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Rövidítések 
 

ACMD Advisory Council for the Misuse of Drugs, Egyesült Királyság 
(Droghasználat Tanácsadó Testülete), Egyesült Királyság 

CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, Hollandia (Alkohol és 
Kábítószerügyi Tanácsadó Iroda), Hollandia 

CCAD Comité de concertation alcool et autres drogues de la Communauté 
française de Belgique (Alkohol és más Drogok Konzultatív Bizottsága, 
Belgium Francia Közössége), Belgium, Brüsszel 

CEEC Central and Eastern European Country (Közép és kelet európai ország) 

CPN Community Psychiatric Nurse (Közösségi Pszichiátriai Nővér), 
Egyesült Királyság 

DMD Drug Misuse Database (Droghasználati Adatbázis), Manchesteri 
Egyetem, Egyesült Királyság 

DTRS Drug Treatment Reporting System (Drog Kezelési Jelentési Rendszer), 
Dublin, Írország 

EBIS Einrichtungsbezogene Informations System (ambuláns információs 
rendszer), Németország 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Drogok és 
Drogfüggőség Európai Monitorozó Központja), Lisszabon, Portugália 

GP General Practitioner (háziorvos) 

IAV Instelling voor Ambulante Verslavingszorg (Ambuláns Addiktológiai 
Ellátó és Kezelő Intézmény), Hollandia 

ICD International Classification of Diseases (Betegségek Nemzetközi 
Osztályozása, BNO) 

ISCED International Standard Classification of Education (Oktatás Nemzetközi 
Standard Osztályozása) 

IUS Ind- og Udskrivning af Stofmisbrugere (dán kezelési regisztrációs 
rendszer), Koppenhága, Dánia 

IVV Informatievoorziening Verslavingszorg (Addikciós Ellátás és Kezelés 
Szervezeti Információs Rendszere), Utrecht, Hollandia, IVZ alegység, a 
LADIS vezetője 

KETHEA Therapy Centre for Dependent Individuals (Addiktológiai Terápiás 
Központ), Athén 
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LADIS Landeslijke Alkohol en Drugs Informatiesysteem (nemzeti adatgyűjtő 
rendszer a kezelésben levő droghasználókról), Utrecht, Hollandia 

MEDAR Medical Archive (Orvosi Archívum) 

OFDT Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (Drogok és 
Drogfüggőség Francia Monitorozási Központja), Párizs, Franciaország 

PG Council of Europe Co-operation Group to Combat Drug Abuse and 
Illicit Trafficking (Európa Tanács Droghasználat és Illegális 
Drogkereskedelem elleni Együttműködési Csoportja), Pompidou 
Csoport 

Reitox Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies 
(drogok és drogfüggőség európai infromációs hálózata), EMCDDA 
nemzeti fókusztpontjainak és az Európai Bizottság fókuszpontjának 
hálózata 

RELIS-LINDDA Réseau Luxemburgeois D’Information sur les Stupéfiants et les 
Toxicomanies (Kábítószerek és kábítószer-függőség Luxemburgi 
Információs Hálózata)  

SEDOS Stationäre Einrichtungsbezogene Dokumentations System 
(bentfekvéses központok infromációs rendszere), Németország 

SEIT Sistema Estatal de Información Sobre Toxicomanias (Droghasználat 
Spanyol Állami Információs Rendszere) 

SerTs Servizi Tossicodipendenze (Függők Szolgáltatásai), Egészségügyi 
Minisztérium, Róma 

SESI Service d’Etudes et de Systèmes d’Information (Tanulmányok és 
Információs Rendszerek Szolgáltatója), Egészségügyi Minisztérium, 
Párizs 

SPTT Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, 
(Drogfüggőségi Szolgálat Megelőzési és Kezelési Egysége), Lisszabon, 
Portugália 

Stakes Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus (Szociális Jóléti és 
Egészségügyi Nemzeti Kutatási Fejlesztési Központ), Helsinki, 
Finnország 

TDI Treatment Demand Indicator (Kezelési Szükséglet Indikátor) 

VAD Vereniging voor alcohol en andere drug problemen (Szövetség az 
Alkohol és egyéb Drogproblémákért), Flandria, Belgium 

VLIS Vlaams Informatie Systeem (Flamand Információs Rendszer), Flandria, 
Belgium 
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1. Drog-kezelési monitorozó rendszer az EU tagállamokban 
 

 

Fejlettségi szint 
 

Az 1999-es év során majdnem valamennyi EU tagállam részt vett egy kísérleti 
együttműködésben, amelynek célja a Pompidou Csoport (PG)-EMCDDA Kezelési Szükséglet 
Indikátor (TDI) Protokolljának kialakítása volt.1 A résztvevő államok egyúttal vállalták a 
kezelési adatok szolgáltatását is a referenciaévnek választott 1997-es esztendőre vonatkozóan. 
Néhány esetben mindazonáltal nem állt rendelkezésre információ, illetve más problémák is 
adódtak. 

 

Azok az országok, amelyekben nem állt rendelkezésre rendszeresített kezelés-monitorozási 
rendszer Ausztria, Portugália és Svédország voltak: 

 

• Portugália kezelés-monitorozó rendszere jelenleg is kialakítás alatt áll. Míg egy nagyobb 
kezelési szervezeten belül kialakításra került egy ilyen rendszer, további részletek nem 
állnak rendelkezésre.  

• Ausztriában olyan nemzeti rendszert terveztek, amely a Pompidou Csoport (PG)-
EMCDDA Kezelési Szükséglet Indikátor (TDI) Protokollja valamennyi elvárásának 
megfelel.  

• Svédországban 1997-ig csak olyan összesített nemzeti statisztikai adatok álltak 
rendelkezésre, amelyek a pszichoaktív szerhasználókat ellátó helyi szociális szolgáltatók 
kevesebb, mint harmadának adatait tartalmazták. 

 

Az országok egy másik csoportját azok a tagállamok alkotják, amelyekben léteznek regionális 
kezelés-monitorozó rendszerek, szükséges azonban azon mechanizmusok és stratégiák 
kialakítása, amelyek lehetővé teszik ezen adatok nemzeti szinten történő összesítését. 

 

• Belgiumban az adatgyűjtés jelenleg is regionális adatbázisokban történik, és ezen 
adatok központi adatbázisba való összegyűjtésének módja jelenleg van kialakítás alatt. 

• Olaszországban jelenleg nincs nemzeti szintű nyilvántartási rendszer, de az első 
lépések már megtörténtek egyes regionális rendszerek integrálása érdekében. A 
kísérleti együttműködés keretében két regionális monitorozó rendszer adatai kerültek 
felhasználásra.  

• Mivel Anglia, Skócia és Wales önálló monitorozó rendszerrel rendelkeznek, az 
Egyesült Királyságra vonatkozó országos szinten egyesített adatok nem voltak 
elérhetőek. Az országos harmonizációs folyamat fejlesztés alatt áll.  

 

                                                 
1 EMCDDA Projekt CT.98.EP.10. 
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Az országok harmadik csoportja – Németország, Luxemburg és Hollandia – rendelkezik a 
drogfogyasztók kezelését monitorozó rendszerrel. Csekélyebb mértékű módosítások 
mindazonáltal itt is szükségesek annak érdekében, hogy a TDI Protokoll kívánalmai teljes 
mértékben teljesüljenek.  

Franciaországban különböző monitorozó rendszereket alkalmaznak, amelyek nem teszik 
lehetővé a kezelési epizódok regisztrációját. Mindazonáltal a Franciaországban gyűjtött 
adatok nem különböznek jelentős mértékben a többi EU tagállam adataitól. Jelen pillanatig 
nem született döntés arra vonatkozóan, hogy a francia rendszer átalakítása mikor és hogyan 
történik meg. 

Ezen projekt keretében valamennyi Reitox nemzeti fókuszpontnak meg kellett neveznie egy 
kezelés-monitorozással foglalkozó, az országot a projektben képviselő szakértőt. A legtöbb, 
ebben a fejezetben bemutatásra kerülő információ ezektől a nemzeti szakértőktől, míg más 
adatok írásos anyagokból, korábbi projektekből, valamint egy 1998 júliusában Lisszabonban 
megrendezett szakértői értekezleten elhangzottakból származik. Az alábbiakban található 
országos bemutatások rendszeres frissítésére minden fókuszpontot felkértek.  

 

 

Nemzeti képviselők 
 

1. Táblázat A TDI Protokoll kialakításában résztvevő Nemzeti szakértők és az Irányító 
Csoport tagjainak adatai 

Ország Képviselő neve Cím Kontakt 

Belgium Patrick Leurquin 

Scientific Institute of 
Publich Helath (a) 

Rue Juliette Wytsman 
14 

B-1050 Brussels 

Tel: +32 02 642 57 34 

Fax: +32 02 642 54 10 

e-mail: patrick.leurquin@ihe.be 

Dánia Lene Haastrup 

National Board of Health 

Amaliegade 13. 

DK-1012 Copenhagen 

Tel: +45 33 911 601 

Fax: +45 33 931 636 

e-mail: Inh@sst.dk 

Németország Roland Simon 

Institute for Therapy 
Research (IFT) (a) 

Parzivalstraße 25  

D-80804 Munich  

Tel: +49 89 360 804 60 

Fax: +49 89 360 804 69 

e-mail: simon@ift.de 

Görögország Anna Kokkevi 

University Mental Health 
Research Institute 
(UMHRI) (a) (project 
irányító csoport) 

74 Vassilisis Sophias 
Avenue  

GR-11 528 Athens  

Tel: +30 1 722 51 09 

Fax: +30 1 723 36 90 

e-mail: akokke@mail.ariadne-t.gr 

Spanyolország Ana Alvarez 

Junta de Castilla y Leon  

Avenida de Burgos  

E-47071 Valladolid  

Tel: +34 983 413 676 

Fax: +34 983 413 742 

e-mail: 

mailto:simon@ift.de
mailto:akokke@mail.ariadne-t.gr
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Ország Képviselő neve Cím Kontakt 

ana.alvarez@crd.csbs.jcyl.es 

 Gregorio Barrio és Luis 
Royuela 

National Plan on Drugs 

C/ Recoletos, 22  

E-28 001 Madrid  

Tel: +34 91 537 27 -96/ -97 

Fax: +34 91 537 27 -88 

e-mail: seit@pnd.mir.es 

Franciaország Christophe Palle 

French Observatory for 
Drugs and Drug Addiction 
(OFDT) (a) 

105, Rue Lafayette  

F-75110 Paris  

Tel: +33 1 53 201 616 

Fax: +33 1 53 201 600 

e-mail: cpalle@ofdt.fr 

 Sergine Tellier 

Ministère de l’emploi et de 
la solidarité 

7, Place des martyrs du 
lycée Buffon 

F-75014 Paris 

e-mail: 
sergine.tellier@sante.gouv.fr 

Írország Mary O’Brien 

Health Research Board (a) 

73 Lower Baggot Street 

Dublin 2 Ireland  

Tel: +353 1 676 11 76 

Fax: +353 1 661 18 56 

e-mail: mary@hrb.ie 

Olaszország Giovanni Nicoletti 

Ministry of Health 

Via della Sierra 
Nevada, 60 

I-00144 Roma  

Tel: +39 06 599 44 220/-221 

Fax: +39 06 599 44 296 

e-mail: misa.gn@mclink.it 

Luxemburg Alain Origer 

Department  for Socio-
therapeutic  Action, 
Ministry of Health (a) 

