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DROGOKRÓL 

BESZÁMOLÓ A REITOX EWS HÁLÓZAT 11. ÉVES SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓJÁRÓL 

Az idei évben a Korai Jelzőrendszer hálózatának 
(EWS) éves szakmai találkozója együttesen került 
megrendezésre az „Új drogok első nemzetközi 
multidiszciplináris fórumával”.  

A szűkebb körű szakértői találkozót – melynek fő 
konklúziói az alábbiakban olvashatók – követő 
nemzetközi fórumon a résztvevők az európai gyakorlat 
mellett megismerhették a többi kontinensről érkező 
szakemberek tapasztalatait is. Képet kaphattak az új 
anyagokkal kapcsolatos helyzetről, monitorozásukról, a 
bűnügyi szakértői munka kihívásairól és megoldásairól, 
valamint a listára vétel és a szabályozás mozzanatairól. 

Az új anyagok és trendek azonosítása, nyomon követése nem lehetséges a „klasszikus drogok” 
esetében alkalmazott eszközökkel. Új innovatív módszereket szükséges alkalmazni, úgymint a 
pszichoaktív szerek szennyvízből történő kimutatását, internetes vizsgálatokat, valamint az új 
pszichoaktív szerek aktív beszerzésén és analitikai vizsgálatán alapuló programokat. A 
vizsgálandó anyagok interneten történő beszerzése mellett példa hangzott el a fogyasztók által 
beszolgáltatott minták elemzéséről is (ún. real-time monitoring). Ennek keretében a szerhasználót 
– azért cserébe, hogy lehetővé teszi az általa vásárolt termék vizsgálatát – a monitorozó szerv 
információval látja el a vélt és a valódi hatóanyag fogyasztásával járó kockázatokról, és az 
ártalmak megelőzésének lehetőségeiről. 

Az új technológiák alkalmazása mellett ugyanakkor fontos, hogy a meglévő adatforrások is 
képesek legyenek időben és kellő érzékenységgel reagálni erre a jelenségre. 

A monitorozás egyik kulcsfontosságú eleme az analitikai szakértői munka. Európai szinten 
megfogalmazódott a bűnügyi és toxikológiai laboratóriumi kapacitások fejlesztésére, a 
referenciaanyagok beszerzésével és előállításával kapcsolatos erőforrások fejlesztésére, valamint 
az új termékek aktív beszerzésén és vizsgálatán alapuló programok lehetőségeinek 
megteremtésére vonatkozó igény. 
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Az EMCDDA kockázatértékelési folyamata mellett a fórum résztvevői megismerhették a – többek 
között prof. David Nutt nevével is fémjelzett – ún. harm-model-t, mely nem a kockázatokra, hanem 
a vizsgált anyag okozta ártalmakra helyezi a hangsúlyt. 

A fórumon bemutatásra került néhány EU-n kívüli ország szabályozási gyakorlata. Több ország 
képviselője is beszámolt olyan speciális lista létezéséről, melyre a kevésbé kockázatos, vagy a 
nem ismert kockázatú anyagokat veszik fel, korlátozva vagy tiltva azok értékesítését, promócióját, 
csomagolását, előállítását. E listák esetében több helyen is alkalmazzák a generikus vagy 
analogon megközelítést. 

A kockázatértékeléssel és a szabályozással kapcsolatban több előadásban és a diszkussziók 
során is felmerült az átláthatóság (transparency) kérdése. A szabályozási folyamat nagyobb 
átláthatósága érdekében számos ország (akárcsak az EMCDDA) nyilvánosságra hozza a 
kockázatértékelés háttérdokumentumait, vagy a listára vételi folyamat alapjául szolgáló 
szakpolitikai elképzeléseket, mások lehetőséget adnak a szabályozásban tervezett változtatások 
nyilvános megvitatására. 

Ugyancsak a szabályozással kapcsolatban hangoztatott igény, a szabályozást megelőző és az azt 
követő vizsgálatok lefolytatása annak érdekében, hogy értékelhető legyen a szabályozás hatása a 
csökkenteni kívánt kockázatok szempontjából. A WHO munkatársa felvetette a lefolytatott 
kockázatértékelés elévülésének kérdését, vagyis hogy idővel szükségessé válhat a szabályozás 
alapjául szolgáló kockázatértékelések újbóli lefolytatása. 

 

 
 

Összefoglaló a Reitox EWS hálózat 11. éves szakértői találkozójáról 
A fél napba sűrített éves EWS szakmai összejövetelen az EMCDDA bemutatta a Tanács 
2005/387/IB határozatának 2010. évi megvalósítását. A Határozathoz kapcsolódó tevékenységek 
keretében 2010-ben összesen 41 új anyagot azonosítottak (ebből 15 katinon származék, 11 
szintetikus kannabinoid), és 7 esetben küldtek ki veszélyes, mérgező anyaggal kapcsolatos 
figyelmeztetést. Az új kockázatértékelésről kiadott irányelv alapján első ízben végeztek 
kockázatelemzést, a mefedron esetében. A kockázatelemzés eredményeként 2010 
decemberében a Tanács elrendelte az anyag szabályozását, amely a határozat kiadásáig 18 
ország esetében történt meg, a többi tagállamnak 1 év áll rendelkezésre a szükséges 
intézkedések meghozatalára.  

