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Új EMCDDA kiadvány a kábítószer-ellenes világnapra
A Kábítószer-fogyasztás Elleni Küzdelem Nemzetközi Napján a
kannabisz állt az Európai Unió drogmonitorozó központjának
célkeresztjében, mely megjelentette eddigi legátfogóbb monográfiáját,
címe: Szöveggyűjtemény a kannabiszról: Globális kérdések, helyi
tapasztalatok
–
Áttekintés
a
kannabisszal
kapcsolatos
ellentmondásokról, a kezelésről és a szabályozásról Európában. Európa
legjobb szakértői több mint 700 oldalon keresztül számolnak be a
kannabisszal kapcsolatos legátfogóbb kérdésekről: a politika, a
törvényhozás, a gazdasági és a társadalmi kérdésektől a megelőzés, a
kezelés és az egészségügyi ellátásig terjedően.
A kiadvány angol nyelven letölthető az alábbi linkre kattintva:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis
A kiadvány összefoglalója magyar nyelven elérhető honlapunkon:
http://drogfokuszpont.hu/?pid=177 ■
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EMCDDA publikációs adatbázis
Az
EMCDDA
munkájának
eredményét
leginkább
publikációnak terjesztésével tudja elérhetővé tenni az uniós
tagállamok és az egész Európai Közösség számára, ezért
számos kötetet jelentetett már meg a különböző célcsoportok számára nyomtatott vagy
elektronikus formátumban.
Az EMCDDA publikációs adatbázisa immár teljes körűvé vált, az összes megjelent írás
kereshető cím, típus, célcsoport, a megjelenés éve vagy kulcsszó alapján. A termékek
mellett szerepel összefoglalás, tartalomjegyzék, letöltési lehetőség (PDF formátumban),
valamint részletes információ az elérhető nyelvekről és a nyomtatott verzió árával
kapcsolatosan.
A megújult publikációs adatbázis elérhetősége:
http://www.emcdda.europa.eu/publications ■

UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL

A REITOX hálózathoz tartozó Korai jelzőrendszer (EWS) 8. Éves Találkozója
2008.06.12-13.

Daróczy Zita - Nemzeti Drog Fókuszpont
A kétnapos konferencia alatt először az
utóbbi év eredményeiről és a korai
jelzőrendszerrel kapcsolatos jövő évi
tervekről esett szó. Az ülés vezetője
ismertette az EMCDDA-Europol Éves
Jelentését, majd bemutatásra került az
Európai Gyógyszerügynökség (EMEA)
felépítése, feladatai valamint annak a
Korai jelzőrendszerhez és munkájához
való kapcsolódási pontjai. Az Europol
hasonló bemutatása során a résztvevők
megtudhatták, hogy Európában évente 7090, zömében MDMA-t és ecstasy-t gyártó,
kisméretű illegális labort számolnak fel,
valamint, hogy egyre inkább terjed a mobil
egységekben/laboratóriumokban történő
gyártás. Szó esett a tavaly már említett EPOD tanulmányokról, ezen belül pedig
bemutatásra került az EMCDDA egyik
legújabb tematikus kiadványa, a GHB és
prekurzorának a GBL-nek emelkedő
trendjéről készült esettanulmány. A
hollland Trimbos Institute delegáltjai
beszámoltak arról, hogy bár 2007-ben
nem találtak új szert Hollandiában, a
bevizsgált GHB és ketamin minták,
valamint MDMA tabletták mennyisége
emelkedett. Lengyelország és Románia
képviselői
a
benzidamin-hidroklorid
(Tantum Rosa) recept nélkül kapható

orvosi szer visszaélésszerű fogyasztásáról
tartottak előadást. A második nap a Korai
jelzőrendszer
kockázatelemzési
feladatairól
szóló,
jelenleg
készülő
útmutató bemutatásával, valamint annak
átdolgozására
tett
javaslatok
átbeszélésével kezdődött. Ezt követően a
német fókuszpont vezetője beszámolt a
PharMon projektről, mely a kormány által
támogatva 1988 óta gyűjti az adatokat a
kezelésbe
jelentkező
kábítószerfogyasztók
gyógyszerrel
való
visszaéléséről/gyógyszerfüggőségéről. A
projekt célja a visszaélésszerű használat
gyakoriságát, mintázatát és az egyes
klienscsoportok jellemzőit vizsgálni. Az
eredmények reprezentativitását azonban
csökkenti, hogy kb. 35 kezelőhely vesz
részt
a
projektben
a
nemzeti
adatgyűjtésben résztvevő 750-ből. A
konferencia zárásaként a UNODC készülő
SMART programjáról tartottak előadást,
mely
programnak
a
Korai
Jelzőrendszerhez hasonlóan a szintetikus
szerek és prekurzoraik monitorozása,
valamint
ezen
anyagok
gyártási,
kereskedelmi és fogyasztási adatainak
gyűjtése,
összehasonlíthatóságának
javítása lesz a fő feladata. ■
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A Tantum Rosa rekreációs használata
A fent bemutatott szakértői találkozón szó esett a Tantum Rosa nevű készítmény
stimulánsként történő felhasználásáról, melyet Romániában és Lengyelországban is
megfigyeltek. A Tantum Rosa női intim tisztálkodásra használt szer, melyet vízben kell
feloldani a megfelelő használathoz. 1 zacskó készítmény 500 mg benzidamin-hidrokloridot
tartalmaz, melyet evés/ivás útján visznek be a szervezetbe. A fogyasztást követő 1-2 órában
élénk hallucinációkról, eufóriáról számolnak be a fogyasztók, de a könnyedség érzése akár 8
óráig is eltart, izomgyengeséget pedig még 24 órával a fogyasztás után is említenek. A
rendkívül sós ízű szer visszaélésszerű használata fekélyeket, vese- és májkárosodást okoz.
A termék számos országban recept nélkül kapható, hazánkban azonban vényköteles. ■

