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BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI KORAI JELZŐRENDSZER SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓJÁRÓL
Az EMCDDA 2016 júniusában rendezte meg a tagországok Korai Jelzőrendszereit működtető
szakemberek részére szokásos éves találkozóját. A tagállamok képviselői mellett a
megbeszélésen részt vett több, az EU-val szomszédos ország, akik szintén részt vesznek a
hálózat működtetésében, az Európai Bizottság és az Európai Gyógyszerügynökség munkatársai,
valamint néhány, az új pszichoaktív szerekkel foglalkozó szakember is meghívást kapott. Az idei
évben először az Europollal közösen került megrendezésre a találkozó, a tagállamok rendészeti
szakértőinek részvételével. A szakmai találkozót Alexis Goosdeel, az EMCDDA
igazgatója nyitotta meg, majd a tagállamok az elmúlt év fejleményeiről
tájékoztatták a résztvevőket.
Az EMCDDA és az Europol szakemberi által vezetett párhuzamos szekciókban
az országok beszámoltak az őket érintő legfontosabb változásokról és
kihívásokról. A találkozó két fő témája a szintetikus kannabinoidok és az új
szintetikus opiátok voltak. Az európai helyzetképen túl a lengyel és a spanyol tapasztalatokról
számoltak be a szakemberek, valamint az EU által finanszírozott német „SPICE-profiling” projektről
hangzott el egy ismertető. Az EMCDDA által összegyűjtött információk alapján számoltak be az
MDMB-CHMICA nevű vegyület elterjedtségéről, és a vele kapcsolatos eddigi népegészségügyi
történésekről. Az új szintetikus opiátok történetéről tartott előadás után az Amerikai Egyesült
Államok szakértője mutatta be az országukban jelenleg zajló kutatások eredményeit, valamint a
rendészeti tevékenység eddigi tapasztalatait. Az EMCDDA beszámolt a jelenleg is zajló fejlesztési
folyamatról, ami egyrészt az új szerek európai adatbázisát érinti, másrészt az európai kockázati
kommunikáció értékelését foglalja magába.
A találkozóról bővebb felvilágosítást ad: Dr. Varga Orsolya <varga.orsolya@nefi.hu>.

■

ÚJ EMCDDA KIADVÁNY
VÁLASZLÉPÉSEK AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREK OKOZTA EGÉSZSÉGÜGYI
ÁRTALMAKRA
A Kábítószerellenes Világnap alkalmából új kiadványt jelentetett meg az
EMCDDA Válaszlépések az új pszichoaktív szerek okozta
egészségügyi ártalmakra címmel.
Bár az új pszichoaktív szerek prevalenciája összességében alacsonynak
mondató az európai általános népesség körében, megjelennek a használat
problémásabb formái és az azzal összefüggő ártalmak nagyobb kockázatú
használói csoportokban, mint például iskoláskorúak, partizó fiatalok,
homoszexuális férfiak, fogvatartottak vagy intravénás szerfogyasztók.
Fontos népegészségügyi témák is felmerülnek az ÚPSZ használat
következményeként, ugyanakkor ezeknek az ártalmaknak a valós mértékről
ma is keveset tudunk. Az első válaszlépések többnyire kínálatcsökkentésre fókuszáló, jogalkotási
eszközök voltak. Mára a jelenség terjedésének mértéke szükségessé tette a hatékony
közegészségügyi válaszlépések kidolgozását és alkalmazását.
A dokumentum áttekintést ad az ÚPSZ használat és a kapcsolódó egészségügyi problémák
jelenlegi helyzetéről Európa szerte. Valamint számba veszi az elérhető általában egészségügyi és a
kifejezetten droghasználattal összefüggő intervenciókat 8 színtéren:










iskolai és családi színtér,
éjszakai szórakozóhelyek,
nemibeteg gondozók,
sürgősségi ellátás,
drogambulanciák,
alacsonyküszöbű szolgáltatások,
büntetés-végrehajtás intézményei,
internet és a digitális eszközök, mint a beavatkozás új platformja.

