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AZ EMCDDA IGAZGATÓTANÁCSA ÚJ IGAZGATÓT VÁLASZTOTT
AZ EMCDDA ÚJ MAGYAR JOGI KAPCSOLATTARTÓJA
MEGJELENT A DRUGNET EUROPE 50. SZÁMA
KULCSINDIKÁTOR: KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FERTŐZŐ
BETEGSÉGEK

A Z EMCDDA

IGAZGATÓTANÁCSA ÚJ IGAZGATÓT VÁLASZTOTT

2005. április 19-én az EMCDDA Igazgatótanácsa kétharmados többséggel Wolfgang Götzöt
(Németország) választotta meg az EMCDDA igazgatói posztjára. Az 53 éves Wolfgang Götz
május 1-jén kezdte meg munkáját igazgatóként.
Wolfgang Götz 1996-ban csatlakozott az EMCDDA-hez, az információs osztály vezetőjeként,
ahol az információs és kommunikációs stratégiák fejlesztését felügyelte. Ennek
eredményeként előrelépés történt a többnyelvű publikációk, a médiakapcsolatok, és a
közhasznú információ-szolgáltatás területén. 2001-től kezdődően a Reitox hálózat
kibővítéséért volt felelős, és a 10 új tagállam felkészülését koordinálta a 2004-es
csatlakozásig.
Az igazgató jelentési kötelezettséggel tartozik a Központ legfőbb döntéshozó szervének az
Igazgatótanácsnak. A kinevezés öt évre szól és megújítható.
Wolfgang Götz a Freiburgi Egyetemen szerzett közgazdasági
diplomát, valamint makroökonómia, menedzsment és számviteli
oktatói képesítést. 28 éve tartó karrierjéből több mint 18 évig
irányított európai és nemzetközi programokat, projekteket valamint
csoportokat az információ-gyűjtés és szolgáltatás területén. ■

A KKB

SZAKBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉN MEGVÁLASZTOTTA
AZ ÚJ J OGI K APCSOLATTARTÓT

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság
EU
Integrációs
és
Nemzetközi
Szakbizottsága 2005. április 14-én a
9/2005. számú határozatában Varga
Orsolyát, a Nemzeti Drog Fókuszpont
munkatársát
nevezte
ki
új
Jogi
Kapcsolattartónak (Legal Correspondent).
A Jogi Kapcsolattartó egy hálózat tagja,
amely az EMCDDA irányítása alatt áll. Fő
célja, hogy az Európai Kábítószer-jogi
Adatbázis (European Legal Database on
Drugs, továbbiakban ELDD) folyamatos
frissítésével,
fejlesztésével
mindig
naprakész,
pontos
és
megbízható
információval szolgáljon a szakemberek,

döntéshozók és az érdeklődők számára. A
Jogi Kapcsolattartó feladata, hogy minden,
az
országban
történő
jogszabályi
változtatásról rövid időn belül tájékoztassa
az EMCDDA-t, hogy a központ által
működtetett internetes jogi adatbázisban a
változás
megjelenjen.
A
Jogi
Kapcsolattartók
által
közvetített
információk segítségével az EMCDDA
szakemberei összeállítják az országok
rövid jellemzését, megfigyelik a trendeket,
valamint összehasonlító tanulmányokat
készítenek. Az ELDD mindenki számára
hozzáférhető a http://eldd.emcdda.eu.int
internet címen.
■
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JUBILEUMI 50. SZÁMÁHOZ ÉRKEZETT A DRUGNET EUROPE KIADVÁNY
Drugnet
Europe,
az
EMCDDA
háromhavonta
megjelenő
hírlevele
széleskörű olvasóközönséget tájékoztat a
központ tevékenységéről rövid cikkekben.
A hírlevél rendszeresen ad hírt a REITOX
hálózat Drog Fókuszpontjainak munkájáról,
európai és nemzetközi intézmények
tevékenységéről és az Európai Unió
drogpolitikára vonatkozó határozatairól.
Nemcsak a fórum szerepét tölti be a
drogpolitikával foglalkozó intézmények és
civil szervezetek között de hírközlő szerepe
is van, áttekintést ad az EMCDDA és
partnerszervezetei munkájáról.

