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Elôszó
Húsz évvel ezelôtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy az interneten találhatunk segítséget a függôségünk megszüntetésére, ebbôl következôen arra sem gondoltunk,
hogy egyszer majd „személyes”, tartalommal teli kapcsolat alakulhat ki terapeuta és
kliens között az interneten. Vagyis talán kevesek mertek arra gondolni, hogy eljön
az idô, amikor azokhoz is eljut a segítség, akiknek személyesen nincs lehetôségük
addiktológushoz eljutni. Mára már az internet lehetôséget ad egy erre alapuló terápiára, még ha Európát vizsgálva a terápia világhálón történô mûvelése nem is túl
elterjedt a terapeuták körében.
Azonban mindenféleképpen itt az ideje, hogy foglalkozzunk ezzel az új irányzattal, és azzal, hogy jelen pillanatban az Unióban, milyen terápiás lehetôségek közül
lehet választani a szenvedélybetegség területén. Kik lehetnek az alanyai a kliensköröknek, és az addiktológia mely területén a legeredményesebb az internetes terápia
(e-therapy), illetve milyen jövôbeli célokat lehet megfogalmazni.
Valóban a kábítószer-fogyasztóknak felajánlott internetes beavatkozás a kezelési
lehetôségeknek színesedését, bôvülését jelenti:
• e l tudja érni azon fiatalok csoportját, akik kísérleti és problémás drogfogyasztók, akiket más csatornán keresztül amúgy nem lehet elérni.
• továbbá ez a speciális szolgáltatás lehetôséget teremt a terápiás megszólításra azok
számára is, akik vidéki térségekben élnek, ahol túl nagy távolságra van a drogkezelési központ, ezeket ráadásul gyakran nagyobb városokban helyezik el.
• egy gazdaságos, „költséghatékony” megoldása a szolgáltatásnyújtásnak fôként
azoknál a drogkezelô-központoknál, ahol nem tudnak nagy számban klienseket fogadni a korlátozott kapacitás és humán erôforrás hiánya miatt.
Mielôtt abba a helyzetbe kerülnénk, hogy végérvényesen felmérjük, elérhetjük-e ezeket a célokat vagy sem, elôször több bizonyítékra van szükségünk az új megközelítés
hatékonyságát illetôen.
Meg kell határoznunk a felmérések eredményei alapján ennek a beavatkozásnak a
legmegfelelôbb célcsoportját. Ha a jövôbeni bizonyítékok alátámasztják a ténymegállapításunkat, akkor az internetes kezelés képes lehet egy pótlólagos, széles skálájú, a használatot elkerülô, a drogproblémát csökkentô vagy a drogfüggôséget kezelô
addiktológiai beavatkozássá lenni.
Ez az áttekintés ad elôször bepillantást ebbe az újszerû megközelítésbe, miközben
lehetôsége van az olvasónak is eldönteni, vajon az internetes kezelés egy alkalmas
valóság tud-e lenni ezen a területen.
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Összefoglaló
Egészség és az internet
Az internetet nem kell bemutatni. A használata erôteljesen növekedett az elmúlt 10
évben Európában. A használók köre felölel minden generációt: kamaszokat, gyerekeket, felnôtteket. Az európaiak egyre inkább használják az internetet információszerzés céljából, üzleteikhez, vásárláshoz, vagy csak tisztán a szórakozásért.
Mostanára, az internet kinôtte magát, mint egy kulcs kommunikációs és információs csatorna a közegészségügy területén. A központi információs bázison túl is számos olyan oldal van, amelyek egészségügyi információkat adnak. Olyan weboldalak
is szép számmal léteznek, amelyek klinikai jelentkezéseket tartalmaznak, melyek
jellemezôen több komplex interaktív, egészségügyi beavatkozási programokat ajánlanak mentálhigiénés és motivációs problémák kezelésére, depresszió, pánik betegségekre, dohányzás és alkohol használattal kapcsolatos problémákra.
A drog területen dolgozó szakemberek már felismerték az internetes programok alkalmazhatóságát a kezelésben is. Jelentôs célközönsége van az ilyen jellegû beavatkozásoknak.
A drogkezelés igénye és szükségessége nôt az EU-ban különösen a fiatal
kannabiszhasználók és a szociális drogfogyasztók között. Ezek az emberek talán „betegnek” érzik magukat a hagyományos kezelésben, ami általában az intravénás drogfogyasztókra szakosodott.
Az internetes kezelési beavatkozásokba – ebben a dokumentumban az „IKB”-nak
nevezett - való betekintés a célja ennek az ismertetônek különös figyelemmel azokra az internetes addiktológiai beavatkozásokra, melyeket az EU-ban fejlesztettek ki
kannabiszhasználati zavarok kezelésére.

Az Internetes Kezelési Beavatkozás (IKB) meghatározása
Az áttekintés célja, hogy az internetes kezelési beavatkozást, mint egy szolgáltatást
vegye számításba, ahogy azok elkülönülnek más általános droggal kapcsolatos weboldalaktól és ezen oldalak speciális és koncepcionális fogalmi háttérrel, meghatározott idôkerettel ajánlanak drogkezelést, beavatkozást.
Azok a programok, amelyeket ebben a jelentésben azonosítunk, az internetes
addiktológiai tanácsadásnak eredményében lényegesek lesznek a kutatás és szakirodalom területén, egyúttal összesítjük is az EMCDDA Reitox nemzetközi rendszerében
jelenlévô ilyen típusú programokat.
Több internetes kezelési beavatkozást (IKB) is találtunk, melyek kannabisz, kokain és
„diszkó drogokat” (pl. ecstasy) használóknak szóltak. Négyet ezek közül részletesen
bemutatunk ebben az ismertetôben.
A programok közül három tanácsadóval vezetett, egy pedig teljesen automatizált,
önsegítô program. Mind a négy IKB célcsoportja a fiatalok és a kamaszok.
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A programok hatásosságának kiértékelése, mérése csak egy program esetében volt elvárás („Quit the shit” (QTS) Németországból). A QTS egy véletlenszerûen ellenôrzött
vizsgálat által konkrét számokkal mutatta be munkájának eredményességét. A hatékonysági vizsgálat mennyiségi adatokkal történt, ami jelentôségteljes hatékonysági
formája a kutatásnak. A résztvevôknek 32%-a jelentette, hogy absztinens volt a QTS
program kitöltése után, míg az adatok megmutatták a megtartó arányt - annak az
arányát, hogy mennyi kliens töltötte ki a programot, 42%-ból 72%-ot tudott elérni. A
második program egy önsegítô program Hollandiában, amelyet jelenleg is folyamatosan értékelnek, és ami alapja egy modellnek, ami már mutatott eredményeket alkohollal kapcsolatos problémákat gyanítva, ezért ez a modell lehetne pozitív hatással
a droggal kapcsolatos problémák kezelésére is. A két említett program a tanulmány
készültekor nem volt még kiértékelve, analizálva az elérhetôsége, ámbár mindkét
kiértékelés hamarosan publikálva lesz.

Az IKB fejlettsége és lehetséges elônye
A bizonyíték jelenleg messze van még attól, ami elegendô lenne ahhoz, hogy egy
végleges következtetést le tudjunk vonni az IKB hatékonyságát, hatásosságát tekintve,
továbbá, hogy eldöntsük, kik lehetnek e terület célcsoportjai. Mindazonáltal ez a kis
tanulmány a fenti okok miatt mégis megjelenik az EMCDDA Bepillantás sorozatában.
Szakértôk, döntéshozók és az európai nyilvánosság képes hasznára lenni több információt adni ennek az új megközelítésnek ebben a formában.
Ennek ellenére szükség van további vizsgálatokra és kiértékelésekre az IKB létjogosultságához. Az elérhetô adatok ígéretesnek mutatják az eredményességet és további
kutatásokat és fejlôdéseket ígérnek az EU-ban. Az IKB-nak az ereje abból áll, hogy
potenciálisan alacsony költséggel mûködik az önsegítô programoknál, viszonylag kényelmesen lehet átadni, lefordítni helyi sajátosságoknak megfelelôvé tenni az EU más
tagállamai számára is.
Továbbá nagyon vonzóak az IKB az elsô kezelést keresôk körében, fôleg a fiatalok és kamaszok körében népszerûek ezek a programok (elsô alkalmas kezelést
igénybevevô kliensek voltak 78%-ban akik a Quiz the shit program kiértékelésében
kliensként megjelentek)
Ez a publikáció a munka haladásáról számol be, és felkéri a klinikusokat és kutatókat,
hogy fejlesszenek alkalmazásokat a továbbiakban, ahogy azt a lenti leírás is teszi,
ráfordítva a figyelmet a gondos értékelésre ezen a színtéren.
A korlátai ellenére is ennek a tanulmánynak az eredményei felvetik, hogy az internetes kezelési beavatkozás (IKB) bizonyíthatja, hogy ez egy olyan hasznos lehetôség,
amellyel el lehet érni olyan problémás drogfogyasztó rétegeket, akiket gyakran nem
érnek el a hagyományos megközelítéseken keresztül. A megközelítésnek van még
egy olyan ígérete is, hogy nagyon alacsony áron lehet országok és nyelvek között
átvenni, mivel egy közös technológiát és médiumot használ: az internetet.
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1. Fejezet
Háttér

1. fejezet: Háttér
Az internet, mint az egészségügyi információk interaktív csatornája
Az internet az európai állampolgárok többségének a napi életében fontos szerepet játszik. 2008 márciusában az európai uniós népesség körülbelül 60 százaléka használta
az internetet, ami több mint 290 millió webhasznalót jelent. 2007 végéig Norvégia
és a Hollandia népessége (körülbelül 88 százalékkal) elsô és második helyen állnak
az internetes használat globális ranglistáján. (http://www.internetworldstats.com). Az
elmúlt két évtizedet látván az internet látványosan megnôtt mind népszerûségben
és hozzáférhetôségben is. Például Németországban 1997-tôl 2007-ig a népességen
belüli internet-felhasználók aránya hozzávetôleg 6 százalékról 60 százalékra nôtt, a
legaktívabb felhasználok a serdülôk és fiatal felnôttek voltak (14–29 éves korosztály)
(van Eimeren és Frees, 2007).
A fiatal népesség teszi ki az internethasználók többségét, és a fô ok, amiért használják ezt a csatornát, a szórakozás. Egy másik jelentôs oka az internethasználatnak
az informácoió szerzés (van Eimeren és Frees, 2007). Andreassen és munkatársai
2007-es kutatása alapján (7 európai országban végezték a kutatást) kiderült, hogy az
internethasználók 53%-a használja az e-egészségügyi szolgáltatásokat, amiket nagyon fontosnak tartanak. Több mint 27 % használt már önsegítô programot, 30%-nak
volt már valamilyen szakemberrel kapcsolata interneten keresztül, és 71% használta
tudatosan egészségügyi kérdésekre az internetet. Andreassen azt is megfigyelte, hogy
az e-egészségyügyi szolgáltatásokat igénybevevôk közel 30%-a került interakcióba
szakemberrel interneten keresztül, 7%-a csak az interneten megszerzett információk
után lépett kapcsolatba személyesen az orvosával.

Bizalom
Egy jelentôs kutatás arra törekedett, hogy az egészségügyi információ forrásaként elemezze az Internetet (e.g. Morahan-Martin, 2004). A ténymegállapítások különbözô
betekintéseket nyújtottak. Egy tanulmány az állítja, hogy több páciens keres információt online mielôtt beszélne az orvosával, (Hesse és mások., 2005). Egy másik felveti,
hogy létezhet egy közvetlen pozitív kapcsolat az Internethasználat és a szubjektív
egészség között (Wangberg és mtsai. (2007)).
Néhány ténymegállapítás megmutatja, hogy névtelenséget és bizalmat ítélik meg legfontosabb tényezôként az Interten-felhasználók, amikor egészségügyi szakértôhöz
akarnak eljutni. Andreassen és mások (2007) megfigyelték, hogy amíg Internet-felhasználók 30 százalékának már volt kapcsolata egészségügyi szakértôkkel, addig
csak 7 százalék lépett kapcsolatba a saját személyes háziorvosával ezen a médiumon
keresztül. Hasonló felfedezéseket jelentett Dumitru és mtsai. (2007), akik kutatásai
hasonló tényeket jelentettek: 54 százaléka az Internet-felhasználóknak került kapcsolatba egészségügyi szakértôkkel, olyanokkal, akikkel nem találkoztak szemtôl szembe, amíg csak ezen felhasználók 10 százaléka volt, aki valaha is kapcsolatba került
saját háziorvosával az Interneten keresztül. A megkérdezettek 82%-a a következô indokokat adta arra kérdésre, miért nem lépett kapcsolatba Interneten keresztül a saját
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háziorvosával: aggodalom, a bizalom és a személyes találkozás elônyben részesítése
miatt. A bizalom és/vagy a névtelenség fontos szerepet játszanak, mikor kapcsolatba
akarnak lépni egészségszakértôkkel az interneten keresztül. Ebbôl következhet, hogy
az Internethasználóknak ezek lehetnek a legfontosabb szempontjaik egészségügyi
internetes szolgáltatások igénybevételénél.

A beavatkozások elérhetôsége és elterjedtsége
A megelôzô és beavatkozó programok számára egy nagyon jó, új csatorna az internet,
mivel széles körben elterjedt. A felhasználók ezeket a programokat bármikor elérhetik,
amikor az számukra a legalkalmasabb, ezáltal egyre nagyobb internetes populációval
tudunk találkozni, egyre szélesebb kör tud megszólalni, vagy megszólítani. Akár olyan
réteghez is eljuthatunk, akiknek pillanatnyilag még nincsen semmilyen addiktológiai
problémája. További elônye, hogy azok a lehetséges kliensek, akik fizikailag mozgáskorlátozottak, vagy elszigetelt területen, környezetben élnek, azok is könnyen elérhetik
ezeket a programokat, mert nem számít a távolság. A keresztfertôzés szempontját figyelembe véve szintén az e-therapy elônyének mondhatjuk, hogy az nem terjed ezen
a módon. Az anonimitás az ártalomcsökkentés szempontjából kevésbé stigmatizálja
a klienst. A programok ingyenessége, valamint a kevésbé formális kommunikáció az
amúgy merev egészségügyi rendszert az internet segítségével sokkal szimpatikusabbá
teszi, melynek következménye, hogy szélesebb körben veszik igénybe azt. Az internetes lelki programok eredményessége és hatékonysága azzal is magyarázható, hogy
egy újfajta eszközt jelent azok számára, akik amúgy nehezen, vagy egyáltalán nem
tudnának ilyen jellegû szolgáltatáshoz jutni. Azonban nem csak a fentebb felsorolt
tényezôk teszik vonzóvá és elterjedtebbé az internetes egészségügyi tanácsadást. További vonzerô lehet még: otthoni, biztonságos környezetben elérhetô; idômegtakarítás;
gyors elérhetôség; privát, diszkrét és földrajzi elhelyezkedéstôl független.
Ezek közül az általános tényezôk közül nem minden internetes beavatkozásra vonatkozhat, de az internet még mindig képes arra, hogy egy erôs médiumként jelenjen
meg még akkor is, ha csak néhány elônyét mutatja meg. Például az internet egyetemessége, ha egy társadalmilag jól integrált személy használja, aki nem él távoli
területen, de vonakodik a hagyományos terápiát igénybe venni, neki szintén vonzó
lehet az internetes tanácsadás. Még akkor is, ha a programot fizetô szolgáltatást ajánl
és nem teljesen anonim. Ez még mindig az általános elônyök (hozzáférhetôség, interaktivitás, stb.) közül az internetes tanácsadás felé vonzza ôt.