A kiadvány letölthető az EMCDDA honlapjáról, angol nyelven.
Az egyes színterekkel kapcsolatosan megfogalmazott javaslatokról rövid, angol nyelvű videók is
megtekinthetők.
■

WORLD DRUG REPORT 2016 – MEGJELENT AZ ENSZ ÉVES KÁBÍTÓSZER-JELENTÉSE
Az ENSZ Éves kábítószer-jelentése globális áttekintést ad az
opiátok, a kokain, a kannabisz, az amfetaminok és az új
pszichoaktív szerek keresletéről és kínálatáról, illetve használatuk
egészségügyi következményiről. A jelentés továbbá beszámol a
polidrog használat tudományos bizonyítékairól, a kannabisz
indukálta kezelési igényekről, valamint az azokban az országokban
tapasztalt fejleményekről, ahol legalizálták a kannabisz rekreációs
célú használatát.
Az idei jelentés különlegessége, hogy vizsgálja az összefüggéseket
a globális drogprobléma és a fenntartható fejlődés aspektusai
között az ENSZ Fenntartható fejlődési célok kontextusában. Az
elemzés öt nagyobb területre fókuszál: társadalmi fejlődés,
gazdasági fejlődés, környezeti fenntarthatóság, békés, igazságos
és befogadó társadalom és partnerség.
A dokumentum rávilágít a szoros kapcsolatra a szegénység és a drogprobléma számos vonzata
között. A társadalmi és gazdasági hátrányok és a drogfogyasztás közötti összefüggés jól látható a
marginalizálódás és a társadalmi kirekesztettség olyan különböző formáinak elemzésekor, mint a
munkanélküliség vagy az alacsony iskolázottság.
A jelentés foglalkozik azokkal a tényezőkkel is, amelyek következtében a globális drogprobléma az
erőszak különféle megnyilvánulásait eredményezi. A drogfogyasztással összefüggésbe hozható
erőszak intenzitása ott a legnagyobb, ahol drogkereskedelem és előállítás folyik. A
drogkereskedelem pedig ott virágzik, ahol az államhatalom gyenge, a jogalkalmazás egyenlőtlen és
magas szintű a korrupció.
A jelentés elemzi a büntető-igazságszolgáltatási rendszer hatását a drogkereskedelemre és a
drogpiacra, csakúgy, mint a droghasználatra és a drogfogyasztókra. A bebörtönzés kiterjedt
alkalmazása drogfogyasztással kapcsolatos csekély bűncselekményekért hatástalan a visszaesés
megelőzésére, ugyanakkor túlterheli a büntető-igazságszolgáltatási rendszert, akadályozva a
súlyosabb bűncselekmények sikeres felderítését.
Ugyanakkor a bizonyítékokon alapuló kezelés-ellátás a droghasználó elkövetők számára, mint
például az elterelés, jelentősen növeli a felépülés sikerességét és mérsékeli a visszaesés
bekövetkezését.

Az angol nyelvű kiadvány letölthető a UNODC honlapjáról.

■

MEGÚJULT A HEALTHY NIGHTLIFE TOOLBOX
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló Healthy Nightlife
Toolbox
(HNT,
Biztonságos
Éjszakai
Szórakozás
Eszközkészlet) célja az alkohol és más pszichoaktív szerek
okozta ártalmak csökkentése a rekreációs színtereken
megjelenő fiatalok körében. Az online eszköztár gerincét három
adatbázis alkotja: az értekelt beavatkozások gyűjteménye, az ezekről a beavatkozásokról szóló
szakirodalom, illetve az egyéb prevenciós szakirodalom.
A megújult weboldalt 2017-től az EMCDDA üzemeltetni.

■

MEGJELENT A DRUGNET EUROPE 94. SZÁMA
Az EMCDDA negyedévente megjelenő hírlevelének 94. száma beszámol a.
2016-os kábítószerpiaci jelentésről, a legutóbbi szennyvíz analízis
eredményeiről, az UNGASS 2016. áprilisi üléséről és a szintetikus opiátokat
detektáló korai jelzőrendszer erősítésének szükségességéről.
A hírlevél elérhető az EMCCDA honlapján, angol nyelven.

■

UPSZ! – JÚNIUSI AKTUALITÁSOK
Az Európai Unió tagállamaiban 2016. május 15. és június 15. között megjelent új anyagok:



az 2-ethylamino-2-(2-thienyl)cyclohexanone (tiletamine) nevű vegyület, mely azonosításáról
Spanyolország tett bejelentést.



az 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (fonazepam) nevű vegyület,
mely azonosításáról Svédország tett bejelentést.

Forrás: A Korai Jelzőrendszer hálózatába a Tanács 2005/387/IB határozata alapján érkező bejelentések.
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