
 
 

 

„SZERTELEN CSEVEGÉS” 
szakmai nap a kábítószer-fogyasztóknak szóló online tanácsadásról 

2011. június 7., kedd 
KINO mozi, 1137 Budapest, Szent István krt. 16. 

 

A szenvedélybetegek, így a kábítószer-használók illegalitása, társadalmi megbélyegzése, a probléma látens 

jellege okán is egyre inkább indokolt a segítségnyújtásban e jellemzőket figyelembe venni. Az internet, a 

közösségi oldalak, a különböző fórumok és csevegő-programok rohamos elterjedése egyben eszközt is ad a 

szakszerű segítséget kínálók kezébe. E szakmai nap, mely a Nemzeti Drog Fókuszpont által „Internet alapú 

beavatkozások a kábítószer-probléma kezelésében” címmel nemrégiben magyarul is megjelentetett 

EMCDDA kiadványhoz kapcsolódva kerül megrendezésre, hivatott a már működő online tanácsadók 

tapasztalatait, szempontjait elsőként összegezni és a szakma képviselőivel megosztani, illetve eszmecserét 

indítani az effajta beavatkozások előnyeiről és hátrányairól, valamint lehetőségeiről. 

 

A téma okán a Nemzeti Drog Fókuszpont biztosítja annak lehetőségét, hogy az érdeklődők lehető 

legszélesebb köre tájékozódhasson a témáról, még akkor is, ha személyesen bármilyen oknál fogva nem 

tud jelen lenni a budapesti KINO moziban. Az előadások és a kerekasztal-beszélgetés az interneten 

keresztül is követhetővé válik azok számára, akik – a technikai feltételek számba vételét követően – 

előzetesen jelzik ez irányú igényüket az online közvetítésre szóló regisztrációs lap kitöltésével és annak a 

Nemzeti Drog Fókuszponthoz történő visszajuttatásával. 



 
PROGRAM 

  9.30-10.00  Érkezés, regisztráció 

 

10.00-10.05  Megnyitó 
 Nyírády Adrienn, a Nemzeti Drog Fókuszpont igazgatója 

 

10.10-10.30  az EMCDDA képviselőjének online előadása 

 

10.35-10.55  Szenvedélybetegek online tanácsadásának megjelenése, elterjedése és 
formái Magyarországon 

 Gelsei Bernadett (MOLTE elnök) 

 

11.00-11.20  Online tanácsadás Magyarországon (kutatási beszámoló) 
 Tóth Anikó Panna (ELTE-TÁTK, Ph.D. hallgató) 

 

11.20-11.50  Kávészünet 

 
11.55-12.15  kannabiszpont.hu - a Kék Pont Alapítvány online önsegítő programja 
 Csák Róbert (a kannabiszpont.hu koordinátora) 

 

12.20-12.40  Online droginformáció és ártalomcsökkentés: a Daath.hu 9 éve 
 Móró Levente (DAATH) 

 

12.45-13.05  Az Internet, mint a korai kezelésbe vétel egyik lehetséges eszköze 
 Dudits Dénes (terápiás programigazgató – Dudits Józanság Programok) 

 

13.10-13.30  Önsegítő közösség a hálón – a Psyche Közösség 
 Hermann Zsuzsanna (pszichológus asszisztens, a Psyche Lelkisegély 

Alapítvány alapítója)  

 
13.30-14.30  Ebédszünet 

 

14.35-15.35 Kerekasztal-beszélgetés Csák Róbert, Tóth Anikó Panna, Dudits Dénes, Móró 
Levente és Hermann Zsuzsanna részvételével 

 Moderátor: Gelsei Bernadett 

 

15.35- 15.40  Konferencia zárása 

 

http://kannabiszpont.hu/