Internetes kezelési beavatkozás cigaretta, alkohol és pszichiátriai
zavarok esetében
Mivel az internetes egészségügyi szolgáltatás a fentebb felsorolt elônyökkel jár, számos
különféle beavatkozásra fejlesztettek ki megoldásokat pl. krónikus fejfájásra (Devineni
és Blanchard, 2004), depressziós tünetekre (Warmerdam és mtsai., 2007) gyermekkori
szorongásokra (Spence és mtsai.), pánikbetegségekre (Klein és mások., 2006; Shandley
és mtsai., 2008) nyilvános beszédektôl való félelemre (Botella és mtsai., 2008)). Továb-
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bá a csontritkulásból fakadó törések kockázatának csökkentése nôknél (Drieling, Ma és
Stafford, 2007) táplálkozási tanácsadás esetén (Oeneme, Brug és Lechner, 2001). Sok
internetes tanácsadás a dohányázásról való leszoktatás és az alkoholfogyasztás problémáiban segít (Walters, Wright és Shegog, 2006; Riper és mtsai., 2007; Blankers és mtsai.,
2007; Copeland és Martin, 2004). Noha ezek a programok meglehetôsen különböznek
egymástól - a saját design, idôtartam, a kommunikációs eszközök és módszerek a szállítást illetôen stb. A legtöbb internetes tanácsadás alapja a kognitív viselkedési terápia
(CBT) és a pszicho-oktatás. A legtöbbjük már bizonyította hatékonyságát.
Kutatások támasztják alá, hogy az internetes tanácsadás kifejezetten alkohollal kapcsolatos zavarok esetén képes elérni olyan célcsoportot, amit egyébként a hagyományos tanácsadás nem (Postel és mtsai., 2005; Lieberman és Huang, 2008). Lieberman
(2005) összehasonlított egy internetes kezelési beavatkozások használt mintázatot
egy hagyományos tanácsadás mintázattal (Miller és Tonigan, 1996; Project MATCH
Research Group, 1997), és a következôket találta: magasabb volt a nôk száma, de
a korcsoport terén és az iskolázottságban megegyezô volt mindkét csoport. Az internetes kezelési beavatkozás használók között a foglalkoztatottak száma magasabb
volt, mint a hagyományos csoportnál. Bár a csoportok összehasonlíthatósága limitált,
mégis azt mondhatjuk, hogy a nôk és a foglalkoztatottak könnyebben elérhetôk internetes csatornákon keresztül, mint hagyományos tanácsadásban. Mivel ez egy fejlôdô
terület, még nem igazán beszélhetünk, és nagyon ritka is az ilyen jellegû programok
értékelése és nyomon követése.
A kanadai Kutató Csoport Farvolden vizsgálatán dolgozik a „használata és hatékonysága egy internetes önsegítô kognitív viselkedésterápia programnak pánikbetegségnél”, kijelentette, hogy „kevés adat áll rendelkezésre a használati mintáknak és hatékonyságának a szabadon elérhetô internetes tanácsadás keretében egy kontrollált
vizsgálatban. „(Farvolden és mtsai., 2005). Összpontosító szélesebb témakört a kutatás, Ritterband idézi az International Society of Internet Beavatkozás rámutatva,
hogy „A 2006-ban több mint 25 randomizált, kontrollált vizsgálatok során az internet
alapú pszichiátriai beavatkozásokat.” Míg a tervezett internetes egészségügyi beavatkozások általában nagyon jól érvényesíteni, csak a közelmúltban vált a hatékonyság
alaposabb aspektusa programok (Ritterband és mtsai., 2006).
A kutatás egyik szélesebb témakörére koncentrálva, Ritterband az International Society
of Internet Interventions-t idézi, rámutatva arra, hogy „2006 elejét tekintve, több mint 25
véletlenszerû, kontrolált, vizsgálata volt az internetes lelki tanácsadásnak.” Míg az internetes egészségügyi tanácsadás megvalósíthatósága jó értékelést kapott, csak nemrégiben
vált a hatékonysága lefektetett szemponttá a programokban (Ritterband, 2006).
1995 és 2004 augusztusa között 19 olyan áttekintô tanulmány készült, amelyik internetes tanácsadást, mint önálló programot ajánlott a dohányzás megelôzésére és
a leszokásra. Ezek a tanulmányok nagy mértékben eltértek a módszertanaikban, az
elemzéseikben abban, amit jellemzôjükként ki akartak emelni: az utógondozásban, és
a leszokás mérhetôségében. A kutatások majdnem fele (47%)-a jelzett vissza sikeres
eredményekrôl. Néhány mintázat kiemelkedett, ami pozitív eredményekhez vezetett.
Ilyenek voltak például: a téma, a dizájn, és a beavatkozás jellemzôi. Az elsôgenerációs
forma - ahol a résztvevôknek számítógép által összefoglalt visszajelzést adtak - volt
a leginkább sikeresnek mondott. A tanulmányt áttekintôk szerint szükség van olyan
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tanulmányokra, amelyek megmutatják a személyre szabott terápiát, hogy melyik betegnek, milyen típusú program lesz megfelelô - pl. gyógyszerészeti és/vagy viselkedési
lehetôségek tudják a leszokást kiváltani (Walters, Wright és Shegog, 2006).
Ha megnézzük Riper és mtsai. (2007) tanulmányát, melyben a problémás ivók egy
csoportját vizsgálták, akkor pontosan ez a kérdés vetôdik fel: milyen típusú klienseknek
lehet a legnagyobb haszna az ilyen beavatkozásoknál? Az ilyen beavatkozást vizsgáló
tanulmány szerint a „Fogyassz kevesebb alkoholt” (drinking less) önsegítô program,
ami ingyenesen hozzáférhetô volt, interaktív, terapeuta nélküli, problémás ivóknak
szólt, akik szerették volna csökkenteni az alkoholfogyasztásukat. Maga a program
kognitív -viselkedés és önkontroll alapelvein mûködött. Ezen kutatás 261 különbözô
véletlenszerûen kiválasztott résztvevôt elemzett, annak fényében, hogy az eredményesség szempontjából mennyire számít a nemük, iskolázottságuk, számítógépes ismeretük, megelôzô terápiás kezelések, és az ô elvárásuk. Látszólag úgy tûnt, a nôk és a magasabban iskolázottak számára elônyösebb a „drinking less”-féle megelôzés, azonban
a kezelés végeredményét illetôen a megfigyelt paramétereknek nem volt jelentôségük.
Ez a megelôzés ezért volt megfelelô a problémás ivók egy heterogén csoportjának.
Cochrane Back Review Group irodalmi kutatási eredményei javasolnak 14 RCT internetes lelki problémákkal foglalkozó tanácsadó program alapján. Bár ezek a tanulmányok általában alacsony szinvonalúak voltak és arra jutottak, hogy az e-terápia
igéretesnek tûnhet, de nem voltak meggyôzô bizonyítékok.
A végsô következtetés, hogy az e-terápia ígéretesnek tûnik, de ki kell fejleszteni, vagy megtalálni a módját, hogy hogyan lehet mérni a hatékonyságát, és értékelni ezeket a programokat.

Internetes kezelési beavatkozás az illegális drogoknál
Kevesebb, mint 10 éve kezdôdtek az alkohol és dohányzás leszokására kialakult
internetes kezelési programok (lásd az 1. ábrát). Ahogy az elôzôekben láthattuk, a
hatékonyság és értékelés vizsgálata lassan fejlôdik, mint ahogy az is, hogy ezekbôl
következtetni lehessen arra, hogy a kutatások segítségével meghatározhatnánk az interneten fellelt és megtalálható beavatkozások közül melyeket, milyen típusú lehetséges klienskörnek ajánljuk. Mivel ez a terület – a legális drogok világhálón történô
kezelése - ilyen korai szakaszban tart, az illegális drogokra való kezelésrôl következtetéseket még nem tudunk levonni. Amit tehetünk, hogy a szakirodalmakban tanulmányozzuk, az addikció kialakulásában illetve kezelésében milyen hasonló folyamatokat lehet találni az illegális és a legális drogok vonatkozásában. Szükségszerûen az
illegális drogproblémákkal jelentkezô internetes tanácsadást igénybevevô fogyasztóknál is ki kell alakítani egy kutatási módszertant, amely összehasonlítható lenne a
legális szerfogyasztók ugyanilyen jellegû kezelésével.
Az internet, mint elérési csatorna nagyban tudja segíteni a rejtett populációhoz való
utat, mivel az illegális droghasználók többsége internetet felhasználó (Cunningham
és mtsai., 2005). Epidemiológia adatok kimutatták, hogy a kannabiszhasználók és
„party drog” ( kokain, extasy stb.) használók magas számban internet felhasználók,
ami újabb okot ad ezen terület szakmai fejlôdésének szükésegességére, hogy támogatott, egyéni esetkezelésben is részt tudjon venni ezen célcsoport, és elérhetô legyen
számukra az IKB (Copeland és Martin, 2004).
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1. ábra: Példa az alkohollal foglalkozó honlapra Hollandiában
Forrás: Trimbos Institute (http://www.drinktest.nl)

2003 és 2006 között Európában a 15-64 éves korosztály átlagosan 22%-a használt kannabiszt legalább egyszer az életben (életprevalencia) a jelentések szerint,
így az illegális anyagok közül a kannabisz a leggyakrabban használt szer Európában
(EMCDDA, 2008). Németországban a 18-24 éves népesség 17%-a számolt be a jelentések szerint arról, hogy fogyasztott kannabiszt az elmúlt 12 hónapban, ugyanezen korcsoport több, mint egyharmada (39%) használt már kannabiszt legalább egyszer életében. Ezen felül, a becslések szerint 7,5 millió európai fiatal (15-34 évesek)
próbálta az ecstasyt, és feltételezhetô, hogy körülbelül két millió európai használt
kokaint az elmúlt hónapban.
Míg az EMCDDA Statisztikai Közlönyének (EMCDDA, 2008b) legfrissebb adatai szerint az új kezelési igények továbbra is elsôsorban a heroinkezelést preferálják, addig
az általuk gondozott beszámolók szerint 2002-2006 között a kezelési igény megduplázódott a kannabisz, és majdnem megkétszerezôdött a kokainkezelés esetén is,
viszont a kereslet a heroinkezelés esetében 25%-kal csökkent. Minden ötödik (21%),
az összes új kezelési igényt tekintve pedig a jelentkezôk 28%-a esetében a kannabisz
mint elsôdleges kábítószer jelent meg. Az EMCDDA adatai szerint szinte valamennyi
kannabiszt fogyasztó kliens 20 éves kora elôtt kezdte el a kábítószert használni. Ezen
kívül számos fiatal problémás kannabiszhasználónál a külsô kezelés valószínûsége
nem áll fenn, mivel azok vonakodnak a hagyományos kezelési központoktól, amelyek fôként felnôttorientált és opiátorientált szolgáltatásokat nyújtanak. Meg kell jegyezni, hogy jelenleg Európában a fiatal, serdülôkorú kannabiszhasználók kezelési
szolgáltatásának egy általános hiánya van jelen (EMCDDA, 2008A).
Éppen ezért a fiatal populációt célzó prevenciós programoknak, az ártalomcsökkentésnek nagy jelentôsége van az internetes csatornákon keresztül. A drogkezelés
az interneten keresztül azonban még kevésbé közismert és elfogadott. A jövôbeli
lehetôségeknél ezért ennek a területnek nagy figyelmet kell adni. (Copeland és Martin, 2004).
Ennek a tanulmánynak a célja, hogy áttekintést adjon a legmodernebb internetes kezelési beavatkozásról az Európai Unióban. A tanulmány felsorolja az EU-tagállamok
által az EMCDDA Reitox nemzeti kapcsolattartó pontjain keresztül jelentett meglévô
internetes addiktológia beavatkozások listáját. Bemutatva azon weboladalakat, melyek különbözô internetes addiktológiai kezeléseket szolgáltatnak számos részletes példán keresztül. Az „internetes kezelési beavatkozás” kifejezést már korábban
egyértelmûvé tette ez a tanulmány annak érdekében, hogy specifikálja, valójában
mi is tekinthetô kezelési beavatkozásnak ebben az áttekintésben. Azok a programok,
amelyeket jó gyakorlatként meg lehet jelölni, részletesen leírjuk. A leírás tartalmazza
a designjukat, koncepciójukat, a megvalósításuk módjának ismertetését, valamint a
célcsoportjaikat és elméleti hátterüket. Minden kapcsolódó tanulmányt, illetve minden létezô értékelés eredményét bemutatjuk. Analizáljuk továbbá az internetes kezelési beavatkozásoknak lehetséges jövôbeli kiterjesztéseit, valamint különbségeiket és
hasonlóságaikat. Végül levonjuk a következtetéseket az internetes kezelési beavatkozás felügyeletének fejlesztési lehetôségeirôl az Európai Unióban.
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2. fejezet: Módszertan
Az internetes kezelési beavatkozás (IKB) meghatározása
Sok különbözô drogokkal kapcsolatos honlap létezik: információs, tanácsadásra fókuszáló, önsegítô tesztes, telefonos / e-mailes / csevegés útján történô tanácsadás stb.
Tehát szükségszerû egy tiszta, egyértelmû definició az internetes kezelési beavatkozás jelentésérôl. Csak a saját területünkre koncentrálva kiválasztunk néhányat ezek
közül a honlapok közül kicsit alaposabb megismerésük érdekében.
Ennek a tanulmánynak a célja, hogy az internetes kezelési beavatkozást úgy tudjuk
definiálni mint: „Egy alaposan kidolgozott vagy átvett, strukturált szenvedélybetegségre fókuszált kezelés és/vagy beavatkozás, mely internetes csatornán keresztül,
speciális, a területnek megfelelô weboldalak alapján érhetô el a célcsoport számára.
Ezen oldalak rendelkeznek speciális és koncepcionális fogalmi háttérrel, meghatározott idôkerettel, és a kezelést tekintve az a hagyományos terápiás lehetôségekkel
összeegyeztethetô.” Természetesen ez a jelentés is szélesebb körû áttekintést nyújt, és
rövid leírást ad a meglévô weboladalakról, melyek különbözô internetes addiktológiai
kezeléseket szolgáltatnak.
Meg kell jegyeznünk mit értünk a „Beavatkozás” szó használata alatt. A ‘kezelési
beavatkozás’ mást jelent, mint a hosszú távú kezelési felfogás, azonban mindkettô
tömörebb és célzottan megközelített tevékenység, melyeknek strukturált, megelôzô
kimenetele van.
Bemutatjuk, hogy ez a definicó a gyakorlatban hogyan jelenik meg két példája keresztül. Illusztrációnkban a szolgáltatások szempontjából IKB-ban nem hasznosnak
vélt két példát hozunk. Az egyszeri interneten keresztül történô tanácsadói szolgáltatás, még ha a tanácsadó képes többszöri kapcsolatot létesíteni is a klinssel, nem
tekinthetô IKB-nak, mert hiányzik belôle az IKB-nál lényeges koncepció, idôbeosztás
és szerkezet. A második példa lehetne a dohányzás abbahagyására irányuló vagy
alkoholfogyasztással kapcsolatos programok. Ezek nem szerepelnek ebben az áttekintésben, mert azok legális szerek, nem pedig illegális kábítószerek (habár néhányat
röviden megemlítünk az egyéb kezelési beavatkozásoknál). Az ilyen beavatkozásokra példákat a második fejezetben mutatunk be.

A „honlap” és a „program” megkülönböztetése
Ebben a szóhasználatban a „program” terminus utal az internetes kezelési beavatkozásra. Az interneten fellelhetô programok leginkább adott honlapokba vannak beágyazva, rövid leírással a program használatról és az azt müködtetô szervezetrôl,
emellett néhány háttérinformációt is tartalmaz az egyes internetes kezelési beavatkozásokról, melyek aztán elkülönülve használhatók az adott honlapon.
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Az adatgyûjtés alkalmazott módszerei
Reitox hálózat felmérése
A tanulmány szerzôi az EMCDDA saját hálózatán belül kezdték el a kutatást, hogy
feltérképezzék, milyen ellenôrzött infromációkat lehet összegyûjteni szenvedélybetegeknek szóló internetes kezelési beavatkozást végzô honlapokról, melyek az EU
tagállamaiban és más, a Reitox hálozatba jelentô országokban léteznek.
Harminc nemzeti drog fókuszponttal (NFP) vették fel a kapcsolatot e-mailen1. A megkeresô
levélben a kutatók elmagyarázaták az áttekintés célját, ismertették az internetes kezelési
beavatkozás fent leírt meghatározását. A címzetteket megkértük, hogy írják le a saját országukban az internetes kezelési beavatkozásra vonatkozó jellemzôket. Ahhoz, hogy ös�szehasonlítható adatokat lehessen gyûjteni minden Reitox nemzeti drog fókuszpontból,
a kutatók egy PDF kérdôívet csatoltak az e-mailhez, amelyet elektronikusan lehetett
kitölteni. A kérdôíven a következôk szerepeltek:
„Ismer-e az Ön EU-tagországában, illetôleg a Reitox hálozatán belül internetes kezelési beavatkozást (honlapokat, melyek ajánlanak internetes kezelési beavatkozást)?”
A nemzeti drog fókuszpontokat megkértük, amennyiben ismertek ilyen honlapokat,
szolgáltassanak alapinformációkat a programról (a program neve, URL-je, indulási
éve, célcsoportja, kapcsolattartó személy, stb)
A NFP-k kéthetes határidôt kaptak a válaszadásra. A határidô lejárta után a választ
nem adóknak emlékeztetô e-maileket küldtek. A harmadik emlékeztetô e-mail kiküldésére már mindenféle melléklet nélkül került sor, kikerülve azt, hogy az e-mailt
spamként kezeljék. Az NFP felmérésre 2008. április közepétôl június közepéig került sor.
Irodalom és internetes kutatás
Az NFP felmérés ideje alatt párhuzamos kutatást is végeztek felhasználva a jól ismert
adatbázisokat (PubMed, ISI Web of Knowledge) és az internetes keresôket (Google)
a releváns tanulmányok, programok és weboldalak felkutatására. A kereséshez a
következô kifejezéseket használták: internetes, online, kezelés, program, kábítószer,
kokain, kannabisz.
Ezen felül az NFP által készített a Nemzeti jelentésben megjelölt honlapokat is megemlítették. A talált weboldalakat tovább elemezték abból a szempontból, hogy melyek felelnek meg a mi programdefiníciónknak.

Az NFP-k száma eredetileg az EU-tagállamban (27), a két tagjelölt ország (Törökország, Horvátország) és a Reitox-tag
Norvégia. Az Európai Bizottság Fókusz pontja nem szerepelt felmérésünkben.

1
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A programok elemzése
Az NFP-k által jelentett programokkal és honlapokkal - beleértve azokat, melyek az internetes és az irodalmi kutatások által lettek feltárva, és vélhetôen relevánsak - felvették
a kapcsolatot további információkért. A további információk beszerzése ugyanazzal a
technikával történt, mint ahogyan az NFP felmérést készítették.
E-mailben küldtek egy csatolt PDF kérdôívet, kérve a további tájékoztatást a program
kezdési idôpontjáról, a célcsoportról, a már létezô értékelésekrôl, éves jelentésekrôl
stb. Ha a végén úgy ítélték meg a programról a részletes leírás alapján, hogy módszertana és tartalma szempontjából megfelel az internetes kezelési beavatkozás kritériumainak, akkor a személyes kapcsolatfelvételt követôen a szükséges, részletesebb
leíráson keresztül megvizsgálták a program felépítését és elméleti hátterét.
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3. fejezet: Az internetes kezelési beavatkozások bemutatása
Ez a fejezet tartalmazza az információkat az internetes kezelési beavatkozásokról (IKB)
amelyet a 2. fejezetben leírtak alapján a kutatás során összegyûjtöttek. A nemzeti drog
fókuszpontok (NFP) által szolgáltatott információk alapján mutatjuk be az áttekintést. .
az internetes kezelési beavatkozás meghatározását követve négy érvényes programot
választottak ki, melyek részletes bemutatásra kerülnek, kiegészítve egy tömör leírással
számos további weboldalaknak, melyek nem feleltek meg a megadott feltételeknek.
A 30 NFP-ból, melyekkel kapcsolatba kerültek, 26 érvényes válasz érkezett (válaszadási
arány: 87%). Négy ország nem válaszolt a felmérésre (Spanyolország, Málta, Norvégia
és Írország). Hat ország (Németország, Dánia, Hollandia, Lengyelország, Finnország
és a Cseh Köztársaság) megemlitettte, hogy ismert interneset addiktológiai tanácsadás
oldalakat, és a benyújtott adatok közül egy vagy több ismert internetes addiktológia
tanácsadásokat mint beavatkozásokat (1. táblázat).
1. táblázat: Válaszadó NFP-k és válaszok a létezô IKB-ról
Tagállamok

Intézmények, Szervezetek

Név

Létezô IKB

Belgium

Scientific Institute of Public Health

Marc Roelands

NEM

Bulgaria

National Focal Point on
Drugs and Drug Addiction

Momtchil Vassilev

NEM

Csehország

National Focal Point on
Drugs and Drug Addiction

Barbora Orlikova

IGEN

Dánia

National Board Of Health

Maria Winther Koch

IGEN

Németország

DBDD c/o IFT München

Tim Pfeiffer-Gerschel

IGEN

Észtország

National Institute for
Health Development

Kaire Vals

NEM

University Mental Health
Research Institute

Manina Terzidou

NEM

Franciaország

OFDT

Jean-Michel Costes,
Eric Janssen

NEM

Olaszország

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Silvia Zanone

NEM

Ciprus

Cyprus Monitoring Center
for Drugs and Drug Addiction

Maria Savvidou

NEM

Lettország

Public Health Agency

Sandra Perkone

NEM

Litvánia

Lithuania Drug Control
Department
Lithuanian National Focal
Point coordinator

Ernestas Jasaitis

NEM

Írország
Görögország

-

Spanyolország

-
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Luxemburg

Ministère de la Santé - Direction de la Santé – AST

Simone Schram

NEM

Magyarország

Nemzeti Drog Fókuszpont

Orsolya Varga

NEM

Málta

-

Hollandia

Trimbos Institute

André van Gageldonk IGEN

Ausztia

Gesundheit Österreich
GmbH

Marion Weigl

NEM

Lengyelország

National Bureau for Drug
Prevention

Artur Malczewski

IGEN

Portugália

Institute on Drugs and
Drug Addiction

João Goulão

NEM

Románia

National Antidrug Agency

Madi Surugiu

NEM

Szlovénia

National Focal Point

Mercedes Lovrecic;
Andreja Drev

NEM

Szlovákia

General SecretarIKB of
the Board of Ministers for
Drug Addiction and Drug
Control

