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NEMZETI DROG FÓKUSZPONT – CÍMVÁLTOZÁS 
 
Felhívjuk kollégáink figyelmét, hogy a Nemzeti Drog Fókuszpont irodája új helyre 
költözött. Vendégeinket személyesen ezentúl a Budapest, Gyáli út 3/a „I” 
épületében várjuk. 
 

Levelezési címünk változatlan: 
OEK - Nemzeti Drog Fókuszpont, 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
             1966 Budapest, Pf. 64.     ■ 
 
 
 

LEGFRISSEBB EURÓPAI ADATOK AZ EMCDDA HONLAPJÁN 
 
Az elmúlt hónapban az EMCDDA közzétette legfrissebb, 2007-re vonatkozó átfogó adatait a 
kábítószer-probléma minden területére vonatkozóan.  
A most megjelent Statisztikai Közlöny a teljesség igényével tárja elénk az egyes 
indikátorokhoz tartozó összes adatot, trendet és a kapcsolódó szakirodalmat.  
Az Országos Áttekintések az egyes tagállamokra vonatkozóan 
összefoglalókkal segítik a nemzetközi tapasztalatcserét, elsősorban a 
gyors tájékoztatást tűzve ki célul.  
 
Statisztikai közlöny 2009: 
 
http://www.emcdda.europa.eu/stats09     
 
Összefoglalók a kábítószer-problémáról az egyes tagállamokban: 
 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews        ■ 
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ÚJ DROG FÓKUSZPONT KIADVÁNY 
 

ÚTMUTATÓ AZ INTRAVÉNÁS KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÓK KÖRÉBEN VÉGZETT, SZOLGÁLTATÓ 
ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT FERTŐZŐ BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÖNKÉNTES ORVOSI 

VIZSGÁLATHOZ, SZŰRŐVIZSGÁLATHOZ ÉS COUNSELLINGHEZ 
 

 Az intravénás kábítószer-használat egyik legsúlyosabb következménye a 
fertőző betegségek akvirálása, amely egyben jelentős egészségügyi 
kiadásokhoz is vezet. Az intravénás szerfogyasztók számos fertőző 
betegségnek vannak kitéve kockázatos magatartásuk, illetve egyéb a 
háttérben húzódó tényezők következtében, mint például a higiénia hiánya, 
a hajléktalanság, vagy a szegénység. Ennek következtében az általános 
népesség ugyanazon korcsoportjaival összehasonlítva ebben a 
társadalmi csoportban sokkal magasabb a megbetegedések és a 
halálozás aránya. Egyúttal az intravénás szerhasználók a fertőzések 
gócpontjai is lehetnek, amely a fertőzések terjedésének kockázatát hordja 
magában az általános népességre nézve.  

A kiadvány célja, hogy alapvető, gyakorlati útmutatót nyújtson az intravénás kábítószer-
fogyasztók körében végzett, szolgáltató által kezdeményezett, a fertőző betegségekkel 
kapcsolatos orvosi vizsgálathoz, szűrővizsgálathoz és counsellinghez. Emellett sok hasznos 
információval szolgál a fertőzésekkel és az intravénás szerhasználókkal kapcsolatos 
prevencióra és alapellátásra vonatkozóan. A kezelés és az egyéb speciális ellátások itt nem 
kerülnek részletes bemutatásra, azonban szó esik róluk a megfelelő szakellátásba történő 
beutalások megnevezése során.  

Bár a legfontosabb egészségügyi probléma a HIV, illetve hepatitis C fertőzés az intravénás 
kábítószer-fogyasztók körében, a kiadvány kitér további vér útján terjedő fertőzésekre, illetve 
számos bakteriális fertőzésre is, amelyeknek szintén fontos szerepük van az általános 
népesség, illetve az intravénás szerhasználók egészségügyi állapota szempontjából. Mivel 
az intravénás kábítószer-fogyasztók számára elérhető hatékony antiretrovirális kezelésnek 
és egyéb fertőző betegségek kezelésének hozzáférhetősége egyre javul, a kiadvány annak 
szükségességét hangsúlyozza, hogy az intravénás szerfogyasztók körében a HIV és további 
fertőző betegségek kapcsán a szűrővizsgálatok hozzáférhetőségét és az azon való 
részvételi arányt kell tovább növelni.  A kiadvány azon az elven alapszik, hogy ebben a 
társadalmi csoportban a HIV, hepatitis és egyéb fertőzések megelőzésének alappillérei 
továbbra is azok a bizonyítékokon alapuló módszerek, mint a szubsztitúciós kezelés, a 
tűcsere programok, illetve ezen „komplex csomag” további elemei, hiszen maga az 
intravénás szerhasználat megelőzése – még ha ez az egyik hosszú távú központi cél is – 
elég nehezen valósítható meg.  

