésében. Az összejövetelen szinte mindegyik
hazai tűcsere szolgáltatást végző szervezet képviseltette magát. Képviseltették
magukat továbbá olyan szervezetek is, amelyek egyelőre nem végeznek tűcserét,
azonban részt vesznek az intravénás kábítószer-használók körében végzett, fertőző
betegségek feltárására irányuló szűrőprogramban.
A találkozó első előadása során Tarján Anna, a Nemzeti
Drog Fókuszpont munkatársa mutatta be a 2010. évi tűcsere
és kliensforgalmi adatokat. Az előadás végén kitért az
EMCDDA és az ECDC friss riportjának legfontosabb
eredményeire is, amely a Romániában és Görögországban
2011-ben tapasztalt, az intravénás szerhasználattal
összefüggő új HIV-fertőzések számának növekedéséről
szólt, illetve egy körképet adott az új európai trendekről az
intravénás szerhasználati mintázatok és a fertőzöttségi
adatok tekintetében.

A találkozó után született
meg az EMCDDA
legfrissebb összeállítása a
HIV Romániában és
Görögországban történt
terjedéséről.

A nyitó előadást követő délelőtti szekció során a HIV/hepatitis B/hepatitis C szűrővizsgálatok és az
ezzel kapcsolatos tanácsadás témájában hangzottak el előadások. Első előadásában Dr. Dudás
Mária az Országos Epidemiológiai Központ által koordinált 2011-es, az intravénás szerhasználók
körében végzett HIV/HBV/HCV országos prevalencia vizsgálat legfőbb eredményeit mutatta be,
amelyet Tarján Anna egészített ki a vizsgálatból származó kockázati magatartásokra vonatkozó
elemzéssel. Egy következő előadás keretében Dr. Dudás Mária a 2012. évi folyamatosan elérhető
szűrővizsgálatokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ismertette.
A délelőtti szekció további két előadása a szűrővizsgálatot megelőző, illetve követő tanácsadáshoz
szolgált információval. Először Tresó Bálint és Dr. Barcsay Erzsébet mutatta be a fertőzések
pontos diagnosztizálásához szükséges tudnivalókat az egyes vírusokra lebontva (HIV/HBV/HCV),
továbbá a vérvizsgálathoz szükséges vizsgálatkérő lap egyes pontjainak átbeszélésére is sor
került. Ezt követően Dr. Telegdy László és Villert Edit a Szent László Kórház munkatársai a
hepatitis C fertőzött intravénás szerhasználók kezelésbe kerülésével kapcsolatosan vázoltak fel
gyakorlati információkat, illetve a szervezetek megismerhették a kezelhetőséggel és a kezeléssel
kapcsolatos általános tudnivalókat is.
A délutáni szekció előadásainak közös témája az új
pszichoaktív szerek voltak. Először Csesztregi Tamás, a
Bűnügyi Szakértői- és Kutatóintézet munkatársa mutatta be a
2011. évi lefoglalási adatok alapján, hogy mit is „rejtett a tasak”
az elmúlt évben, emellett külön elemzést készített arra nézve,
hogy a lefoglalt fecskendőkben milyen szereket milyen
arányban találtak. Ezt követően Péterfi Anna, a Nemzeti Drog
Fókuszpont munkatársa számolt be a találkozó előtt pár nappal
megszületett törvénymódosításokról, amely egyrészt 9 új pszichoaktív szer listára vételét vonta
maga után, továbbá egy olyan új jegyzék körvonalait határozta meg, amely a meglévő kábítószer
és pszichotróp jegyzékek mellett jön létre az új pszichoaktív anyagok szabályzása céljából.
A délutáni szekciót záró interaktív kerekasztal beszélgetést Csák Róbert előadása vezette be. A
Kék Pont Alapítvány munkatársa beszámolt a Kálvária téri tűcsere programjukban végzett 2011.

év végi kutatásukról, amely azt kívánta feltárni, hogy az elmúlt évben klienseik hány százaléka
váltott új szerekre, melyek ezek a szerek, illetve a szerváltó csoport hogyan jellemezhető.
A kerekasztal beszélgetés során ugyanezen kérdések mentén indult el a diszkusszió, azaz: 2011ben milyen új szerek jelentek meg a kliensek körében, hogyan alakultak a szerhasználati
mintázatok, mi jellemző ezekre a kliensekre, a programok számára milyen kihívásokat jelent az új
jelenség.
Az elhangozottakat követően a Nemzeti Drog Fókuszpont a szolgáltatók részéről felmerült igények
mentén két új adatgyűjtésre/ információcserére tett javaslatot 2012-re nézve:




Az éves adatgyűjtés mellett a negyedéves adatgyűjtés bevezetése.
A tűcsere szolgáltatók bevonása az EWS hazai hálózatába, és az információcsere
lehetőségének további fejlesztése.