Lucia Kissova;
Eleonora Kastilová

NEM

Finnország

- A-Clinic Foundation
- Stakes
- Elämä On Parasta
Huumetta ry

- Tiia Ruokosalo
- Elina Kotovirta
- Ilmo Jokinen

IGEN

Svédország

Swedish National Institute
of Public Health

Bertil Pettersson

NEM

Anglia (UK)

United Kingdom Focal
Point on Drugs
Department of Health

Gail Eaton

NEM

Horvátország

Office for Combating
Narcotic Drugs Abuse
of the Government
of The Republic of Croatia

Hrvojka Lausic

NEM

Törökország

TADOC

Mustafa Pinarci

NEM

Norvégia

-

Ebbôl hat ország összesen 13 jelzést adott feltehetôen releváns programokra (2. táblázat). További kutatások megmutatták, hogy ezekbôl 7 nem egyezett a meghatározott IKB
fogalmával, egy program 2 néven futott, és egy nem volt elérhetô. Ennek megfelelôen a
13-ból a kezdeti jelzések után arra a következtetésre jutottak a végén csak 4 program volt,
ami az IKB kritériumának megfelelt.
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www.jellinek.nl/hulp/content.
php?i=89
www.cannabis-ondercontrole.nl
www.gripopgras.nl
www.watwiljijmetwiet.nl

SMASH

JellinekLive online behandeling
cannabis (Treatment Online Cannabis)

Cannabis Onder Controle

Grip op gras

Wat wil jij met wiet

Dánia

Hollandia

http://www.extc.cz

Prevence zneužívání syntetických drog
(Prevention of use of synthetic drugs)

(2) ha alkalmazható.
(3) Lásd az internetes addiktológiai tanácsadás meghatározását
(4) nincs elérhetô adat.

http://www.drogovaporadna.cz

Drogová poradna SANANIM
(Drug counselling website)

Csehország

http://knowcannabis.org.uk/
http://www.talktofrank.com

http://www.eoph.fi/en

Mobiilivinkki, the mobile advice

Transfer of
Cannabis Self Help in progress (Know
Cannabis and
Talk to Frank)

http://web10334.web1.
kuulalaakeri.fi/

Voimapiiri
(Power Circle)

Anglia

http://www.paihdelinkki.fi

Päihdelinkki – AddictionLink

Finnország

www.narkomania.org.pl

Internet Counselling Center

Lengyelország

http://smash.name

http://www.drugcom.de

Quit the shit

Németország

URL

Megemlitett
programok

Tagállamok

2001

2001

2004

2005

2007

1997

2004

-

2008

2008

2008

2006

2004

létrehozási ideje a
programmnak (2)

2. fejezet: Készült a nemzeti drog fókuszpontok jelentése alapján az internes kezelési beavatkozásokról

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

N/A (4)
Nem

Lásd Cannabis
onder Controle

Igen

Igen

Nem

Igen

Részletes
leírást tartalmaz

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

IKB? (3)

A közzé tett URL-ek kutatása már a nemzeti jelentésekben is kiderült, szinte az összes
releváns programok meglettek említetve a NFP-k válaszaikban. Egy programot találtak
az Egyesült Királyság Nemzeti Jelentésében, amely nem volt javasolva mint kifejezetten már létezô internetes kezelési beavatkozás (IKB) az NFP által.- Habár ezt az önálló
programot jelentették, de úgy mint integrálva egy másik létezô weboldallal. (Talk to
Frank és Know Cannabis Self-help). Azonkívül a holland NFP küldött több, korábban
ismeretlen programokat, amelyek „Wat wil jij met wiet” még nem voltak elérhetôek a
cikk írásakor, ezért nem szerepeltek a további elemzésekben. Általánosságban elmondható, hogy minden megtalált programok és weboldalak, amit a kutatók elemeztek az
internetes addiktológiai tanácsadás volt hivatkozván annak meghatározására. . Ha az
internetes addiktológiai tanácsadásnak az összes askeptusát nem lehetett alkalmazni,
akkor a programokról vagy a weboldalakról nem tartottak részletes leírást.
A nyelvek sokfélesége kizárja, hogy a jelentést tevô 30 Reitox országnál, egy teljes és
összehasonlítható webes keresést a már meglévô programokra elvégezzünk. Azonban
a publikált szakirodalom keresésénél végzett PubMed és ISI Web of Knowledge eljárások nem tártak fel olyan releváns kiadványokat, amelyek ilyen jellegû programokra
vonatkoztak az EU-ban.
Az URL-eknek a kutatásából és a Reitox NFP-k válaszaiból és a nemzeti jelentésekben
megemlitett, a meglévô kábítószerrel kapcsolatos interneten lévô kinálatokból jött létre
a tipológia. A besorolás segít jobban megérteni az alapjait az internetes addiktológia
tanácsadás mint beavatkozásnak, és különbséget tenni a meglévô honlapok között.
A kutatás során megtalált weboldalak mindegyike körübelül megfelelnek az alábbi típusoknak, amelyeket a késôbbiekben röviden ismertetetünk, feltéve, hogyha az ilyen
honlapok nem beágyazott internetes addiktológiai tanácsadást szolgáltatnak:
• a zok az oldalak amelyek a saját oldalukba beágyazódva struktúlált bevatkozást
ajánlanak
• azok az oldalak, amelyek kiegészítenek más szolgálatásokat. Infromációt adnak,
linkeket, telefonszámokat, és más egyéb addiktológia szolgátatások honlapjait
ajánlják

Honlapok részeként mûködô internetes beavatkozások
A honlapok közül néhány az internetes kezelési beavatkozások gyûjtôhelyeként funkcionál: információt, tényeket, teszteket, játékokat ajánlanak a kábítószerekkel és a
függôségekkel kapcsolatban, míg más honlapok csak tömör összefoglalást adnak az oldalon megtalálható kezelési programról, valamint virtuális tesztet a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban. A közös bennük, hogy strukturált kezelési programot ajánlanak.
Ezeket a beavatkozásokat két tipusra oszhatjuk:
• 1
 . struktúrált, kifejlesztett önsegitô programok, a tanácsadóval való rendszeres
kapcsolattartás nélkül
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		Ezek a programok automatikusan müködnek, ingyen hozzáférhetôek, névtelenek, virtuális eszközökkel, modulokkal vannak ellátva, saját maga irányithatja a
használó és döntehti el melyik részét mikor használja. Interaktiv visszajelzéseket
generál az alap adatokból a résztvevô számára. Az újabb verziók ezen felül szolgáltatnak kapcsolattal más felhasználokhoz, melyet a forumozáson keresztül
lehet elértni egyfajta virtuális önsegítô csoport részvételére ad lehetôséget ezáltal
(lásd a részletes leírást Know Cannabis Self-help és a JellinekMentrum kapcsolódó programjai keretében,a Know Cannabis Self-help keretében).
• 2. struktúrált programok, rendszeres kapcsolattartás tanácsadóval
		
		Az önálló, automatizált programokhoz képest ezek a programok rendszeres kapcsolatot tartanak fent tanácsadókkal. A kommunikáció az interneten keresztül is
egy rendezett, és a tervezett módon (pl. egyéni chat szobákban, üzenôfalakon)
történik. A találkozások gyakoriságát a kliens és a tanácsadó szabadon dönti el,
valamint annaka a módját is gyakran kiegészítve egyéb önsegítô modulokkal.
Ellentétben az önsegítô beavatokázokkal többnyire ezek fizetôs oldalak, (azaz díj
ellenében lehet azokat használni) Ennek megfelelôen nem névtelenek és elvárásként minimum életkort is meghatároztak. Ezeknek a programoknak a példáit lásd
a címek után a leírásban: JellinekLive Online Behandeling Cannabis (Cannabis
Online kezelése), Cannabis Onder Controle és Quit the shit.
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Know Cannabis Self-help
Szervezet: HIT és JellinekMentrum
URL: http://knowcannabis.org.uk/selfhelp.htm
Program tipusa: ingyenes önsegítô program, a tanácsadóval való rendszeres kapcsolattartás nélkül
Bevezetési dátuma (év/hónap): 2004/12
Célcsoport: „Minden potenciálisan veszélyeztetett, káros és függô
kannabiszfogyasztó.” (A kampány célcsoportja: a 16-24 éves fiatalok)
A kezelés ajánlott/tervezett teljes idôtartama: 4-6 hét
Résztvevôk száma 2007-ben: 1 558
Ország: Egyesült Királyság (UK)
Nyelv: angol
Kapcsolat:

Professor Pat O’Hare (HIT)
patrick.ohare@gmail.com

Rövid leírása
Az ingyenes „Know Cannabis Self-help” (kannabisz-megismerô önsegítô) program
alapja az integrált böngészés, interaktív eszközök, amelyek segítik a résztvevôket, hogy
bepillantást nyerjenek a kannabisz-fogyasztási magatartásukba. A résztvevôk adatai
alapján a program részletesen bemutatja a fogyasztásási szempontból a résztvevôk életét, kombinálva információs anyagokkal (Tények), beleértve a tanácsokkal, melyek a
sikeres változtatáshoz vagy a kannabisz fogyasztás leállásához vezetnek.
Háttere
A knowcannabis.org.uk honlap eredetileg 2004 nyarán indult el egy Egyesült Királysági
kampány részeként, hogy ártalomcsökkentô szemlélet segítségével a megnövekedett
számú kannabiszfogyasztónak segítséget adjanak. Ez a kampány információs szórólapokból, plakátokból, rádió reklámokból állt és a Know Cannabis honlap létrehozásából a HIT-en keresztül, az Egyesült Királyság szociális közössége elkötelezett amellett,
hogy csökkenti a kábítószer- és alkoholfogyasztás ártalmait a közösségekben. A honlapot 2004 decemberétôl 2005 májusáig az Egyesült Királyság kormányzati kommunikációs kampányának keretin belül támogatták. A kampány vége után, a HIT továbbra
is biztosítja az ingyenes önsegítô programot, és népszerûsiti a honlapot, és az önsegítô
programot az Egyesült Királyságban kannabisszal kapcsolatos kiadványokkal, tájékoztató füzetekkel, szórólapokkal, más egyéb formákkal segítve azt.
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2. ábra: A Know Cannabis honlapja

Az önsegítô program beépült a www.knowcannabis.org.uk weboldalba, amit a holland
JellinekMentrum szervezet fejlesztett. Ez szintén elérhetô egy újabb verzióban az ô
honlapjukon a holland nyelven, kiegészítve egyéb ingyenes önsegítô programokkal alkohol, kokain, szerencsejáték és dohányzás témákban. Ezek a programok, mind ugyanazon a koncepción és designon alapulnak, és néhánynál már elérhetô tanácsadó által
vezetett program (chat-modullal együtt), amit a következô szakaszban bemutatunk.
Regisztráció
Minden önsegítô résztvevônek át kell jutniuk egy öt lépésbôl áll a regisztráción, ahol
nagyon fontos az adatok megadása, mert késôbb a program eszközeinek a használata
ezen összegyüjtött adatok alapján történik. A felhasználó elôször létrehoz egy személyes fiókot a belépéshez, megadva egy felhasználói nevet és egy jelszót, opcionálisan a
nem, életkor, lakóhely és az e-mail cím adható meg.
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3. ábra: Know Cannabis regisztrációs oldala

A résztvevôk meghatározhatják a második lépésben, hogy mennyi az általuk fogyasztott
kannabisz mennyisége az elmúlt hét napban. Az elsô lépésben három, a személyes elônyeirôl
és hátrányairól a kannabisz használatnak kell végiggondolni, melyet a mennyiség csökkentése vagy a leállást határozza meg a mérlegét. Ennek segítségével a felhasználó valójában a
negyedik lépésben határoz arról, hogy mi legyen a célja: az, hogy leálljon, csökkentsen vagy
a kontrollált fogyasztás. Ez a cél (pl. a vágyott fogyasztás arány) megmutatja egy grafikon,
amely aztán összevethetô a tényleges fogyasztással az elmúlt hét napban.
Mielôtt a következô lépésre továbbmennének a résztvevôk, azt tanácsolják, hogy olvassa el a „Tényeket”, amely tájékoztatást nyújt, hogyan kell megbirkózni a sóvárgás
érzésével. Végül, a résztvevô kiválasztja és megadja a személyes lépéseit és viselkedési
mintáit, amik segíthetik ôt a leállásban vagy a kannabissz fogyasztásának csökkentésében. A program javasol néhány példát ( „Több idôt fogok tölteni a barátaimmal, hogy
ne használjak kannabiszt”, „Minden nap elolvasom a kevesebb kannabisz fogyasztásának elônyeit”), és a résztvevôk motiváltakká válnak, hogy kiválasszák a számukra
megfelelô javasolt lépéseket, és megalkossák a sajátjaikat is.
A kitöltött regisztráció után, a résztvevôk bejelenkezik a „Know Cannabis” weboldalán,
ahol a felhasználói név segítségével elérheti a saját programját.

32

Program
Az önsegítô modul célja, hogy a résztvevôknek lehetôsét kínál, hogy betekintést nyújtson a saját szerhasználatába, vislekedési mintázatába, és segítse ôket a változtatásban.
Így a program a különféle eszközök használatának felkínálásával támogatni és segíteni
tudja a résztvevôket a fogyasztásuk kontorlálásában, a kannabisz fogyasztás abbahagyásában.
Sóvárgási és fogyasztási napló
Ez a program fô része, ahol megörökíthetô a folyamatos, mindennapi kannabiszhasználata
a kliensnek. A pontos ideje, hogy mikor és meddig tartott a sóvárgási idôszak, pontosan
mikor használt, kik voltak vele a használatkor, mik voltak az érzései stb.
Személyes visszajelzések
Algoritmussal generált visszajelzés, ami az összes eddigi információt egy csokorba
gyûjti: pl, célok, eddigi fogyasztás, tényleges fogyasztás, sóvárgások, fogyasztás helye,
ideje, sikerek, mindezt az eredmények oldalán bemutatva.
Az egész program összegzése, tényeken alapuló, ami által nehéz a kliensnek nem
szembesülni a fogyasztási szokásaival
Visszaesés-megelôzés és vészhelyzet terv
Ez egy speciális lista, mely részletesen tartalmazza azokat a helyzeteket, érzelmeket és
embereket, akik/amik mellett elôfordul a visszaesés, illetve a kliens számára különösen
nehéz, veszélyes helyzeteket összegzi. Ha ezeket számba vette a kliens, akkor jön a
vészhelyzet terv, amiben megoldásokat keres a magas rizikójú helyzeteire.
4. ábra: Know Cannabis program
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Információ
Az önsegítô modul részekét képezô „Tények” oldalon található linkeken további információ található különbözô témákban. Itt a résztvevôk a következô területeken tájékozódhatnak: szociális nyomás, a sóvárgás és a kockázatos helyzetek kezelése, motiváció
és kellemetlen érzések, külzdelem a visszaeséssel.
Személyes napló
Hogy az tükrözze a megszerzett tudást és készségeket, a résztvevôket motiváltják a személyes online napló írására.
Az ajánlott részvétel a programban négy-hat hét. Az egyes eszközök gyakori használata, például a sóvárgási és fogyasztási napló lehetôvé teszik a felhasználó számára részletes betekintés saját kannabisz használatába, fogyasztási magatartásának változásaiba
és az általa vágyott céljainak az elérésébe.
Elméleti háttér
Az „Know Cannabis Self-help” kognitív-viselkedéses alapelveken nyugszik (cognitive
behavioural therapy, CBT). Az igazi cél az ártalomcsökkentés. Az önsegítô program
olyan eszköznek lett tervezve, amely azokat a kanabiszhasználókat veszi célba, akik
nem kérnének a hagyományos ellátás tanácsaiból vagy a konzultációs lehetôségekbôl,
és amely utal a kognitív-viselkedéses alapelveken alapuló önsegítô kézikönyvekre.
Bár az információ, mely hozzáférhetô a Know Cannabis honlapján, csak úgy, mint az
önsegítô program eszközei, alkalmazható szemtôl-szemben létesített kapcsolatokban is
a szakemberek és klienseik közt.
Értékelés
Semmilyen értékelô jelentést nem publikáltak a „Know Cannabis Self-help”-rôl, de kaptunk néhány adatot a szerzôktôl a program használatára vonatkozóan:
Amint azt a 3. táblázat alatt is látjuk, 2006-ban a knowcannabis.org.uk honlapnak 33
464 látogatója volt, 2 788 számú havi átlaggal. 1 419 felhasználó regisztrált az önsegítô
modulban, míg 125 résztvevô (8,8%) fejezte be a programot, és vett részt legalább 28
napon keresztül.
2007-ben a felhasználók száma 58%-kal, számszerint 52 801 fôre nôtt, amely havi
átlagban 4 807 látogatást jelent; ebbôl 1 558 felhasználó iratkozott fel az önsegítô programra, mely százalékosan kisebb növekedést jelent, mint amit a felhasználók összesített
számában látunk. Azon felhasználók százalékos aránya, akik elvégezték a programot,
2006 és 2008 között relative stabil volt.
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3. táblázat: A Know Cannabis program használata
Év

Látogatók

Feliratkozott
résztvevôk

Programot teljesítô
résztvevôk (%)

2006

33 464

1 419

125 (8,8)

1 558 (+10 %)

138 (8,9)

2007

(change vs. 52 801 (+58 %)
2006)