A kiadvány letölthető a Drog Fókuszpont honlapjáról az alábbi linkre kattintva:  
 
http://drogfokuszpont.hu/?lang=1&pid=202     ■ 

 
 
 

FRISSÍTETT ÖSSZEGZÉS A SPICE JELENSÉGRŐL  
 
 

2008 végén osztrák és német hatóság vizsgálatai során derült fény arra, hogy 
a füstölőként árusított Spice termékek ún. JWH-018 szintetikus kannabinoidot 
tartalmaznak.  
A jelenség alaposabb megértése érdekében az EMCDDA szakértői találkozót 
szervezett ez év márciusában. Az akkor készült beszámoló most számos 
elemében frissült.  
 
Az angol beszámoló elérhető az EMCDDA honlapján.     ■ 
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HEPATITIS ÉS HIV-MARKEREK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI BÖRTÖNÖKBEN HEPATITIS ÉS HIV-MARKEREK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI BÖRTÖNÖKBEN 
CIKKAJÁNLÓ CIKKAJÁNLÓ 

  
A fogvatartotti populációt magas kockázatú csoportnak tekintik a vérrel és a szexuális úton 
terjedő fertőzések kapcsán. A hazai elitéltek körében mindezidáig hiányzott az átfogó 
kvantitatív vizsgálat. Nemrég egy az Országos Epidemiológiai Központ munkatársai által 
publikált közlemény bemutatja a HIV, és a hepatitis B és C vírusok prevalenciájára 
vonatkozó adatokat.             

A fogvatartotti populációt magas kockázatú csoportnak tekintik a vérrel és a szexuális úton 
terjedő fertőzések kapcsán. A hazai elitéltek körében mindezidáig hiányzott az átfogó 
kvantitatív vizsgálat. Nemrég egy az Országos Epidemiológiai Központ munkatársai által 
publikált közlemény bemutatja a HIV, és a hepatitis B és C vírusok prevalenciájára 
vonatkozó adatokat.             
  

  

   HEPATITIS ÉS HIV-MARKEREK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI 
   BÖRTÖNÖKBEN  
   Takács Mária, Barcsay Erzsébet, Dencs Ágnes, Hettmann 
   Andrea, Tresó Bálint, Csépai Mária Magdolna, Győri Zoltán, 
   Rusvai Erzsébet 
   Egészségtudomány, LIII. Évfolyam, 2009. 2. szám 
 

 

A 35 magyarországi intézetben élő mintegy 15.000 fogvatartottból 4412 főt ért el a vizsgálat 
– 20 helyszínen mintegy 11.000 főnek ajánlva fel vizsgálatot –, és további 830 dolgozó is 
részt vett a szűrésben. A szerzők megállapítják, hogy bár a büntetés-végrehajtási 
intézetekben élők körében a fertőzöttség mértéke nemzetközi összehasonlításban alacsony, 
a normál népességhez viszonyítva magas, így a folyamatos szűrés indokolt.  
 

A vizsgálatba 2008 tavaszán kapcsolódott be a Drog Fókuszpont egy az EMCDDA 
ajánlásain alapuló kérdőívvel, mely a kábítószer-fogyasztásra és a fertőzésekkel összefüggő 
kockázati magatartásokra (injektálás, eszköz-megosztás, piercing viselés, tetoválás, és 
szexuális magatartások) vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Bár a szűrés tovább folytatódik, 
a 2008-ra vonatkozó - hét intézetben mintegy 1200 fogvatartott körében tapasztalat – 
eredményeket a hamarosan megjelenő Éves Jelentésünkben olvashatják.   
 
A cikk teljes szövege elérhető az alábbi linkre kattintva:  
 
http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/2009_2/Takacs-AIDS.pdf     ■ 
 

 
 
 

IGAZSÁGÜGYI VEGYÉSZET ÉS A SZERHASZNÁLAT 
ÚTMUTATÓ A KÁBÍTÓSZEREK ELLENŐRZÉSÉHEZ 

 
A kábítószerek és prekurzoraik igazságügyi kémiai hátterét mutatja be Leslie 
King, az angol Korai Jelzőrendszer koordinátorának nemrég megjelent 
kötete.  
Az európai drogmonitorozási rendszerben részt vevő országok az új 
anyagok és szerek fokozottabb ellenőrzése és az információ-áramlás 
elősegítése érdekében nemzetközi hálózatot működtetnek. A kiadvány 
beszámol a Korai Jelzőrendszer európai működéséről is.  
 
A kiadvány megrendelhető a kiadónál:  
 
www.rsc.org/shopbooks/2009/9780854041787.asp     ■ 
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