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EMCDDA TREND RIPORT A 2005-2012-ES EURÓPAI DROGSTRATÉGIA ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Az EMCDDA legújabb áttekintésének célja a 2005-2012 

között érvényben lévő európai drogstratégia, és az ez idő 

alatt végrehajtott két akcióterv evaluálásának támogatása 

volt. A dokumentum feltárja a korábbi évekre jellemző főbb 

trendeket, az európai kábítószer-helyzet változásait, valamint 

az EU tagállamok által adott válaszlépéseket is. 

A jelentés négy fő témakört fed le: bemutatja a kábítószer-

használat és mintázatainak alakulását, a kínálati oldal 

változásait, a nemzeti drogstratégiák fejlődését és a 

keresletcsökkentésre irányuló beavatkozások trendjeit. A 

kiadvány vezetői összefoglalója nemcsak a szakemberek, 

hanem a döntéshozók és a szélesebb nyilvánosság számára is hasznos olvasmány, mert röviden 

és közérthetően, pontokba szedve tárja elénk az elmúlt hét évet jellemző legfontosabb 

megállapításokat. A részletes statisztikai adatok helyett ezúttal átfogó elemzésre, az elmúlt éveket 

meghatározó trendek jellemzésére került sor.   

 
Az angol nyelvű trend riport elérhető az EMCDDA honlapján.           ■ 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index154967EN.html


HEROINT ALKALMAZÓ FENNTARTÓ KEZELÉS  
 

 

„Krónikus heroin-függőségben szenvedő betegek csoportja – amelyről 

korábban azt gondolták, hogy gyógyíthatatlan – ma olyan kezelési 

programban vesz részt, melyben a gyógyászatban használt heroin orvosi 

rendelvényre történő, ellenőrzött használata része a kezelésnek. Szakértők 

szerint ez komoly előrelépés a klinikum számára” – állítja az EMCDDA 

legújabb kiadványában. A most megjelent áttekintés összegyűjti az ilyen 

kezelési programok hatékonyságát igazoló európai tapasztalatokat, és 

közreadja a legújabb tudományos bizonyítékokat.  
 

Európában a mintegy 1,3 millió problémás opiát-fogyasztóból körülbelül 

700.000 részesül helyettesítő kezelésben. Szerhasználók egy kis csoportja 

számára azonban a jelenleg széles körben alkalmazott szintetikus opiátok (metadon, 

buprenorphin) nem jelentenek megoldást. A szigorúan ellenőrzött, orvosi körülmények között 

injektált heroin segíti a klienseket, mert lehetővé teszi a társadalmi integrációt, megelőzi a 

túladagolásokat és a kriminalizációt. Az elmúlt 15 évben hat európai ország (Egyesült Királyság, 

Németország, Svájc, Spanyolország, Dánia és Hollandia) tette lehetővé orvosi heroin használatát 

tudományos kísérletekben részt vevő kliensek számára. Az eredmények azt mutatják, hogy ez a 

kezelési forma hatékonyabb, mint a metadon fenntartó kezelés, a kezeltek körében visszaszorult a 

bűncselekmények elkövetése és javultak szociális funkcióik.  
 

„A heroint is alkalmazó új kezelési programok kérdése – olykor ellentmondásokat és 

zavarodottságot okozva – sok figyelmet váltott ki. Az EMCDDA célja nem e programok támogatása 

volt, hanem pusztán az informálás. Azt reméljük, hogy ez a jelentés segíti a döntéshozókat és a 

gyakorlati szakembereket abban, hogy országuk helyzetét is tekintetbe véve levonhassák saját 

következtetéseiket erről a kezelési formáról” – mondta Wolfgang Götz, az EMCDDA igazgatója. 
 

A kiadvány letölthető angol nyelven az EMCDDA honlapjáról.            ■ 
 
 
 

KÁBÍTÓSZERÜGYI KUTATÁSOK EURÓPÁBAN 
 
Az európai drogpolitika ma már egyre inkább bizonyítékokon alapul. Ez azt 

jelenti, hogy a drogpolitika hátterében tudományos kutatások, 

megállapítások állnak, és a kutatás szerepet kap a politikai prioritások, a 

legjobb gyakorlatok és a választási lehetőségek meghatározásában. 