1, Rue du Plebiscite  

L-2341 Luxembourg  

Tel: +352 404 740 

Fax: +352 404 705 

e-mail: alain.origer@reitox.net 

Hollandia Anton W. Ouwehand, 

Organisation Care  
Information Systems  
(IVZ/IVV) (project irényító 
csoport) 

Randehoeve 231 
Postbus 504  

NL-3990 GH Houten  

Tel: +31 30 635 82 20 

Fax: +31 30 635 82 30 

e-mail: ton.ouwehand@ivv.nl 

Ausztria Alfred Uhl 

Ludwig  Boltzmann 
Institute for  Addiction 
Research 

Mackgasse 7-11  

A -1237 Vienna  

Tel: +43 1 1888 25 33 158 

Fax: +43 1 1888 25 33 138 

e-mail: alfred.uhl@api.or.at 

Portugália Paula Marques 

Prevention and  Treatment 
of Drug  Addiction Service 
(SPTT)     

Av. Columbano 
Bordalo Pinheiro, 87-2  

P-1070 Lisboa  

Tel: +351 21 723 5600/ 5633 

Fax: +351 21 727 1599 

e-mail: sptt@esoterica.pt 

Finnország Ari Partanen 

National  Research and  
Development Centre for  

Siltasaarenkatu 18 PO 
Box 220  

FIN-00531 Helsinki  

Tel: +358 93 967 24 76/ 

+358 40 510 63 83 

mailto:ana.alvarez@crd.csbs.jcyl.es
mailto:seit@pnd.mir.es
mailto:cpalle@ofdt.fr
mailto:sergine.tellier@sante.gouv.fr
mailto:mary@hrb.ie
mailto:misa.gn@mclink.it
mailto:alain.origer@reitox.net
mailto:ton.ouwehand@ivv.nl
mailto:alfred.uhl@api.or.at
mailto:sptt@esoterica.pt
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Ország Képviselő neve Cím Kontakt 

Social Welfare and Health 
(Stakes) (a) 

Fax: +358 93 967 24 97 

e-mail: ari.partanen@stakes.fi 

Svédország Vera Segraeus 

National  Board of 
Institutional  Care  

Drottninggatan 29  

S-10326 Stockholm  

Tel: +46 8 45 34 019 

Fax: +46 8 45 34 050 

e-mail: 

sis.ungdok@mbox300.swipnet.se 

 Roger Holmberg 

National Board of Health  
and Welfare 

Socialstyrelsen  

S-10630 Stockholm  

Tel: +46 8 783 33 65 

Fax: +46 8 783 32 24 

e-mail: roger.holmberg@sos.se 

Egyesült 
Királyság 

Patsy Bailey 

Statistics  Division 2D, 
Skipton  House   

80 London Road 
Elephant and Castle  

London SE1 6LH UK 

Tel: +44 (0)20 7972 5551 

Fax: +44 (0)20 7972 5662 

e-mail: pbailez@doh.gov.uk 

Irányító 
Csoport 

Julian Vicente 

European  Monitoring 
Centre for  Drugs and Drug  
Addiction (EMCDDA) 

Rua da Cruz de Santa 
Apolónia 23–25  

P-1149-045 Lisboa  

Tel: +351 21 811 30 23 

Fax: +351 21 .813 79 43 

e-mail: 
julian.vicente@emcdda.org 

Irányító 
Csoport 

Tim Pfeiffer 

IFT     

Parzivalstraße 25  

D-80804 Munich  

Tel: +49 89 360 804 66 

Fax: +49 89 360 804 69 

e-mail: pfeiffer@ift.de 

Megjegyzés: 

(a) Reitox nemzeti fókuszpont 

mailto:ari.partanen@stakes.fi
mailto:sis.ungdok@mbox300.swipnet.se
mailto:roger.holmberg@sos.se
mailto:pbailez@doh.gov.uk
mailto:julian.vicente@emcdda.org
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2. Táblázat A nemzeti kezelés-monitorozó rendszerek áttekintése 

Ország Lakosság  

(millió 
fő) 

A drogfüggő 
személyek (PDA) 

becsült száma 

(ezer fő) 

Monitorozó rendszer A kialakítás 
éve 

A kezelési 
egységek 

száma 

A rendszer által 
lefedett 

személyek 

Az egy év alatt 
kezeltek száma 

Belgium 10,1 (a) 20-25 nemzeti: kialakítás alatt nem 
alkalmazható 

nem 
alkalmazható 

nem 
alkalmazható 

Nem 
alkalmazható 

   regionális: VAD 
(Flandria) 

1980 

1988 

84 SO 
(MEDAR) 

8 SR (VLIS) 

100% 

100% 

3500 SO 

800 SR 

   regionális: VAD 
(Francia Közösség); a 
Pompidou Csoport 
Definitív Protokollja 
alapján 

1992 35 SO 

39 SR  

10 SL 

80% 

30% 

30% 

összesen: 65-70% 

2400 összesen 

   helyi: ADDIBRU 
(Brüsszel) 

1997 12 SO 

3 SR  

80% 

80% 

2500 összesen 

Dánia 5,3 13  IUS 1996 n.a. 3400 SR 

90-95% 

n.a. 

Németország 81,5 100-150 
(kemény-drog 
függők) 

EBIS/SEDOS SO 1980 
(EBIS) 

1100 SO 550 SO = az SO-
k 50%-a 

20000 SO 
(100000 az 
egyéb szereket 
is figyelembe 
véve) 
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Ország Lakosság  

(millió 
fő) 

A drogfüggő 
személyek (PDA) 

becsült száma 

(ezer fő) 

Monitorozó rendszer A kialakítás 
éve 

A kezelési 
egységek 

száma 

A rendszer által 
lefedett 

személyek 

Az egy év alatt 
kezeltek száma 

Németország   EBIS/SEDOS SR 1994 
(SEDOS) 

300 SR 120 SR = az SR-
ek 40%-a 

2500 SR 
(100000 az 
egyéb szereket 
is figyelembe 
véve) 

Görögország 10,3 n.a A Pompidou Csoport 
Definitív Protokolljára 
alapozott és egyéb 
kiegésztéseket is 
tartalmazó Nemzeti 
Kezelési Szükséglet 
Jelentő Rendszer 

1994 10 SO 

6 SR 

70% 

50% 

Kb. 600 

Spanyolország 39,4 130 (kemény-
drog függők) 

SEIT 1987 421 SO Kb. 90%-a az 
államilag vagy 
magánúton 
támogatott SO-
knak 

42300 SO (csak 
opiát és kokain) 

Franciaország 58,2 160 (heroin 
függők) 

Novemberi Felmérés 1987 1100  

SR/SO (200) 

GS (500 
kórház, 400 
szociális 
szolgáltató) 

A speciális 
központok 100%-
a; 

A kórházak és 
szociális 
központok 
lefedettsége nem 

65000 SR/SO 

az általános 
szolgáltatók 
(GS) által 
kezelt 
személyek 
száma nem 
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Ország Lakosság  

(millió 
fő) 

A drogfüggő 
személyek (PDA) 

becsült száma 

(ezer fő) 

Monitorozó rendszer A kialakítás 
éve 

A kezelési 
egységek 

száma 

A rendszer által 
lefedett 

személyek 

Az egy év alatt 
kezeltek száma 

ismert ismert 

Írország 3,6 5 (b) Drog Kezelési Jelentő 
Rendszer (DTRS); a 
Pompidou Csoport 
Definitív Protokolljára 
alapozva 

1990 45 SO/SR 

(a 
detoxifikációt 
is beleértve) 

100% SO 

100% SR 

100% SL 

0% GP 

összesen: 80% 

3100 SO 

1200 SR 

400 SL 

154 SP 

Olaszország 57,5 250-280 heroin 
függők 

Servizi 
Tossicodipendenze 
(SerTs) 

1985 490 SO az SO-k 95%-a 131700 SO 

Luxemburg 0,4 2 RELIS-LINDDA; 
hasonló a Pompidou 
Csoport Definitív 
Protokolljához 

1994 2 SO 

3 SR 

2 SL 

47% 400 SO 

400 SR 

500 SL 

összesen: 280-
400 

Hollandia 1,6 25-27 (kemény-
drog függők) 

LADIS 1986 22 SO/SL 
(130 
központ) 

100% (25202 
személy) 

25200 SL/SO 

     13 SR 50% (3500 az 
SL/SO által 

2000 SR 
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Ország Lakosság  

(millió 
fő) 

A drogfüggő 
személyek (PDA) 

becsült száma 

(ezer fő) 

Monitorozó rendszer A kialakítás 
éve 

A kezelési 
egységek 

száma 

A rendszer által 
lefedett 

személyek 

Az egy év alatt 
kezeltek száma 

átirányított) 

     20 SP 0% 

75-80%-a a 
problémás 
droghasználóknak

480 SP 

Ausztria 8,1 10-30 kialakítás alatt nem 
alkalmazható 

150 SO/SR nem 
alkalmazható 

nem 
alkalmazható 

Portugália 10,5 n.a. SPTT statisztika, 2 
napos cenzus 
(november) 

n.a. n.a. 43 SO 

7 OS 

200000 kezelési 
eset (1997) 

9000 első 
jelentkezés 
(1997) 

Finnország 5,1 5-10 a Pompidou Csoport 
Definitív Protokollján 
alapul 

előtesztelés 
1996-ban 

76 SO 

47 SR 

<100 SL 

6 SP (?) 

n.a. 41300 SO 

8500 SR 

Svédország 8,0 14-20 DOK n.a. 365 SO 

360 SR 

405 SL 

66 önkéntes 
kezelési központ 

15 
kényszerkezelési 

1767 személy 
önkéntes 
kezelésben 

797 személy 
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Ország Lakosság  

(millió 
fő) 

A drogfüggő 
személyek (PDA) 

becsült száma 

(ezer fő) 

Monitorozó rendszer A kialakítás 
éve 

A kezelési 
egységek 

száma 

A rendszer által 
lefedett 

személyek 

Az egy év alatt 
kezeltek száma 

központ kényszerkezelés 
alatt 

Egyesült 
Királyság 

49,1 (c) 47 kezelésben 
lévő 

összesen 150-200 

DMD 1986 (helyi) 

1990 
(országos) 

650 
SO/SR/GP 

a kezelő- és 
gondozó 
központok kb. 
95%-a 
valamennyi 
régióban 
Angliában, illetve 
Skóciában és 
Walesben 

26000 
SO/SR/GP (új 
epizód 6 
hónapra 
vonatkozóan) 

Megjegyzések: 

(a) 1996-os adat 

(b) problémás droghasználat miatt 1996-ban kezeltek 

(c) csak Anglia, 1996-os adat 

GO = általános ambuláns kezelőhely 

GP = háziorvos (General Practitioner)  

GR = általános rehabilitációs kezelőhely 

GS = általános szolgáltatás 

n.a. = nincs rendelkezésre álló adat 

OS = egyéb szolgáltatások 

PDA = drogfüggő személy 

SL = specializált alacsony küszöbű egység / drop-in központ / utcai munkás szolgáltatás 

SO = specializált ambuláns kezelőhely 

SP = specializált egység börtönben 

SR = specializált rehabilitációs kezelőhely  
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3. Táblázat A nemzeti definíciók és folyamatok áttekintése 

Ország Monitorozó rendszer Az egy év alatt 
kezelésbe kerülők 

száma 

A kezelési epizód 
definíciója 

Az eset definíciója Elkerülik-e a kettős 
számolást? 