További információk
A jelenlegi tervek közé tartozik a Know Cannabis honlap tartalmának integrálása, beleértve az önsegítô modult, az angol állami drogtanácsadó szolgálat korábban már
ismertetett “Beszélj Frankkel” nevû honlapjába. Ez minden bizonnyal megnövelné a
látogatók számát a FRANK honlap népszerûségének köszönhetôen.
2007-ben a JellinekMentrum nevû holland szervezet, a Know Cannabis modul megalkotói, értékelô adatokat adtak ki egy összehasonlításra érdemes internetes önsegítô
programról, mely a Hollandiában élô alkoholistáknak szól (Blankers, 2007): Érdekes
módon, a bejelentkezési adatok szerint az önsegítô tevékenységek 40%-a a munkaórák
elôtt és után zajlott, további 27% pedig hétvégenként, tehát akkor, amikor egy hagyományos kezelést nyújtó központ nem lenne elérhetô. A statisztika azt sugallja, hogy
ezeket a szolgáltatásokat a napnak azon szakaszában használják, amikor az emberek
jellemzôen privát keretek között interneteznek.
Az alkohollal kapcsolatos önsegítô program 3 386 résztvevôjébôl 64% (2 021 fô) nem
tért vissza a programhoz regisztráció után. 31% visszatért és átlagosan 18 napig részt
is vett a programban, de nem fejezte be azt. Csupán 5% teljesítette a programot és vett
részt legalább 28 napig (összehasonlítva a Know Cannabis program teljesítôinek majdnem 9%-os arányával). Bár ez az értékelés szignifikáns csökkenést mutatott az alkoholfogyasztásban az önsegítô programban való részvétel közben és után.
Linkek:
http://www.knowcannabis.org.uk
http://www.hit.org.uk
http://www.hit.org.uk/campaigns.ap?id=43
http://www.jellinek.nl/
http://www.jellinek.nl/zelfhulp/cannabis/
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JellinekLive Online Behandeling Cannabis
A szervezet neve: JellinekMentrum
URL: http://www.jellinek.nl/hulp/content.php?i=89
A program típusa: díj alapú program, tartalmazva a beütemezett kapcsolattartást
egy tanácsadóval
Bevezetés dátuma (év/hó): 2008/04
Célcsoport: „Kanabiszhasználók, akik csökkenteni vagy abbahagyni akarják a
drogozást”. Minimális életkor: 18 év.
A kezelés ajánlott/tervezett teljes idôtartama: 10 hét
Résztvevôk száma 2008-ban: 61 (2008/04-tôl 2008/12-ig)
Ország: Hollandia
Nyelv: holland
Kapcsolat:
				

Mr Roel Kerssemakers rkerssemakers@jellinek.nl
Mr Matthijs Blankers (Kutatás) m.blankers@amc.uva.nl

Rövid leírás
A „Therapy Online Cannabis” program (TOC – Online Kannabisz Terápia), mely 2008
májusában vette kezdetét, több interaktív eszközön alapul, melyek a személyes honlapon vannak feltüntetve. Ezek az eszközök segítenek betekintést nyújtani a kliensek
személyes kanabiszfogyasztási szokásaikba és változtatni azokon. A program 10 hete
alatt hét darab személyes chates beszélgetés zajlik le egy tanácsadóval. Továbbá a
résztvevôknek hozzáférésük van egy beépített fórumhoz. A résztvevôknek használati
díjat szabnak ki a programban, melyet azonban fedez az egészségügyi biztosítás. Ezért
a program nem névtelenül zajlik.
Háttér
A JellinekMentrum több internetes önsegítô programot kezdett kifejleszteni 2003-ban.
2004-ben a kanabisz önsegítô programot sikeresen lefordították és integrálták az angol
„Know Cannabis” honlapba (lásd feljebb a „Kanabiszt Ismerô Önsegítés”-nél). 2007
óta ezek az ingyenes, teljesen automatizált és névtelen önsegítô kezelések az alkohol-,
kanabisz-, kokain- és játékfüggô klienseknek egységesítve lettek JellinekLive néven.
A mai napig az önsegítô programok frissített és kis mértékben eltérô verziói hozzáférhetôk
a Jellinek honlapján holland nyelven.
A „Therapy Online Cannabis” (TOC) program lényege azonos az elôzôekben leírt „Know Cannabis Self-help”-pel. Bár a TOC program a feljebb ismertetett önsegítô
program egy újabb verzióján alapszik, és így egy kissé eltérô dizájnnal rendelkezik,
valamint egy jobban kidolgozott koncepcióval, ezen kívül további személyes kontaktusokra kínál lehetôséget egy tanácsadóval egy chaten keresztül. Ezek a késôbbi kapcsolatfelvételek egy tanácsadóval már pénzbe kerülnek.
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5. ábra: A JellinekMentrum honlapja

Regisztráció
Az új dizájn mellett, a program új verziója sok jelentôs változást hoz magával. A regisztráció alatt a résztvevôk már hozzáférnek több olvasmányhoz, és kérve is vannak azok elolvasására. A TOC program résztvevôinek minden személyes adata szükséges a regisztrációhoz
(pl. név, cím stb.), és a költségek, melyek a tanácsadó által vezetett kezelésbôl fakadnak,
részben fedezve vannak az egészségbiztosítás által. A személyes honlapon minden héten
egy feladat van feltüntetve a fôoldalon, és a résztvevôknek innentôl kezdve belépési joguk
van egy beépített fórumra, ahol lehetôségük van más résztvevôkkel kommunikálni. Bár
semmilyen jelentôs változás nem történt a program fô struktúráját illetôen, így csak egy
rövid leírás található a tartalomról, mely a JellinekMentrum információin nyugszik.
Program
A program elsô szakasza magába foglalja a kanabiszfogyasztás feljegyzését, világos
célkitûzéseket és a személyes kockázati tényezôk azonosítását (pl. használatról és sóvárgásról szóló naplót, visszaesésmegelôzést). A második szakasz egy automatizált
visszajelzés fogadása, mely a személyes sóvárgási és használati naplóban feljegyzett
adatok alapján automatikusan generálódik. A harmadik szakasz olyan készségek és tudás elsajátítását jelenti, melyek segítenek megküzdeni a sóvárgással, a társaság nyomá-
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6. ábra: TOC program - fôoldal

sával, a motivációval és a kockázatos helyzetek értékelésével. Ez több olvasmány segítségével történik, és egy személyes napló vezetésével van megtámogatva. A negyedik és
egyben utolsó szakasz a társasági kapcsolatok megerôsítése a beépített fórum segítségével. A résztvevôk megvitathatják tapasztalataikat a kanabiszfogyasztásuk csökkentésére
vagy befejezésére irányuló szándékukkal, a csábító helyzeteknek való ellenállással, az
online segítségnyújtással és sok egyéb dologgal kapcsolatban. Így egy online önsegítô
kör alakul, ahol a résztvevôk matoválhatják és tanácsokkal láthatják el egymást.
Míg a JellinekMentrum ingyenes és anoním önsegítô programjának új verziójában
mindezek az eszközök/modulok elérhetôek, a TOC program egy további chat modult
is tartalmaz.
A TOC programon belül egy kezelés hét darab személyes és egyéni, 30-40 perces
chatelési alkalmat tartalmaz a Jellinek egyik tanácsadójával. Ezekben a beszélgetésekben házifeladatok és a részrvevôk tapasztalatai vannak megvitatva, és a résztvevôk
motiválva vannak, hogy erôsítsék meg szándékukat a kanabiszfogyasztás csökkentésére
vagy befejezésére vonatkozóan.
Elméleti háttér
A TOC program kognitív-viselkedéses terápián (CBT) és motivációt erôsítô tréningen
(MET) alapul. Mivel ezek a megközelítések a JellinekMentrum hagyományos kezelésében is alkalmazva vannak, az online programok, különösen azok, melyek a személyes
chateléseket is biztosítják, nagy mértékben hasonlítanak a tényeken alapuló kezelési
eljárásokra, melyeket a megszokott szemtôl-szembeni kezelésekben alkalmaznak.
Értékelés
Egy értékelô tanulmány éppen kidolgozás alatt áll, de mivel a programot csak 2008
májusában indították el, a megfelelô adatok még nem állnak rendelkezésre. A TOC elkezdésének dátuma, tehát 2008. április 15. és 2008. december 31. között 438 fô töltött
ki egy kezdô, áttekintô tesztet, melynek alapján 209 fôt hívtak meg az online kanabisz
tanácsadásra. Az a 229 ember, akik nem lettek meghívva, tanácsokat és kapcsolatfelvételhez szükséges információkat kaptak más kezelési opciókhoz a Jellinek/Arkin
vezetésével. A fô ok, amiért nem kaptak meghívást, olyan mértékû (mentális és/vagy
fizikai) leépülés volt, amely már túl nagy fokú a JellinekMentrum ilyen típusú online
kezeléséhez. A 209 meghívott közül 61-en iratkoztak fel a kezelésre. Ebbôl a 61 fôbôl
ténylegesen 45 kapott kezelést.
További információ
A TOC program fent meghatározott koncepciójával azonos elveken alapulva, a Jellinek
egy online kezelést ajánl fel olyan embereknek, akik szeretnék csökkenteni vagy megszüntetni alkoholfogyasztásukat. A JellinekLive “Online Behandeling Alcohol” programot 2006 decemberében mutatták be, és 2007-ben 160 résztvevôje volt (a kezdetektôl
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számítva 260). A program hét darab 30-40-perces chatelést is tartalmaz és 10 héten
át tart. 2008 júniusában egy véletlenszerû, kontrollált vizsgálati tanulmány kezdôdött
errôl a programról (és az online alkoholfogyasztó önsegítésrôl).
Amint azt már korábban említettük, a Jellinek ingyenes, anyag-specifikus önsegítô
programokat is felajánl, tanácsadók bevonása nélkül alkohol-, kanabisz- és kokainfogyasztóknak. Az alkohol önsegítô program 2003-ban kezdôdött, majd átellenôrizték és
egy frissített verzió indult újra 2006 decemberében. A kanabisz és kokain programok
a jelenlegi formájukban 2007 augusztusában indultak. Eddig a kanabisz programnak 1
933, a kokain programnak pedig 847 résztvevôje volt. Az alkohol önsegítô programot
2007-ben 2 876 résztvevô vette igénybe. Amint azt az elôzô szakaszban említettük,
egy értékelô tanulmányt készítettek az alkohol önsegítô programról (Blankers, 2007).
Linkek:
http://www.jellinek.nl/hulp/content.php?i=89 (Cannabis treatment)
http://www.jellinek.nl/hulp/content.php?i=59 (Alcohol treatment)
http://www.jellinek.nl/zelfhulp/cannabis/ (Cannabis self-help)
http://www.jellinek.nl/zelfhulp/coke/ (Cocaine self-help)
http://www.jellinek.nl
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Cannabis Onder Controle
A szervezet neve: Brijder verslavingszorg (a ParnassiaBavo Groep része)
URL: http://www.cannabisondercontrole.nl
A program típusa: díj-alapú program, magábafoglalva a beütemezett kapcsolattartást egy tanácsadóval
Bevezetés dátuma (év/hó): 2008/01
Célcsoport: „Kannabiszhasználók stabil szociális hálóval, életkörülményekkel és/
vagy munkával; 18. életévüket betöltött használók sürgetô pszichiátriai probléma
nélkül. Többnyire olyanok, akiknek nincs elôzetes kapcsolatuk szenvedélybetegellátással.”
A kezelés ajánlott/tervezett teljes idôtartama: 3 hónap
Résztvevôk száma 2008-ban: 687
Ország: Hollandia (NL)
Nyelv: holland
Kapcsolat:

Mr Niels Bregman Niels.Bregman@brijder.nl

Rövid leírás
A „Cannabis Onder Controle” program (COC – Kannabisz Ellenôrzés Alatt) egy
háromhónapos tréning, mely arra fókuszál, hogy növelje a résztvevôk képességét, hogy
megküzdjenek a sóvárgással, és csökkentsék vagy beszüntessék kanabiszfogyasztásukat.
A résztvevôket tanácsadóik vezetik végig a kezelés több szakaszán, és olyan interaktív eszközöket használnak, melyeket egy személyes honlapon keresztül közvetítenek
feléjük. Körülbelül heti négy alkalommal veszik fel a kapcsolatot a tanácsadóval egy
személyes üzenôfalon. A kezelés koncepciója és a COC dizájnja az olyan internetes
drogtanácsadáshoz használt elemekbôl lett átvéve, mely kényszeres alkohol- és “party
drog”-fogyasztóknak szól. A programban való részvételre használati díj van kiszabva,
és nem anoním módon van felajánlva.
Háttér
A Brijder verslavingszorg (Brijder Drogrehabilitáció), mely a „Cannabis Onder Controle”-t
is mûködteti, egy drogkezelési szervezet, mely több, mint 60 kórházi és járóbeteg-ellátó
intézményt mûködtet Hollandiában. A Brijder a „ParnassiaBavo Groep” része, mely számos holland egészségügyi intézményt és szervezetet egyesít magában.
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7. ábra: A COC honlapja

Regisztráció
A regisztráció alatt egy értékelés készül a résztvevôk jelenlegi helyzetérôl (életkor, nem,
tanulmányok, munkaviszony, fizikai és pszichológiai problémák stb.) A résztvevôkrôl
tudósító kritikus adatok gyûjtése (pl. gyógyszerhasználat, öngyilkossági hajlam) emailen
vagy telefonon keresztül történik a program megkezdése elôtt.
A program költségeit részben fedezi az egészségügyi biztosítás. A részvételi díj pontos
összegét nem áll módunkban itt közzétenni. A biztosítási összeg igénybevétele miatt, valamint a szülôi beleegyezéssel kapcsolatos jogi fennakadások elkerülése végett a
résztvevôknek 18 éven felülieknek kell lenniük, és meg kell adniuk a teljes nevüket és
lakcímüket más személyes adatokkal együtt. Ezért a COC program nem anonim jellegû.
Program
A regisztráció után a résztvevôk hozzáférhetnek egy privát honlaphoz. A három-hónapos program alatt a tanácsadó vezetésével beléphetnek különbözô kezelési/tréning
modulokba. Ezek a modulok a résztvevô személyes honlapján feltüntetett menüpontokon keresztül érhetôk el. A tartalmat a privát oldalon keresztül közvetítik nekik, melyet
a tanácsadó a speciál igényekhez, tehát a résztvevô személyes helyzetéhez igazít.
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8. ábra: COC program - kommunikációs felület

A tanácsadó és a résztvevô egy üzenôfalat használ a kommunikációra, így nem kell fix
idôpontokat egyeztetni. Ebbôl következôn nincs valós idejû vagy közvetlen kapcsolat a
tanácsadó és a kliens között. Ez lehetôvé teszi a résztvevônek (és a tanácsadónak), hogy
rugalmas idôbeosztással használja a COC programot.
A tanácsadó a résztvevôkkel körülbelül hetente négyszer veszi fel a kapcsolatot, és két
napon belül válaszol a kliensek kérdéseire vagy üzeneteire. Az üzenôfalon keresztül
történô kommunikáció arra való, hogy motiválja a résztvevôt, és megbeszéljék a COC
program további tartalmát. A résztvevôknek a következô modulokhoz/témakörökhöz
van hozzáférésük:
1. Napló (feljegyzések a sóvárgásról)
A résztvevôk sóvárgásos pillanatai, a sóvárgás közben zajló észlelései és érzelmei, valamint a sóvárgással való megküzdéshez alkalmazott módszerek rögzítésre kerülnek. Ez
egy beépített alkalmazás (napló) segítségével történik a résztvevô weboldalán.
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2. Érvek és ellenérvek összevetése
Ahhoz, hogy kifejlesszék a legjobb személyes megközelítést a szerhasználat megállításához vagy kontrollálásához, a folytonos kanabiszhasználatról szóló személyes érvek
és ellenérvek, valamint a letétel vagy csökkentés mellett és ellen szóló érvek kerülnek
összehasonlításra.
3. Egyéni esetkezelési terv kifejlesztése
A kliens és a tanácsadó együtt hoznak létre egy esetkezelési tervet a program hátralevô
részére. Meghatározzák az egyéni célt, és kialakítják az elsô önellenôrzô módszert a
sóvárgásos helyzetekre.
4. Kockázatelemzés
A tanácsadó segítségével elemzés készül a szerhasználattal kapcsolatos helyzetekrôl,
gondolatokról és sóvárgásról. A regisztrációkor megadott információkat és a naplót felhasználva egy eszköztár alakul minden magas kockázatú helyzethez.
5. Munka a kockázatos helyzetekkel
Annak érdekében, hogy megtanulják, hogyan kezeljék a kockázatos helyzeteket, a
résztvevôknek konfrontálódniuk kell a negyedik lépésben elemzett helyzetekkel. A
kockázatelemzésben szereplô minden kockázati tényezôhöz egy vagy több lehetséges
megoldás van keresve. Így a kliensek megtanulják, hogyan kezeljék például a sóvárgást
vagy a társaság által gyakorolt nyomást.
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9. ábra: COC kockázatelemzés

6. Észlelések
Ebben a modulban a kliensek megtanulják, hogyan kezeljék a nem jól funkcionáló
észleléseket, és hogyan alakítsanak ki segítô észleléseket.
7. Vészhelyzetterv
Egy terv készült, mely tartalmazza az összes szükséges lépést egy megcsúszásból
vagy visszaesésbôl való felépüléshez. A tanácsadó dönti el, hogy mely szakaszok
hozzáférhetôk a résztvevôk számára, így irányítja a résztvevôk haladását a COC programban. Néhány fent említett szakasz különleges házifeladatokat tartalmaz a résztvevôk
számára.
A tanácsadóval való kapcsolattartás mellett minden aktív és régi résztvevônek hozzáférése van egy fórumhoz, ahol megoszthatják egymással a tapasztalataikat. Ez korlátlan
ideig hozzáférhetô, és a COC tanácsadók semmilyen módon nem avatkoznak közbe
a fórumon.
Elméleti háttér
A COC programban használt képzési modulok az úgy nevezett “életvezetési tanácsadásokból” lettek átvéve: Hollandiában a szerhasználók kezelésében megjelenô
legkorszerûbb CBT protokolok, melyeket a hagyományos szenvedélybetegellátásban
is használnak a Brijder által. Az üzenôfalon történô kommunikáció motiváló beszélgetéseknek ad teret (Miller és Rollnick, 2002), mely a szabványos kezelési programoknak
is az alapja.
A személyes kommunikációban használt üzenôfal segít elkerülni az elmaradó chatelési
idôpontokat, és lehetôséget nyújt a ruglmas tervezésre mind a résztvevô, mind pedig a
tanácsadó számára, mivel egy üzenetet bármikor el lehet küldeni, amikor csak szükséges vagy igény van rá. Ugyanakkor az üzenôfal használata még inkább leszkíti a kommunikáció kereteit, így még kevésbé hasonlít egy szemtôl szembeni beszélgetéshez.
A program lépései és eszközei között több sajátos módszer szerepel. Például a harmadik lépésben említett személyes cél meghatározásához (Egy egyéni esetkezelési terv
kialakítása) a SMART-kritériumok követendôk, tehát a célnak egyedinek, mérhetônek,
elérhetônek, reálisnak és idôben korlátozottnak kell lennie.
Értékelés
Három és hat hónap után a résztvevôk kapnak egy e-mailt, melyben arra kérik ôket,
hogy jellemezzék a jelengeli helyzetüket egy rövid kérdôív segítségével. Egy értékelô
tanulmány kidolgozása éppen folyamatban van. Mivel a programot csak 2008-ban mutatták be, az elsô értékelô tudósítás a „Cannabis Onder” Controle”-ról 2009-ben lesz
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elérhetô. 2008-ban a COC-nek 687 résztvevôje volt, közülük 88-an végezték el a kezelést, és 96-an e pillanatban is kezelés alatt állnak. A többi résztvevô nem fejezte be
a programot.
További információ
A többi hasonló program, a „Drugs Onder Controle”, melyet a Brijder 2008 májusában
kezdett el, vagy az „Alcohol Onder Controle” ugyanezzel a koncepcióval dolgozik.
Mindekettônek ugyanaz a felépítése, és céljuk, hogy segítsenek a szerhasználóknak a
rekreációban (pl. kokain, ecstasy), és az alkoholistáknak, hogy kontrollálják és megváltoztassák viselkedésüket. Ugyanez vonatkozik a „Grip Op Gras” weblapra is, mely a
Cannabis Onder Controle tartalmát alkalmazza fôiskolás korú diákoknál.
Továbbá a ParnassiaBavo Groep többek közt depressziós, pánikbeteg és táplálkozási
problémákkal küzdô embereknek ajánl fel internetes tanácsadást a PsyQ Website-on.
Linkek:
http://www.cannabisondercontrole.nl
http://www.gripopgras.nl
http://www.brijder.nl/
http://www.psyq.nl/
http://www.parnassiabavogroep.nl/
http://www.drugsondercontrole.nl
http://www.alcoholondercontrole.nl/
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Quit the shit
Szervezet: Federal Centre for Health Education (BZgA)
URL: http://www.drugcom.de
A program típusa: ingyenes program, egyeztetett kapcsolattartás a tanácsadóval
Indulás dátuma (év/hónap): 2004/08
Célcsoport: Fiatalkorúak és fiatal felnôttek, akik abbahagyni illetve csökkenteni
szeretnék a cannabis fogyasztást.
A tanácsadás ajánlott/ütemezett idôtartama: 50 nap
Résztvevôk száma 2008-ban: 483
Ország: Németország
Nyelv: német
Kapcsolat: Ms Evelin Strüber (BZgA) evelin.strueber@bzga.de

