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2012-ES ORSZÁGJELENTÉS A HAZAI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL
A Nemzeti Drog Fókuszpont weboldalán a mai naptól, október 31-től válik elérhetővé a hazai
kábítószer-helyzetet európai standardok mentén bemutató országjelentés. A Nemzeti Drog
Fókuszpont által hazai szakértők segítségével immár 9. alkalommal összeállított dokumentum
hivatott összegezni a 2011. év fejleményeit magyar és angol nyelven a hazai döntéshozók,
szakemberek, a közvélemény, valamint az Európai Unió kábítószerügyi központja számára.
Az országjelentés többek között számot ad az új
pszichoaktív szerek ideiglenes jegyzékre vételét és
kereskedelmének korlátozását lehetővé tevő jogszabályi
háttér és eljárásrend kidolgozásáról; a legutóbbi ESPAD
kutatás eredményeiről, azaz a 16 éves diákok
drogérintettségéről; a szerhasználati mintázatokban
bekövetkezett változásokról és a kezelésbe kerülőkről; a
fertőző betegségek és a halálozás alakulásáról; valamint
a legújabb lefoglalási és bűnözési statisztikákról.
Az országjelentés nyilvánosságra hozatalával egyidőben
frissül a Nemzeti Drog Fókuszpont honlapján a
legfontosabb adatokat az egyes szakterületek mentén
bemutató Tények és számok menüpont is.
Az országjelentés a Nemzeti Drog Fókuszpont honlapján.
A rendelkezésre álló legfrissebb adatokat bemutató Tények és számok

■

JÖN AZ EMCDDA 2012-ES EURÓPAI JELENTÉSE
November közepén jelenik meg az EMCDDA 2012-es európai jelentése,
melyet a központ nemzetközi sajtótájékoztatón mutat be Lisszabonban. Az
Éves Jelentés a 2010-es adatok mentén tárja fel az Európai Unió 27
tagállama, valamint Horvátország, Törökország és Norvégia kábítószerhelyzetét. Az európai jelentés az EMCDDA weboldaláról lesz letölthető
november 15-én a kapcsolódó, magyar nyelvű sajtóanyagokkal együtt.
Sajtóanyagok és egyéb kapcsolódó dokumentumok az EMCDDA weboldalán.

■

FRISSÍTETT ORSZÁG-PROFILOK AZ EMCDDA HONLAPJÁN
Az EMCDDA frissítette honlapján az információkat országokra lebontva
összegző „Country Overview” menüpontot. Ez az oldal strukturált
áttekintést nyújt a drog-probléma nemzeti szintű trendjeiről, sajátosságairól a
legfrissebb adatok és leíró információk egységesített formában történő
bemutatásával. Az egyes ország-profilok tartalmaznak egy leírást a nemzeti
kábítószerhelyzetről szakterületekre bontva (situation summary), egy
táblázatot a legfontosabb statisztikákkal (data sheet), valamint egy
úgynevezett barométert, mely az adott országra vonatkozó kábítószerfogyasztási prevalencia értékeket összegzi, azokat európai kontextusban is
elhelyezve.
■

ÚJ EMCDDA KIADVÁNY A TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ BEAVATKOZÁSOKRÓL
Annak érdekében, hogy a droghasználók a kezelés befejezését követően a
társadalom teljes jogú tagjaivá válhassanak, felépülésük részeként
biztosítandóak számukra lakhatási, képzési és a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedést segítő programok. Ez az összefoglaló számba veszi azon
létező beavatkozásokat, melyek ezt a veszélyeztetett csoportot célozzák. A
kiadvány rendszerezi azokat a következtetéseket és információkat, amelyek
segíthetik a döntéshozókat és a kábítószerügyi szakembereket egységes
és átfogó társadalmi reintegrációs stratégiák kialakításában. A működő,
bevált példák megismerése egyik első és alapvető lépése a tényeken
alapuló irányelvek kidolgozásának a jövőbeni beavatkozások számára.
A kiadvány letölthető angol nyelven az EMCDDA honlapjáról.

■

„SZERHASZNÁLÓK HANGJA” CÍMMEL ÚJ KIADVÁNYT JELENTETETT MEG AZ EMCDDA
Az EMCDDA szeptemberben közzétett új kiadványa a droghasználat
abbahagyását vagy mérséklését megkísérlő szerhasználók narratíváit
gyűjtötte egybe. A „Szerhasználók hangja” (Users’ Voices) c. kiadvány
jól illusztrálja, milyen bepillantást nyújthatnak a kvalitatív kutatások a
szerhasználók tapasztalataiba és vélekedéseibe – melyre a
statisztikák önmagukban nem képesek.
A kiadvány letölthető angol nyelven az EMCDDA honlapjáról.