Mégsem könnyű képet adni a kábítószerrel összefüggő európai 

kutatásokról. A kábítószerrel összefüggő kutatás számos tudományágat fog 

össze, köztük a népegészségügyet, a pszichiátriát és pszichológiát, a 

szociológiát, az orvostudományt, a jogtudományt, a kriminológiát, a politika- 

és gazdaságtudományt. A tiltott szerek használatára kiterjedő vizsgálatok 

gyakran az egészségmagatartással kapcsolatos általános kutatásba 

ágyazódnak. A kábítószerrel összefüggő kutatási projektek különféle 

módszertani megközelítéseket alkalmaznak, számos szereplő bevonásával. A kutatásra szánt 

finanszírozás Európán belül hasonlóképpen változatos – akár az időszakosságot és a 

költségvetési ciklusokat, akár az országos, regionális vagy nemzetközi hangsúlyokat, a kutatási 

célkitűzések fontossági sorrendjét vagy a pénzügyi támogatás forrásainak sokféleségét tekintjük.  

A most megjelent kiadvány a 2008-as Kiemelt téma aktualizálása eredményeként bemutatja a 

kutatás világának jelenlegi és jövőbeni lehetőségeit, kihívásait egész Európában.  

Az angol nyelvű kiadvány letölthető az EMCDDA honlapjáról.             ■ 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/heroin-assisted-treatment
http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/research


 

KORAI JELZŐRENDSZER SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓ 

 

A Korai Jelzőrendszer hálózat (EWS) éves szakértői találkozójára 

május 24-25-én került sor Lisszabonban. A tavalyi év 

tapasztalatinak bemutatása során külön hangsúlyt kapott a 

mefedron probléma, és annak alakulása az anyag európai szintű 

szabályozását követően. E szekció keretében a hazai mefedron- és 

katinon-használatról tartott előadást Péterfi Anna, a Nemzeti Drog 

Fókuszpont munkatársa. Az új pszichoaktív szerek 

kereskedelmének és fogyasztásának szabályozására a legtöbb 

tagállamban már történt valamilyen lépés, ezen megoldások 

áttekintésére is sor került a találkozón.  

Az új pszichoaktív szerek monitorozása számos kihívást jelent a 

tagállamok az EU számára egyaránt. A Drog Fókuszpont 

munkatársa röviden ismertette a monitorozás kihívásaira 

koncentráló nemzetközi műhelytalálkozónak a tapasztalatait, 

melyre ez év áprilisában került sor Budapesten, 10 tagállam és az 

EMCDDA részvételével (bővebben lásd áprilisi hírlevelünket). A lisszaboni találkozón részt vevő 

szakértők betekintést nyerhettek néhány, az új pszichoaktív anyagok monitorozására kidolgozott 

innovatív eljárásba. Az új anyagok fogyasztásának detektálására szennyvízből és vizeletből 

(pooled urine analysis) történő vizsgálati módszert ismertettek brit szakemberek, továbbá egy, az 

új és ismeretlen anyagok jellemzőinek előrejelzésére kidolgozott módszer kezdeti tapasztalatai is 

bemutatásra kerültek.          ■  

 

FÓKUSZBAN: AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK MEGJELENÉSE EURÓPÁBAN 

Az EMCDDA és az Europol minden évben 
közös jelentés formájában közzéteszi az 
újonnan azonosított anyagokkal kapcsolatos 
információkat, az Európai Tanács vonatkozó 
határozatának megfelelően (2005/387/JHA).  

Míg 2006 és 2008 között nem volt érdemi 

változás, 2009-ben a korábbi évhez képest 

csaknem kétszeresére nőtt az új szerek száma, 

mely azóta is növekedést mutat. 2011-ben 

Európában rekord számú bejelentés történt a 

Korai Jelzőrendszeren keresztül. 