Rövid leírás
Az ingyenes és anonim „Quit the Shit” program (QTS – Szállj ki!) célja a cannabisfogyasztók segítése a leszokásban illetve a fogyasztás csökkentésében. Alapvetô eleme egy személyes napló, amelybe a résztvevôk 50 napon át rögzítenek mindent, ami
a fogyasztásukkal kapcsolatos. A személyi tanácsadó (segítô) heti rendszerességgel
írásos visszajelzést ad. Kiegészítô jelleggel – mind a program elôtt és után – személyes, négyszemközti megbeszélésekre (one-to-one chat sessions) kerül sor. Emellett a
résztvevônek bármikor, napi szinten lehetôsége van tanácsadójával kapcsolatba lépnie
a nyilvános chat illetve e-mail segítségével.
Háttér
A Quit the Shit (QTS) hozzáférhetô a Szövetségi Egészségnevelési Központ (Federal
Centre for Health Education; BZgA) információs/prevenciós drugcom.de weboldalán. A
Drugcom 2001-ben látott napvilágot, és számtalan információkat nyújt a legális és illegális drogokról, valamint ismereti teszteket illetve fogysztási teszteket tartalmaz („Men�nyit iszol?” (Check your drinking), „Cannabis teszt” (Cannabis check)). A drugcom oldalnak 2007-ben hozzávetôleg 900 000 látogatója volt.
A QTS program 2004 augusztusában született és egészen 2006 nyaráig központilag
volt szervezve. Azóta Németországban összesen 12 különbözô ellátó egység lát el QTS
résztvevôket. Mindeddig (2004 augusztusa és 2008 között), a QTS programban több
mint 1 500 vettek részt.
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Regisztráció
A felhasználók a programot a drugcom weboldalon érhetik el. A regisztráció a program
rövid ismertetésével kezdôdik, annak tartalmáról és jogi hátterérôl (pl. személyi adatok
biztonságáról). Tartalmaz továbbá egy önértékelési tesztet, amely kellô megvilágításba
helyezi a résztvevô aktuális/tényleges cannabis-fogyasztási szokásait (az elmúlt 30 napban hányszor fogyasztott; joint-ok, bong-ok stb. napi mennyisége az elmúlt 7 napban;
cannabis használat alkalmainak száma egy átlagos napon; az elfogyasztott cannabis
összmennyisége az elmúlt hónapban; más drogok használata).
Tartalmazza továbbá a résztvevôk motivációs/motiváltsági státuszának és pszichológiai állapotuknak megállapítását. A jelentkezônek különbözô állításokra kell igennel
avagy nemmel válaszolniuk (pl. „Több alkalommal próbáltam a cannabis fogyasztást
abbahagyni – sikertelenül”, osztályozzák a fogyasztás elhatározott változtatásának (leszokás/csökkentés) okait (pl. „...visszaszerezzem az életem irányítását”) csakúgy mint
különbözô kockázati helyzeteket (pl. „Akkor használok cannabist, amikor kedélytelennek/depressziósnak érzem magam”). Ezen a pontok kizárják a programból azokat a
jelentkezôket, akiknek nincsen szándékukban cannabisfogyasztási szokásukon változtatni.
Ezt az értékelést követen a jelentkezôk létrehozzák a saját belépônevüket (username) és
jelszavukat (password). Csak e-mail címmel (pl. anonim webmail címmel) lehet regisztrálni, amely ahhoz szükséges, hogy a regisztrációt e-mailen keresztül megerôsíthessék.
Majd az így bekerült résztvevôk a több megbeszélési lehetôség közül választanak
egyet, és így alkalom nyílik egy kezdeti egyeztetésre (chat session) valamelyik QTS
tanácsadóval. Ez a megbeszélés („találkozás”) jellemzôen a regisztrációt követô héten
belül megtörténik. Amennyiben a jelentkezô négy héten belül nem választ egyeztetô
megbeszélést, regisztrációja érvénytelen.
Program
Az 50 napos programot megelôzôen a tanácsadóval az elsô 50 perces chates egyeztetés alatt a következô lényeges aspektusok kerülnek terítékre: a résztvevô jelenlegi
életkörülményei; a cannabis használat mögött húzódó motiváció(k), illetve a fogyasztás
rendszere és módja; a csökkentés illetve abbahagyás elhatározásának oka(i); személyi
kockázati tényezôk és helyzetek; személyi kisegítô eszközök, módozatok és kontrolstratégiák; a csökkentést illetve leszokást célzó korábbi próbálkozások számbavétele;
és a személyes célok meghatározása (pl. a cannabis fogyasztásának csökkentése illetve
komplett kilépés stb.).
A kezdeti chates egyeztetést követôen a segítô aktiválja a résztvevô internetes profilját/
számláját (account). Így a résztvevôk bármikor beléphetnek a drugcom oldalra, újraolvashatják a kezdeti egyeztetô megbeszélést, vagyis a kezdeti stádiumukat és az egyénileg meghatározott céljaikat. A program ideje alatt jellemzôen az a QTS tanácsadó
marad a észtvevôvel, aki az elsô egyeztetést/megbeszélést is vezette.
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10. ábra: Quit the shit a drugcom honlapon

Napló
A QTS program lényeges része, központi eszköze a személyes napló. A résztvevôk egy
olyan naplót vezetnek, amibe az életükkel összefüggô minden cannabisszal kapcsolatos dolgot leírnak (pl. helyzetek, amikor cannabist fogyasztanak, a fogyasztás okai,
mennyiség, a cannabisszal kapcsolatos gondolatok és érzések, a sóvárgás okozta problémák stb.). Amennyiben a résztvevôk képesek felhagyni a cannabis fogyasztásával,
ennek stratégiáit is a naplóba vezetik.
A QTS tanácsadó hozzáfér mindehhez az információhoz és heti rendszerességgel írásos visszacsatolást juttat el a résztvevôhöz, amelyben tippeket és tanácsokat ad bizonyos problémák kezelésére.
Információ
A program ideje alatt a résztvevôk számára biztosított másik lényeges hozzáférhetô
eszköztár az az információs készlet, ami drugcom oldalon megtalálható. Több cikk
illetve írás foglalkozik a cannabis-függôséggel, a magatartási/viselkedési változásokkal,
a kontrolstratégiákkal, a sóvárgás kezelésével és a kockázati tényezôkkel/helyzetekkel
stb. A tanácsadó mind az elsô, mind pedig a visszacsatolások alkalmával felhívja a
résztvevôk figyelmét ezekre az írásokra, és azok fontosságára.
Utolsó beszélgetés
A programban eltöltött 50 nap után a résztvevôk egy utolsó „egy-az-egyben” beszélgetéssel zárnak, amelyben a QTS tanácsadóval átbeszélik a személyes fejlôdésüket,
jövôbeli terveket, és a program befejezését követô lépéseket. Ezáltal kapnak hangsúlyt a fogyasztásban beállt változások (az elôre megfogalmazott cél viszonyában),
sikeres megoldó stratégiák, és egyes betartandó lépések a jövôbeli, fogyasztással kapcsolatos célokat illetôen. Amennyibe szükséges, szó esik a további segítségnyújtási
lehetôségekrôl (helyi tanácsadó szolgálatokról, pszichoterápiáról).
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11. ábra: QTS napló - az aktuális hét fogyasztása

12. ábra: Napi QTS/drugcom chat – részlet egy kezdeti egyeztetô megbeszélésbôl –
nagyjából az elsô 15 perce. (A fordítás során a nyelvtani hibák nem kerültek minden
alkalommal javításra.)
Segítô

Hello, üdvözöllek a QTS programban! A beszélgetésünk privát csak mi csak
mi látjuk. Én R vagyok, pszichológus és terapeuta. Nagyjából 50 percünk van
erre a chatre. Hogyan iratkoztál föl?

Résztvevô

Név nélkül kerestem meg az alapítványt (Caritas). Ôk küldtek ide.

Segítô

Értem. Örülök, hogy itt vagy. Ismered már a programot?
Vannak információid?

Résztvevô

Megnéztem az oldalt, és szerintem ez egy szuper projekt. A lehetôségek
(pl. chates tanácsadás) pedig nagyszerû.

Résztvevô

Abba akarom hagyni a droghasználatot. Itt szerintem jó kezekben vagyok.

Segítô

Köszönöm. Nos, mi a célod, amit a programban el akarsz érni?

Segítô

Teljesen le akarsz állni?

Résztvevô

Hát, jó kérdés… Nem csak 1 és 0 létezik, amikor drogozol?

Résztvevô

Nagyon furcsa, ha arra gondolok, hogy sosem spanglizom többet.

Segítô

Nem, nem feltétlenül. De néha valóban tanácsos teljesen abbahagyni.
De mindenekelôtt ki kell találnod és ki kell állnod a célodért.

Segítô

Talán kezdhetnénk ott, hogy most hol tartasz, stb. A célokról
beszélhetünk késôbb is.

Résztvevô

Mit értesz az alatt, hogy hol tartok most?

Segítô

Hát azt, hogy jelenleg napi 2-4 füves cigit szívsz el egy nap, napközben
vagy este, igaz?

Résztvevô

Így van. Amikor alkalmam nyílik rá.

Segítô

Mit szeretsz a szívásban?

Résztvevô

A könnyedséget, a nyugalmat és a szexet utána.

Segítô

Megnyugodni, ellazulni egy fárasztó nap után?

Résztvevô

Fogalmazhatunk így is. De nem szeretem, ami utána jön. A zavart,
a fáradságot, hogy lent vagyok …

Segítô

Mibôl élsz?

Résztvevô

Szabadúszó web designer vagyok.
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Segítô

Ez igen jól hangzik! Értékelhetnéd az oldalunkat egy szakember
szemszögébôl …

Résztvevô

Igazán tetszik.

Résztvevô

Amúgy igazad van :-)

Segítô

Vagyis szereted a munkádat. Ez remek dolog.

Résztvevô

Nem megy rosszul, és még vajra is futja a kenyérre.

Segítô

Említetted, hogy mit nem szeretsz abban, amikor füvet szívsz.
Kedélytelenség, zavarodottság.

Segítô

Vannak még negatív hatások?

Résztvevô

Így van. Túl vagy mindenen. Egyedül akarsz lenni…
Semmihez sincs kedved.

Segítô

Eszedbe jut más hátrány is?

Résztvevô

Hmm … csökkenô koncentráció, semminek nem tudsz örülni, és azt
hiszed, hogy az élet csak akkor szép, amikor be vagy tépve.

Segítô

Ezek az okok, amiért le szeretnél szokni?
Vagy van más is?

Résztvevô

Egy csomó pénzt is elvisz. Meg rengeted idôt is.

Segítô

Miért kerested meg az alapítványt?

Résztvevô

Ki akartam szállni, de nem sikerült.
Ezért fordultam szakemberhez.

További kapcsolat
A tanácsadóval történô naplós illetve e-mailes kapcsolattartáson felül minden
résztvevônek alakalma van, napi szinten, kapcsolódni a drugcom nyílt chatéhez, amelyet egy tanácsadó vezet, és minden munkanap délutánján 2 órán keresztül igénybe vehetô. Ráadásul minden egykori QTS résztvevô – akár az 50 napos programot
követôen – bármikor hozzáférhet a chat szobához, hogy gondjaikat megosszák egy
QTS tanácsadóval. A program végeztével ugyan a napló még hozzáférhetô, abba többet bejegyezni nincsen mód.
Elméleti háttér
A QTS program elsôsorban önellenôrzésen és önszabályozáson alapul. Az elméleti
hátterét a „szociális tanulási elmélet” (Kanfer, 1986) és a „megoldásközpontú stratégia”
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(de Shazer, 1988; Berg és Miller, 1992) adja. A visszacsatolások és chates beszélgetések
során a „motivációs megbeszélést” (Miller és Rollnik, 2002) alkalmazzák.
Értékelés
A QTS programot minden évben értékelik. Ezek a jelentések mind letölthetôek (német nyelven) a drugcom weboldalról. Ezen felül készült egy randomvezérelt felmérés
(randomised controlled trial; RCT), és hamarosan elérhetôek lesznek bizonyos adatok
a résztvevôkrôl és a program hatékonyságáról. Ez az RCT vizsgálat 2006 decemberében kezdôdött és 2008 ôszén zárult. Ebben a tanulmányban a cannabis fogyasztás
különbözô paraméterei (mennyiség, gyakoriság, fogyasztáskapcsolatú öneredményesség) és a pszichológiai egészség (élettel való elégedettség, aggódás-szorongás, kedélyállapot) kerültek összehasonlításra a programban észtvevôk és egy kontrolcsoport
(olyan egyének, akik hasonlóan motiváltak voltak a QTS programban való részvételhez) között.
A felméréshez (RCT) véletlenszerûen válogatták az egyedeket: a programba jelentkezôk
fele (random) elkezdte a kezelést, míg a másik fele a kontrolcsoportba került. A
jelentkezô ív elején mindkét (az így kapott) csoport tagjai értesültek a felmérésrôl, és arról a tényrôl, hogy nem mindenki kezdheti meg a kezelést azonnal, pontosan a felmérés
miatt. Így azok az egyének, akik a kontrolcsoportba kerültek a regisztrációs procedúra
után nem kezdték meg a kezelést, vagyis nem vettek részt a kezdeti egyeztetô chaten,
illetve nem fogtak hozzá a naplóhoz sem. Azonban használhattak más, a drugcom által
biztosított tanácsadói csatornákat (nyílt/közösségi chat, e-mail). Az ellenôrzô vizsgálatra 3 hónappal késôbb került sor egy online kérdôív formájában.
Hogy ez a publikáció megszülethessen, egy olyan alcsoport egyéneit vizsgálták, akik
2008 szeptembere elôtt juttatták el az ellenôrzô kérdôív válaszait. Mindösszesen
N=246 egyén vett részt mindkét felmérésben 182 egyént vizsgáltak. Közülük N=89
csinálta végig a kezelést és N=93 került a kontrolcsoportba.
A felmérés résztvevôi (N=182) 69%-ban férfiak voltak, átlagéletkoruk 25 év (SD=7;
tartomány: 15–54 éves). Az utolsó (vagyis a felmérést megelôzô) 30 napban megállapított átlag cannabis fogyasztás 19,7 gramm volt, és a résztvevôk átlagosan 25 napon
fogyasztottak cannabist (SD=6,2). A regisztráció alatt a résztvevôk több mint 90%-ánál
állapítottak meg cannabis függôséget (a DSM IV alapján). 78%-uknak a QTS volt az
elsô alkalom, hogy szakszerû segítséghez fordult.
A kontrollcsoport (N=93) és a kezelést kapó csoport (N=89) között elenyészô, szinte
jelentéktelen volt a különbség; csakúgy, mint azon résztvevôk között, akik szerepeltek
a felmérésben és azon résztvevôk csoportjának átlaga között, akik a felmérésen kívül,
attól függetlenül csinálták a QTS kezelést.
Például, míg általában a QTS programban résztvevôk 42%-a csinálja végig a kezelést, az RCT felmérésben szereplô kezelteknél ez az arány 72% volt. Németországban
jellemzôen ehhez hasonló a cannabis függôk ambuláns ellátásában elért befejezô-ráta.
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Vagyis a cannabis-problémával küzdô kliensek, akik hagyományos tanácsadáshoz
fordultak legalább kétszer 2007-ben, 44%-ban csinálták végig a kezelést (Deutsche
Suchthilfestatistik, 2007) (2). Mindazonáltal a cannabis függôk hagyományos ambuláns
kezelésének sokrétûségének, eltéréseinek (nagy szerkezeti, módozati illetve idôtartami
eltérések) következtében mindennemû, a QTS programmal való összehasonlítás nehézségekbe ütközik. Továbbá, az RCT felmérésben résztvevôk átlagosan magasabb iskolai
végzettségûek voltak, mint a QTS program általános résztvevôinek az átlaga (az RCT
felmérés résztvevôinek 64%-a végzett magasabb iskolai szinten, míg a QTS programban általánosan résztvevôknél ez az arány 53%).
Amint azt a 4. ábra mutatja, az RCT felmérésben résztvevô QTS kezeltek jelentôsen
csökkentették egyhavi elfogyasztott cannabis adagjukat (22 gramm a kezelés kezdetekor szemben a 7,8 grammos, 3 hónappal késôbbi felmérést követôen) csakúgy, mint
azoknak a napoknak a számát, amikor cannabist fogyasztanak (a 26-ból ez a szám
10,5-re csökkent).
4. táblázat: A QTS program RCT felmérésének elôzetes eredményei.
Az RCT felmérés mérési szempontjai

Kontrolcsoport

Kezeltek csoportja

(Várakozó csoport)

(QTS program résztvevôk)