■

BESZÁMOLÓ A KEZELÉSI IGÉNY INDIKÁTOR ÉVES SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓJÁRÓL
A kábítószer-használók kezelésének monitorozása az egyik legkiépültebb szakterület az EMCDDA
kulcsindikátorai között. A kulcsindikátor szakértői idén szeptember 20-21-én találkoztak Lisszabonban.
A találkozó keretében az EMCDDA munkatársai bemutatták a kábítószerrel összefüggő
kezelés monitorozására készített stratégia tervezetét, melynek összeállítása a kapcsolódó
területek szakértői közötti együttműködés (Cross unit project on treatment) eredménye. A
stratégia egy hároméves munka gyümölcse, melynek keretében felmérték a kezelésről és a
kezelt populációról rendelkezésre álló adatokat, megvizsgálták az adatok integrálásának és
elemzésének lehetőségeit. A stratégia végleges verziója az év végére várható.
A találkozón bemutatták az új Kezelési Igény Indikátor protokoll (részletesebben lásd a következő
oldalon) megvalósíthatóságával kapcsolatban készített felmérés eredményeit, valamint az adatok
jelentésére kialakított új rendszer tesztelésének tapasztalatait. Az új adatgyűjtési és jelentési
követelményekhez való igazodás különböző mértékű beavatkozást igényel az egyes tagállamoktól. A
gyakorlati megvalósítás kihívásai között említethető az új jelentési követelmények elfogadtatása a
jelentőkkel, vagyis kezelőhelyekkel és azok munkatársaival, motiválásuk az új ill. megváltozott
adatigények kielégítésére. Több tagállamban szükség lesz az adatgyűjtés technikai módosítására, a
jogszabályi környezet módosítására, a jelentést tevők képzésére és egyéb, az adatgyűjtés lefedettségét
és minőségét biztosító intézkedésekre. Az adatgyűjtés változása a jövő évtől várható, melynek
eredményeként az első adatok 2014 végén, a tagállamok által elkészített országjelentésekben lesznek
olvashatók.
A találkozó keretében párhuzamos szekciókon mutatták be a tagállamok a TDI adatok alapján készített
elemzéseiket, valamint a többi indikátorral kombinált elemzések alapján megrajzolható trendeket is.
A találkozón elhangzottakról bővebb felvilágosítást ad: Péterfi Anna <peterfi.anna@oek.antsz.hu>
Telefon: 476-1100 / 2637 ■
FÓKUSZBAN A KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLAT MIATT KEZELÉST KEZDŐK
2011-ben a 85 adatszolgáltató kezelőhely
összesen 4.783 fő kezelésbe lépéséről tett
bejelentést az országos TDI (Kezelési Igény
Indikátor) adatgyűjtés keretében. A piacon és a
problémás szerhasználatban megfigyelt változások
kihatottak az ellátásba kerülők összetételére, és
ezáltal az ellátórendszerre is. Az alacsonyküszöbű
programokban megfigyelt átrendeződések a
kezeltek körében is nyomon követhetőek voltak. A
jelenség egyik oldala a heroin-használathoz
kapcsolódó kezelési igény csökkenése, mellyel
párhuzamosan az egyéb

stimulánsok
(vélhetően
többnyire
katinon
származékok) használói egyre nagyobb számban
jelentek meg a kezelőhelyeken (mind az új
kliensek mind a korábban már kezeltek
esetében). Emellett a korábban kezeltek körében
az amfetaminhoz kapcsolódó kezelési igény
növekedése is tetten érhető volt. Mivel az
újonnan kezelésbe lépők összes kezelten belüli
aránya nem mutatott eltérést a korábbi évekhez
viszonyítva, feltételezhető, hogy az átrendeződés
mögött nem új klienscsoportok kezelésbe
kerülése, hanem szerváltás áll.

A heroint, amfetamint és egyéb stimulánst fogyasztók arányának alakulása nem elterelés keretében
kezelést kezdők körében, 2007 és 2011 között (%)
kezelésbe lépők korábbi kezelési múlttal

első alkalommal kezelésbe lépők

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

heroin
amfetamin
egyéb
stimuláns

0%

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Forrás: TDI adatgyűjtés (OAC 2012); elemezte: Nemzeti Drog Fókuszpont

AZ EMCDDA ÚJ PROTOKOLLJA AZ EURÓPAI KEZELÉSI ADATGYŰJTÉSEKHEZ
Az EMCDDA, egy három éven át tartó munka eredményeként, 2012.
szeptember 20-án tette közzé új irányelvét a kezelésbe lépő kábítószerhasználók adatainak európai monitorozásához.
A szakembereket és kutatókat megcélzó 74 oldalas kiadvány egy közös –
több mint 50 európai és egyéb nemzetközi szakember által összeállított –
európai módszertant kínál a kezelőhelyekkel kapcsolatba kerülő
szerhasználókról történő adatgyűjtésekhez. Az EMCDDA Kézikönyvek
(Manuals) sorozatában megjelenő füzet a 2000-ben kialakított
adatgyűjtési protokoll (Treatment Demand Indicator – Standard protocol
2.0) átdolgozott és kiegészített változata. Az új protokoll kidolgozására
azért volt szükség, hogy az adatgyűjtési standardok a lehető legnagyobb
mértékben reflektáljanak a jelenlegi kábítószer-helyzetre, a kezelési és adatgyűjtési rendszerekben az
elmúlt évtized során bekövetkezett változásokra. A protokoll végleges kialakításában közreműködött
Péterfi Anna, a Nemzeti Drog Fókuszpont, valamint Koós Tamás, az Országos Addiktológiai Centrum
munkatársa is.
A protokoll letölthető angol nyelven az EMCDDA honlapjáról. ■
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