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Megközelítések 
(TDI = Treatment Demand Indicator)

• Kérdőív – projekt – kulcsindikátor
• Összehasonlíthatóság, egységesítési törekvés
• Minimum adatkészlet, amely már rendelkezésre áll
• Konverzió
• Tágabban értelmezett „kezelés” definíció

kezelés-ellátás
• Előzmények: Pompidou csoport

multi-city vizsgálat, 20 város
• Az EMCDDA – standard TDI protokoll (irányelvek)
• Újdonság: aggregát adatok kiküszöbölése

generált szám



Kik veszik fel a TDI-t?

• Fekvőbeteg/bentlakásos intézmények
• Járóbeteg (ambuláns) kezelő helyek
• Alacsony-küszöbű szolgáltatók
• Háziorvosok
• Börtönökben működő kezelő egységek

Probléma a TDI intézmény-típus szerinti lefedettsége



A TDI kérdőív elemei

• A kapcsolatba kerülés néhány paramétere
kezelő-ellátó hely típusa, megjelenés időpontja, a 
„beutalás” eredete, első kezelés vagy nem

• A kliens néhány szocio-demográfiai jellemzői
nem, életkor, kivel és hol él, munkaviszony, iskolai 
végzettség, állampolgárság

• A szerhasználattal kapcsolatos információk
elsődleges kábítószer típusa, használat módja, 
gyakorisága, másodlagos kábítószerek, 
szubsztitúciós kezelés, injektálás, életkor az első 
használatkor



Nemzeti monitorozó rendszerek

• Intézménytípus (kezelő-központ) szerinti lefedettség:
Fekvőbeteg és járóbeteg kezelő-ellátó helyek:

11 országban jó, 9 országban elégséges
4 országban gyenge, 5 országban nincs

Alacsony-küszöbű szolgáltatók:

4 országban jó, 3 országban elégséges
2 országban gyenge 21 országban nincs 



Nemzeti monitorozó rendszerek

• TDI-t használnak a fekvőbeteg és járóbeteg kezelő-
ellátó helyeken:

14 országban

• Ebből TDI-t használnak az alacsony-küszöbű 
szolgáltatók is:

3 országban

• 3 kiválasztott: Írország, Görögország, Csehország



Mi a TDI célja?

Összehasonlítható, megbízható és anonim információ
• a kezelésben-ellátásban részesülő kábítószer-

fogyasztók pontos számáról,
• a kliensek jellemzőiről és profiljáról,
• a kábítószer-fogyasztás mintázatáról,

amely hozzásegíthet
• a trendek megállapításához,
• a szolgáltatási paletta feltérképezéséhez, 

értékeléséhez, jövőbeli tervezéséhez.



Csehország

• Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik
• Az Alacsony-küszöbű szolgáltatók 90%-a benne van 

a rendszerben
• Adatgyűjtési projekt és külön adatbázis az alacsony-

küszöbű szolgáltatóknak (FreeBase)
• Mind a tevékenységek monitorozása, mind a kliens-

információk gyűjtése
• Magas fokú kompatibilitás a TDI-vel



Csehország – összevetés I.
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Csehország – összevetés II.
„beutalás” eredete
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Csehország – összevetés III.
valaha/jelenleg injektál-e?
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Görögország – összevetés I.
kábítószer-fogyasztás gyakorisága
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Görögország – összevetés II.
átlag életkor

Férfiak Nők

Alacsony-küszöbű 
szolgáltatók

31,3 31,4

Járóbeteg/ambuláns 
kezelő hely

28,9 25,6

Fekvőbeteg ellátás 27,2 25,8



Írország – összevetés I.
életkörülmények (kivel él)
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Írország – összevetés II.
életkörülmények (hol él)
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Összefoglalás, jellemzők

Az alacsony-küszöbű szervezetek kezelésébe, 
ellátásába került kliensek néhány jellemzője:

• idősebbek
• kockázati magatartás nagyobb
• döntően saját elhatározásból lépnek kapcsolatba a 

szolgáltatóval
• férfiak aránya magasabb



Következtetések

• Növelni a lefedettséget (területin túl az intézményit) 
az adatgyűjtés szempontjából is

• A definíciós különbségeket csökkenteni (pl. a kezelő 
helyek típusát illetően)

• Fokozottabban a kockázati magatartásra fókuszálni
• Feljleszteni az analízist, kombinálni a többi 

indikátorral, a mélyebb összefüggések megértése 
véget

Köszönöm a figyelmüket!
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