
A TDI-rendszer kialakulása, alapvető céljai, 
helye az EU és Magyarország 
kábítószerügyi jelentési rendszerében

Treatment Demand Indicator – Kezelési 
Igény Indikátor



A kezelés monitorozása epidemiológiai célból

A kezelést monitorozó rendszerek a kábítószer epidemiológia és 
keresletcsökkentés egyik információforrását képezik. 
Ezek a rendszerek értékes információkat nyújtanak a kábítószer-
fogyasztás jelenségének mértékéről és jellemzőiről, valamint 
ezen problémák leküzdésére irányuló intézkedésekről.
Ezeket az adatokat korlátozott anyagi erőfeszítések mellett is 
össze lehet gyűjteni a kezelési szolgálatok keretében, mivel a 
kezelt személyekre vonatkozó információk készen hozzáférhetők, 
ugyanis azokat kezelési célokra egyébként is gyűjtik. 
Az EMCDDA Kezelési Igény Indikátor fontos szerepet játszik az 
öt epidemiológiai kulcs-indikátor között, melyek az EU-
tagállamokban a kábítószer-fogyasztás és következményei 
összehasonlítását biztosítják.



A TDI célja

Összehasonlítható,
megbízható
és anonim

információt biztosítson
az EU tagállamokban a kábítószer 
fogyasztás miatt kezelt egyének 
számáról és jellemzőiről.



A TDI és a nemzeti monitorozó 
rendszerek

Számos nemzeti monitorozó rendszer további 
információkat is használ, amelyek a TDI-ben nem 
jelennek meg.
Az országok egy-egy kérdésnél annyi kategóriát 
használhatnak, amennyit szükségesnek látnak, ha 
azokat konvertálni tudják az európai standard 
kategóriákká.
A gyakorlatban a döntés az adminisztratív 
követelményeken, a munkatársak szakmai 
felkészültségén és a finanszírozáson fog múlni.



Adatkivétel a nemzeti rendszerekből
és átadás a TDI-be







Meghatározások és
módszertani irányelvek



Kliens  Kezelési epizód   Kezelési Központ         Előző év     /      folyó év    /       következő év
A A1 1                                      ___________________________________ 

A A2 2                                                            __________

A A3 2 ===========

A A4 3 ________________

B B1 1                                         __________________

B B2 1 _____

C C1 1 =============

Meghatározások és módszertani 
írányelvek



A kétszeri számbavétel 
elkerülése

Ugyanazon személy kezelése ugyanabban a központban 
évente egynél több alkalommal elsődlegesen attól függ, 
hogy sikerül-e megfelelően meghatározni a kezelési 
epizódokat, azok kezdetét és befejezését.
Segíthet ezen probléma elkerülésében az egyes 
kliensek/páciensek adataihoz egyéni azonosítók társítása.



Az adatok minőségellenőrzése a 
folyamat egészében I.

A TDI és a többi epidemiológiai kulcs-indikátor céljainak 
nemzetközi összehasonlításánál szem előtt kell tartani, 
hogy ennek a projektnek az eredménye, valamint az 
adatok későbbi hasznosításának lehetősége nagyban 
függ a gyűjtött információ minőségétől.

Kulcsfontosságú a visszajelzés, a tapasztalatok és az 
információ cseréje a résztvevők felek között. 
A minőségellenőrzéshez kapcsolódó másik szempont az 
esetek, a monitorozó rendszerek, illetve 
kezelőközpontok lefedettsége.



A kezelőközpont szintjén az adatgyűjtésnek az 
általános kezelési folyamat részévé kell válnia!

Ez csökkenteni fogja az adatveszteséget.
Elősegíti a problémák, a hiányosságok vagy 
a további fejlesztési szükségletek feltárását.
A regionális vagy nemzeti szinten 
végrehajtott minőségi vizsgálatok feltételezik, 
hogy központi (EU) szinten már 
végrehajtottak alapvető minőségi 
vizsgálatokat.

Az adatok minőségellenőrzése a 
folyamat egészében II.



Mivel a szolgáltatók nagymértékben különböznek, az igényeket és 
kéréseket minél tágabban kell megfogalmazni.
A hibák elkerülése és az adatelemzés használható eredménye érdekében 
fontos továbbá:

az adatgyűjtés és adatbevitel lehető legegyszerűbbé tétele,
képzések megvalósítása,
kézikönyvek, felhasználóbarát szoftverek és más 
támogatások biztosítása,
ahol lehetséges, visszacsatolás biztosítása, valamint
természetesen szükséges az adatgyűjtési folyamat 
valamennyi résztvevőjének felelősségteljes gondolkodása, 
viselkedése.

Az adatok minőségellenőrzése a 
folyamat egészében III.



Eü-i kezelés EU követelményrendszere

TDI = Kezelési Igény Indikátor = egységesített adatgyűjtési 
rendszer

Hozadéka:
kezelés igénybevételének mintázata
ellátórendszer kapacitása, teljesítménye
fejlesztési szükségletek és lehetőségek
drogpolitikai döntéshozatal, intézkedések segítése
szolgáltatások értékelése
drogfogyasztás mintázatai
problémás fogyasztás trendjei
más módszerek alkalmazásának kiindulási pontja



Záró gondolatok

Az adatok összehasonlíthatósága kulcsfontosságú az egyéni 
kezelés, a kezelés típusa és szervezése, végezetül a kábítószer-
politika kiértékeléséhez/alakításához.
Az elvégzett kezelésekről szóló folyamatos visszajelzés segíthet a 
kezelési szolgálatok módosításában, finomításában, rámutatva a 
kábítószer-probléma kezelésének hatásosabb és hatékonyabb 
módjaira.
Ugyanez igaz a politika szintjén is minden tervezési, illetve 
népegészségügyi célú tevékenységre is.
Csak a nemzeti szinten összegyűjtött statisztikai adatok kerülnek 
továbbításra és elemzésre európai szintű összehasonlítás céljából, 
egy európai szabvány szerint.
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