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Viselkedé 

EDDRA MENEDZSER

z idei évben szeptember 15-1
erült megrendezésre Lisszabo
DDRA* menedzserek éves talá
lálkozón 18 tagállam, valamint

s Románia EDDRA menedzse
szt. Abigail David - az 

oordinátora - tájékoztatott az ad
apcsolatos jövőbeni tervekről, m
DDRA offline tool” továbbfejl

ogy az új tagállamok saját nye
ltölthessék programjaikat az ada

alamint az adatbázisban 
rogramok minőségi szemponto
soportosításának bevezetése. A
gállamok beszámoltak az ors
lyó EDDRA tevékenységrő

lőadások hangzottak el az 
unkatársaitól és meghívott előa

rtékeléssel kapcsolatban.  
ét előadás hangzott a Client Eva
elf & Treatment (CEST) 
rganisational Readiness for 
RC) értékelési eszközök 

lkalmazásáról, melyeket a 
eresztény Egyetem Viselke
 
2005. szeptember 15-től Nyírády Adrienn  
mzeti Drog Fókuszpont kinevezett igazgatója. 

drienn a Budapesti Corvinus Egyetem szociálpolitikus-
sz szakán végzett 2000-ben, ma ugyanitt  PhD hallgató. 
addiktológiai konzultáns végzettséggel rendelkezik. 

 tanulmányai alatt, és azután 2003. decemberéig a
skutató Központ munkatársa volt.  
 
 
 
 
 
 

Részt vett az 1999  óta Magyarországon  folytatott  szinte  valamennyi  középiskolás és 
átlagpopulációs  drog-epidemiológiai vizsgálatban, drog-prevenciós  programok 
hatékonyságát felmérő kutatásban. 2004. január 1-je óta dolgozik a Drog 
Fókuszpontnál, 2004. október 1-től mostanáig megbízott vezető volt. Szakterülete a 
problémás kábítószer-fogyasztás. ■ 
EK ÉVES TALÁLKOZÓJA LISSZABONBAN 
 

6. között 
nban az 

lkozója. A 
 Norvégia 
rei vettek 

EDDRA 
atbázissal 
elyek az 

esztése - 
lvükön is 
tbázisba- 
található 

k szerinti 
z egyes 

zágukban 
l, majd 
EMCDDA 
dóktól az 

luation of 
és az 
Change 

gyakorlati 
Texasi 

déskutató 

Központja dolgozott ki kezelési programok 
értékeléséhez. 
 
Bemutatták az EMCDDA honlapján készülő 
új oldalt (Prevention Evaluation Resource 
Kit – PERK), mely a prevenciós 
tevékenységek értékeléséhez fog további 
segítséget nyújtani és előre láthatólag 
októberben készül el a végleges verziója. 
 

 
 
A magyar EDDRA menedzser - Nádas 
Eszter - bemutatta a Nemzeti 
Drogmegelőzési Intézet által működtetett 
Szakmai Információs Portált (www.szip-
ndi.hu). A találkozón jelenlévő tagállamok 
közül mindössze öt rendelkezik hasonló 
adatbázissal, így sok kérdés hangzott el a 
hazai tapasztalatokat illetően. 
 

*EDDRA - Exchange on Drug Demand Reduction 
Action  ( Kábítószer-kereslet Csökkentését Célzó 
Intézkedések Információs Rendszere) 
További információ: http://eddra.emcdda.eu.int  ■ 
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AZ EURÓPAI JOGI KAPCSOLATTARTÓK 6. TALÁLKOZÓJA 
2005. szeptember 19. 