Belgium nemzeti: kialakítás alatt nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható 

 regionális: VAD (Flandria) 3550 SO 

800 SR 

a kezelés kezdete és 
vége 

a naptári év során 
kezelésbe vett személy 

igen, a kezelőhely 
szintjén, 1997 óta 

 regionális: CCAD (Francia 
Közösség) 

2400 a kezelés kezdete és 
vége 

a naptári év során 
kezelésbe vett személy 

igen, a kezelőhely 
szintjén, 1997 óta 

 helyi: ADDIBRU (Brüsszel) 2500 a kezelés kezdete és 
vége 

a naptári év során 
kezelésbe vett személy 

igen, a kezelőhely 
szintjén, 1997 óta 

Dánia IUS n.a. a kezelés kezdete és 
vége 

a naptári év során egy 
kezelőhelyen kezelésbe 
vett személy 

igen, egyedi civil-
szolgáltató számok 
segítségével 

Németország EBIS 20000 SO 

(100000 az egyéb 
illegális szereket is 
beleértve) 

a kezelés kezdete és 
vége 

BNO-10 diagnózis részben, a 
kezelőhelyeken belül 

 SEDOS 2500 SR 

(12500 az egyéb 
illegális szereket is 
beleértve) 

a kezelés kezdete és 
vége 

BNO-10 diagnózis a klienstől származó 
információ alapján 
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Ország Monitorozó rendszer Az egy év alatt 
kezelésbe kerülők 

száma 

A kezelési epizód 
definíciója 

Az eset definíciója Elkerülik-e a kettős 
számolást? 

Görögország Nemzeti Kezelési Szükséglet 
Jelentő Rendszer 

kb. 600 a Pompidou Csoport 
Definitív Protokollja 
alapján 

a problémája miatt 
kezelést kérő 
droghasználó 

teljes mértékben 
kiküszöbölve az 
egyes kezelőhelyeken 
belül, csakúgy, mint a 
kezelőhelyek között; 
egy anonim azonosító 
kód segítségével 

Spanyolország SEIT 42300 SO 

(csak opiát- és 
kokainfogyasztók) 

A kezelés kezdete. A 
kezelésből való kiesés 
esetén az utolsó kezelés 
óta eltelt idő: hat hónap 

valamennyi 
pszichoaktív szer 
abúzus vagy függőség 
miatt kezelésbe vett 
személy 

többnyire igen  

(regionális szinten 
történő azonosítás) 

Franciaország Novemberi Felmérés 65000 SR/SO 

a GS-ek által kezelt 
személyek száma nem 
hozzáférhető 

a november során 
kezelésben lévők 

valamennyi, 
drogprobléma miatt 
kezelésben lévő vagy 
kezelőhellyel 
kapcsolatban lévő 
személy; november hó 
folyamán 

többnyire igen 

Írország Drog Kezelési Jelentő Rendszer 
(DTRS) 

3100 SO 

1200 SR 

400 SL 

154 SP 

az epizódok száma 
nincs nyilvántartva; 
személyenként évente 
egy kontaktot 
számolnak. A számítást 
minden évre 
vonatkozóan január 1. 
és december 31. közötti 

egy esetnek egy fő, 
problémás 
droghasználat miatt, 
január 1. és december 
31. között kezelésben 
részesülő személy 
számít (az alkohol, mint 
elsődleges szer 

részben, a 
kezelőhelyeken belül; 

a metadon kezelésben 
részesülők esetében 
írásos kontroll 
kötelező 
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Ország Monitorozó rendszer Az egy év alatt 
kezelésbe kerülők 

száma 

A kezelési epizód 
definíciója 

Az eset definíciója Elkerülik-e a kettős 
számolást? 

időszakra számolják  kizárásával)  

Olaszország Servizi Tossicodipendenze 
(SerTs) 

131700 SO bármilyen terápiás vagy 
rehabilitációs folyamat, 
akár farmakológiai, 
akár nem, s akkor is, ha 
a szolgáltató helyen 
kívül történik 

valamennyi függő 
személy, aki bárhol 
kezelésben részesül az 
év során 

részben; csak a helyi 
lakosok kezelésének 
vonatkozásában 

Luxemburg RELIS-LINDDA 400 SO 

400 SR 

500 SL 

összesen: 280-400 

nyilvántartott felvétel a 
HRC-be droggal 
kapcsolatos probléma 
miatt 

problémás HRC 
droghasználat 

igen, azonosítást 
alkalmaznak 

Hollandia LADIS 25200 SO 

2000 SR 

100 SL 

480 SP 

a kapcsolat/kezelés 
kezdete és vége; a 
kezelés végét jelenti a 
kezelés 6 hónapos 
megszakítása is 

valamennyi személy, 
aki drogprobléma miatt 
kapcsolatba kerül egy 
ambuláns ellátó-hellyel; 

igen, valamennyi 
szinten országosan 
alkalmazott egyedi 
kódot használnak 

Ausztria kialakítás alatt nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható 

Portugália SPTT, 2 napos cenzus 
(november) 

200000 ismételt 
kezelési szükséglet 
(1997) 

9000 első kezelési 
szükséglet (1997) 

 

n.a. n.a. n.a. 
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Ország Monitorozó rendszer Az egy év alatt 
kezelésbe kerülők 

száma 

A kezelési epizód 
definíciója 

Az eset definíciója Elkerülik-e a kettős 
számolást? 

Finnország a Pompidou Csoport Definitív 
Protokollján alapul 

46000 (általános 
pszichoaktív szer 
abúzus) 

az az időszak, amíg a 
beteg kezelésben 
részesül egy 
bennfekvéses 
kezelőhelyen  

az a személy, aki 
pszichoaktív-szer 
használat miatt 
kezelésben részesül, 
központi drog-kezelő 
helyek 

részben, személyi-
azonosító kódok 
használata révén 

Svédország DOK 1767 önkéntes 
kezelésben 

797 kényszerkezelésben 
(1996) 

a kezelésbe vételtől az 
elbocsátásig tartó 
időszak 

a kezelés valamennyi 
időszakában 

LINO kód: születési 
év – kezdőbetűk – 
születés napja 
(intézményi és 
központi szinten) 

Egyesült 
Királyság 

DMD 26000 SO/SR/GP új 
epizódok/6 hónap) 

az kezelésbe vételtől, ha 
nincs kapcsolat 6 
hónapig 

valamennyi személy, 
aki kapcsolatban áll egy 
kezelő/tanácsadó 
központtal, 
drogprobléma miatt 

többnyire; regionális 
szinten történő 
azonosítás 

Megjegyzések: 

n.a. = nincs rendelkezésre álló adat 

GO = általános ambuláns kezelőhely 

GP = háziorvos (General Practitioner)  

GR = általános bentlakásos kezelőhely 

GS = általános szolgáltatás 

SL = specializált alacsony küszöbű egység / drop-in központ / utcai munkás szolgáltatás 

SO = specializált ambuláns kezelőhely 

SP = specializált egység börtönben 

SR = specializált bentlakásos kezelőhely  
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Nemzeti epidemiológiai helyzet és monitorozó rendszerek 
 

 

Ausztria (2) 

 

Epidemiológiai helyzet 
Nem érkezett adat. 

 

Ausztria monitorozó rendszerének áttekintése 
Ausztriában a legtöbb kezelőhelyen létezik valamilyen adatgyűjtési eljárás a tevékenységek 
dokumentálása érdekében. Ez az információ részben publikálásra is kerül a kezelőhelyek éves 
beszámolójával. Mindazonáltal ezek a jelentések nem kerülnek összesítésre nemzeti 
statisztikában, illetve, mivel nincs standard dokumentációs eljárás, a rendszerek közül sok 
nem összehasonlítható.  

Azoktól az intézményektől, amelyek az Ausztriai kábítószer törvény („kezelés a büntetés 
helyett”) keretében működnek, illetve támogatást kapnak a Szövetségi Egészségügyi 
Minisztériumtól évek óta megkívánják, hogy kitöltsenek egy nagyon rövid standard kérdőívet 
amelyben dokumentálják tevékenységüket a minisztérium felé. 

Mivel az egészségügy Ausztriában a kilenc szövetségi állam kompetenciájába esik 
valamennyi olyan szempont, amely nem kapcsolódik a kábítószer törvényhez vagy az 
egyetemi intézményekhez, az államok felelősségi körébe tartozik. Mivel az államok saját 
maguk fizetnek számos határaikon belül nyújtott szolgáltatásért, ezért szintén lehetőségük van 
az éves kezelési adatok megkérésére. Egyes államok részletesebb információt kérnek az 
intézményeiktől, mint mások. 

Az Ausztriai Nemzeti Fókuszponttal (Österreichisches Bundesinstiut für Gesundheitswesen – 
ÖBIG) szoros együttműködésben a Ludwig Boltzmann Addiktológiai Kutató Intézet (Ludwig 
Boltzmann Institute for Addiction Research) kapott megbízást arra, hogy kialakítsa a a nem 
bentfekvéves drogterápiás intézmények dokumentációs rendszerét. A szerződés két 
komponenst tartalmazott:  

 

• az Egészségügyi Minisztérium erősen kritizált, kezelési szükségleti adatokat gyűjtő, 
már létező standard kérdőívének revíziója és fejlesztése, illetve ezen kérdőív lehető 
legpontosabb hozzáigazítása az európai standardokhoz (mint amilyen a PG-EMCDDA 
TDI); és  

• egy terjedelmesebb, a kibővített nemzeti dokumentációs adatlap alapjául szolgáló 
kérdőív kialakítása. Ez szintén az európai standardokat követi, amennyire csak 
lehetséges. A megvalósításról 2000 őszén születik döntés, miután a tervezetet a 
kezelőhelyek, a szövetségi államok hivatalai, illetve a nemzeti hivatalok számára 
bemutatták, majd megvitatatták.  

 
                                                 
2 Az ebben a fejezetben bemutatott információk a CT.97.EP. 07 számú, 1998 augusztusában készült EMCDDA 
projekt megvalósíthatósági tanulmányból és záró jelentésből származnak. 
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A megvalósítás szintje 
Ausztriában évek óta kialakítás alatt áll egy kezelés-monitorozó rendszer. A rendszer a TDI 
Protokoll alapján tartalmazni fog egy központi elem-csoportot (core-item set), valamint egy, a 
kezelőhely bemutatására szolgáló kérdőívet. Egy, a záró jelentésben (záró jelentés a drog-
kezelési jelentő rendszerekben a kettős számolás elkerülése érdekében alkalmazott 
eljárásokról – PADCTRS) meghatározott módon kialakított egyedi azonosító kerül 
alkalmazásra, a kettős számolás elkerülése érdekében(3). Folyamatos viták zajlanak az 
országos és nemzeti szintű politikai intézmények és a kezelőhelyek képviselői között. A PG-
EMCDDA Protokoll lehető legszorosabb követését tervezik. 

