
 1

 
 
 
 
 
 
 
 

 JELENLEG FOLYÓ KUTATÁS BESZÁMOLÓJA 

 INFORMÁCIÓÁRAMLÁS AZ EMCDDA ÉS CÉLCSOPORTJAI KÖZÖTT 

 
 

JELENLEG FOLYÓ KUTATÁS 
Sorozatunkban ebben a hónapban 

Dr. Gerevich József (Addiktológiai Kutató Intézet) 

készülő kutatásáról számolunk be. 
 

Pinocchio Program: Az elterelt és nem elterelt drogfogyasztók összehasonlító vizsgálata; 
 az elterelés hatékonyságvizsgálata 

 
Pinocchio alakja a világra nyitott, kíváncsisága révén számtalan csínt elkövető, bajkeverő 
tizenévesek világát idézi. Azokat a fiatalokat, akiknek fejlődését, társadalmi integrációját és 
önmagára találását súlyosan hátrányos helyzetük, szocializációs zavaruk nagymértékben 
megnehezíti. 
 
A nemzetközi szakirodalom viszonylag sokat foglalkozik hajléktalan, szökött (runaway), 
családból kikerült, intézetben nevelkedő és drogfogyasztó serdülők pszichoszociális 
problémáival. Ugyanakkor szinte egyáltalán nem ismert a veszélyeztetett, ifjúsági populáció 
teljes spektruma, az egyes veszélyeztetett csoportok speciális problémái, támogatási 
szükségletei. 
 
A Pinocchio Program keretében a veszélykereső és veszélyeztetett serdülő, fiatal felnőtt 
korcsoport egy sajátos alpopulációjának, az elterelteknek, a pszichoszociális problémáit és 
támogatási szükségleteit térképezik fel az eltereltek és drogfogyasztó kontrollcsoportjuk 
összehasonlító vizsgálata révén. A kutatásban az Addikció Súlyossági Index (ASI) serdülő 
változatának európai és hazai validált verzióját (EuroADAD-HU) alkalmazzák más, 
önkitöltéses pszichometriai mérőeszközök (Buss-Perry Agresszió Kérdőív, Temperamentum 
és Karakter Kérdőív, Rosenberg Önértékelési Skála) segítségével. A mintát a hazai 
drogambulanciák és megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szervezetek kliensforgalma 
alapján összeállított reprezentatív populáció alkotja.  
 
A Pinocchio Programban a hajléktalan, iskolából kihullott és nevelőotthoni minta vizsgálata is 
szerepel. A nem elterelt drogfogyasztó minta mellett ezek a minták szolgálnak az elterelt 
minta kontrolljául. Így viszonylag teljes képet ad a jelenkori Magyarország problematikus 
serdülő korosztályának pszichoszocio-kulturális, addiktológiai és pszichiátriai jellemzőiről. 
Jelenleg az adatgyűjtés folyik a kijelölt kutatási helyeken, kiképzett EuroADAD- és ASI-
trénerek bevonásával.  
 
A kutatás adatgyűjtési fázisa 2006 decemberében zárul. Ezt követően végzik el az adatok 
feldolgozását, elemzését. A témaösszefoglaló tanulmányok egy része elkészült (Terdi, 
Gerevich,  2005;  Terdi, 2006).    Az empirikus   adatokra   épülő   tanulmányok    befejezése  
2007 elejére várható. ■ 
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JOBB INFORMÁCIÓÁRAMLÁS  
AZ EMCDDA ÉS CÉLCSOPORJAI KÖZÖTT 

 
Az EMCDDA 2007-2009-es munkaprogramja a következő összeállítást tartalmazza a 
szervezet által összegyűjtött és folyamatosan bővülő információbázis hasznosításának 
módjára. Az európai kábítószer-probléma minél teljesebb átláthatóságához és 
összefüggéseinek felismeréséhez az információ különböző formában jut el a 
célcsoportokhoz:  
 

• Politikai döntéshozóknak: összegzés és analízis kulcsfontosságú kérdésekről 
• Kutatóknak: adatbázisok elérhetőségének biztosítása, analízis és készülő 

tanulmányok tervezetei 
• Szakembereknek: hozzáférés jól működő programok tervezési és értékelési 

terveihez, „best practice” gyűjtemény 
• Lakosságnak: friss információ az európai uniós kábítószer-helyzetről 
 

 

Összefoglaló táblázat az EMCDDA kiadványairól és adatbázisairól 

Kiadvány/Adatbázis Célcsoport 

 Politikai 
döntéshozók 

Szakértőknek 
elméleti 

használatra 

Szakértőknek 
gyakorlati 

használatra 
Lakosság 

Éves jelentés     
Statisztikai táblák (internetes)     

Kábítószer ismertető (internetes)     
Országok kábítószer-helyzete 

(internetes)     

Országonkénti intervenciós 
stratégiák (internetes)     

Európai áttekintés az intervenciós 
és politikai stratégiáról      

Tanulmányok, cikkek tudományos 
folyóiratokból     

„Célpontban a kábítószer” 
kiadvány     

EMCDDA Insights kiadványok     
EMCDDA Manuals kiadványok     

EMCDDA Scientific Monographs 
kiadványok     

Trend elemzések 
 (Technical data sheets)     

EU Action Plan-hez kapcsolódó 
módszertani levelek 
 (Technical papers) 

    

Korai Jelzőrendszer (EWS) 
útmutatója új szintetikus 
pszichoaktív szerekről 

    

EDDRA és EIB     
ELDD és jogi témák     

Kábítószer-fogyasztással 
kapcsolatos kutatások adatbázisa 

(internetes) 
    

FONTE (az EMCDDA internetes 
adatgyűjtő bázisa)     

Drugnet Europe hírlevél     
Konferenciák szervezése     
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