
EMLÉKEZTETŐ 

TŰCSERE SZOLGÁLTATÓK ÉVES SZAKMAI TALÁLKOZÓJA 

A tűcsere programban dolgozó szakemberek összehívására idén rendhagyó módón 

márciusban, közvetlenül a 2012. évre vonatkozó adatszolgáltatási időszak lezárása után 

került sor.  

Mivel 2012-ben, az új három éves pályázati ciklus következtében strukturális átalakulások 

voltak megfigyelhetőek a tűcsere programok körében – több új szolgáltató is indított tűcsere 

programot, emellett meg is szűntek/ limitált feltételekkel működtek szolgáltatások – az 

időpont és a találkozó elsődleges célja az volt, hogy a végleges tűcsere beszámoló 

elkészítése előtt a szervezetek szóban is kiegészíthessék a Nemzeti Drog Fókuszpont által 

összegyűjtött nyers adatokat, azok pontos és valid interpretálása végett, mintegy kontextust 

adva annak.  

Emellett adekvátnak tűnt a szakmai egyeztetés időpontjának módosítása, mivel az előző 

évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a korábban decemberben megrendezett találkozó 

során sok információt hoztak magukkal és osztottak meg szóban a szolgáltatók, azonban azt 

már visszamenőleg nem lehetett beépíteni sem a beszámolóba, sem az Éves Jelentésbe.  

Az előzetes tűcsere adatok mellett sor került még a 2012. évi HIV/HBV/HCV 

szűrővizsgálatok összesített előzetes adatinak bemutatására is, illetve az elmúlt évi vizsgálat 

adatgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatainak az adatszolgáltatókkal történő megvitatására is, 

hiszen közel minden szervezet, amely részt vett az Országos Epidemiológiai Központ által 

koordinált szűrőprogramban, képviseltette magát az összejövetelen.  

A találkozón részt vett két Romániából érkezett szakember is, akik gyakorlati szempontok 

szerint mutatták be azt, hogy náluk mi vezetett a HIV járványhoz az intravénás 

szerhasználók körében, emellett egyikük, az egyik legnagyobb bukaresti tűcsere program 

vezetője, elmondta, hogy ők milyen gyakorlati válaszlépéseket alkalmaztak a programjukban.  

A délutáni szekcióban a 2012. évi jogszabályi változások majd az előzetes lefoglalási adatok 

ismertetésére került sor, amely során a szolgáltatók és a Bűnügyi és Szakértői Kutató Intézet 

szakértője megvitatták az utcai nevek és a tényleges vegyületek közötti kapcsolódási 

pontokat, illetve információt cseréltek a szakterületeiken tapasztaltakról.  

A nap kiscsoportos majd közös diszkusszióval zárult, ahol minden szervezet – reflektálva a 

Nemzeti Drog Fókuszpontnak jelentett adataira – beszámolt az elmúlt évi forgalmával, 

működésével kapcsolatos tapasztalatairól, továbbá a klienskörükben és az injektált szerek 

tekintetében tapasztalt változásokról is nyújtottak információt.  

Az elhangzottakkal kapcsolatban bővebb információt ad:  

Tarján Anna <tarjan.anna@oek.antsz.hu>    ■ 
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