Regisztráció

Ellenôrzés

Regisztráció

Ellenôrzés

17.5

16.9

22

7.8

**

24.5

20.6

26

10.5

**

Absztinencia (%-ban)

-

5.4

-

32.6

**

Fogyasztási öneredmé-

45.9

42.6

46.4

61.5

**

Szorongás (STAI-T)

51.2

47.5

50.5

41.2

**

Kedélyállapot (ADS-K)

19

15.3

18.9

12.0

*

Élettel való
elégedettség

19.1

20.6

19.2

21.8

°

Fogyasztás (gramm
az elmúlt 30 napban)
Fogyasztás napban
(az elmúlt 30 napban)

nyesség (DTCQ-8)

Ezen felül a QTS résztvevôk javultak a fogyasztáskapcsolatú öneredményesség tekintetében (DTCQ-8; Sklar és Turner, 1999), szorongási szintjük csökkent (STAI-T;

(2) http://www.suchthilfestatistik.de/ambulant.htm (2009. február 12.).
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Laux és mtsai., 1981), jobb értékeket mutattak a kedélyállapot (depresszió) mérésénél
(ADS-K; Hautzinger és Bailer, 1983) csakúgy, mint az élettel való elégedettség skáláján mért adatoknál (SWLS; Schumacher, 2003). Minden mérési szempontnál (kivéve az
élettel való elégedettség) jelentôs különbségeket állapítottak meg a vizsgált csoport és a
kontrolcsoport eredményeit illetôen. A kezelt csoport absztinencia rátája a 3 hónappal
késôbbi ellenôrzéskor 32,6% volt (ellentétben a kontrolcsoport 5,4%-ával).
A tanulmány átfogó, teljes publikációja 2009 második felében lesz elérhetô.
További információ
Megtörténtek azon törekvések elsô lépései, amelyek a QTS program Franciaországi
bevezetését tûzték ki célul. Több idevonatkozó információ egyelôre nem áll rendelkezésre.
Linkek:
http://www.drugcom.de
http://www.bzga.de
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További weboldalak
Ez a fejezet számba veszi azokat a más típusú weboldalakat, amelyeket a jelen kutatás
ideje alatt találtunk. Itt kaphatunk rövid leírásokat ezekrôl az oldalakról, amelyekrôl az
NFP beszámol, mi viszont nem számítottuk ôket internetes drogtanácsadásnak.
Információs oldalak
Ezek az oldalak jellegükben az internet alapkoncepcióját követik, vagyis információt
nyújtanak magukról a szerekrôl, azok hatásairól, lehetséges veszélyeikrôl, biztonságosabb használati módozatokról, egyes országok járványügyi adatairól, segítôközpontok
elérhetôségeirôl, kezelési módozatokról stb. Alapvetô és elengedhetetlen információk
ezek droghasználóknak, hozzátartozóknak és barátoknak, csakúgy mint a szakembernek. A hagyományos kezelôközpontok, projektek és klinikák weboldalai mindezeknek
a kritériumnak megfelelnek, hasonlóan a szövetségi képviseletek megelôzéssel foglalkozó oldalaihoz, és a használói csoportok által létrehozott információs weblapokhoz.
Érthetô hát, hogy az ilyen jellegû oldalakat az NFP-k nem minôsítik internetes drogtanácsadásnak.
Mégis, néhány oldal tartalmaz droggal kapcsolatos „játékokat”, teszteket elsôsorban
olyan szándékkal, hogy nagyobb rálátást adjanak a személyes drogfogyasztás viselkedésmintáira, illetve hogy teszteljék a drogokkal kapcsolatos általános tudást, és/vagy
változást indukáljanak magának a drognak és annak fogyasztásának általános megítélésében és a velük való hozzáállásban. Ezekben a tesztekben illetve az ilyen oldalak
információs kontextusaiban gyakran találunk tanácsot a magatartásváltozást, a leállás
illetve a fogyasztásszabályozás elsô lépéseit, esetleg a más szerek (együttes) fogyasztásában rejlô veszélyeket (pl. alkohol) illetôen. Ebbôl következôen valószínûsíthetô, hogy
ezek az eszközök szerepet játszhatnak egyesek droggal kapcsolatos magatartásváltozásában, nézeteinek formálásában, tudásának növelésében.
Kapcsolattartási csatornákkal ellátott weboldalak
Néhány oldal a fent említettek közül lehetôséget nyújt egy tanácsadóval, netán egy
terapeutával való kapcsolattartásra. Gyakran ha az oldal maga nem is biztosítja az
ilyenfajta kapcsolattartás lehetôségét a felhasználók olyan oldalak linkeivel találkozhatnak, ahol egy szakemberrel való kapcsolatba lépés feltételei adottak. Majdnem az
összes olyan oldal, ami biztosítja az ilyen jellegû kapcsolatfelvételt, tartalmaz droggal
kapcsolatos információt, noha ezen információk mennyisége illetve minôsége gyakran
nagyon eltérô. A tanácsadóval való kapcsolat moduljai minden esetben: a telefon és/
vagy e-mail és/vagy chat.
A telefonos segítôvonalak (hotlines) üzemelhetnek 24 órás szolgálatban, de találunk
olyat is, amely csupán bizonyos napokon és bizonyos órákban hívhatóak. Néhány
weboldal több telefonszámot is megjelöl, így különbözô szakemberek adhatnak tanácsot/felvilágosítást egyes témákban (orvosi tanácsadás, jogi tanácsadás stb.).
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Amennyiben az e-mailes kapcsolattartás lehetséges, az oldalak általában megjelölnek
egy bizonyos idôtartamot, amin belül garantálják a válaszadást (pl. 48 órán belül, munkanapokon). Hogy az anonimitás teljes mértékben garantált legyen, a legtöbb oldalról
közvetlenül lehet kérdéseket, problémákat megfogalmazni és eljuttatni. Ilyen esetekben
egy személyes kóddal lehet belépni az oldalon ahhoz, hogy a választ a felhasználó
elolvashassa, vagy a válasz anonim formában kerül föl az oldal nyilvános fórumára. A
kommunikáció ilyen formája nem igényel semmilyen személyes e-mail címet.
A nyilvános chatfórumok általában bizonyos, elôre meghatározott idôben aktívak (pl.
minden csütörtökön du. 2 órakor 2 órán át; munkanapokon du.3 és 5 óra között stb.)
Vannak oldalak, ahol a chat-szobák közvetlenül az oldalon mûködnek, míg más oldalak egy külsô böngészôszoftvert vesznek igénybe. A jelen írással egyidejûleg személyes
chatelésre (MSN-en, Skype-on, ICQ-n stb. keresztül) még nincsen lehetôség.
Felmérésünkbôl világosan kiderül, hogy a weboldalak többsége biztosítja a személyes tanácsadás feltételeit (pl. e-mail formájában), a telefonos kapcsolatfelvételt, önértékelési teszteket és információs bázist. A legtöbb ilyen oldalról a hivatalos, nemzeti
jelentésekben is említést tesznek. Ugyanakkor mégsem merítik ki az „internet-alapú
drogprobléma kezelése” kritériumát, amellett, hogy kétség kívül nagy gonddal és igényesen összeállítottak, kommunikációs csatornáikat az internet adja, és a tanácsadói
szolgálatuk mindenesetben egy bizonyos tudományos elmélet módszertani alapjaira
épülnek. Ami hiányzik, az egy módszeresen kidolgozott kezelés világos és egyértelmû
struktúrája, ütemezése (pl. egy kristálytiszta, érthetô és belátható, jól definiált program,
amely lépésrôl-lépésre szervezôdik, meghatározott idôtartamú, elôre ütemezett kapcsolattartási beosztással, stb.). Vitathatatlan azonban, hogy ezek az oldalak jelentôs
szerepet játszanak olyanok számára, akik név nélkül keresnek további tanácsot, információt. Fontos, hogy ezek az oldalak nem csak a droghasználóknak nyújt segítséget,
hanem igyekezek szólni a segítséget keresô hozzátartozókhoz, barátokhoz is. A legtöbb
ilyen, az NFP által „internet-alapú drogprobléma kezelô” oldalnak titulált weblap mégsem felel meg a kiírt kritériumoknak.
Például, Csehországban a Drogovaporadna.cz drogtanácsadói oldalon lehetôség nyílik
– a többféle drogról való információszerzés mellett – anonim online tanácsadásra. Az
oldal, amely mind drogfogyasztóknak, mind hozzátartozóknak, barátoknak, tanároknak, szakembereknek lett szerkesztve, 2005-ben 2 989 intézett kérdést (megkeresést)
számlált (Mravcík et al., 2006). Az oldal felhasználói egy közösségi fórumon hagyhatják kérdéseiket, amelyeket 2-3 napon belül megválaszolnak. Igény szerint további
kérdések, igények küldhetôek az oldalon. Ezen kérdések legtöbbje drogot fogyasztóktól
érkeztek (990 bejegyzés), majd szülôktôl és más hozzátartozóktól (431 bejegyzés), és
végül segítséget keresô társaktól (barát/barátnô; 252 bejegyzés).
A lengyel tanácsadói Narkomania.org.pl közétette az oldalon feltett kérdések, felmerülô
problémák részletes statisztikáját, amely betekintést enged a felhasználói csoport keresztmetszetébe.
2007-ben a Narkomania 1 789 kérdést regisztrált a következô lebontásban: 63% keresett pszichológust, 30% terapeutát, és 7% ügyvédet. A kérdések 74%-a nôktôl érkezett,
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a kérdezôk 69%-a 16 és 34 év közötti. A kérdések 63%-a érkezett hozzátartozóktól,
barátoktól, társaktól míg az egyharmadát maguk a drogfogyasztók fogalmazták meg.
A maradék közel 7% olyan emberektôl származott, akiknek nem volt konkrét, droggal
kapcsolatos problémájuk. A legtöbb kérdés (33%) általában a drogokról fogalmazódott
meg, majd a cannabishoz köthetô problémák (22%), kevert anyagok (22%), és az amfetaminszármazékok (15%).
Ennél is nagyobb számú kérdés érkezett a brit Talk to Frank segítô oldalhoz (FRANK,
http://www.talktofrank.com). A 2004–06 adatok alapján 2005 októbere és 2006 márciusa között ennek az oldalnak több mint 3 és fél millió látogatója volt. Ugyanebben az
idôben megközelítôleg 17 000 e-mail érkezett hozzájuk, 9 900 fiataloktól és több mint
5 000 szülôktôl érkezett telefonhívást fogadtak.
A 2004-ben alapított FRANK tulajdonképpen lecserélte az elôtte tevékenykedô Brit
Nemzeti Drog Segélyvonalat (UK National Drug Help Line). A szervezetet drogfogyasztók, szülôk, barátok egyaránt ingyenesen hívhatják, küldhetnek e-mailt, és kaphatnak
felvilágosítást illetve segítséget. Mind a zöldszámot, mind pedig a weboldalt számos
képeslap, matrica reklámozza, de felületet kapnak a TV-ben illetve rádióban, valamint
számos ismertetô kampányt szerveznek. A Talk to Frank oldalon a felhasználóknak
lehetôségük van FRANK-et fölvenniük az instant messenger listájukra. Egy automatizált
rendszer továbbítja a droggal kapcsolatos, különbözô témájú információt. Tervezik egy
teljesen automatizált „segíts magadon” jellegû program bevezetését a Talk to Frank
oldalon. Ez a program jelenleg (2008 júliusa) kizárólag a Know Cannabis autonóm oldalon található meg. Errôl bôvebben késôbb, a 4. Fejezetben olvashatunk a Technikai
alkalmazások és kivitelezések c. részben csakúgy, mint más, Internetes drogproblémakezelési módozatokról.
Weboldalak mobiltelefonos szolgálattal
Léteznek olyan, az NTF által internetes drogprobléma kezelésnek minôsített oldalak is,
amelyek a mobiltelefon nyújtotta adottságokat használják ki a kommunikációra. Ilyen
például az ingyenes dán SMASH program (http://www.smash.name), ami SMS-ben küldi az információt, vagyis nem kimondottan internet alapú, bár a regisztráció a SMASH
oldalon történik, és ahol bôvebben olvashatunk a programról A Restart (Kezd újra!)
program célja segíteni a cannabist fogyasztókat a fogyasztás csökkentésében, illetve
a teljes leállásban. A résztvevôk 36 napon át 68 elôre megszerkesztett SMS-t kapnak,
amelyek a személyes célok megfogalmazását, a „kattogás” (sóvárgás) megfelelô kezelését, kockázati helyzetek megértését szorgalmazzák. A Restart program mellett a
SMASH más SMS alapú kezelést is biztosít. A Hashfacts (hasis-tények) egy olyan 40
üzenetbôl álló, 21 napos SMS csomag, ami cannabisszal kapcsolatos információt juttat
el a felhasználóhoz. Az ezekrôl a programokról készült, átfogó értékelô beszámoló a
SMASH oldalról (dán nyelven) letölthetô.
SMS-t használnak a Finn A-Klinika Alapitvány (Finnish A-Clinic Foundation) Voimapiiri
programjában is (http://web10334.web1.kuulalaakeri.fi/), igaz, a programról bôvebb
információ nem készült. A program a Phaidelinkki („függés-link”) oldalon található
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meg (http://www.paihdelinkki.fi/). Ezen az oldalon általános információt találhatunk
a „függés” különbözô témaköreibôl, különbözô drogok ismertetéseit olvashatjuk, találunk teszteket (pl. a WHO AUDIT ellenôrzôtesztet), számos elérhetôséget, és „segíts
magadon” típusú tanácsokat például az alkoholproblémával szenvedôknek. Mindenképpen érdekes, hogy az internetes drogprobléma-kezelés legfontosabb eszközei (pl. a
fogyasztás napló-szerû rögzítése, pontos célkitûzések stb.) náluk is megtalálhatóak. ám
mégsem szervezôdnek egy jól felépített, egységes programba. Az A-Clinic oldal mérései szerint az internet által nyújtott ilyen jellegû szolgáltatásokat minden hónapban
50 000 ember veszi igénybe.
Az A-Clinic Foundation-nel együttmûködve a finn NGO EOPH (Elämä On Parasta
Huumetta Ry, ami annyit jelent „jobb ízû az élet drogok nélkül”) kifejlesztette az
ingyenes Mobiilivinkki („mobiltanács”) szolgáltatást, ami ugyancsak SMS-ben értesíti a felhasználókat például a Helsinkiben található mobil egészségügyi központok
címeirôl, nyitvatartásáról. Ezen felül az EOPH (http://www.eoph.fi/en/) szervez iskolai
egészségnevelôi és drogprevenciós kampányokat, drogprevenciós mobiltelefon játékokat terjeszt, és drogfüggôségi témákban internetes chatszobákat üzemeltet.
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4. Fejezet
Az európai internetes kezelési
beavatkozások áttekintése

4. fejezet: Az európai internetes kezelési beavatkozások áttekintése
Az internetes kezelési beavatkozások részletes elemzése
Az 5. sz. táblázat áttekintést azokról az internetes kezelési beavatkozásokról (IKB),
amelyekkel alább részletesen is foglalkozunk. A szóban forgó négy IKB az életkor és
problémás viselkedés tekintetében nagyon hasonló csoportokat céloz meg, de közülük mindössze kettô fogad 18 évnél fiatalabb klienseket. Három program tartalmaz
rendszeres beszélgetéseket tanácsadókkal, és a programok idôtartama 4 és 12 hét
között mozog.
5. táblázat: az IKB-ok elemzése
Program

Know
Cannabis
Self-help

J e l l i n e k L i v e Cannabis
Online
Onder
Behandeling
Controle

Quit the shit

Költség

Ingyenes

Fizetôs

Fizetôs

Ingyenes

Rendszeres
kapcsolattartás
tanácsadókkal

Nem

Igen

Igen

Igen

Program elindítása

2004/12

2008/05

2008/01

2004/08

Célcsoport

A kannabisz
bármilyen potenciálisan veszélyes, káros, és
függôséget okozó
használata

Fogyasztásukat
csökkenteni
vagy befejezni kívánó
kannabiszhasználók

Stabil helyzetben levô,
azonnali kezelést igénylô
pszichiátriai
problémával
nem
rendelkezô
kannabiszhasználók

Kannabiszfogyasztásukat
csökkenteni
vagy befejezni
kívánó
személyek

Életkor (év)

16–24

18+

18+

Serdülôk és
fiatal felnôttek

Program
idôtartama (hetek)

4–6

10

12

7

Résztvevôk
száma évente

1 558 (2007)

61 (2008)
(8 hónap alatt)

687 (2008)

483 (2008)

Ország

Egyesült Királyság Hollandia

Hollandia

Németország

Koncepció és elméleti háttér
A jelentésben ismertetett különbözô IKB programok között számos hasonlóságot lehet
megfigyelni. A legszembetûnôbb, hogy az összes program alapját a kognitív viselkedésterápia (cognitive behavioural therapy - CBT) alkotja. Valóban, a programok többé-kevésbé
elôre meghatározott szerkezettel rendelkeznek, illetve egyéni elgondolások szerint formálhatóak, de ennek ellenére mindegyik hasonló lépések szerint halad elôre:
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• a résztvevôk meghatározhatják saját céljaikat (fogyasztás csökkentése/megszüntetése);
• megtanulják minden szempontból felmérni fogyasztásukat (mennyiségek, helyzetek, elônyök-hátrányok);
• megtanulják kezelni a sóvárgást (kellemetlen érzések, stb.);
• megtanulják felismerni a kockázatos helyzeteket, és ezek kezelését (pl. mondj
„nemet”, kerüld a kábítószert használó barátok társaságát, stb.).
Végezetül pedig a résztvevôk, megszerzett tudásukat hasznosítva, könnyebben tudják irányítani, illetve teljesen beszüntetni fogyasztásukat. A programok egyik elsôdleges és legfontosabb eszköze az a személyes napló. amelybe a résztvevôk feljegyzik a fogyasztással,
illetve viselkedésükkel kapcsolatos változásokat. A programok ezen felül általános információt is nyújtanak a kábítószerekrôl, valamint a függôségrôl. A személyes visszajelzésekkel
dolgozó programokban a tanácsadók olyan motivációs interjú-technikákat alkalmaznak,
amelyek a résztvevôket a program folytatására és céljaik elérésére ösztönzik.

Célcsoportok
Ami a programok alapszerkezete közötti hasonlóságokat illeti, úgy tûnik, hogy a
meghatározott célcsoportok nem annyira a program megjelenésétôl, hanem inkább
a költségátvállalási modelltôl függenek: az egészségbiztosítási rendszer által (társ)finanszírozott programok 18 éves alsó korhatárt határoznak meg, míg az ingyenes QTS
program egyáltalán nem szab meg életkorral kapcsolatos megszorításokat. Mindazonáltal, a programok általában fiatalabb résztvevôket szeretnének vonzani. Az önsegítô
programok semmilyen megszorítást nem alkalmaznak, bárki jelentkezhet, elsôdleges
célcsoportjuk pedig úgyszintén a serdülôk és a fiatal felnôttek.