 

 

Belgium (3) 

 

Epidemiológiai helyzet 
 

Népesség 

Régió 1995. január 1. 1996. január 1. 

Belgium 9 206 296 9 233 278

Flandria 5 582 989 5 596 928

Brüsszeli régió 665 909 666 206

Vallon régió 2 958 333 2 970 144

 amelyből a Német Közösség 58 208 58 298

 

Drogfüggők becsült száma 

Belga forrásokból hivatalos becslések jelenleg nem állnak rendelkezésre. De Zwart és 
Mensink (4) 10000-15000 fő közé becsüli a drogfüggők számát Belgiumban.  

 

Kezelési szükséglet becsült értéke 

Jelenleg Belgiumban nem áll rendelkezésre a drogfogyasztással kapcsolatos kezelési 
szükségletet nyilvántartó integrált rendszer, és ennek megfelelően nem rendelkezünk 
megfelelő becsléssel a kezeltek számát illetően. Az egyes Közösségekben különböző 

                                                 
3 l. Origer, A. (1996) Procedures to avoid double counting in drug-treatment reporting systems. Final report, 
Luxembourg: Ministry of Health, és az 5. fejezet alább 
4 de Zwart, W. M., Mensink, C. (1995). Jaarboek verslaving 1995, over gebruik en zorg cijfers, Bohn Stafleu 
Van Loghum. 
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rendszerek működnek, amelyek mind a kezelőhelyek számát, mind pedig hatókörüket tekintve 
eltéréseket mutatnak.  

A következőkben csak a flandriai helyzet bemutatása következik, tekintve, hogy a többi régió 
nem szolgáltatott adatokat.  

Flandriában körülbelül 850 személy részesült specializált bentlakásos kezelésben (terápiás 
közösségek és krízisintervenciós központok). A személyek 90%-a illegális drogok használata 
miatt került kezelésbe. Az egyéb bennfekvéses kezelőhelyek (pszichiátriai osztályok) adatai 
nem kerültek közlésre. 

Flandria valamennyi (összesen 85) ambuláns kezelőhelyén (mentális egészségügyi 
központok) a teljes betegpopuláció (N=457309) 9,3%-a – összesen 4253 fő – legális vagy 
illegális szerekkel kapcsolatos függőség miatt részesült kezelésben. Az illegális szerek miatt 
kezeltek aránya nem ismert (5)  

 

 

Drogfüggők nemzeti ellátórendszere 

 

Flandriában különböző szolgáltatók kínálnak kezelést az illegális drogokat használók 
számára. 1992-1993 óta növekvő számú új szolgáltatás jött létre, valamint a már létező 
szolgáltatások is növelték a kapacitásukat és szélesítették a kínált kezelési módokat.  

Specializált bentlakásos terápiás közösségek és krízisintervenciós központok korlátozott 
számú személy számára nyújtanak kezelést. Egyéb bennfekvéses kezelő központok 
(pszichiátriai osztályok), amelyek hagyományosan az alkoholproblémára fókuszáltak, szintén 
bekapcsolódtak az illegális drogokat használók ellátásába.  

Mind a 85 mentális egészségügyi központban biztosítanak kezelést a drogfüggőséggel (legális 
vagy illegális) jelentkezők számára. Megközelítőleg 5-10 szolgáltató biztosítja az ellátást az 
ilyen jellegű problémával jelentkezők döntő többsége számára. 1992-1993 óta a nappali-
gondozók szintén szerepet kaptak a kezelőrendszerben; elsősorban az illegális szereket 
fogyasztók ellátásában.  

1996-ban elhatározás született kilenc, az illegális droghasználók ellátását szolgáló orvosi-
szociális központ (alacsonyküszöbű szolgáltató hely) kialakításáról. A mai napig mindössze 
négy ilyen központ kezdte meg működését Flandriában.  

A háziorvosok (GP) úgy tűnik gyakran vállalják az illegális droghasználók kezelését, habár 
nem egyértelmű, hogy a droghasználók milyen mértékben támaszkodnak ezekre az orvosokra.  

 

Flandria monitorozó rendszerének áttekintése 
A Flandriában használatos monitorozó rendszer mindössze a nyolc bentlakásos kezelő 
központ adatait gyűjti össze. Ezek a központok – 3 terápiás közösség és 5 krízisintervenciós 
központ – a Flamand Információs Rendszer (Vlaams Informatie Systeem, VLIS) 
nyilvántartási rendszerét használják 1988 óta. 1996 végén a flamand egészségügyi miniszter 
elindított egy új projektet egy, valamennyi legális és illegális drogproblémával foglalkozó 
kezelőhelyet magába foglaló nyilvántartási rendszer kifejlesztése érdekében. Ennek a 

                                                 
5 Samenwerkingsplatform Federatie van diensten voor Geestelijke Gezonheidszorg – Verbond de Medisch-
Sociale Instellingen, Registratiegegevens Centra voor Geestelijke Gezonheidszorg 1995, Gent, 1996. 
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projektnek a megvalósítását a Vereniging voor alcohol en andere drug problemen (Szövetség 
az Alkohol és Egyéb Drogproblémákért – VAD) végzi. Belgiumban a drogfüggők a 
kezelőhelyek három típusának szolgáltatásait veszik igénybe:  

• a drogaddikció kezelésére specializálódott intézmények; 

• mentális egészségügyi központok; és 

• háziorvosok. 

A megoszlás a három ellátási típus között régióról régióra változik. 

Belgiumban számos monitorozó rendszer létezik. A Comité de concertation alcool et autres 
drogeues de la Communauté francaise de Belgique (CCAD), a VLIS és az ADDIBRU a 
specializált központok monitorozó rendszerei, míg a MEDARD és a PSYFILE rendszereket a 
mentális egészségügyi szolgálatok használják. A háziorvosok számára nem került kialakításra 
egységes rendszer.  

 

A megvalósítás szintje 
 

A CCAD, VLIS, PSZFILE, MEDARD és ADDIBRU rendszerek képviselőiből álló 
munkacsoport 1996-ban azzal a javaslattal élt, hogy a különböző monitorozó rendszerek és 
szolgáltatók az alábbi adatokat gyűjtsék rendszeresen: 

 

• Kezelőhely azonosítása (típusa) 

• Páciens kódszáma 

• Életkor 

• Nem 

• Tartózkodási hely (irányítószám) 

• Foglalkozás 

• Leginkább használt drog (elsődleges drog) 

• Fő diagnózis (maximum három) 

• Fő problémák (maximum három) 

• Első vagy további kapcsolata a kezelőhellyel 

• A beutalás eredete 

• Lakhatás (kivel él) 

• Lakhatási körülmények 

• Állampolgárság 

• Legmagasabb iskolai végzettsége 

• másodlagos kábítószerek (1, 2) 

• fő jövedelemforrás 

• szakmai helyzete (munkaerőpiaci státusz). 
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Mivel a kódok és meghatározások rendszerenként változnak, megegyezés született arról, hogy 
az adatokat pontos definícióval kell ellátni az eredmények összehasonlíthatósága érdekében. 
Az egyes fogalmak kritériumai (mit értünk ’drogfüggő’, ’kezelést igénylő’, ’páciens’, stb. 
alatt) még meghatározásra várnak. 

A megegyezés eredményeként 1997. január 1-jei életbelépéssel módosították az ADDIBRU 
szoftvert Brüsszelben. Az ADDIBRU regisztráció többek között a Pompidou Csoport ’Multi-
City Tanulmányának’(6) két további adatával egészült ki: 

• Jelenleg injektáló; 

• Soha nem injektált. 

A Multi-City Tanulmányból más elemeket nem vettek át. 

 

Résztvevők száma 

Nyolc központ vesz részt a kezelési esetek jelenlegi regisztrációjában. A projekt specializált 
bentlakásos kezelőközpontok, mentális egészségügyi központok, pszichiátriai kórházak és 
orvosi-szociális rehabilitációs központok – összesen mintegy 150 központ – adatait integrálja. 

 

A monitorozó rendszer lefedettsége 

A VLIS regisztráció a RIZIV konvenció alá eső kezelőhelyeket fedi le. Bár a rendszer ágazati 
lefedettséget (kezelőhelyek típusa szerint) biztosít, összességében nem fed le minden 
kezelőhelyet. Az új projektnek az a célja, hogy az összes specializált kezelőhelyet – az 
ambulánsakat és a bennlakásosakat egyaránt – lefedje. 

 

Kezelések/kezelési epizódok definíciója 

Meghatározása szerint a ’kezelési epizód egy olyan időszak, amit a páciens egy bentfekvéses 
kezelőhelyen tölt. Az időszak azzal a nappal kezdődik, amikor a pácienst kezelésbe veszik és 
azzal a nappal ér véget, amikor elhagyja a kezelőhelyet, annak beleegyezésével vagy a nélkül. 
Amikor egy páciens visszatér a központba, egy új kezelési epizód kezdődik. 

 

Kettős számolás megelőzése, ellenőrzése 

A VLIS-DC rendszerben a kettős számolás csak az egyes intézmények szintjén ellenőrzött. 
Az ugyanarra helyre, ugyanabban az évben visszatérő páciens ugyanazt a kódszámot kapja. 
Intézmények közti szinten nincs koordinálva a kettős számolás ellenőrzése. 

 

 

Dánia (7) 

 

                                                 
6 A ’Multi-város Tanulmány (Multi-city Study) a növekvő drogproblémával szembenéző nagyobb európai 
városok együttműködési gyakorlataként kezdődött a 80-as években azzal a céllal, hogy ezen problémák 
felmérésére közös módszereket dolgozzanak ki. 
7 Ebben a fejezetben található információk a CT.97.EP. 07. számú, 1998 augusztusában készült EMCDDA 
projekt megvalósíthatósági tanulmányából és záró jelentéséből származnak. 
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Epidemiológiai helyzet 
 

Drogfüggők becsült száma 

Dániában a problémás droghasználók száma az 5,3 milliós populációból durván 12500-ra 
tehető. 

 

Drogfüggők nemzeti ellátórendszere 

Az utóbbi pár évben hatalmas változások történtek a droghasználók számára elérhető kezelési 
lehetőségekben. A kezelési szektorba helyezett források mennyisége jelentősen megnőtt, és 
ezzel párhuzamosan a területre vonatkozó új jogszabályok egyértelműen a megyék felelősségi 
körébe utalták a droghasználat kezelésének minden fajtáját. Most a megyei – és bizonyos 
területeken önkormányzati – drog-kezelő központok ambuláns, bentfekvéses, metadon, vagy 
drogmentes kezelőhelyekre, legyenek magán- vagy közintézményekbe küldik klienseiket. 

 

A dán monitorozó rendszer áttekintése 

A kezelés fejlesztését új gyakorlati képzési lehetőségek és a kutatás növekvő támogatása 
segítette elő. A Nemzeti Egészségügyi Tanács az Aarhusi Pszichiátriai Kórház Pszichiátriai 
Demográfiai Osztályával, a Dániai Megyei Tanácsok Szövetségével, az Egészségügyi 
Minisztériummal és a kezelőhelyekkel együttműködve 1996. január 1-én a kezelésben 
részesülő droghasználókról új nemzeti regisztert – Ind- og Unskrivning af Stofmisbrugere 
(IUS) hozott létre. Az első szakaszban a droghasználat miatt kezelés alatt álló személyek 
száma mellett a kezelés kezdetekor regisztrált helyzetük és jellemzőik lesznek hozzáférhetők. 
Egy későbbi fázisban a regiszter további adatokat fog tartalmazni, fokozatosan biztosítva 
egyre mélyebb információt a problémáról és annak fejlődéséről. 

