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A BIZOTTSÁG NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓT TERVEZ A VISSZAÉLÉS
KÁBÍTÓSZERREL BŰNCSELEKMÉNYEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
BESZÁMOLÓ A JOGI KAPCSOLATTARTÓK LISSZABONI SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓJÁRÓL

Az EMCDDA Európai Kábítószer-jogi Adatbázisának (European
Legal Database on Drugs, ELDD) tartalmi frissítéséért és
fejlesztéséért felelős jogi kapcsolattartók idei találkozója október
20-21. között került megrendezésre Lisszabonban.
Az Európai Bizottság képviseletében Mauro Gagliardi beszámolt a
kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos 2004/757/IB tanácsi
kerethatározat 2012-ben tervezett felülvizsgálatáról, melynek fő
célja európai szintű minimumszabályok kialakítása a kínálati oldali
visszaélés kábítószerrel bűncselekmények definíciójára és a kiszabható büntetésekre, illetve az
enyhítő és súlyosbító körülményekre vonatkozóan. A közeljövőben a Bizottság nyilvános
konzultáció keretében szélesebb körben is lehetőséget biztosít majd a véleménynyilvánításra és
javaslattételre a tervezett módosításokkal kapcsolatosan.
A találkozón bemutatásra került az EMCDDA visszaélés kábítószerrel bűncselekmények bírósági
költségeinek becslését célzó kutatása, melyhez jelenleg zajlik az információ- és adatgyűjtés a
tagállamoktól (az elsőfokú bíróság elé kerülő ügyek és azon belül is a kábítószer-kereskedelemmel
kapcsolatos ügyek számáról) valamint sor került az EMCDDA által a jövő év folyamán
kidolgozandó „drug law index” ismertetésére is. Az index létrehozásával az EMCDDA egy, a
kábítószerekkel kapcsolatos szabályozás európai trendjeit néhány kategória mentén leírni képes
indikátort szeretne megalkotni, mely a kábítószerekkel kapcsolatos nemzeti szabályozások
összehasonlítását és későbbiekben az európai trendek monitorozását is lehetővé tenné. A
találkozón az indexben figyelembe veendő tényezők kerültek megvitatásra, melynek folytatásaként
2012-ben egy kifejezetten az indexszel kapcsolatos szakértői találkozóra is sor kerül majd.
A szakterület jövőbeni tervei között említésre került egy 2012 júliusában, Lisszabonban
megrendezésre kerülő drogpolitika témájú nyári egyetem.
A szakértői találkozóról bővebb felvilágosítást ad Port Ágnes
telefon: 476-1100 / 2636
e-mail: port.agnes@oek.antsz.hu
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ÚJ ONLINE ESZKÖZTÁR A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ
FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MONITOROZÁSÁHOZ
BESZÁMOLÓ A SZAKTERÜLET SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓJÁRÓL LISSZABONBÓL
A kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek szakterület 2011. október 11-12-én
tartotta éves szakértői találkozóját, ahol az egyes nemzeti fókuszpontok képviselői, illetve delegált
szakértői mellett a UNAIDS és az ECDC nemzetközi szervezetek is képviseltették magukat. A
meghívottak között voltak még az Egyesült Államokból, illetve Ukrajnából érkező kutatók is. A
résztvevők magas száma köszönhető volt annak is, hogy a találkozón került bemutatásra egy a
témában készült új nemzetközi útmutató. (Az útmutatóról további információ az alábbiakban.)
Az ülés első napjának délelőttjén a szakterület
Hazánkban 2008 elején került bevezetésre az
európai uniós vezetője bemutatta a 3 éve
alapvető
kockázati magatartások monitorozása a
tartó egyeztetések eredményeit. A fertőző
2006
óta közel éves rendszerességgel az
betegségek prevalenciái és a szociointravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett
demográfiai adatok mellett az egyes
országos HIV/HBV/HCV prevalenciát mérő
országoknak az intravénás kábítószerkeresztmetszeti vizsgálat keretében. A 2010 óta
fogyasztók körében adatot kell gyűjteniük az
bevezetett folyamatosan elérhető szűrővizsgálatok
injektálással és a szexuális élettel összefüggő
során pedig a programban részt vevő szervezetek
kockázati magatartásokról; a szűrésen való
egy részletesebb – kiegészítő és néhány
részvételi arányról és a fertőző betegségek
választható változót is tartalmazó – kérdőívet
vesznek fel a kliensekkel.
megelőzésével kapcsolatos szolgáltatások
hozzáférhetőségéről (steril tű, szubsztitúciós
kezelés) is. Meghatározásra kerültek alapvető (core), kiegészítő (additional) és választható
(optional) változók. Kötelezően gyűjtendő alapvető adat lesz a tű/eszköz megosztás utolsó havi
prevalenciája, illetve a HIV/HCV szűrésen való részvétel. Ezt egészítik ki a különböző
szolgáltatások hozzáférésére, szocio-demográfiai jellemzőkre és szexuális kockázati
magatartásokra vonatkozó változók.
A tavalyi megegyezés értelmében – miszerint érdemes létrehozni egy a kábítószer-fogyasztással
összefüggő fertőző betegségek monitorozását segítő elektronikus útmutatót, gyakorlati eszköztárat
– összeállt egy munkacsoport, amely megkezdte annak kidolgozását. A munkacsoport képviselői a
találkozón bemutatták az eszköztár különböző előkészületben lévő és tervezett moduljait:
előkészületben lévő modulok:

tervezett modulok:

•

általános bevezetés

•

biológia minták/mintavételek

•

magatartást mérő indikátorok az
intravénás szerhasználók körében

•

etikai kérdések/bizalmas kezelés/
adatvédelem

•

fertőző betegségeket/kockázati
magatartásokat mérő szeroprevalencia
vizsgálatok/kutatások (jó gyakorlatok)

•

adatelemzés/interpretáció

•

minta-kérdőívek

•

becslési módszerek: intravénás
szerhasználói populáció nagysága,
szolgáltatások hozzáférhetősége

A találkozón elhangzottakról bővebb felvilágosítást ad Tarján Anna.
telefon: 476-1100 / 2636
e-mail: tarjan.anna@oek.antsz.hu
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AZ ECDC ÉS AZ EMCDDA ÚTMUTATÓJA A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE
AZ INTRAVÉNÁS SZERHASZNÁLÓK KÖRÉBEN
A szakértői találkozó második napján került bemutatásra
az ECDC és az EMCDDA közös kiadványa „Fertőző
betegségek megelőzése az intravénás szerhasználók
körében” címmel. Az útmutató bizonyítékokon alapuló jó
gyakorlatokat
mutat
be,
melyek
segítségével
megelőzhető a vírusfertőzések – mindenekelőtt a HIV, a
HBV és HCV – terjedése az intravénás szerhasználók
körében. A kiadvány hét olyan kulcsfontosságú
beavatkozást ajánl, melyek kombinált alkalmazása
eredményes lehet: steril injektáló eszközök biztosítása;
védőoltás; kábítószer-függőség kezelése; rendszeres
szűrővizsgálatok;
fertőző
betegségek
kezelése;
egészségfejlesztés;
szükségletekre
szabott
szolgáltatások. Az útmutató elsősorban a döntéshozókat
célozza meg, azonban hasznos lehet a szerhasználókkal foglalkozó programok vezetőinek is.
ELFOGADTÁK A 2011-ES ORSZÁGJELENTÉST A HAZAI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL
NOVEMBER 15-ÉN NYILVÁNOS AZ EMCDDA JELENTÉSE AZ EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁRÓL

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság ülésén, október 24-én elfogadták a Nemzeti Drog
Fókuszpont által immár nyolcadik éves jelentését a hazai kábítószerhelyzetről. A 120 oldalas
dokumentum a 2010. év fejleményeit hivatott összegezni magyar és angol nyelven a hazai
döntéshozók, a közvélemény, valamint az Európai Unió kábítószerügyi központja felé.
November 15-én jelenik meg az EU kábítószerügyi központja, az
EMCDDA 2011-es Éves jelentése, melyet az intézmény nemzetközi
sajtótájékoztatón mutat be Lisszabonban. A Jelentés, az EMCDDA fő
kiadványa ismerteti az Európai Unió 27 tagállama, Horvátország,
Törökország és Norvégia kábítószer-helyzetét bemutató legújabb adatokat
és megállapításokat. A fő problémák mellett szó esik néhány, a
drogprobléma kezelésére alkalmazott ígéretes jó gyakorlatról is, az
európai adatok pedig – lehetőség szerint – globális összefüggésben
kerülnek értelmezésre.