A Korai Jelzőrendszeren keresztül bejelentett új szerek száma Európában 2006 és 2011 között  

 

Forrás: EMCDDA – Europol közös éves jelentések  

Az EMCDDA 
tematikus kiadvány 

formájában ismerteti 
a 30 tagállamában 

működő Korai 
jelzőrendszereket. A 

kiadvány célja a 
különféle nemzeti 

tapasztalatok és a jó 
gyakorlatok 

megismertetése, a 
tapasztalatcsere 

támogatása. 

http://www.drogfokuszpont.hu/?NPS&pid=258&lang=eng
http://www.drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=nfp_hirlevel_2012_aprilis.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/thematic-papers/ews


INTERNETES TANÁCSADÁS SZAKMAI TALÁLKOZÓ 
 

2012. május 7-én került megrendezésre a Nemzeti Drog Fókuszpont és a Nemzeti 

Drogmegelőzési Iroda közös szakmai találkozója, mely az internetes beavatkozások, az online 

tanácsadói programok fogalmi kereteit és lehetőségeit járta körül. Ezen oldalak speciális 

koncepcióval, fogalmi háttérrel, meghatározott formai és időkerettel ajánlanak kezelést, és 

elkülönülnek más, drogokkal kapcsolatos általános – elsősorban információt nyújtó – statikus 

weboldalaktól. 

A találkozón bemutatásra került a Drog Fókuszpont által magyar nyelven is megjelentetett 

EMCDDA kiadvány. A szakembereknek szóló dokumentum a beavatkozások hátterének és 

módszertanának feltárását követően példákkal illusztrálja az egyes internetes kezelési 

programokat, áttekinti az európai internetes kezelési gyakorlatot és kitér e beavatkozások európai 

jövőjének felvázolására is. 
 

A szakmai találkozón elhangzott előadások megtekinthetők a Drogmegelőzési Iroda portálján. 
 

Az Internet alapú beavatkozások a kábítószer-probléma kezelésében magyar nyelvű kiadvány 

letölthető a Drog Fókuszpont honlapjáról.         ■ 

 

 
NEMZETKÖZI ESEMÉNY AJÁNLÓ 2012 
 

Időpont Szervező Cím Helyszín Információ 

2012. június     

8-10. UTRIP 

1st International 
Conference on Family-
based Prevention and 

Positive Parenting 

Ljubljana, 
Szlovénia 

Family-Based 
Prevention 
Conference 

2012 

26.  
Kábítószer-ellenes 

Világnap 
  

28-29. EMCDDA 
Jogi kapcsolattartók 

találkozója 
Lisszabon, 
Portugália 

 

2012. július 

2-13. EMCDDA 
Illicit drugs in Europe: 
Supply, demand and 

public policies 

Lisszabon, 
Portugália 

European 
Summer School 

2012 

8-11. NIDA, EMCDDA 

New and Emerging 
Psychoactive 
Substances:  

Second Interdisciplinary 
Forum 

Palm Springs, 
California, USA 

2012 NIDA 
International 

Forum 

22-27.  
AIDS 2012 

XIX. Nemzetközi AIDS 
Konferencia  

Washington DC., 
USA 

AIDS 2012 

28.  Hepatitis világnap  
A WHO 

tematikus oldala 

 

w w w . d r o g f o k u s z p o n t . h u  

http://www.ndi-szip.hu/News.aspx?newsid=01f4d1e6-8164-4c25-9bc6-d5aeb85586a1
http://drogfokuszpont.hu/?lang=hun&menu=250&pid=249
http://www.familypreventionljubljana2012.com/
http://www.familypreventionljubljana2012.com/
http://www.familypreventionljubljana2012.com/
http://www.familypreventionljubljana2012.com/
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/
http://www.cvent.com/events/2012-nida-international-forum/event-summary-993dab44351348b1874d61aba460c8e5.aspx?i=325ad3c2-a449-4d00-9597-99efb4337f5b
http://www.cvent.com/events/2012-nida-international-forum/event-summary-993dab44351348b1874d61aba460c8e5.aspx?i=325ad3c2-a449-4d00-9597-99efb4337f5b
http://www.cvent.com/events/2012-nida-international-forum/event-summary-993dab44351348b1874d61aba460c8e5.aspx?i=325ad3c2-a449-4d00-9597-99efb4337f5b
http://www.aids2012.org/
http://www.worldhepatitisday.info/
http://www.worldhepatitisday.info/
http://www.drogfokuszpont.hu/

