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A Józan Babák Klub diszpécsere a jozanbabakklub@gmail.com e-mail-címen 

fogadja krízishelyzet jelzését, az ország teljes területéről, ha a (közvetlenül 

vagy hozzátartozó, szakember közvetítésével) segítséget kérő ember 

- korábbi/jelenlegi droghasználó, ehhez társultan pszichiátriai kezelés alatt álló, 

vagy hajléktalan 

- várandós nő, gyermeket nevelő szülő (törvényes képviselő), vagy velük élő 

gyermek, serdülő. 
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Miben segítünk? 

 

- Egészségügyi ellátás (például várandósgondozás, addiktológiai kezelés, anonim 

tanácsadás) szervezése; 

- Szociális ellátás (például kríziselhelyezés, lakóotthoni elhelyezés) szervezése; 

- Jogi ellátás (például gyermekjogi, családjogi ügyvédi tanácsadás) elérése; 

- Sorstárs-segítő, önsegítő csoportok, tapasztalati segítő emberek, 

szolgáltatások elérése. 

 

Diszpécserünk munkanapokon 12 és 18 óra között, munkaszüneti napokon a 

12 óráig beérkező jelzések alapján foglalkozik a felmerülő (egészségügyi, 

szociális, jogi stb.) ellátások szervezésével. 
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V. esete  

 

Kapcsolatfelvétel 

V. 22 évesen, 2014. április hónapban, kb. 18 hetes várandósként, e-mailen 

jelentkezett.  

Korábban – várandósként és injektáló designer drog használóként, napi 20 és 

30 közötti szúrás mellett – segítséget kért kórházban, máskor mentőt hívott 

tartózkodási helyére, de nem irányították addiktológiai vagy más, a 

droghasználathoz bármilyen módon kapcsolódó ellátásba. Emiatt nem az 

egészségügyi ellátórendszertől kért újból segítséget, hanem az interneten 

kezdett lehetőséget keresni. 
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Kapcsolattartás kórházi kezelésig 

Személyesen és telefonon öt héten át tartott napi kapcsolatot 

alacsonyküszöbű szolgáltatás segítőjével, aki eredetileg sorstárssegítőként 

(Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoportja) kezdett szociális 

intézményben dolgozni.  Május végén, amikor egy foglalt lakásban nem tudott 

lábra állni, elvonása volt), nem a mentőt, hanem a (sortárs)segítőt hívta 

telefonon., aki személyesen a helyszínre ment.  Megérkezéséig az 

alacsonyküszöbű szolgáltatás ügyfélszolgálatáról telefonon kapcsolatot vettünk 

fel egy budapesti kórház addiktológiai osztályával, ahol ennek köszönhetően 

fogadták őt. A foglalt lakásba küldött mentő így konkrét kórházi osztályra 

szállíthatta őt. 
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Kórházi ellátás 

A felvételt követő három hónapban hetente legalább kétszer személyesen 

látogattuk, telefonon naponta 1-3 alkalommal beszéltünk vele. A kórházi ellátás 

ideje alatt, munkatársaink V-t védőnőhöz, nőgyógyászatra és infektológiára 

kísérték. 
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Bentlakásos elhelyezés 

Megkeresésünkre, V-t még a szülés előtt , augusztusban fogadta egy vidéki 

városban található szenvedélybeteg nők lakóotthona.  Szeptemberben a közeli 

városi kórházban szült. Ezt követően 2016 év elejéig a lakóotthonban élt 

gyermekével. 
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Jelenlegi feladatok 

V. aktuálisan albérletben él. Terveink szerint, 2016 folyamán helyet biztosítunk 

számára budapesti támogatott lakhatásban. A következő évekre kitűzött célok: 

gyermek nevelése, józanság megőrzése, sorstárssegítői közösségben való 

részvétel, legális munka, érettségi, majd diploma szerzése. 
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A Józan Babák Klub idén 10 éves, ezért 2016-ban több rendezvényt tartunk, 

kiemelve két szimpóziumot: 

 

2016. március 25., 9-14 óra:  Gyermekvállalás és droghasználat – 2016  

Nyírő Gyula Kórház – OPAI  

 

2016 őszén: Józan Babák és a nyilvánosság 

 

Információ: www.jozanbabak.hu 
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Köszönöm a figyelmet! 


