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K ÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HALÁLOZÁS



KONFERENCIA AJÁNLÓ

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a
Nemzeti Drog Fókuszpont

Megalakult az EMCDDA új Tudományos Bizottsága

Az EMCDDA december 5-én választotta meg Tudományos Bizottsága tagjait. Korábban
minden EU tagállam küldhetett képviselőt a bizottságba, az idei évtől azonban nyilvános
kiválasztási eljárást követően tizenöt fővel alakult újjá a testület.
A Tudományos Bizottság tanácsokkal látja el az ügynökség igazgatóját a hároméves és az
éves munkatervekkel, azok végrehajtásával kapcsolatosan; felkérés után véleményezi az
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EMCDDA bármely tudományos tevékenységét, és részt vesz az új pszichoaktív szerek
kockázatelemzésében.
A bizottság működéséről és a megválasztott tagokról bővebben az alábbi linkre kattintva
olvashat:
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index35030EN.html ■

U T AZ ÁS I B E S Z ÁM O L Ó L I S S Z AB O N B Ó L

Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás
éves szakértői találkozó
EMCDDA, LISSZABON, 2007.11.29. - 2007.11.30.
Nádas Eszter - Nemzeti Drog Fókuszpont

A szakértői találkozó kiemelt témája ebben az évben a szubsztitúciós kezeléssel és a
szubsztitúciós szerekkel összefüggő halálozás volt. A megbeszélés első napján több ország
ismertette a szubsztitúciós kezelés helyzetét (Németország, Egyesült Királyság,
Franciaország), illetve a szubsztitúciós kezeléssel összefüggő halálozási adatait (Dánia,
Franciaország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Ausztrália). Az európai helyzetet tekintve,
szubsztitúciós kezelés minden tagállamban hozzáférhető.
A kezelésben használt leggyakoribb szer még mindig a metadon, azonban egyre nő a
buprenorfint alkalmazó országok száma is. Buprenorfint a legnagyobb arányban
Franciaországban és Csehországban használnak. Hamburgban a 90-es évek végétől a
túladagolásos esetek közel felében találtak metadont az elhunytak szervezetében. Több
ország szakértője is felhívta a figyelmet arra a gyakori jelenségre, hogy a drogfogyasztók a
buprenorfin mellé általában alkoholt, benzodiazepineket és antipszichotikumokat is
fogyasztanak, mely növelheti a halálos kimenetel valószínűségét.
A találkozó másnapján a mortalitás vizsgálatok volt a téma. A nap első felében a résztvevők
kis csoportokban beszélték meg a mortalitás vizsgálatok tapasztalatait, a magyar résztvevő a
vizsgálatok tervezésével foglalkozó csoportban vett részt. A csoport tagjai azt vitatták meg,
hogy milyen problémák merülhetnek fel a vizsgálatok tervezése során (elsősorban az
adatvédelem jelent gondot a tagállamokban), valamint, hogy milyen adatbázisokat (pl.
kezelési, rendőrségi) lehet felhasználni, illetve, hogy mennyire fontos az esetek pontos
definiálása. A másik két csoport az adatelemzési módszereket és az eredmények
értékelését, hasznosítását vitatta meg. A nap második felében néhány tagállam (Írország,
Hollandia, Szlovénia, Oroszország) bemutatta, hogy milyen fejlesztések történtek náluk a
kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozással kapcsolatos adatgyűjtés javítása
érdekében. ■
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Konferencia ajánló

Keresletcsökkentés
konferencia:
Hogyan csökkenthető
a drogfogyasztás?
Budapest
2008. január 23-24.

2008-on túl
Budapest
2008. január 24-25.

A konferencia célja néhány eredményes en működő
prevenciós program bemutatása, de szó esik az
addikciós kutatások legújabb eredményeiről is. A
konferencia szervezője az amerikai Office of National Drug
Control Policy és az amerikai külügyminisztérium.
Jelentkezni Margaret Cooper-nél, a mkcooper1@gmail.com
címen lehet.

Az EU és az EFT A regionális konzultációja célja a tíz
évvel ezelőtti ENSZ közgyűlés rendkívüli ülésén a nem
állami szervezetek (NGO) szerepvállalásával
kapcsolatosan megfogalmazott célok
eredményességének és megvalósulásának megvitatása,
a szereplők együttműködésének javítása és a jövőre
vonatkozó javaslatok előterjesztése. A három regionális
konzultációt követően a globális fórum 2008- ban
Bécsben kerül megrendezésre.
Az NGO-k véleményüket on-line formában is elküldhetik, kérdőív a
www.vngoc.org címen található.
Bővebb információ a Magyar Addiktológiai T ársaság
honlapján:
w ww .mat.org.hu/beyond_2008.php

www.drogfokuszpont.hu
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