A program végén bemutatásra került a Drogprevenciós Alapítvány Tűvé Tett (köz)Terek
elnevezésű programjáról készült „Égig érő…. tű” című film.
A találkozón elhangzott előadások és a találkozó összefoglalója letölthetők honlapunkról.
A találkozón elhangzottakról bővebb felvilágosítást ad: Tarján Anna <06-1-476-1100/2636>
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FÓKUSZBAN….
TŰCSERE FORGALMI ADATOK

2010-ben
országosan
504.251
steril
fecskendőt osztottak ki a hazai tűcsere
szervezetek, a begyűjtött fecskendők száma
333.468 volt. A becserélési arány 66%-os
volt. Egy intravénás szerhasználóra – a
teljes becsült intravénás szerhasználó
populációt alapul véve – 88 steril fecskendő
jutott a tárgyévben.
Tűcserét 2.810 fő vett igénybe 2010-ben,
29.688 alkalommal. A programok az
intravénás szerhasználók közel felét érték
el. Az összesített forgalmi adatok (osztott és
hozott fecskendők száma; kliensek és
kontaktok száma) több mint 90%-át
budapesti tűcsere programok jelentették.

Osztott fecskendők száma:

Kontaktok száma:

■ Budapest

■ Vidéki városok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DRUG PREVENTION AND INFORMATION PROGRAMME – ACTION GRANT
Az Európai Bizottság Drogprevenciós és Információs Programja (Drug Prevention and
Information Programme, technikai azonosító: JUST/2011-2012/AG) közzétette legújabb pályázati
lehetőségeit. A legalább két EU tagállamból származó szervezet együttműködését igénylő
pályázati felhívás kiemelt prioritásként kezeli a prevenció területéhez kapcsolódó bevált
gyakorlatok, a hepatitis C megelőzését támogató új módszerek, a sürgősségi ellátás adatgyűjtése,
az új pszichoaktív anyagok fogyasztási mintázati és a gazdasági elemzés területekhez kapcsolódó
pályázatokat.
A pályázatok leadási határideje: 2012. április 17.
A pályázati felhívás elérhető az Európai Bizottság honlapján.
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UT AZÁSI BESZÁM OLÓ LJ UBLJ ANÁBÓL

Correlation Network - ’Getting out of the margins…’
2011. december 12-15.

Bár sok tapasztalat és tudás áll rendelkezésre közösségi és szolgáltatói szinten a kábítószerprobléma és egyéb szociális problémák kezelésére vonatkozóan, ezeket felsőbb szinteken hozott
döntések, stratégiák, politikák mentén kell meghatározott keretek közé terelni. A Ljubljanában
tartott konferencia célja az volt, hogy összehozza a különböző szintű szakterületeket - gyakorlati
szakembereket, kutatókat, érdekképviseleti csoportokat, döntéshozókat - és körükben szakmaközi
dialógust kezdeményezzen, azért, hogy a problémákra megfelelő, hatékony és egymással
harmonizáló válaszok szülessenek mind stratégiai mind szolgáltatói szinten. A találkozón az
Európai Bizottság, illetve az EMCDDA képviselői is részt vettek annak érdekében, hogy a
stratégiai válaszlépések nemzetközi, európai szintű lehetőségeiről is érdemi diszkusszió
folyhasson.
A konferencia olyan módszerekre, stratégiákra fókuszált, amely a veszélyeztetett társadalmi
csoportok – kábítószer-fogyasztók, szex munkások, veszélyeztetett
fiatalok, bevándorlók, homoszexuálisok – egészségügyi és szociális
helyzetét javítja.
A találkozó egyik kiemelt szekciója az adatgyűjtésről és evaluációról
szólt, illetve annak hasznosságáról mind szolgáltatói, mind országos,
valamint nemzetközi szinten. A szekció egyik elnöke az EMCDDA
munkatársa volt, aki előadásában bemutatta azt, hogy ha egy
szervezet, egy ország standardizált módon (standard táblázatok; standard kérdőívek) gyűjti össze
évről évre egy program vagy beavatkozás adatait, és azokat rendszeresen trendelemzésnek
aláveti, akkor mintegy elvégzi az adott beavatkozás értékelését is. Az adatgyűjtés és értékelés
szolgáltatói szinten hasznos a hiányterületek, fejlesztendő tevékenységek azonosításához, illetve
annak megvizsgálásához, hogy – a megfigyelt trendek alapján – megvalósultak-e a beavatkozás
kitűzött céljai. Továbbá az adatok összesítése által igazolható a program látogatottsága és
hatékonysága is, például pályázatok benyújtása során.
Az elhangzott előadásokról bővebben olvashat a konferencia honlapján.
A találkozón elhangzottakról bővebb felvilágosítást ad: Tarján Anna <06-1-476-1100/2636>

■

NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR 2012
Időpont

Szervező

Cím

Helyszín

Információ

ReDNet

Drugs on the Internet:
emerging trends in Europe

Second Life:
virtuális
szeminárium

15:30-16:00
Vendég: Ulrick
Solberg
(EMCDDA)

ReDNet

The Ever-Changing World of
Psychoactive Drugs

Budapest,
Magyarország
Benczúr Hotel

A konferencia
oldala a ReDNet
honlapján

2012.február

8.

2012. március
12-13.

www.drogfokuszpont.hu