 

A megvalósítás szintje 

A regiszter minden olyan személyt tartalmaz, akiket a megyei vagy önkormányzati központok 
droghasználat miatt kezelésbe irányítottak, függetlenül attól, hogy a kezelés ambuláns, 
nappali, vagy bentlakásos, metadont alkalmazó vagy szermentes.  

 

 

Finnország (8) 
 

Epidemiológiai helyzet 
Nem érkezett adat. 

 

Finnország monitorozó rendszerének áttekintése 

                                                 
8Az ebben a fejezetben található információk a CT.97.EP.07 számú EMCDDA projekt 1998 augusztusában 
készült megvalósíthatósági tanulmányából és záró jelentéséből származnak. 
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A finn nemzeti fókuszpont 1996 szeptemberében próbatesztelte a kezelési szükséglet jelentési 
rendszert. Negyvenhat kezelőhely vett részt a projektben, melyek közül négy foglalkozott 
kizárólag drogproblémák kezelésével. Az adatgyűjtés kb. három hónapig tartott, és a jelentés 
formátuma csaknem teljesen megegyezett a Pompidou Csoport Definitív Protokolljának 
eredetijével. Általában véve a résztvevő kezelőhelyek pozitívan viszonyultak a projekthez. Az 
adatgyűjtést a betegfelvevők és a terapeuták fogják folytatni nemzeti szinten, amikor egy 
kliens kezelési szükséglettel lép kapcsolatba egy szolgáltatóval. A fókuszpont megkapja majd 
az egyéni adatokat, melyeket csak a kezelőegység által megfejthető anonim kódrendszer 
azonosít. A kezelési szolgáltatók lefedettsége területenként változó lesz. 

Jelenleg minden ambuláns kezelőhely statisztikai adatai (általában véve a szerhasználatról, 
mert a droghasználatot nem lehet elkülöníteni) a fókuszpontnál elérhetők. A Pompidou 
Csoport Definitív Protokollja struktúrájának megfelelő információk szolgáltatása önkéntes, és 
az egységek 30%-ánál elérhető. Mindemellett minden szociális és egészségügyi szolgáltató 
(bentfekvéses és ambuláns) négyévente cenzust végez a droggal kapcsolatos esetekről. Az egy 
napos cenzus a kliens társadalmi hátteréről, a kezelésről és a használt szerről nyújt 
információt. A cenzust a Szociális Jóléti és Egészségügyi Nemzeti Kutatási Fejlesztési 
Központ Alkohológiai Tanulmányok Szociális Kutatási Egysége (Stakes) végzi. 

A bentfekvéses kezelőhelyek kb. 80%-a található meg a szociális-jóléti ellátási regiszterben. 
Ezek az egységek általános információt nyújtanak a kezelésről, de a droghasználatot a 
Betegségek Nemzetközi Osztályozásának (BNO) használatával, 10 kód segítségével, 
önkéntesen lehet elkülöníteni. A 10 BNO kódot csak az esetek 50%-ában használják. A 
Pompidou Csoport Definitív Protokolljának struktúráját követő információ az egységek kb. 
35%-ánál áll rendelkezésre. Ez a rendszer is önkéntes alapon működik. 

Finnországban a kábítószereket (melyeket a narkotikumokról szóló rendelet tartalmaz) 
jogszerűen receptre felíró háziorvosok és pácienseik azonosíthatók. 

Mivel Finnország drog-kezelési információs rendszere fejlesztés alatt áll, és az adatok 
mélyreható elemzése még nem történt meg, a lefedettségre és minőségre vonatkozó 
részletesebb kérdésekre nem állnak rendelkezésre válaszok. 

 

Megvalósítás szintje 
Nem érkezett adat. 

 

Franciaország (9)  

 

Epidemiológiai helyzet 

 

Népesség 

Franciaországnak 58 200 000 lakosa van. 

 

Droghasználók becsült száma 

                                                 
9 Az ebben a szakaszban található információk az 1997. júliusi 3.2 Reitox alfeladat jelentéséből származnak. 
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A kezelés alatt állt, álló vagy várhatóan kezelésbe kerülő heroinhasználók becsült száma 
160 000. 

 

Kezelési szükséglet becsült értéke 

Specializált központokban (ambuláns, bentfekvéses, börtönök) évente kb. 70 000 a kezelési 
szükséglet értéke.  

 

Drogfüggők nemzeti ellátórendszere 

Ez a rész csak az 1970. december 31-i törvény következtében állami (Általános Egészségügyi 
Főosztály, Szociális Akciók Főosztálya) finanszírozásban részesülő, drogfüggőket kezelő 
struktúrákat tartalmazza. Más specializált szervezeteket minisztériumi tanácsok, 
önkormányzatok és magánadományok tartanak fenn. 

 

Specializált ellátás és ártalomcsökkentő struktúrák 

Az említett törvény ingyenes és anonim kezelést garantál mindazoknak, akik arra igényt 
tartanak, mind a közegészségügyi intézményekben elvonásos kezelésre, mind a drogfüggők 
számára létrehozott specializált ellátóhelyeken folyó kezelésre vonatkozóan. Összehasonlítva 
a pszichiátriai szektorban a pácienseket monitorozó, vagy az alkoholista páciensek számára 
kezelést nyújtó struktúrákkal, az 1970-es törvény által létrehozott kezelőhelyek speciális 
struktúrát alkotnak. 60%-ukat egyesületek, 40%-ukat pedig közkórházak működtetik. 

Jelenleg a következő ellátási struktúrák működnek: 

• Specializált ambuláns drogfüggőségi kezelőhelyek (drogfüggők teljes kezelését 
biztosítják); 

• Specializált bentfekvéses drogfüggőségi kezelőhelyek (bentlakásos terápiás központok 
és terápiás közösségek); 

• Specializált drogfüggőségi kezelőhelyek által működtetett, állandó személyzettel 
rendelkező vendégterek, váltóterápiás apartman hálózatok, családi befogadó hálózatok 
és átmeneti vagy sürgősségi házak; 

• Börtönökben működő specializált drog- kezelőhelyek 

• Alacsonyküszöbű központok (tájékoztatás, tűcsere, tisztálkodási és pihenési 
lehetőségek és orvosi-szociális szolgáltatások). 

1995 januárja óta minden specializált központ felírhat metadont az ópiátfüggőknek, míg a 
háziorvosok csak a pszichiáterek előírásai szerint vehetik át a pácienseket. A városi 
háziorvosok viszont 1996 februárja óta Subutex® –szel (nagy adag buprenorfint tartalmazó 
helyettesítő termék) kezelhetik a drogfüggőket. 

Az alacsonyküszöbű központokon kívül ártalomcsökkentő és megelőző tevékenységek 
nyújtanak általában olyan eszközöket, mint a drogmegelőző csomagok, tűcsere programok, 
fecskendő automaták és újraélesztő gépek. 

 

Specializált drogmegelőző és integrációs struktúrák 

Az alábbi drogmegelőző rendszerek léteznek: 
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• ’meghallgató’ terek fiataloknak vagy szüleiknek (tájékoztatás, kezdeti befogadó terek 
biztosítása problémákat tapasztalók, drogfüggőség kockázatának kitett személyek, 
droghasználók és családjaik, környezetük számára); 

• sürgősségi házak (’bentalvók’), kockázatnak kitett drogfüggőknek (éjszaka sürgősségi 
szállást, nappal egészségügyi és szociális tanácsadást nyújt); 

• integrációs műhelymunka (drogfüggők szociális és szakmai rehabilitációjának 
elősegítése); 

• állandó szociális és jogi szolgálat (tájékoztatás és jogi tanácsadás a kábítószerügyi 
törvényeket és a drogfüggőség következményeit érintő polgári és büntetőügyekről); és 

• QIS, egy, a droghasználóknak és más függőnek a börtön elhagyására felkészítő 
szociális segítséget nyújtó börtönprogram 

 

Franciaország monitorozó rendszerének áttekintése 
Az ún. Novemberi Felmérést (November Survey) 1987 óta minden év novemberében végzik. 
A felmérés mindazokra vonatkozik, akik november hónapban drogfüggőség miatt specializált 
központokban, kórházi vagy szociális szolgáltatóknál kezelés alatt állnak, függetlenül attól, 
hogy a kezelést november előtt vagy alatt kezdték meg. 

A régiókban az adatok összegyűjtéséért és a kérdőívek ellenőrzéséért a regionális szolgáltatók 
felelnek. A nemzeti szintű elemzést az Egészségügyi Minisztérium Tanulmányok és 
Információs Rendszerek Szolgáltatója (SESI) végzi. 

 

Résztvevő központok 

A résztvevő központok típusai: 

• Specializált és/vagy bentfekvéses központok, börtönök kezelőegységei,; 

• Általános és pszichiátriai kórházak; a csak nappali ellátásban részesülő páciensek nem 
tartoznak ide, kivéve, ha azok pszichiátriai rendelésen, illetve kifejezetten 
drogfüggőséggel kapcsolatos konzultáción vesznek részt. 

• Drogprobléma kezelésére nem specializált szociális rehabilitációs bentfekvéses 
központok, valamint drogmegelőző munkatársak csoportjai által működtetett klubok 
és más szervezetek. 

 

Megvalósítás szintje 

 

Résztvevők száma 

Kb. 200 specializált központ, 500 kórház és 400 szociális központ kapcsolódik az állami 
egészségügyi rendszerhez. 

 

A monitorozó rendszer lefedettsége 

A rendszer országos lefedettségű. 
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Kezelések/kezelési epizódok meghatározása 

Részvétel kritériumai: 

• Specializált központok: mindazok, akik novemberben kezelés alatt állnak (vagy 
kezelést kezdenek); 

• Nem specializált központok (kórházak és szociális szolgáltatók): mindazok, akik 
drogfüggőségi kezelésben részesülnek novemberben (jelenlegi és előző droghasználat 
miatt); 

• Rendszeres, hosszú távú illegális droghasználók és legális szerhasználók. 

Kizárás kritériuma 

• Alkoholisták (alkohol, mint a fő használt szer) 

 

Ketős számolás megelőzése vagy ellenőrzése 

A kettős számolás elkerülése érdekében kórházak és szociális szolgáltatók megkérdezik, hogy 
a Novemberi Felmérés alatt a páciens valamelyik specializált központban párhuzamosan 
részesül-e kezelésben. Egyéni szinten viszont nincs lehetőség a kettős számolás elkerülésére. 

 

 

Németország (10) 

 

Népesség 

Németországnak 81 500 000 lakosa van. 

 

Droghasználók becsült száma 

A ’kemény’ drogfüggők becsült száma Németországban 100 000-150 000 fő. 

 

Drogfüggők nemzeti ellátórendszere 

1970 körül, amikor a drogprobléma először vált kiemelkedővé Németországban, a 
drogfüggőket eleinte alkoholisták számára létrehozott ambuláns központokban kezelték. 
Később egyre több specializált tanácsadó központ jött létre kifejezetten drogfüggők számára. 