Technikai kivitelezés és megjelenés
Bár a programok nagy mértékben ugyanazzal az elméleti háttérrel és hasonló szerkezettel dolgoznak, a technikai kivitelezésben és a megjelenésben számos eltérést lehet
felfedezni, különösen ami a részleteket illeti.
Ami a megjelenést illeti, a négy programból három (Know Cannabis Self-help,
Therapy Online Cannabis, Cannabis Onder Controle) külön képernyôn (például egy
külön böngészô ablakban) adja át a tartalmat, míg a Quit the shit program közvetlenül a fô drugcom honlapba van beágyazva, és a weboldal szerves részeként jelenik
meg. Ennek ellenére a chat modul külön ablakban jön fel.
A JellinekMentrum program (önsegítô, TOC) fôoldalai általában színesebb, grafikusabb
módon jelennek meg a többi programhoz képest. Ezen felül pedig grafikonok segítségével mutatják be a résztvevôk számára az általuk elfogyasztott kannabisz mennyiségét. A
JellinekMentrum program megjelenése hasonlít a Windows-stílusú operációs rendszerek megjelenésére, míg a QTS és COC programok inkább a web-alapú alkalmazások
kinézetét követik (pl. fórumok, vitafórumok, web-alapú e-mail kliensek, stb.).

66

A programok, vizuális megjelenésükön felül számos egyéb dologban is eltérnek egymástól. llyenek például a különbözô stílusú (személyes, illetve számítógép által generált) visszajelzések: a programok számos lehetôséget kínálnak arra, hogy a résztvevôk
jelenteni és rögzíteni tudják fogyasztásukat (összetett, kevésbé összetett). Míg az
önsegítô programok és a TOC (számítógép által generált visszajelzések segítségével)
elôre meghatározott változók széles skáláját kínálja a résztvevôknek, akik így minden
releváns eseményt feljegyezhetnek a fogyasztási és sóvárgási naplóba, addig például
a QTS résztvevôk minden helyzetet saját szavaikkal írnak le.

Kommunikációs módszerek
A programok közötti legfôbb különbség a résztvevôkkel való kommunikáció eltérô
megközelítésében mutatkozik meg. A programok az internetes kommunikáció szinte
minden elterjedt formáját alkalmazzák. Két eltérô módszert, szinkron és aszinkron
kommunikációt különböztethetünk meg: míg a TOC szinkron, egyidejû, „négyszemközti” csevegô ülést (chat session) alkalmaz, addig a COC programban például egy
aszinkron üzenôfalon keresztül kommunikál egymással a tanácsadó és a résztvevô. A
QTS egy olyan hibrid modellt használ, amelynek részét képezi egy kezdô, valamint
egy befejezô „négyszemközti” csevegô ülés, amit a program idôtartama során az
üzenôfalon közölt személyes visszajelzésekkel egészítenek ki.
A kapcsolattartás gyakorisága változó, csakúgy, mint annak jellege. A TOC résztvevôk
a 10 hetes program során hét, egyenként negyven perces csevegô ülésen vesznek
részt. A COC tanácsadói az üzenôfalon keresztül lépnek kapcsolatba a résztvevôkkel
hetente kb. négy alkalommal 12 héten (három hónapon) keresztül. A QTS két,
kötelezô jellegû 50 perces csevegô ülést tartalmaz, valamint heti visszajelzéseket kb.
7 héten (50 napon) keresztül (lásd 6. sz. táblázat).
A kapcsolattartással kapcsolatban több szempontot is mérlegelni kell. A TOC
résztvevôk fogyasztási és sóvárgási naplójuk alapján kiegészítô, számítógép által
generált visszajelzésben részesülnek, ami azt jelenti, hogy nem a csevegô ülés a
visszajelzések egyetlen forrása. Ugyanakkor meg kell azt is jegyezni, hogy a COC
üzenôfalon küldött üzenetek feltételezhetôen kevésbé átfogóak és sokkal inkább
párbeszéd-szerûek, mint a QTS tanácsadói által hetente készített írásos visszajelzések. A COC és a TOC olyan fórumot biztosítanak, ahol a résztvevôk megoszthatják
egymással tapasztalataikat. A QTS ilyen szolgáltatást nem nyújt, ellenben viszont
ingyenes, nyilvános, tanácsadók által moderált csevegô szobával rendelkezik, ami
minden hétköznap napi két órában a résztvevôk rendelkezésére áll.
A fentebb felsorolt szempontokat, illetve az egyes kommunikációs módszerek elônyeit
és hátrányait a 6. sz. táblázat foglalja össze. A mellettük és ellenük szóló érveket természetesen tovább lehetne tárgyalni, de amíg nem készül közvetlen összevetés egy
kontrollcsoportos kutatás részeként, addig lehetetlen eldönteni, hogy melyik módszer, vagy akár melyik program jobb vagy hatékonyabb.
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Adatok

7 csevegô ülés (30/40
perc)
10 hét
Kiegészítô, generált vis�szajelzések
Kiegészítô fórum

Kapcsolattartás az
üzenôfalon keresztül kb.
hetente négy alkalommal
12 hét
(3 hónap)
Kiegészítô fórum

Kezdeti és befejezô
csevegô ülések (50 perc)
Heti visszajelzések
7 hét (50 nap)
Kiegészítô csevegô ülésekre van lehetôség

Program

Chat (TOC)

Üzenôfal
(COC)

Kombinált módszer
(QTS)

Hiányzik az interaktivitás és a spontán
reakciók.
A félreértéseket nehéz az üzeneteken
keresztül azonnal tisztázni.
Az adott pillanatban fennálló problémák
eltérhetnek a két nappal korábban, a
fórumban jelzett gondoktól.

Nincsen közvetlen kommunikáció,
interaktivitás a program gerincét képezô
szakaszban
Az adott pillanatban fennálló problémák
eltérhetnek azoktól, amelyekkel a heti
visszajelzés során foglalkoztak

Kezdeti csevegô ülésen értelmezik és tisztázzák
a fennálló helyzetet szinkron, személyes kommunikáció útján
Egész hetes visszajelzések, több szituációra is
kitérve
Mindössze két megbeszélt chat idôpontra van
szükség
További napi kapcsolattartásra is lehetôség van
(chat-en keresztül)
A résztvevôk maguk választhatják meg, hogy
milyen mértékû kapcsolattartásra van szükségük

Több, elôre megbeszélt idôpontra van
szükség
A résztvevôknek kevesebb szabadságuk van saját maguk alakítani
elôrehaladásukat
A csevegésben való jártasság (pl. lassú
gépelési sebesség, stb.) gondokat okozhat
Nincs idô átgondolt üzenetekre

Módszer hátrányai

Nincs szükség elôre megbeszélt chat
idôpontokra
Nagymértékû kötetlenség mind a tanácsadó,
mind pedig a résztvevô számára
A kommunikációt bármikor folytatni lehet
Lehetséges átgondolt üzeneteket küldeni.
A teljes kommunikáció visszaolvasható
A fórum virtuális önsegítô csoportként is funkcionál

Személyes, közvetlen, valós idejû kommunikáció
A lehetô legközelebb áll egy hagyományos párbeszédhez.
A félreértéseket azonnal tisztázni lehet. A kérdéseket meg lehet válaszolni, problémákat közvetlenül lehet megoldani.
Kötetlen, spontán asszociációk
A fórum virtuális önsegítô csoportként is funkcionál

Módszer elônyei

6. táblázat: Az IKB-k keretén belül használt kommunikációs módszerek áttekintése

Dimenziók, bizonyítékok és hatékonyság
A végrehajtás és kivitelezés tényleges szintje programonként igen eltérô. A három
rendszeres kapcsolattartást biztosító program közül kettô (TOC, COC) csak 2008-ban
kezdte meg mûködését és ezért nem tudtak bôvebb adatokkal szolgálni. A rendelkezésre álló adatok szerint azonban a Therapy Online Cannabis mûködésének elsô
nyolc hónapjában 61 résztvevôt jelentett és egy éven belül terveik szerint elérik a
150-et; a Cannabis Onder Controle program elsô évében (az általuk szolgáltatott adatok szerint) 687 résztvevô jelentkezett kezelésre. Az egyetlen hosszabb ideje mûködô
program, a 2004-ben alapított Quit the shit 2008-ra 483 résztvevôrôl számolt be.
Az automatizált Know Cannabis Self-help programra 2007-ben több mint 1500-an
iratkoztak fel.
Ami a résztvevôk számát illeti, fontos különbséget tenni a programra jelentkezôk,
illetve az azt be is fejezôk száma között. A Know Cannabis Self-help programmal
kapcsolatos rendelkezésre álló adatok szerint a jelentkezôk mindössze 9%-a fejezte
be a programot és vett abban részt legalább 28 napig. Ez a lemorzsolódási arány minden bizonnyal a kezdeti, alacsony belépési küszöbnek köszönhetô, hiszen a programba való jelentkezéshez még érvényes e-mail cím vagy valódi név megadása sem
szükséges. A logika azt diktálja, hogy a nem névtelen, fizetôs programok dolgoznak
magasabb megôrzési aránnyal. Mindazonáltal, még az olyan ingyenes és névtelenül végezhetô programok, mint amilyen a QTS is bizonyították, hogy ôk is képesek
viszonylag magas, 42%-os megôrzési arányt elérni, ami azt jelenti, hogy minden öt
jelentkezôbôl kettô be is fejezte az 50 napos programot.
Az IKB programokat nem a résztvevôk száma vagy akár a megôrzési arány alapján kell megítélni. A kontrollcsoportos vizsgálat végsô célja, hogy pontos adatokkal
szolgáljon a programok hatékonyságát illetôen. Ennélfogva, információra van szükség például arról, hogy hány résztvevônek sikerül végül is jelentôsen csökkentenie
kannabiszfogyasztását; hogy hányan hagyják véglegesen abba a fogyasztást; hogy
mennyi ideig tart elérni az általuk kitûzött célokat; stb. A Treatment Online Cannabis,
csakúgy mint a Cannabis Onder Controle program jelenleg is folytat értékelô tanulmányokat a programokkal kapcsolatban, míg a JellinekMentrum (a TOC szolgáltatója)
randomizált kontrollcsoportos vizsgálatot végez a hasonló felépítésû Therapy Online
Alcohol programról. Jelen áttekintés megírásának idôpontjában azonban az egyetlen
program, amely ilyen pontos adatokkal tudott szolgálni a Quit the shit volt, ahol a
program által végzett randomizált kontrollcsoportos vizsgálat ígéretes elôzetes eredményeket produkált, amelyek minden bizonnyal hozzájárulnak majd az internetes
addiktológiai tanácsadások továbbfejlesztéséhez és népszerûségének növeléséhez.
Ami a bevált gyakorlatokat illeti, az összes program bizonyíték-alapú, hagyományos
gyógykezelési módszereken és kézikönyveken alapszik, amelyeket igyekeztek az internet segítségével kommunikálni és alkalmazni. Ez többé-kevésbé szabványosított
módon történik, ahol a különbözô megközelítések sohasem távolodnak el nagyon
a hagyományos módszerektôl (pl. a csevegô ülések a hagyományos kezelési ülések
mintáját követik). Ezáltal feltehetôen minden program potenciálisan képes lehet arra,
hogy a résztvevôket segítse az általuk meghatározott célok elérésében.
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A hasonló kezelési felépítések, illetve a Quit the shit RCT elôzetes eredményei azt
sugallják, hogy ez egy olyan ígéretes megközelítés lehet, amelyik hagyományosabb
módszerek segítségével érheti el és kezelheti a kliensek egy általában nehezen elérhetô
csoportját. Azt azonban ebben az esetben nem lehet megállapítani, hogy a kialakítás,
a koncepció, a díjszabás alkalmazása vagy a kommunikációs módszerek részleteiben
rejlik-e a hatékonyság jelentôs növelésének kulcsa. Ennek megfelelôen az összes programot „bevált gyakorlatnak” lehet tekinteni. Mindazonáltal a QTS az egyetlen program,
amelyik kontrollcsoportos vizsgálat során is bizonyította már hatékonyságát, és mint
ilyen az egyetlen, amely bizonyíték-alapúnak tekinthetô. Ezen felül, közvetett módon,
mind a Know Cannabis Self-help, mind pedig a JellinekMentrum önsegítô programjai
is „bevált gyakorlatnak” minôsülhetnek, hiszen a problémás alkoholhasználók körében végzett vizsgálatok már bizonyították az ilyen önsegítô programok hatékonyságát
(Blankers et al., 2007).
Természetesen magától értetôdik, hogy szükség van további kutatásokra, különösen, ha
figyelembe vesszük azt, hogy minden egyes programnak bizonyítania kell még hatékonyságát. Mindazonáltal a már jelenleg is elérhetô csekély mennyiségû adat alapján,
szem elôtt tartva a közeljövôben elvégzendô kiértékelô vizsgálatokat, valamint az internet, az egészségkárosodás megelôzésében és a kommunikációban játszott szerepét,
ki lehet jelenteni, hogy már most is számos érv szól az internetes addiktológiai tanácsadások EU-n belüli továbbfejlesztése és kiterjedtebb alkalmazása mellett.
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5. Fejezet
Diszkusszió

5. fejezet: Diszkusszió
Módszerek
Annak ellenére, hogy a jelen dokumentumban felsorolt programok felkutatásához mind
internetes kereséseket, mind pedig a Reitox nemzeti fókuszpontok segítségét igénybe
vették, nincsen garancia arra, hogy minden létezô európai programot sikerült felkutatni.
Az áttekintés mindenesetre kitér az írás idôpontjában az EU-ba mûködô legfontosabb
IKB-kre. A nemzeti fókuszpontoknál végzett felmérés eredményei igen nagymértékben
megerôsítették az interneten, valamint a szakirodalomban végzett kutatások által feltárt
adatokat. Mivel több program is a jelentés megírásának idôpontjában indult el, ezért ezek
a közeljövôben várhatóan elérhetôek lesznek az ezeken részt venni kívánók számára (pl.
a holland ‘Wat wil jij met wiet’ program).
A könnyebb és hatékonyabb összehasonlíthatóság érdekében, valamint a programok hasonlósága miatt a jelen áttekintésben közölt részletes IKB leírások a kannabiszfogyasztókra
összpontosítanak. Mindazonáltal számos olyan program létezik, amely a fentiekkel szinte
megegyezô szerkezetben a kokain vagy parti drog (pl. ecstasy) használók kezelését célozzák meg.
Az IKB-k definícióját, illetve az itt felsorolt programok választékát részben az áttekintés
kutatási érdeke, részben pedig az egyéb internet-alapú megközelítések közötti különbségtétel szükségessége határozta meg. Ahogyan az korábban is elhangzott, az internetes
kezelési beavatkozásokat szélesebb megközelítésben is lehetne vizsgálni és így nagyobb
számú és fajtájú szolgáltatásról lehetne beszámolni a kutatás irányától függôen. E jelentés
esetében a választott definíció tökéletesen mûködött, hiszen összevethetô programokat
talált, amelyek remekül mutatják be a kérdéses programok jól meghatározott kiválasztási kritériumait, ezen felül pedig betekintést is nyújtanak ezeknek a programoknak a
mûködésébe.

A programok elemzésének szempontjai
Ahogyan arról már korábban is említés esett, a programok alapját képezô koncepciókat
hasonlónak lehet tekinteni. Ezen hasonlóságok ellenére, mivel ezek a programok, illetve környezeti feltételeik igen összetett szerkezetek, az IKB-k összehasonlításakor számos
szempontot kell mérlegelni. Ezek nagy többsége szerepel a programok korábbi részletezésénél, de a programok összehasonlításából már kimaradtak. Ilyen például a programok
végrehajtási szervezete; hogy a program költségtérítéses-e; hogy a programot miképpen
reklámozzák és népszerûsítik, stb.
Az egyik kirívó különbség a fizetôs és az ingyenes IKB-k közötti eltérés lehet. Az IKB-k
egyik legfontosabb elônyének az alacsony küszöbû bekerülés és hozzáférés számít. A
fizetéshez kötött programok nem rendelkeznek ezzel, mivel nem tudnak gyors, könnyû
és legfôképpen névtelen és ingyenes (kezdeti) hozzáférést biztosítani. Társadalmi
szemszögbôl vizsgálva a nyújtott szolgáltatásokat, egy két-osztályos rendszer sejlik fel,
ahol a gazdagabb emberek megengedhetik maguknak, hogy személyes tanácsadót alkal-
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mazzanak, míg azok, akik nem kívánnak fizetni kénytelenek megelégedni egy automatizált önsegítô programmal (már amennyiben elérhetô egyáltalán ilyen program a számukra). Ennek megfelelôen, ebben a megközelítésben, az ingyenes, tanácsadók segítségén
alapuló IKB-k és ingyenes önsegítô programok együttes biztosítása nagyobb választási
lehetôséget kínálna a résztvevôknek.
A fizetéshez kötött, kivétel nélkül Hollandiában található programokat, legalább részben,
fedezi az egészségbiztosítási rendszer. A kutatási eredmények azt jelzik, hogy a szóban
forgó programok résztvevôi nagyobb motivációval rendelkezhetnek a költségtérítésbôl
fakadóan. Az IKB-k felállításakor azonban a költségátvállalás kérdését mindig, többek
között, az adott célcsoport, jogi környezet és egészségügyi rendszer függvényében kell
tárgyalni, szem elôtt tartva azt a szélesebb társadalmi felelôsséget, hogy az arra rászorulók
egészségügyi ellátásban részesüljenek.
Az egyénenként történô fizetés egyik járulékos hátránya, a névtelenség elvesztése. Elvben,
ezekben az esetekben szerzôdéskötésre van szükség az kliens és a kezelô szervezetek között, amely (magával a fizetési tranzakcióval kiegészülve) igencsak nehézzé, ha nem lehetetlenné teszi a névtelenség teljes megôrzését. Példának okáért, az alacsonyabb, 18 éves
korhatár bevezetésének egyik legfôbb említett oka a névtelenség elvesztése volt azokban
az esetekben, ahol a felmerülô költségeket az egészségbiztosítás fedezte. Egyszerûbben
fogalmazva, a 18 évnél fiatalabb résztvevôk esetében a kifizetéseket a szüleiknek kell
végrehajtani és jóváhagyni gyermekeik nevében. Figyelembe véve a kannabiszfogyasztók
viszonylag alacsony átlag életkorát, ez komoly megszorításnak minôsül, amely jelentôs
mértékben korlátozhatja az ilyen jellegû beavatkozások potenciálját.
Kutatásunk során számos fontos tényezôt ismételten nem sikerült pontosan meghatároznunk. Ide tartozik például a tanácsadók képzése és szakmai tapasztalata; egyéni kommunikációs technikáik a kliensekkel való kapcsolattartás során, a programokon belül dolgozó terapeuták vagy tanácsadók száma; az internetre felkerülô személyes adatok védelme,
stb. Az IKB-k kialakítása vagy elemzése során a fentebb említett összes szempontot számításba kell venni, de ez jelen esetben meghaladná áttekintésünk hatályát.
Nem áll rendelkezésre részletes információ azt illetôen sem, hogy a jelentésben felsorolt
programok milyen fejlesztési vagy üzemeltetési költségeket generálnak. Egy új program
kialakítása és fejlesztése becsléseink szerint EUR 50 000 és EUR 100 000 közötti induló befektetést igényel. Mûködési és fejlesztési költségeket tekintve a programok igen
nagy mértékben eltérnek egymástól a típusok és tulajdonságok függvényében. Ennek
megfelelôen például a teljes mértékben automatizált önsegítô programok (mint például
a Know Cannabis Self-help) lényegesen alacsonyabb mûködési költséggel járnak, mint a
tanácsadókra támaszkodó programok. Ez utóbbiak esetében a résztvevôk száma is például nagy hatással van a költségekre. Ami az IKB-k alább részletezett korlátait illeti, az
internet alapú és a hagyományos kezelések összehasonlítását nehézkesen lehet végrehajtani azokban az esetekben, ahol különbözô célcsoportokat és lakossági szegmenseket
céloznak meg.