 
A találkozó - melyen 20 tagállam és 
Norvégia kapcsolattartói vettek részt - fő 
témája a munkahelyi drogtesztelés jogi 
háttere volt. Ezen kívül előadások 
hangzottak el az Európai Kábítószer-jogi 
Adatbázissal (ELDD - European Legal 
Database on Drugs) kapcsolatban. 
A találkozó első részében Brendan 
Hughes – az ELDD koordinátora – 
beszámolt az elmúlt év eredményeiről. Az 
ELDD 10 témában készített összefoglaló 
táblázatot a Jogi Kapcsolattartók által 
szolgáltatott információk alapján, valamint 
több kérdés érkezett a tagállamoktól a 
kapcsolattartókon keresztül a hálózathoz. 
A statisztikák alapján az EMCDDA 
honlapjai közül az ELDD a második 
leglátogatottabb honlap. 
Az ELDD koordinátor beszámolt az 
Európai Unió elmúlt évben elfogadott 
jogszabályiról, valamint előadásában 
bemutatta az Európai Unió Kábítószer-
stratégiáját és cselekvési tervét. 
A munkahelyi drogtesztelés jogi 
hátterével kapcsolatban a következő 
aspektusok kerültek napirendre: 
személyhez        fűződő                  jogok,  

szabadságjogok, megelőzés, adat-
védelem, egészségügy. Négy tagállam 
képviselője tartott előadást azon 
jogszabályokról, amelyek a munkahelyi 
tesztelést szabályozzák országukban. Az 
előadásokat szakmai vita követte. 
Margareta Nilsen, az EMCDDA 
munkatársa előadást tartott az iskolai 
drogteszteléssel kapcsolatos kutatás 
eredményeiről, amelyet a tagállamok és 
Norvégia által kitöltött kérdőív alapján 
készítettek.   
A találkozón az országok beszámoltak az 
elmúlt év kábítószerrel kapcsolatos 
jogalkotási eredményekről (pl. Norvégia: 
„belövő-szobák” jogi helyzetének 
rendezése).  
Brendan Hughes a találkozó lezárásaként 
az ELDD jövőbeni terveiről beszélt. Több 
témában készül kutatás az Európai Unió 
tagállamainak részvételével, így például a 
kábítószer-használat és gépjárművezetés 
összefüggéséről, a kannabiszról, a nem 
büntetőjogi szankciókról, valamint a 
(szintetikus) kábítószerek ellenőrző 
rendszeréről.  
További információ: http://eldd.emcdda.eu.int ■ 

 
TDI KONFERENCIÁK  

 
Az Országos Addiktológiai Intézet és a Nemzeti Drog Fókuszpont szervezésében 
szeptember 13-a és 21-e között az ország hét nagyvárosában került sor azonos 
tematikájú konferenciák megrendezésére „Kezelési Igény Indikátor és elterelés 
jelentési rendszer” címmel. 
 

A kábítószer-fogyasztókat kezelő egészségügyi szolgáltatók, mint célközönség számára 
tartott egységes előadások ezúttal a Kezelési Igény Indikátor (Treatment Demand 
Indicator – a továbbiakban: TDI) adatgyűjtési rendszer és protokoll hazai bevezetéséhez 
kapcsolódóan, annak alapvető céljai és előnyei (ezzel kapcsolatban lásd 2005/4. 
Hírelevelünket) mellett, elsősorban a TDI-kérdőív és az ennek részét képező elterelés 
kérdőív kitöltésének gyakorlati részleteire koncentráltak. A nagyobb kliensforgalmú 
intézmények telepített szoftver segítségével, míg a kisebb forgalmúak központi szerver-
alkalmazás segítségével, az interneten keresztül vezethetik fel az elsődlegesen 
kábítószer-használatuk miatt kezelésbe került klienseik adatait és az elterelés folyamatát. 
 

Az előadások és a szerver-alkalmazás részletes bemutatása után lehetőség nyílt arra, 
hogy a jelenlevők feltegyék kérdéseiket, felvessék problémáikat a rendszerrel és a 
szoftverrel kapcsolatban, illetve eddigi tapasztalataikat megosszák kollégáikkal.  
 

(Az előadások anyaga letölthető honlapunkról: www.drogfokuszpont.hu, Egészségügyi kezelés menüpont 
alatt.) ■ 
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