A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium egyik felmérése szerint majd 1100 ambuláns 
tanácsadó központ van. A kezdeti időkkel ellentétben ma már jóval kevesebb a kizárólag 
drogfüggők tanácsadására specializálódott központ. Mindazonáltal a központok nagy része 
bizonyos elfogultságot mutat vagy az alkoholisták vagy a drogfüggők kezelése iránt. Ezek 
alapján végzett számítások szerint a kezelőhelyek sűrűsége azt mutatja, hogy megközelítőleg 
72 000 lakosra jut egy tanácsadó központ. 

Az ambuláns központok a drogfüggők segítését célzó pszichoszociális munka egyéni és 
általánosabb aspektusai felé irányuló intézkedések rendkívül átfogó és változatos skáláját 
hajtják végre. Az egyéni esetekkel kapcsolatos munka mindenekelőtt olyan intézkedésekből 

                                                 
10 Az ebben a szakaszban található információk az 1997. júliusi 3.2 Reitox alfeladat jelentéséből származnak. 
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áll, amelyek a használóval való kapcsolat felvételére vonatkoznak. Ilyenek például a 
megkereső szociális munka a drogterepen, a gyakorlati támogató szolgáltatások, mint a 
sürgősségi ágyak, kontakt boltok, teaüzletek, stb, valamint a krízisintervenció, diagnosztikai 
eszközök és az egyéni vagy a partnereket és családtagokat is bevonó csoportos alapú 
pszichoszociális tanácsadások. Központok sora végez absztinenciát célzó pszichoterápiát vagy 
metadonos helyettesítő kezelést. A terápiás munka és szolgáltatások standard sora magában 
foglalja a kliensek felkészítését más központokban való kezelésre, ezen kezelések részleteinek 
tárgyalását, valamint a kliens kíséretét, főként a bentfekvéses detoxifikálóba.  

Néhány éve egészségpolitikai megfontolásokat alkalmaztak a drogok okozta betegségek 
kezelésekkel foglalkozó ambuláns tevékenységek újraértékelésére. Ami a drogfüggők 
számára kialakított szolgáltatásokat illeti, a hagyományosabb megközelítések mellett az 
utóbbi időben a detoxifikáció utáni alacsonyküszöbű és utánkövető szolgáltatásokat jóval 
pozitívabban fogadták. Ez nagymértékben szélesítette a segítő szolgálatok spektrumát, 
megfelelőbb választ adva a függők különböző problémáira és szükségleteire. 

Egész Németországban megközelítőleg 400 drogfüggőséget kezelő bentfekvéses központ van. 
Ezek nagy részét specializált klinikák, terápiás közösségek, vagy pszichiátriai klinikák 
specializált osztályai alkotják, amelyek közül néhány (főként az elmúlt pár évben) elvonási 
kezelésre koncentrál. A bentlfekvéses központok dokumentációs rendszerének – Stationäre 
Einrichtungsbezogene Dokumentations System (SEDOS) – megállapításai szerint a 
bentlakásos központok mintegy 20%-a specializálódott drogfüggők kezelésére. Az ambuláns 
központok szerteágazóbb munkájával ellentétben a bentlakásos specializálódott központok 
majdnem kizárólag elvonásos kezelésre koncentrálnak. 

A Veszélyes Kábítószerek Előírásáról szóló rendelet szabályozza a metadonnal való 
helyettesítést, mint a drogfüggőség kezelési módját. Az iránymutatás lényege a javaslat alapú 
diszkrimináció; metadonnal való helyettesítés csak akkor lehet a kezelés része, ha bizonyos 
különleges javaslatok megfogalmazhatók. Ha más szereket használunk – különösképpen, ha 
kodeint vagy dihidrokodeint – az állami egészségbiztosítási rendszeren belüli páciens 
esetében az Előírásról szóló Rendeletnek csak a legkevésbé részletezett szabályai 
vonatkoznak; a magánpáciensekre pedig még ezek a szabályok sem vonatkoznak. 

A metadonos helyettesítő kezelésben részesülő páciensek száma 35 000 körül van, a kodein-
termékekkel való helyettesítő kezelésben részesülő páciensek száma 20 000-re tehető (1995-
ös adat). Országszerte kb. 2400, önálló praxisú háziorvosnak van joga az állami 
egészségbiztosítási rendszeren belül helyettesítő kezelést adni páciense számára, és ezeknek a 
fele él is ezzel a jogával. Mivel a magánpáciensekre vonatkozó szabályozás eltér, nincsenek 
további részletek azon orvosok számáról, akik az állami egészségbiztosítási rendszer alatt 
jogosultságot szerzett csoporton kívül helyettesítő kezelést ajánlanak. Teljesen ismeretlen 
viszont a kodeint vagy dihidrokodein a helyettesítő kezelésben alternatívaként, vagy 
kiegészítőként használó orvosok száma. 

Több ambuláns helyettesítő központ és más specializált helyettesítő terápiás központ létezik 
Németországban, különösen a városokban. Az önálló praxist folytató orvosokra vonatkozó 
adatokkal összehasonlítva azonban nagyon kevés helyettesítő kezelést végeznek ezekben a 
központokban. 

A metadon receptre írásának nem megfelelő monitorozási rendszere, valamint a kodein 
termékek monitorozásának teljes hiánya Németországban különösen szánalmas. 

 

A német monitorozási rendszer áttekintése 
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Ambuláns ellátás 

A viszonylag alacsony szintű (helyi) rendszerek mellett a drogfüggőség ambuláns 
központokban folyó kezeléséről szóló információ gyűjtésének fő rendszere az 
Einrichtungsbezogene Informations System (EBIS) adatgyűjtő rendszer, melyet 1980 óta a 
Terápiás Kutatóintézet végez. 

Az EBIS a legális vagy illegális szerekkel kapcsolatos problémák miatt ambuláns tanácsadó 
és kezelő központokban ellátásban részesülő személyekről gyűjt információt. Az Szövetségi 
Köztársaság 1091 ilyen típusú központjának mintegy fele vesz részt az EBIS-ben. Évente 
egyszer táblázatos adatokat kapnak a központoktól a kezelés alatt állókról, azok problémáiról, 
az ellátás természetéről és néhány kezelési eredményről. Ezeket az adatokat az egész 
Szövetségi Köztársaság területéről összesítik és éves jelentésben teszik közzé.  

Az EBIS rendszer 1980 óta működik a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium anyagi 
támogatásával. Az EBIS adatok a kezelt droghasználókkal kapcsolatos alapinformációkra és 
hosszú távú trendekre világítanak rá. Kezelt személyenként megközelítőleg 60 adattal, az 
EBIS a legátfogóbb közhasználatú információforrás a függőségi problémákkal küzdő 
emberekről Németországban. 

 

Bentfekvéses ellátás 

Akárcsak az ambuláns ellátás esetében, a specializált klinikákon bentfekvő drogfüggők 
kezelésének leírására különböző információs rendszerek állnak rendelkezésre. Országos 
szinten a szintén a Terápiás Kutatóintézet által működtetett SEDOS rendszer a bentfekvéses 
intézményekben kezelt alkohol és drogfüggők kezeléséről szóló adatok fő adatgyűjtője. 

A SEDOS 1994 óta létezik. Jelenleg kb. 180 bentfekvéses központ vesz részt benne, köztük 
drogfüggők és/vagy alkoholisták számára létrejött specializált klinikák, pszichiátriai 
központok és átmeneti intézmények, mint például szállók. 1995-ben mutatták be a SEDOS 
második éves értékelését, amely 160 bentfekvéses kezelőhelyen 17 000, abban az évben 
kezelt személyről tartalmazott adatokat.  

Az EBIS és a SEDOS egész Németországban használatosak, rajtuk kívül azonban még 
számos kisebb regionális adatgyűjtő rendszer áll fejlesztés alatt. Az Addikciós Problémák 
Német Tanácsa statisztikai testülete biztosította, hogy az ezen rendszerek által használt 
kérdőívek egymással kompatibilisek, így a segítségükkel gyűjtött adatok elvileg 
összesíthetők. 

 

 

A megvalósítás szintje 

Résztvevők száma 

• 550 ambuláns központ (EBIS) 

• 150 bentfekvéses központ (SEDOS) 

 

A monitorozó rendszer lefedettsége 

45-50%-os (EBIS és SEDOS együtt). 
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Kezelések/kezelési epizódok definíciója 

Meghatározása szerint a ’kezelési epizód’ az az időszak, amit egy páciens egy bentfekvéses 
intézményben tölt. Ez az időszak azzal a nappal kezdődik, amikor a pácienst kezelésbe veszik 
és akkor fejeződik be amikor a páciens elhagyja a központot, annak beleegyezésével vagy a 
nélkül. Ha valaki visszatér a központba, új kezelési epizód kezdődik.  

Kettős számolás megelőzése vagy ellenőrzése 

Az EBIS és a SEDOS rendszerekben csak külön intézményi szinten van lehetőség a kettős 
számolás ellenőrzésére. Az intézmények fölötti szinten a kettős számolás ellenőrzésére nincs 
lehetőség. 

 

 

Görögország(11) 

 

Epidemiológiai helyzet 
Nem érkezett adat. 

 

A görög monitorozó rendszer áttekintése 
1994 májusában a görög nemzeti fókuszpont egy próbatanulmányt készített a Pompidou 
Csoport Definitív Protokollja lefordított és adaptált változata alkalmazásának tesztelésére. Az 
adaptált változat teljes mértékben megegyezik az eredetivel, csak néhány kérdéssel egészül ki. 
A próbatanulmány végrehajtása kielégítő volt, annak eredményeként a görög nemzeti 
fókuszpont a görög kezelőhelyekkel együttműködve létrehozta a nemzeti Kezelési Szükséglet 
Jelenési Rendszert a kezelést kérő droghasználók adatainak és jellemzőinek 
tanulmányozására. Az ország összes kezelőhelyének személyzete beleegyezett a jelentési 
rendszer fejlesztésében való részvételbe. A kezelőhelyeken dolgozók képzésben részesültek 
arról, hogy hogyan kell a protokollt használni amikor a droghasználók először lépnek 
kapcsolatba az egyes szolgáltatók tanácsadó egységeivel. 

Azóta a Kezelési Szükséglet Jelentési Rendszer működése megszokottá vált, és a 
drogproblémájukra kezelést kérő droghasználókra vonatkozó adatokat egyéni és 
intézményközi szintű duplikációk elkerülésével gyűjtik. A kettős számolás megelőzésére egy 
anonim kódot használnak, ami a kliens születési idejéből, anyja keresztnevének harmadik 
betűjéből, apja keresztnevének harmadik betűjéből, valamint a kliens neméből áll. A 
protokollokat képzett lekérdezők töltik ki akkor, amikor a kliens először lép kapcsolatba a 
kezelőhellyel, majd minden hónap végén papíron elküldik a fókuszpontba. Az egyéni adatok 
statisztikai elemzését követően a kezelőhelyek évente egyszer kapnak visszajelzést.  