74

Az internetes addiktológiai tanácsadások korlátai
Az IKB-k elônyei már megvitatásra kerültek, nem szabad azonban megfeledkezni a programok korlátairól és esetleges hátrányairól sem. Az egyik legjelentôsebb felmerülô probléma a résztvevôk komorbiditása. A függôség és egyéb mentál-higiéniás problémák kezelése az internetes kezelési beavatkozás keretein belül meghaladná a konkrét beavatkozás
lehetôségeit. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy a tanácsadók tisztában legyenek a programok korlátival, és az ilyen betegeket más intézményekhez (például kezelési központokhoz vagy terapeutákhoz) irányítsák, ahol megfelelô kezelésben részesülhetnek. Ezeket
a korlátokat a programok weboldalain keresztül a részvevôk tudomására lehetne hozni.
Egyes kezelési eljárások nehézkesen ültethetôek át az internet virtuális világába. Az ópiát
függés esetében például a szükséges helyettesítô-kezelést nem lehet az interneten keresztül biztosítani, bár kiegészítô támogatást nyújtani elvben lehetséges. Ugyanez a korlátozás
érvényes a hosszú távú drogfogyasztókra is. Elképzelhetô, hogy az egyes kábítószereket
jelentôs mennyiségben fogyasztó krónikus használók nem tudják hasznosítani az IKB-k
által nyújtott szolgáltatásokat, mivel az egyes programok koncepciója és kialakítása nem
ennek a konkrét célcsoportnak az érdekeit (pl. detoxifikálás) szem elôtt tartva került kialakításra. Egyes IKB-k már foglalkoznak ezzel a konkrét problémával, és olyan résztvevôkre
összpontosítnak, akik stabil társadalmi hálózattal rendelkeznek; ilynek például azok a
kliensek, akik stabil életkörülmények között élnek és nem rendelkeznek azonnali pszichiátriai kezelést igénylô problémákkal (a holland TOC program jelentése alapján).
Általános szempontok szerint elemezve az IKB-k által nyújtott szolgáltatásokat, számos
kritikával szembesülünk az internet egészségügyi kommunikációra történô használatát
illetôen. Példának okáért, az online kommunikáció nem képes a terápiás környezetben
nyújtott konkrét és összetett személyes kommunikációt és segítségnyújtást biztosítani (ez
különösen igaz a kiemelten problémás droghasználók esetében). A személyes érintkezés
hiánya minden bizonnyal fokozná a meglévô problémákat, mivel ezek a társadalomtól
potenciálisan amúgy is elszigetelt egyének úgy vehetnek részt a névtelen internet-alapú
szolgáltatásban, hogy mindeközben nem javítanak társadalmi helyzetükön (az is igaz
persze, hogy ezzel a problémával esetleg egy online tanácsadó is tud foglalkozni). Ezen
felül pedig nehéz lehet a résztvevôk számára megállapítani, hogy egy internetes tanácsadó vagy akár maga az internetalapú program mennyire megbízható. A számítógép-kezelési gyakorlatot és tudást nélkülözô egyének, azok például akik gyengén gépelnek vagy
általában nincsenek tisztában egy számítógép használatával kirekesztôdnének az IKBkból. Végezetül pedig, természetükbôl fakadóan, az IKB-k rendszeres internet hozzáférést
igényelnek, lehetôség szerint privát környezetben.
Mindazonáltal itt, az IKB-k jelenlegi fejlettségét vizsgáló konkrét áttekintésén belül, nincsen szükség általános vitát nyitni az elônyökrôl, illetve hátrányokról. Egyes problémák
már akkor megoldódnak, amikor elfogadjuk a specifikusan kialakított beavatkozások korlátait (pl. az internet-használók célcsoportként történô kezelése; amikor hivatalos intézmények nyújtanak internetes kezelési beavatkozást, a komorbiditás és krónikusság problémáinak kezelése). Bár írásunk idôpontjában még megjelenés elôtt állt az elsô, IKB-kkel
kapcsolatos randomizált kontrollcsoportos vizsgálat, az elôzetes eredmények ígéretesnek
tûnnek. A korábban megjelent értékelések, valamint a Quit the shit RCT-je megerôsítik
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a program hatékonyságát, és a közeljövôben (a holland TOC és COC által) megjelentetett kiadványok még inkább rávilágítanak majd az IKB-kben rejlô potenciálokra. Ennek
megfelelôen, a jövôbeni viták minden bizonnyal a fejlesztéssel és kutatással kapcsolatos
tényleges szükségletekre összpontosítnak majd.

Az internetes addiktológiai tanácsadással kapcsolatos tudományos kutatások
Fogalmazhatunk úgy, hogy az Európai Unióban egyelôre még gyerekcipôben jár az internetes addiktológiai tanácsadás. Mindazonáltal, szem elôtt tartva, hogy a legelsô programok már 2004-ben megkezdték mûködésüket és látva a többi internet-alapú kezelés
globális fejlôdését, kijelenthetjük, hogy az ezzel a területtel kapcsolatos tudás fokozatosan növekszik és a programokban részt vevô tanácsadók is egyre nagyobb tapasztalattal
bírnak az online kommunikációt illetôen. Azonban, ahogyan az áttekintésbôl is kiderül,
továbbra is megfigyelhetô, hogy nincsen elegendô bizonyíték. Ennek oka pedig az, hogy
a programok többsége új. A közeljövôben számos kiadvány megjelenése várható, ezáltal
pedig további információk és adatok kerülnek majd napvilágra az IKB-k hatékonyságát
illetôen.
Ami ezt a jövôbeni kutatást illeti, több szempont és korlátozás is mérlegelésre szorul
az IKB-k sajátosságaival kapcsolatban. Példának okáért, a névtelenségbôl, valamint a
résztvevô és a tanácsadó közt fennálló földrajzi távolságból kifolyólag nehéz drogteszteket végrehajtani. A drogtesztek alapján végzett kutatások és tanulmányok hiányában,
minden kutatásnak a résztvevôk által bejelentett eredményekre kell támaszkodnia, amelyek nem bizonyító erejûek. Példának okáért, egy másik függôséget okozó cselekvés, nevezetesen a dohányzás esetében történô metaanalizis feltárta, hogy a résztvevôk maguk
által bejelentett eredmények akár 30%-a is hamis lehet (Wu, Wilson, Dimoulas, Mills,
2006). Ezen felül, az absztinens résztvevôk, valamint azok, akik elérték az önmaguk elé
kitûzött célt sokkal valószínûbb, hogy hajlandóak válaszolni a terápiát követô kérdôívre.
Mindez azt jelenti, hogy magasabb absztinencia arányt lehet elérni, ha ezeket a szempontokat nem vesszük számításba.
Érdekes eredményekre lehet bukkanni akkor is, ha nagyító alá vesszük a már létezô és
mûködô programok közötti különbségeket. Eltérés mutatkozhat a programok hatékonyságában, mivel azok eltérô kommunikációs módszereket alkalmaznak, illetve a tanácsadó
és a kliens közötti kapcsolattartás intenzitása és gyakorisága változó. Még akár a programok vizuális kialakítása vagy/és a személyes visszajelzések észlelése is kihatással lehet
a végeredményre. Ezen felül, míg a CBT, strukturált és szabványosított természetébôl kifolyólag, viszonylag természetes kezelési megközelítést biztosít az interneten, addig más
módszerek és megközelítések is kínálhatnak mûködô eszközöket az IKB nyújtásához. Mivel egyes programok a kannabiszon kívül más kábítószerekre vonatkozóan is nyújtanak
internetes addiktológiai tanácsadást, ezért fontos lenne az olyan IKB-k hatékonyságáról is
konkrét adatokat gyûjteni, amelyek kokain vagy parti drog fogyasztókra specializálódnak,
hiszen ezek a kábítószerek számos EU polgárt érintenek (EMCDDA, 2008a).
A terület maga igen gyors ütemben fejlôdik. Az addikcióval foglalkozó tudományágon
belül egyre több publikáció lát napvilágot, és az elsô e-Egészség konferencia pedig 2009
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ôszére van tervbe véve. A mindennapi kommunikáció folyamatosan változó rendszere
újra és újra jelzi, hogy az internet szerepe napról napra fontosabbá válik, így logikus
lépésnek tûnik az internetes addiktológiai tanácsadás kialakulása is. A lefedettséggel kapcsolatos lehetôségekkel például Griffiths és Christensen (2007) is foglalkozott két ausztrál
mentálhigiéniás program kapcsán. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a múltban a
programok, felmérések és tesztek kidolgozása és értékelése négyszemközti környezetben
történt. Bár az elsô eredmények ígéretesnek tûnnek, mindenképpen további kutatásokra
van szükség az internet-alapú megközelítések hatékonyságának megállapítására; illetve,
hogy felvilágosítást lehessen kapni arról, hogy egyrészrôl mely célcsoportok felel meg,
illetve nem felel meg ez a megközelítés; másrészrôl pedig, hogy olyan praktikus útmutatásokat lehessen kidolgozni, amelyek segítségével optimalizálni lehet a beavatkozásokat
és érvényt szerezni a teszteknek.
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Az internetes kezelési beavatkozások
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6. fejezet: Az interenetes kezelési beavatkozások jövôje az
Európai Unióban
Az internetes kezelési beavatkozások nem helyettesíthetik teljesen a személyes, négyszemközt zajló kezeléseket, és nem is ez a céljuk. Ezek a hagyományos módszerek a verbális kommunikáció mellett számos nem-verbális kommunikációs csatornát is biztosítanak. Az itt áttekintett programok azonban olyan célcsoportoknak tudnak szolgáltatásokat
nyújtani, amelyeket ezek a hagyományos tanácsadási vagy kezelési létesítmények nem
érnek el. Feltételezhetôen további növekedésre lehet számítani az IKB-kal kapcsolatban
az EU-n belül, mivel eddig mindössze két európai tagállam nyújtott IKB szolgáltatást ütemezett tanácsadással egybekötve. A hagyományos kezelési létesítmények egy bizonyos
térségben mûködnek, míg az IKB-k azzal az elônnyel bírnak velük szemben, hogy teljes
nemzeti lefedettséget tudnak biztosítani.
Ami a kezeléssel szembeni teljes igényt és keresletet illeti, különös tekintettel a kannabiszfüggésre és az Európán belüli elterjedt internet hozzáférésre, feltételezhetô hogy számos
ország üdvözölne egy ilyen szolgáltatást. Elvben az internetes addiktológiai tanácsadásokat viszonylag könnyen lehet átültetni és alkalmazni az egyes európai tagállamokra,
ahogyan ezt a JellinekMentrum program példája is mutatja, amely sikeresen ültette át
önsegítô programját az angol Know Cannabis weboldalra. Jelenleg is tervbe van véve
a tanácsadáson alapuló Quit the shit program francia nyelvre történô lefordítása. Ez azt
jelzi, hogy már most is megfigyelhetô az IKB-k EU-n belüli elterjedése. Az IKB vonzereje, különösen az elsô alkalommal kezelésre vállalkozó résztvevôk esetében (ahogyan
ezt a Quit the shit RCT példája is mutatja, ahol a jelentkezôk 78%-a életében elôször
kérte szakember segítségét) azt jelzi, hogy az IKB-k különösen nagy jelentôséggel bírnak
a korai megelôzés szakaszában, különösen a kárenyhítés területén. Gazdasági szempontokat vizsgálva, az önsegítô programok alacsony fenntartási költségei és elvben egyszerû
átültetésük más nyelvekre további érvként szolgálhatnak az olyan programok elterjedése
mellet, amelyek különösen fontosak egyes konkrét célcsoportok, pl. az olyan résztvevôk
számára akiket nem a személyes tanácsadás érdekel, hanem inkább az autonómia.
Végezetül pedig az internet egészségügyi kommunikációban betöltött szerepének
elônyei (pl. névtelen kommunikáció, alacsony küszöbû hozzáférés a nap 24 órájában,
a résztvevôk magas fokú szabadsága, stb.), további érvként szolgálnak az IKB-k alkalmazása mellett. Az internetes addiktológiai tanácsadás integrálása a hagyományos kezelési
létesítmények módszereibe tovább növelheti mindkét megközelítés hatékonyságát, mivel a számos kommunikációs csatornát egy kezelés keretén belül lehetne egyesíteni, a
résztvevô igényei szerint személyre szabva.
Míg elvben a weboldalak többsége tudna interaktív segítségnyújtást biztosítani a
szakértô-rendszerre támaszkodva, a mesterséges intelligencia még nem terjedt el igazán
az egészségügyi weboldalak között. Az alkalmazások meghatározó hányada még ma is
konvencionális formában kínálja a résztvevôknek az információkat. A jövô technológiai
fejlesztései lehetôséget kínálhatnak majd arra, hogy javuljon a tesztelés minôsége, illetve, hogy hatékonyabban lehessen az eltérô kezelési igényekkel rendelkezô klienseket
különbözô csoportokba sorolni a kábítószer használatra és kockázati tényezôkre vonatkozó információk kifinomult begyûjtése és kombinálása révén.
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További potenciál rejlik a mobiltelefonok és multimédia tartalmak IKB-kba történô integrálásában is. A szélessávú hozzáférés lehetôvé tenné az olyan adatintenzív multimédia
tartalmak szolgáltatását, mint például az oktatási filmnek, animációk, stb. A 3. fejezetben, a mobiltelefonos szolgáltatásokat kínáló programok résznél felsorolt programok
ösztönzôleg hathatnak az olyan viszonylag új technológiák összetett alkalmazására, mint
az internet vagy a mobiltelefonok. Ez ma különösen vonzó lehet a kliensek számára,
hiszen szinte minden ember rendelkezik mobiltelefonnal, amellett, hogy a mobiltelefonokon keresztül az internet is egyre inkább hozzáférhetôvé válik. Ez az oka annak, hogy
az sms-ek, valamint a mobiltelefonokon használható különleges fejlesztésû programok/
modulok kiegészítô használata jelentheti a következô lépést a „multimédia-alapú” (kábítószer-függés) kezelési beavatkozások területén.
Az internet egészségügyi jelentôségét és a benne rejlô potenciált remekül jelzi a felhasználók egyre növekvô hányada és a fiatal (14-29 éves kor közötti) internet használók
meglepôen magas száma is, csakúgy, mint az egészségügyi információk keresésének hatékonysága. A kannabisz és kokain-használat egyre inkább elterjedt Európa-szerte a fiatalok körében, és ezzel párhuzamosan természetesen nô az ezzel kapcsolatos kezelések
iránti igény is. Az áttekintésünkben vizsgált internetes addiktológiai tanácsadások tehát
hozzáférést biztosíthatnak ezen rétegek számára olyan kezelésekhez, amelyek hagyományos formában nem biztos, hogy elérhetôek vagy könnyen hozzáférhetôek lennének
számukra. Ezek az elônyök (többek közt az egyszerû hozzáférés, alacsony bejutási küszöb, kedvezô feltételek elsô-alkalmas résztvevôk számára, stb.) végelszámolásnál többet
nyomnak a latba, mint a hátrányok. Természetesen további kutatómunkára van szükség,
hogy tovább lehessen erôsíteni az IKB-k hatékonyságát alátámasztó bizonyíték-bázist. Az
elôzetes eredmények már most is azt igazolják, hogy ezek a programok hatékonyan egészítik ki a függésterápia és megelôzés meglévô módszereit. Ebbôl az okból kifolyólag az
IKB-knak egyre nagyobb jelentôségük lesz az Európai Unióban. Mindazonáltal fokozott
óvatossággal kell meghatározni a megfelelô célcsoportokat az internetes addiktológiai
tanácsadások számára, hiszen ezek a módszerek nem biztos, hogy célravezetôk és hasznosak az igen problémás, pszichiátriai vagy szomatikus komorbiditásos esetek számára.
Ezekben az esetekben arra van szükség, hogy az internetes addiktológiai tanácsadást beépítsék az elsôdleges egészségügyi ellátás és függéskezelés módszerei közé.
Az európai döntéshozók meghatározónak tartják az olyan új technológiák, mint például
az internet használatát, hogy megcélozzák a lakosság célcsoportjait és ez a hozzáállás a
nemzeti kábítószer-ellenes stratégiák IKB-kre történô hivatkozásaiban is tükrözôdik. Bár
számos kábítószer-ellenes stratégia (pl. Franciaország, Olaszország, Magyarország, Portugália, Szlovénia vagy az Egyesült Királyság) lényeges platformként kezeli az internetet a
prevenciós üzenetek vagy a droghasználattal járó kockázatok drogfogyasztók felé történô
kommunikálása szempontjából, a német Kábítószer Cselekvési Terv az egyetlen, amely
konkrétan hivatkozik az internetes addiktológiai tanácsadásra és név szerint említi a Quit
the shit programot. Az EU nemrégiben elfogadott kábítószer-ellenes cselekvési terve 20.
sz. célkitûzésében arra ösztönzi a tagállamokat, hogy új megközelítéseket és technológiákat fejlesszenek ki ezen a területen. Ez arra bátoríthatja a tagállamokat, hogy egyre
nagyobb számban alkalmazzák ezt az úttörô megközelítést annak érdekében, hogy a
nehezen hozzáférhetô célcsoportokat is el tudják érni. A jelen áttekintésben már említett
kutatási tevékenységek és kiadványok az elkövetkezô hónapok és évek során továbbra is
hozzá fognak járulni ezekhez az elôrelépésekhez.
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