A Drog Fókuszpont hírleveleivel együtt, negyedévente ezentúl
a Drugnet Europe elektronikus számát is eljuttatjuk Önökhöz. ■

K ULCSINDIKÁTOR SOROZAT :
KÁBÍTÓSZER - FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ
FERTŐZŐ BETEGSÉGEK
Az

EMCDDA

öt

kulcsindikátorának

egyike,

vagyis

egy

olyan

ismérv

a

kábítószerhelyzetről, amelyet minden tagországban az EMCDDA módszertani
útmutatója alapján mérnek, és ennek köszönhetően összehasonlítható adatokat ad
európai szinten.
A szakterület feladata a szakértői hálózaton keresztül a hazai helyzet felderítése, az
adatok rögzítése, elemzése, az éves jelentés fejezetének elkészítése a kábítószerfogyasztással összefüggő fertőző betegségek terén. Pontos adatok segítségével
lehet

azonosítani

a

további

megfertőződések

megelőzéséhez

szükséges

beavatkozásokat. Előre jelezhetők az egészségügy kiadásai és szükségletei,
valamint vizsgálhatóak a megelőző tevékenységek hatásai.
A szakterület elsősorban a kábítószer-fogyasztókat, azon belül is az intravénás
kábítószer- használókat leginkább veszélyeztető fertőző betegségekre koncentrál.
folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról

Ezek a következők: HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C. Mindezen felül az EMCDDA
irányelveinek

megfelelően

olyan

más

fertőző

betegségek

prevalenciájának

vizsgálatát is célul tűzi ki a kábítószer fogyasztók körében, mint a tetanus, vagy a
TBC és STI-k (szexuális úton terjedő fertőzések).
A szakértők munkájának köszönhető adatok birtokában a Drog Fókuszpont javaslatot
tesz olyan intézkedések, kutatások megvalósítására, melyek a helyzet még jobb
megismerését, illetve a kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek
megelőzését, kezelését szolgálják.
A hazai szűrőrendszer hatékony kiépítése elengedhetetlen feladat: ehhez a
különböző szakterületek összehangolt munkája szükséges.

UTAZÁSI BESZÁMOLÓ TOVÁBBKÉPZÉSRŐL
SURVEILLANCE MÓDSZERTAN AZ INTRAVÉNÁS DROGHASZNÁLÓKKAL
KAPCSOLATBAN

A lisszaboni szakmai továbbképzésen Tokai Márta vett részt
2004. október 19-22. között.
A résztvevők mélyreható képzést kaptak a következő epidemiológiai témákban:
• nemzeti szintű surveillance,
• keresztmetszeti vizsgálatok,
• intravénás droghasználók kohorsz vizsgálatának tervezése és elemzése,
• laboratóriumi vizsgálatok.
Az előadások után kisebb csoportokban a tanultak alkalmazása volt a feladat, vagyis
egy létező kutatás eredményeiből kiindulva további vizsgálatok megtervezése.
Az elméleti ismeretek bővítésén túl a különböző országok előadóinak gyakorlati
tapasztalatai (Nagy-Britannia, Hollandia, Spanyolország) fontos tanulsággal
szolgáltak a hazai helyzet értékelését, és a jövőbeni munka tervezését illetően. A
különböző térségek, országok bemutatták saját stratégiájukat és kutatási
eredményeiket. A találkozó célja az egységes EU protokoll kialakításának
előmozdítása volt az intravénás droghasználók epidemiológiai vizsgálata terén. Az
EMCDDA által kiírt pályázaton a görög fókuszpont nyerte el a kulcsindikátorra
vonatkozó kibővített Módszertani útmutató kidolgozásának tenderét.
Az intravénás droghasználókat veszélyeztető fertőző betegségek (elsősorban HIV,
HCV, HVB) hazai szűrőrendszerének hatékony kiépítése elengedhetetlen feladat:
ehhez a különböző szakterületek összehangolt munkája szükséges. A legnagyobb
kockázatot jelentő HIV, HBV, HCV fertőzések mellett az olyan egyéb fertőző
betegségekre is oda kell figyelni, mint például a TBC vagy a szexuális úton terjedő
megbetegedések. Az EMCDDA irányításával, a tagországok fókuszpontjai
közreműködésével közösen kialakított/kialakítandó irányelvek segítségével
hatékonyan folytathatjuk az itthoni munkát a droghasználattal összefüggő fertőző
betegségek területén. ■

www.drogfokuszpont.hu

3