World Drug Report 2008
Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala
(UNODC) bemutatta a World Drug Report 2008 című kiadványát,
mely átfogó képet nyújt a különböző illegális drogok előállítási,
kereskedelmi és fogyasztási trendjeiről az egész világon. A
kiadvány a fentieken túl ismerteti a kábítószer-kereskedelem és a
szervezett bűnözés kapcsolatát, az illegális szerek tisztaságának
alakulását, a bezárt illegális laboratóriumok számát és a
fogyasztáshoz kapcsolódó egyes területek – prevalencia, kezelési
igény – adatainak változását is.
A jelentés elérhető az alábbi linkre kattintva:
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/unodc-launches-2008-world-drug-report.html ■

HBSC jelentés 2008
Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása
Megjelent az Egészségügyi Világszervezet Az iskoláskorú gyermekek
egészségmagatartása (HBSC) kutatásának sorrendben negyedik, 2005
és 2006-os adatokon alapuló jelentése. A 41 észak-amerikai és európai
országot, régiót – így hazánkat is – érintő kutatás az egészségi állapot és
az egészségmagatartással kapcsolatos kérdések mellett idén az
egyenlőtlenségek kérdésére koncentrál.
A jelentés beszámol arról, hogy bár az egészség és a jólét terén sok fiatal
kedvező helyzetben van, néhány területen – kóros elhízás, önértékelési
problémák, szerekkel való visszaélés – számottevő kisebbségi csoportok
azonosíthatók, akiknek tagjai aggasztó problémákkal szembesülnek.
A jelentés egyes fejezetei letölthetők az alábbi linkre kattintva:
http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/InformationSources/Publications/Catalogue/20080
617_1 ■
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Jelenleg folyó kutatások
K á b ít ó sze r- f og ya szt ás sa l k apc so l at o s k ock ázat i ma gat art ás ok e l ít é lt e k
k ör ébe n

A jelenleg folyó kutatások rovatunkban a Drog Fókuszpont által végzett exploratív
felmérésről adunk hírt.
A szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete június 3-án
„Egészségnapot” rendezett. Az elítéltek több, egymáshoz kapcsolódó programban vehettek
részt: hallhattak tájékoztatást a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről és a hepatitis C
kockázatairól, volt kisállat-terápia, vérnyomás és vércukorszint-mérés, kérdőíves vizsgálat a
kábítószer-fogyasztással kapcsolatosan, sor került továbbá hepatitis C szűrésre is. A
kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kérdőív a szerek fogyasztásnak élettartam
prevalenciájára, a kockázati magatartások (intravénás szerhasználat, tetoválás stb.)
előfordulására, és a hozzáférhetőség megítélésére terjedt ki. Az intézmény 140 lakójából
100 önként vállalkozott a kérdőív kitöltésére, végül 83 került felvételre. A kérdőívek kitöltése
személyes megkérdezés útján történt, mivel a 14-21 év közötti fiatalok jó része alacsony
végzettségű. A Drog Fókuszpont három munkatársa mellett négy nevelő segítette az
adatfelvételt, amely anonim módon történt. A megkérdezettek részéről őszinteség volt
tapasztalható. A kérdőíveket és a vérmintákat személyenként kódokkal látták el az
eredmények összekapcsolhatósága végett.
Az adatfelvétel elősegíti az elítélteket célzó, a kábítószer-fogyasztás egészségügyi
kockázataira vonatkozó kérdőívek szerkesztési gyakorlatának jobb megértését és a
börtönbeli drogprevenciós programok adekvátabb tervezhetőségét. Az eredmények egy
része – a drogprevenciós részleggel való elégedettség, abban való részvételi szándék – a
börtön vezetése munkáját segíti. Az adatok elemzését a szerológiai vizsgálatok lezárulta után
kezdjük meg. ■

www.drogfokuszpont.hu
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