 

A megvalósítás szintje 
A jelentési rendszer fejlesztésének hatodik évében jár. Mindazonáltal az ország összes 
kezelési szükségletének kevesebb, mint 50%-át fedi le, mert már nem minden görög 
kezelőhely vesz részt a rendszerben. 1995 második félévében két nagyobb, Athén külterületén 
fekvő kezelőhely – a Függő Egyének Terápiás Központja (KETHEA) és a 18 ANO – 
                                                 
(11 ) Az ebben a szakaszban található információk a CT.97.EP.07 számú EMCDDA projekt 1998 augusztusában 
készült megvalósíthatósági tanulmányából és záró jelentéséből származnak. 
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bizalmassági okokból abbahagyta a fókuszpont számára az adatszolgáltatást. Ugyanebben az 
időszakban viszont két metadon helyettesítő próbaprogram kezdte meg működését és 
adatszolgáltatását a rendszer felé. Ezen programok sikeres végrehajtása folytatásukhoz és 
terjedésükhöz vezetett. 

Összesen kilenc kezelőhely vesz részt a jelentési rendszerben: két bentlakásos intézmény, 
amelyek közül az egyik egy bentfekvéses pszichiátriai kórház, a másik egy terápiás közösség, 
valamint hét ambuláns szolgáltató. 

 

 
Írország(12) 

 

Epidemiológiai helyzet 

 

Népesség 

Írország lakosainak száma 3,6 millió, amelyek közül több, mint egy millió dublini.(13) 

 

Drogfüggők becsült száma 

Nehéz a droghasználók számát megbecsülni, mert mostanáig nem készültek prevalencia 
becslések. 

 

Kezelési szükséglet becsült értéke 

A kezelőhelyeken jelentkezett droghasználók száma 4000-re tehető.(14) 

 

Drogfüggők nemzeti ellátórendszere 

Írország drogpolitikájának célja, hogy az embereket drogmentes életmódban tartsa meg vagy 
hozza fel. Az egészségfejlesztés az oktatási és egészségügyi szolgáltatók által nyújtott 
drogprevenciós programok hangsúlyos eleme. Míg a drogmentes társadalom a végső ideális 
cél, azt is elismerik, hogy ez sok droghasználó számára nem választási lehetőség, legalábbis 
nem a kezelés kezdeti szakaszában. Ennek következtében pragmatikus megközelítést 
alkalmaznak és számos kezelési lehetőség biztosítása mellett a kockázati magatartások 
minimalizálása emelkedik ki az ártalomcsökkentő programokban. 

Az utóbbi években a drogügy politikailag fontossá vált Írországban. A drogkereskedelem és a 
kábítószerrel való visszaélés elleni küzdelem az Európai Uniós Ír Elnökség egyik fő témája 
volt 1996 második felében, a kínálatcsökkentéssel, valamint a függőség megelőzésével és 
kezelésével a központban. Keményebb jogszabályokat vezettek be a drogkínálat és -kereslet 
megfékezése érdekében. Ilyenek pl. a hét napos elzárás intézménye, a kábítószer-
kereskedelem esetében a hallgatáshoz való jog korlátozása, a bűnüggyel kapcsolatos 

                                                 
(12) Az ebben a szakaszban található információk az 1997. júliusi 3.2 Reitox alfeladat jelentéséből származnak 
(13) 1996-os népszámlálás 
(14) 1995-ös adat 
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vagyontárgyak elkobzása és az óvadékra vonatkozó törvények megváltoztatása. Ezen kívül 
növelték a rendőrök számát és újabb bírókat neveztek ki és börtönhelyeket nyitottak meg. 

 

Az ír monitorozó rendszer áttekintése 
A Drog Kezelési Jelentési Rendszert 1989-ben próbálták ki Dublinban és Londonban, az 
Európa Tanács Pompidou Csoportjának felügyelete alatt. A rendszer 1990 óta működik 
Dublin és külvárosai területén, majd 1995 elején terjesztették ki az adatgyűjtést az egész 
országra. 

A rendszer szocio-demográfiai adatokról, problémás droghasználatról és kockázati 
magatartásokról nyújt információt. 

 

A megvalósítás szintje 

Résztvevők száma 

Országszerte megközelítőleg 30 központ vesz részt. Ezek közül néhány csak nagyon kevés 
adattal szolgál a jelentési rendszer számára, mert klienseik nagy részét alkoholfüggőség miatt 
kezelik. A legtöbb intézmény bejegyzett, specializált, nem bentfekvéses szolgáltató, de 
vannak bejegyzett, vagy önkéntes alapon specializált bentfekvéses központok is. Az általános 
szolgáltatóknál és a börtönökben működő központok még nem igazán jelennek meg a 
rendszerben. 

 

A monitorozó rendszer lefedettsége 

A monitorozó rendszer 1995 óta gyűjt adatot országos szinten a bejegyzett és önkéntes drog-
kezelő szolgáltatóktól. Mivel a problémás droghasználat főként Dublin néhány szociálisan 
hátrányos területén koncentrálódik, az adatok nagy része a fővárosból érkezik. A 
droghasználókat kezelő háziorvosok jelenleg még nem reprezentáltak a rendszerben. Ezen 
kívül a börtönökben nyújtott kezelés, valamint a kórházi bentfekvéses adatok sem lefedettek. 
Az adatok jól tükrözik a közösségi kezelőhelyeken kezelésben részesülő kliensek számát. 

 

Definíciók 

• Eset: a rendszer számára eset alatt az a személy értendő, aki droghasználat miatt egy 
naptári év január 1-je és december 31-e között kezelőhelyen kezelésben részesül. Ha 
valaki egynél több alkalommal kezd meg kezelést ugyanabban az évben, ugyanabban 
a központban, akkor abban az évben csak a korábbi kezelés számít. 

• Kezelés: a kezelés orvosi és nem orvosi beavatkozásokat is jelent. Tágan értelmezett, 
magába foglalja a detoxifikációt és az ártalomcsökkentő beavatkozásokat is. Kezelés 
minden olyan tevékenység, amely közvetlenül a droghasználattal kapcsolatos 
problémával küzdő emberekre irányul, és amelynek célja a drogproblémájukra 
segítséget kereső egyének pszichológiai, orvosi vagy szociális helyzetének javítása. 
Az alábbi ügyek nem tartoznak a kezelésbe: csupán szociális segítségnyújtás, 
droghasználatból eredő, kizárólag fizikai komplikációkra vonatkozó beavatkozások, 
csak telefonos, vagy csak a családdal való kapcsolatok kialakítása. 

 

Kettős számolás megelőzése vagy ellenőrzése 
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A jelentési rendszerben minden adat anonim, ezáltal biztosított a bizalmasság, ami magas 
válaszadási arányt eredményez. Míg a kettős számolás központokon belül elkerülhető, addig a 
központok között előfordulhat. Ennek következtében a rendszer egészében is felmerülhetnek 
esetek, habár a Metadon Kezelési Lista bevezetésével ennek a valószínűsége kisebb. Ez a 
nagyon szigorúan ellenőrzött, központosított lista a detoxifikáció vagy fenntartás céljából 
metadont kapó kliensek regisztrációs rendszere, melyet a Nemzeti Kábítószer Kezelési 
Központ vezet. 

 

 

Olaszország(15) 

 

Epidemiológiai helyzet 
Nem érkezett adat. 

 

Az olasz monitorozó rendszer áttekintése 
Olaszországban a leginkább használatos jelentési rendszer – Servizi Tossicodipendenze 
(Függők Szolgáltatásai, SerTs) – az állami szolgáltatók adataira összpontosít. Fejlesztés alatt 
áll egy hasonló rendszer a magánszektor (főként terápiás közösségekből áll) számára, de 
adminisztratív problémák miatt a rendszer lefedettsége egyelőre korlátozott. Mindazonáltal, 
mivel a magánszektori kliensek nagy részét (ha nem mindegyiküket) állami szolgáltatóhoz 
irányítják, ezen páciensekről is rendelkeznek információval. 

A SerTs-et az Egészségügyi Minisztérium koordinálja, 1991 óta működik és 1997-ben 
vizsgálták felül. 1985 és 1996 között a Belügyminisztérium Kábítószer Függőségi Kábítószer 
Monitorozó Központja koordinált egy hasonló adatgyűjtő rendszert (kevesebb adattal és más 
időbeosztással). 

Több mint 500 kezelőhely tölti ki és küldi a Minisztériumba az egységesített 
formanyomtatványt évente kétszer (pontos prevalencia jelentés), vagy egyszer (éves jelentés), 
hogy bekerüljön a SerTs-be. 1995-ig a rendszer papíralapú volt, mostanra a szolgáltatók 
választhatnak a papír vagy az elektronikus formátum használata között, ez utóbbit e-mailen 
kell a központi szerverre küldeni. Néhány régióban, mint például Lombardiában, Lazioban, 
Emilia Romagnaban, a helyi hatóság gyűjti az adatokat – néha elektronikus rendszerek 
segítségével amelyek képesek a kezelőhelyeken felállított adatbázisokból ’kivonni’ az 
információt – és egy minőségbiztosítási ellenőrzési folyamat után a Minisztériumba küldi. 

További célok az egyénre vonatkozó feljegyzések kialakítása, az adatgyűjtő és adatátvivő 
szoftver egységesítése és a gyűjtött információ gyarapítása. A nemzeti szakértők viszont úgy 
vélik, hogy a gyűjtött adatok további bővítése, mint ahogy azt a PG-EMCDDA TDI központi 
elemek listája előrevetíti, legalább három nagyobb problémát fog okozni: 

• A lefedett egységek nagy száma miatt az adatok minősége gyengülhet; 

• Időigényes egyeztetési eljárásra lesz szükség az országos és a regionális szint között; és 

• További adatok gyűjtésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányokat kell majd 
végezni ahhoz, hogy a kezelőhelyek megfelelőségét az egyéni adatok gyűjtése 
tekintetében teszteljék. 

                                                 
(15)Az ebben a szakaszban található információk az 1997. júliusi 3.2 Reitox alfeladat jelentéséből származnak  
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A megvalósítás szintje 
A definíció szerint azokat a klienseket kell megszámolni, akik meghatározott időszakban 
’kezelésben’ vannak: ez a június 15. és december 15. közötti időszak a pontos prevalencia 
jelentés, és a teljes év az éves jelentés esetében. A ’kezelés’ szó szolgáltatónál végzett 
bármely terápiás vagy rehabilitációs folyamatot – akár farmakológiai, akár nem – jelenti, még 
ha a telephelyen kívül történik is (ezáltal börtönökben, terápiás közösségekben vagy 
kórházakban kezelt kliensekről is nyerhetők adatok). 

A kettős számolás problémájának felmérésére csak azokban a régiókban tértek ki, 
amelyekben egyéni adatbázis-rendszereket vezettek be. Mivel azonban több éve szigorú 
korlátozások vannak a kliensekkel való kapcsolat felvételére (főként a helyettesítő kezelések 
felírására vonatkozó szabályok következtében) a ’tartózkodási egységen’ kívül (a tartózkodási 
kerületen kívül fekvő szolgáltató), ennek a problémának mostanáig korlátozott hatása volt. 

 

 

Luxemburg(16) 

Epidemiológiai helyzet 
Nem érkezett adat. 