FÓKUSZBAN….
A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

Az
eddig
mért
adatok
alapján
valószínűsíthető, hogy hazánkban továbbra
is nagyon alacsony a HIV fertőzöttek aránya
az intravénás szerhasználók körében. A
hepatitis
C
előfordulási
gyakorisága
országos szinten évek óta 25 százalék
körüli, területi bontásban azonban ez az
arány 0 és 70 százalék között mozog.
A hazánkban és a környező országokban
megfigyelhető új jelenségek miatt fontos
fenntartani és megerősíteni a fertőző
betegségek monitorozását és az új
fertőzések megelőzését célzó programok
működtetését. A lisszaboni szakértői
találkozón Görögország, Bulgária és

Románia is az intravénás szerhasználók
körében megfigyelhető új HIV fertőzések
számának emelkedéséről számolt be 2011ben. Ugyanakkor hazánkban 2010-től kezdve
több olyan új szer is megjelent, melyeknek –
az eddigi kutatások eredményei szerint –
intravénás beviteli módja is jelen van a hazai
szerhasználók körében: több régebbi injektáló
is váltott az új szerekre, emellett új intravénás
szerhasználók is megjelentek. Az új szereket
jellemzően
gyakrabban
injektálják,
ami
növelheti a tű és injektáló eszközök
megosztásának valószínűségét és ezáltal a
fertőzések terjedésének esélyét.
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NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR 2011
Időpont
2011.
november
8-9
10

Szervező

Tanács – Lengyel
elnökség
Nemzeti Drog
Fókuszpont

14-15

EMCDDA

15

EMCDDA

15-16

Tanács – Lengyel
elnökség
EMCDDA

16-17

21-22

Cím

HDG találkozó
A 2011-es Éves jelentés
sajtótájékoztatója a
magyarországi
kábítószerhelyzetről
Az EMCDDA Tudományos
Bizottságának találkozója
Az EMCDDA 2011-es Éves
Jelentésének publikálása a
kábítószerproblémáról
Európában
EU szakértői találkozó –
regionális együttműködés
A kábítószer-fogyasztással
összefüggő halálozás
kulcsindikátor szakértői
találkozója
Nemzeti drogkoordinátorok
találkozója
VIII. Országos Kongresszus
(a Nemzeti Drog Fókuszpont
önálló szekcióval készül a
találkozóra)
Éves ESPAD projekttalálkozó

24-26

Tanács – Lengyel
elnökség
Magyar
Addiktológiai
Társaság

27-29

EMCDDA

30

Európai Parlament Az AIDS elleni világnap /
ECDC-EMCDDA tudományos
szeminárium

2011.
december
7-8
8-9

12-14

12-14

Helyszín

Információ

Brüsszel,
Belgium
Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal,
Budapest
Lisszabon,
Portugália
Lisszabon,
Portugália

Brüsszel,
Belgium
Lisszabon,
Portugália

Brüsszel,
Belgium
Siófok

Lisszabon,
Portugália
Brüsszel,
Belgium

Beszámoló
novemberi
hírlevelünkben

http://www.mat.o
rg.hu/kongressz
us.php
www.espad.org
stihiv@ecdc.eur
opa.eu

Tanács – Lengyel HDG találkozó
elnökség
EUSPR
A European Prevention
Research Society II.
nemzetközi konferenciája
ClubHealth
„ClubHealth 2011” konferencia
Project

Brüsszel,
Belgium
Lisszabon,
Portugália
Prága,
Csehország

http://clubhealthp
rague2011.com/

Correlation
Network

Ljubljana,
Szlovénia

Beszámoló
januári
hírlevelünkben

“Correlation” konferencia
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