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ÚJ EMCDDA KIADVÁNY
NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK
ECDC – EMCDDA EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÚJ WHO KIADVÁNY
ÚJ EMCDDA KIADVÁNY
A problémás kokain-használat kezeléseszakirodalmi áttekintés

A kokain korábban mint a jómódúak által használt kábítószer vált
ismertté a köztudatban, ám az utóbbi tíz év európai adatai szerint
egyre szélesebb körben előforduló szerré vált. A problémás
kokain-használat adatai hasonló ugrásról tanúskodnak, így az
ellátó intézményrendszernek új feladatoknak kell megfelelnie. A
kezelést végzőknek pedig kipróbált módszerekre van szükségük
a
heterogén
populációjú
problémás
kokain-használók
kezeléséhez.
Ezért az EMCDDA szakértők és érdeklődők számára egy átfogó
szakirodalmi áttekintést jelentetett meg a problémás kokainhasználók kezeléséről.
A könnyen érthető nyelvezetű kötet célul tűzte ki számos kapcsolódó témakör összegzését
is: a kokain-függőség kezelésének nehézségei, gyógyszertani és pszichoterápiás és pszihoszociális kezelés, ártalomcsökkentés, kórházi kezelés és utógondozás. Bemutatásra kerül
még jónéhány innovatív európai és nemzetközi kezelési mód. A tradicionális irodalmi
áttekintésen felül a kötet európai szakemberek és kezelőorvosok legfrissebb tapasztalatait
és információit is tartalmazza a kokain-függőség kezeléséről.
Forrás: EMCDDA weboldal

NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK
Kettil Bruun Nemzetközi Alkoholepidemiológiai Társaság
33. éves symposium
Budapest, 2007. június 4-8.
További információ: http://www.conferences.hu/KBS2007
3. Nemzetközi Workshop: HIV és Hepatitis koinfekció
2007. június 7-9.
Párizs, Franciaország
További információ: http://www.virology-education.com
2007 ELNIPS Nemzetközi Konferencia:
A fiatalkori alkohol és kábítószer-használat hatásai
2007. július 27-28.
Calgary, Alberta, Kanada
További információ: http://www.elnipsint.org
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EMCDDA - ECDC EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

Az EMCDDA1 és az ECDC2 együttműködési megállapodásának köszönhetően hamarosan
közös projektek indulhatnak a fertőző betegségek megelőzésére és terjedésének
megfékezésére Európában.
A két központ igazgatótanácsának tagjai áttekintették a megállapodás részleteit és
megbízták igazgatóikat, hogy 2007-ben hozzák létre a megállapodást.
A stocholmi központú ECDC 2004-ben jött létre azzal a céllal, hogy képessé tegye Európát
olyan fertőző betegségek legyőzésére mint a SARS vagy a HIV/AIDS.
A megegyezés kiemelt együttműködést biztosít a droggal kapcsolatos témákban,
tanulmányok, adatok cseréjének és modell-gyakorlati módszerek megosztásával. A két
központ együtt fog működni az adatok gyűjtésében, elemzésében, közzétételében és
megosztja a szaktudást találkozók szervezésével és a szakemberek kapcsolatának
biztosításával.
A projektek témáit a két központ közösen dolgozza ki. Az elsőrendű feladatokat a közös
célok és érdeklődés határozza meg, különös tekintettel arra, hogy európai szinten ne
fussanak párhuzamosan azonos adatokat gyűjtő projektek vagy kutatások.
A megállapodási egyezmény ünnepélyes aláírása 2007. június 29-én lesz.
Forrás: Drugnet Europe 58., Ignacio Vázquez Moliní

ÚJ WHO KIADVÁNY

A WHO európai régiójának és más szakértők
tapasztalatainak összegzéséből és ajánlásaiból a WHO
új kiadványt jelentetett meg Egészségügy a
börtönökben címmel.
Tartalom:
• Az egészségügyi ellátás standardjai a
börtönökben, a fogvatartott mint páciens
• Egészségvédelem a börtönökben
• Alapellátás
• Etikai és klinikai speciális kérdések
• Fertőző betegségek
• HIV fertőzés és emberi jogok
• Tuberkolózis fertőzések megelőzése
• Droghasználat és addiktológiai ellátás
• Szubsztitúciós kezelések
• Mentális egészség
• Fogászati ellátás
• Speciális ellátási körülmények a női
fogvatartottak esetében
• Egészségvédelem és stressz management a
büntetés-végrehajtásban dolgozók körében
A kiadvány megrendelhető a
www.who.int/bookorders internetes címen.
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