A konferenciáról bővebb felvilágosítást ad Péterfi Anna. 
telefon: 476-1100 / 2636 

e-mail: peterfi.anna@oek.antsz.hu
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KONFERENCIA A PREVENCIÓBAN ALKALMAZANDÓ MINIMUMFELTÉTELEKRŐL ÉS 
MÉRŐSZÁMOKRÓL SZÓLÓ EU-KONSZENZUS KIALAKÍTÁSÁRÓL 

KONFERENCIA-AJÁNLÓ 

A prevenció, a kezelés, az 
ártalomcsökkentés, a rehabilitáció és a 
társadalmi reintegráció minőségének 
javítása és hatásosságának növelése az 
EU drogstratégiájának egyik prioritása.  

E fontos cél elérése érdekében az EU 2009-2012-es kábítószer-ellenes cselekvési tervében a 
tagállamok kormányai megállapodtak a kábítószer-kereslet csökkentés terén a minimum 
feltételekről és mérőszámokról szóló európai konszenzus kialakításáról és egy közös hivatkozási 
alap felállításáról. Az Európai Unióban nemzeti standardok és bevált gyakorlatokkal kapcsolatos 
iránymutatások sorát alkalmazzák. 

Az Európai Bizottság és a magyar EU-elnökség a házigazdája annak a 2011. június 15-17-én 
Brüsszelben megrendezésre kerülő konferenciának, mely a Bizottság megbízásából az 
EMCDDA, a WHO és a Zürichi Egyetem „Swiss Research Institute for Public Health and Addiction” 
által készített tanulmány előzetes eredményeit tárgyalja. Az érintettekkel egyeztetett konszenzus 
kialakítása kulcsfontosságú a prevenció területén alkalmazandó minimumfeltételek európai 
kereteinek kialakítása sikerében. 

 

INTERNET ALAPÚ BEAVATKOZÁSOK A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA KEZELÉSÉBEN 
KIADVÁNYAJÁNLÓ 

“Húsz évvel ezelőtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy az 
interneten találhatunk segítséget függőségünk 
megszüntetésére, ebből következően arra sem 
gondoltunk, hogy egyszer majd „személyes”, tartalommal 
teli kapcsolat alakulhat ki terapeuta és kliens között az 
interneten” – írja a kiadvány bevezetőjében Wolfgang 
Götz, az EMCDDA igazgatója. Ma pedig ez már a 
valóság. 

A Nemzeti Drog Fókuszpont által magyar nyelven is 
kiadott EMCDDA kiadvány az első olyan szakmai 
áttekintés, mely be kívánja mutatni a szenvedélybetegek, 
ezen belül a kábítószer-fogyasztók kezelésének egyfajta 
új megközelítési módját. 

Az áttekintés célja, hogy az internetes kezelési 
beavatkozást, mint szolgáltatási formát vegye 
számításba, ahogy azok elkülönülnek más általános 
droggal kapcsolatos weboldalaktól és ezen oldalak 
speciális és koncepcionális fogalmi háttérrel, 
meghatározott időkerettel ajánlanak drogkezelést, 
beavatkozást. 

A szakembereknek szóló kiadvány a beavatkozások 
háttere és a módszertan feltárását követően bemutatja az egyes internetes kezelési 
beavatkozásokat, áttekinti az európai internetes kezelési beavatkozásokat és kitér e 
beavatkozások európai jövőjének felvázolására is. 

A kiadvány korlátozott számban megrendelhető a Nemzeti Drog Fókuszpont irodavezetőjénél a 
domotor.diana@oek.antsz.hu e-mailcímen, vagy telefonon a 476-1100/2510-es melléken. 
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NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR 2011  

Időpont Szervező Cím Helyszín Információ 
2011. 
június 

    

15-17 Bizottság és a 
magyar EU-
elnökség 

Konferencia a 
minimumfeltételekről és 
mérőszámokról szóló 
EU konszenzusról 

Brüsszel http://www.equs-
drugs-conference-
registration.net/inde
x.jsp 

21-22 EMCDDA Szakértői találkozó / 
Populációs vizsgálatok 
kulcsindikátor 

Lisszabon, 
Portugália 

Beszámoló júniusi 
hírlevelünkben! 

21 Tanács Horizontális 
Munkacsoport  
Levezető elnök: 
Magyarország 

Brüsszel, Belgium  

24 EMCDDA Események a 
„Kábítószer-fogyasztás 
Elleni Küzdelem 
Nemzetközi Napja” 
alkalmából 

Lisszabon, 
Portugália 

 

27 Fact Alapítvány-
INDIT 
Közalapítvány 

„A dizájner drogok 
Magyarországon” 
konferencia 

Művészetek és 
Irodalom Háza 
(Pécs, Széchenyi 
tér 7-8.) 

fact@sfact.com 

27-29 Tanács XIII. Magas Szintű EU-
LAC Találkozó  
Levezető elnök: 
Magyarország 

Bogota, Kolumbia  

2011. 
július 

    

28  Hepatitis világnap   
 


