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1. Helyzet 

• szolgáltatói tapasztalatok

2.  Válaszok 

• Negyedéves tűcsere adatgyűjtés

• Korai Jelzőrendszer (EWS) – információcsere

• Módszertani támogatás 

Diszkusszió felépítése



Helyzet 2010
Nemzeti Drog Fókuszpont kutatása alapján (2011. május)

 új anyagok, különösen a mefedron megjelenése és intravénás 

használata

 heroin-használó kliensek számának visszaesése

 Jellemzően régi kliensek, akik szert váltottak 

(korábbi szerek: heroin; amfetamin; metadon) 

 Új intravénás szerhasználó kliensek is

 Gyakoribb injektálás

 egyre fiatalabb kliensek (fiatalkorúak is)

 A mefedronra váltás okai: alacsonyabb ár, könnyebb 

hozzáférhetőség

 A mefedron betiltását követően maradtak a mefedronnál vagy 

egyéb katinonokra váltottak

( Forrás: Horváth et al. 2011, 2011-es Éves Jelentés)



Helyzet 2011

• Hogyan változott a klienskör összetétele 2011-ben?

• Mi jellemző a szintetikus katinonokat injektáló 

kliensekre? (MDPV/ mefedron/ 4-MEC/ „MP3”/ „MP4”/….)  

életkor; injektálási karrier;  új  vagy régi kliens; injektálási 

gyakoriság; eszköz megosztás;  szerváltás (okai) 

• Milyen következményei vannak a katinon-

injektálásnak a kliensek körében? 

(injektálási szokások megváltozása; fecskendő igény; 

egyéb egészségügyi és szociális következmények)

• Milyen új kihívásokat jelent a szolgáltatás számára 

ezen klienscsoport megjelenése?



Válaszok: Negyedéves tűcsere adatgyűjtés

A negyedévben legalább egyszer megjelent kliensekre 

vonatkozó: 

• Forgalmi adatok: 

 Osztott/ hozott fecskendők száma 

 Kliens / új kliens száma 

 Kontaktok száma 

• Kliens adatok: 

 Nem

 Kor

 Elsődlegesen injektált szertípus  (adatok folyamatos frissítése)



Időrend

Éves adatgyűjtés: 

• Január 10 - február 10: Éves adatfeltöltés 

• Február 10-20:  adatok feldolgozása/elemzése

Negyedéves adatgyűjtés: Pilot időszak: első két negyedév 

Április 1-15: első negyedév – adatfeltöltés

Április 15-30: adatok feldolgozása/ elemzése

Július 1-15:  második negyedév - adatfeltöltés

Július 15-30: adatok feldolgozása/ elemzése



Adatgyűjtés - szertípus

Definíciók: ajánlott szertípus szerinti csoportosítás



• Korai jelzőrendszer szakértői hálózatának kiszélesítése

• Interaktív online felület létrehozása

• Lehetőségek:

 Azonnal tájékozódni az EU-ban és itthon megjelenő új anyagokról

 Információcsere egyéb területek szakembereivel (igazságügyi

szakértői laborok, rendőrség, egyéb szakmai, módszertani 

intézmények)

 Tapasztalatcsere egymás között

 Kapcsolódó információk elérése egy helyen

ÖTLETEK? IGÉNYEK?

Válaszok: Korai Jelzőrendszer



Köszönjük a figyelmet! 

www.drogfokuszpont.hu