 

A luxemburgi monitorozó rendszer áttekintése 
Az 1994-ben létrehozott Kábítószerek és Kábítószer-függőség Luxemburgi Információs 
Hálózata (RELIS-LINDDA) egységesített adatprotokollon alapszik, mely 24 központi elemet 
és több mint 60 alelemet tartalmaz. Az egységesített protokoll a Pompidou Csoport Definitív 
Protokollja elemeinek 95%-át magába foglalja. A második, vagy Aktualizáló Protokollt 
minden alkalommal kitöltik, amikor egy előzőleg ismert drogfüggő az előző regisztrációhoz 
képest egy évvel később újra regisztrál. Végül egy harmadik protokoll – mely csak a személyi 
számot, az intézmény nevét és a kezelésbe vétel dátumát tartalmazza – is használatos akkor, 
ha egy előzőleg ismert függő az előző regisztrációját követő egy éven belül regisztrál újra. A 
rendszer naprakész, minőségi adatokat nyújt és minimális erőfeszítések árán teszi lehetővé a 
drogfüggők intézményi karrierjének követését. 

A RELIS-LINDDA az ún. ’intézményi kapcsolati mutatóra’ épül, ami azt jelenti, hogy az 
adatszolgáltató hálózatban minden specializált drog-kezelő intézmény, a rendvédelmi erők és 
a fogvatartó intézmények is beletartoznak. Jelenleg arra nézve folynak törekvések, hogy a 
háziorvosokat és a sürgősségi szobákat is bevonják az információs hálózatba.  

A prevalencia becslése, valamint a specializált keresletcsökkentési vagy büntetés-végrehajtási 
beavatkozások hatásának értékelése, illetve új drog-ellátó intézmények tervezése tekintetében 
a RELIS-LINDDA egy országos lefedettségű, megbízható és rendkívül alkalmas monitorozási 
eszköz. 

1994 óta a luxemburgi fókuszpont megbízatása volt az EMCDDA követelményei és a hazai 
szintű információs szükségletek szerinti drog-kezelési jelentési rendszer tervezése és 
megvalósítása. A luxemburgi fókuszpont kezdeményezésére és a ’Mondorf Csoport’ – 

                                                 
(16)Az ebben a szakaszban található információk a CT.97.EP.07 számú EMCDDA projekt 1998 augusztusában 
készült megvalósíthatósági tanulmányából és záró jelentéséből származnak. 
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jelenleg Saarland és Rheinland-Platz Länderek (Németország) és a Luxemburgi Hercegség 
egészségügyi minisztereit, Lorraine (Franciaország) régiójának elnökét, és 1994 óta a 
belgiumi Németajkú Közösség kormányzati képviselőjét foglalja magába – minden tagjának 
adaptációjával, az 1996-97-es Reitox munkaprogram 6.1 feladata keretében javasolt projekt a 
drogfüggőség területén keletkezett epidemiológiai adatok régióközi jelentési rendszerének 
tervezésére és megvalósítására koncentrál, a létező RELIS-LINDDA hálózat alapján.  

A megvalósítása során TRANS-RELIS névre átkeresztelt projekt jelenleg a ’Mondorf 
Csoport’ fent említett tagjait öleli fel. Eredetileg a projekt fő célkitűzése az 1996-97-es Reitox 
munkaprogram 3.1, 3.2 és 4.2 alfeladatai, és az 5. feladatának teljesítse volt: 

• A luxemburgi információs hálózat alapját adó RELIS-LINDDA protokoll 
összehangolása és alkalmazásának értékelése nemzetközi szinten; 

• Egy régióközi jelentési rendszer fejlesztése, összehangolása és ésszerűsítése; 

• Adminisztratív, humán erőforrás és kutatási tevékenységek megosztása a drogügyek 
és a drogfüggőség területén, valamint az erőfeszítések kétszerezése elkerülése 
érdekében egy, a tájékoztatási és prevenciós stratégiákra vonatkozó közös elgondolás 
kidolgozása; és 

• Kommunikációs eszközök aktív fejlesztése, és a különböző résztvevők által használt 
telemetrikus infrastruktúrák fejlesztése, valamint újak kidolgozása. 

A TRANS-RELIS nem csak jó minőségű epidemiológiai adatot szolgáltat az öt résztvevő 
régióban, hanem egy, a kettős számolás elkerülése érdekében bevezetett, könnyen használható 
anonim azonosító kód révén régióközi szinten lehetőséget nyújt a drogfüggők ’intézményi 
karrierjének’ követésére. Ez a fajta adat rendkívüli jelentőséggel bír a kezelés hatásának és 
hatékonyságának értékelésben és a specializált és nem specializált drog-ellátó hálózatok 
tervezésekor. Fölösleges megemlíteni, hogy a TRAN-RELIS által nyújtott lehetőségek a 
kezelés hatásának értékelésére többször jelentős ellenállást váltottak ki a szakmai területen 
belül. 

A TRAN-RELIS hálózat 1998 májusa óta működik teljességében, miután megegyezés 
született a Informatika és Szabadságok Nemzeti Bizottsága (CNIL) és a francia adatvédelmi 
hatóság között a regisztrált drogfüggők anonim azonosítását szolgáló, algoritmus alapú, kilenc 
számjegyű kód használatára vonatkozóan. 

 

A megvalósítás szintje 

 

Kettős számolás megelőzése vagy ellenőrzése 

A kettős számolás elkerülése és a droghasználók karrierjének követése érdekében a RELIS-
LINDDA egy kilencjegyű numerikus kódon alapul, mely három változónak (tulajdonságok) a 
fókuszpont által kifejlesztett kódszámítóba való bevitele révén nyerhető. A három változó a 
következő: 

• Nem: 01/02 

• Születési idő: például 10051967, és 

• Születési ország. 
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Ez a technikai eszköz idő- és költséghatékony is, mert egy egyszerű HP számológépre épül, és 
egy 28 lépésből álló algoritmus alapján működtet egy attribútumot kóddá változtató, átíró 
programot. 

A személyről, akihez a kód tartozik nem lehet semmiféle egyéni adatot nyerni, és az átalakító 
kulcsot nem ismerik sem a résztvevő terepintézmények, sem a fókuszpont tagjai. Még ha a 
számítási algoritmus ki is derülne, nem lenne lehetséges a háttérszámítások elvégzése. A 
résztvevő terepintézmények minden kapcsolattartója rendelkezik egy ilyen számológéppel, 
amely közvetlenül létrehozza a kódot. Adatvédelmi szempontok szerinti megbízhatóságát 
nemrég ismerte el a CNIL. 

Az eljárás egyik legnagyobb előnye, hogy az azonosító kód semmilyen személyes adatra nem 
enged közvetlenül következtetni. A beviteli és a kódolási eljárást maguk a terepintézmények 
végzik. A fókuszpont így egyéni adatokat kap (jelentési protokollokon keresztül), a regisztrált 
személyre vonatkozó egyéni információk vagy jellemzők nélkül, ami kétségkívül a 
terepintézmények legnagyobb aggodalma.  

 

 

Hollandia(17) 

 

Epidemiológiai helyzet 

 

Népesség 

Hollandiának 15 493 889 lakosa van. 

 

Drogfüggők becsült száma 

A kemény-drog függők száma 25 000-27 000 főre tehető. 

 

Kezelési szükséglet becsült értéke 

1996-ban az ambuláns drog-kezelési szükséglet értéke 23 025 volt.(18) 

 

Drogfüggők nemzeti ellátórendszere 

Hollandiában az Ambuláns Addiktológiai Ellátó és Kezelő Intézmények (IAV-k) nyújtanak 
ambuláns kezelést. Az IAV-k 17, 100 alegységgel és 15 alacsonyküszöbű szolgáltatóval 
kiegészített korábbi Alkohol és Kábítószerügyi Tanácsadó Irodából (CAD-ok) állnak. Az 
IAV-k kezelési és ellátási lehetőségek skáláját kínálják a droghasználóknak a detoxifikációtól 
a helyettesítő programokon, farmakoterápiás, tanácsadó és más pszichoterápiás módokon, az 
utógondozáson, és a szociális munkán keresztül, a rehabilitációs programokig.(19) 

 

                                                 
(17) Az ebben a szakaszban található információk az 1997. júliusi 3.2 Reitox alfeladat jelentéséből származnak. 
(18)Ouwenhand, A.W., et al. (1997) Key Figures LADIS 1996, Houten: Organisation Information Systems on 
Addiction Care and Treatment  
(19) Trimbos Institute (1996) National report: The Netherlands 1996, Utrecht, trimbos Institute 
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A holland monitorozó rendszer áttekintése 
Hollandiában az IAV-k és egy Önkormányzati Egészségügyi Szervezet (Amszterdam) 
nyújtanak ambuláns ellátást és kezelést. Az IAV-k 17, 100 alegységgel és 15 
alacsonyküszöbű szolgáltatóval kiegészített, korábbi CAD-ból állnak. E szervezetek nagy 
része jelenleg multi-addikciós központként üzemel. Kezelési és ellátási lehetőségek széles 
skáláját kínálják a droghasználóknak a detoxifikációtól a helyettesítő programokon, 
farmakoterápiás, tanácsadó és más pszichoterápiás módokon, az utógondozáson, a szociális 
munkán és az alacsonyküszöbű tevékenységeken keresztül, a rehabilitációs programokig. 
Európában Hollandiának van az egyik legfejlettebb és legkifinomultabb kezelési rendszere 
drogfüggők számára.(20) 

A Landeslijke Alkohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS) egy országos adatgyűjtő 
rendszer a kezelésben levő droghasználókról. A rendszert az Addikciós Ellátás és Kezelés 
Szervezeti Információs Rendszere (IVV), működteti, mely nemrég a Szervezeti Ellátási 
Információs Rendszer (IVZ) részévé vált. Az adattárolás és elemzés központja az IVV, és 
1994 óta szintén az IVV biztosítja – intézményi és országos szinten – a kettős számolás 
ellenőrzését. A korrekciókat az teszi lehetővé, hogy minden klienshez egyedi kódot 
rendelnek. Ez az ADDICTIS nevű kódrendszer egy, a függőségi központok számára testre 
szabott szoftverbe van építve. Ezt az intézményi információs rendszert használja minden 
holland központ, majd a LADIS-ba való standardizált automatikus küldés révén biztosítja az 
egységesített adatok gyűjtésének fejlesztését és védelmét. 

A LADIS 1986 óta működik. 1988-ra minden korábbi CAD részt vett a rendszerben, mára 
pedig az összes alacsonyküszöbű szolgáltató is részt vesz a LADIS-ban. Jelenleg a LADIS az 
alkohol, drog és szerencsejáték problémák kezelését és ellátását végző ambuláns helyek kb. 
90%-át fedi le. Az amszterdami Önkormányzati Egészségügyi Szervezet 1998-ban fogja 
megkezdeni a rendszeres információszolgáltatást, az IVV pedig a közeljövőre tűzte ki a teljes 
lefedettség célját. A bentlakásos tevékenységek (még) nem tartoznak a rendszerbe, bár már 
történtek lépések annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb kombinálják az információt. A 
legtöbb drog-klienst ambuláns klinikáról irányítják bentlakásos klinikákba. Ennek 
következtében a bentfekvéses kliensek több mint fele már szerepel a LADIS rendszerben. 
1997-ben 25 202 személyt regisztráltak drogproblémával, akik Hollandiában az összes becsült 
problémás droghasználó 75-85%-át teszik ki.(21) 

Az IVV minden évben számos kiadványt készít a LADIS rendszer alapján. Ezek között van 
egy évkönyv, Kulcsadatok, mely minden tavasszal jelenik meg, kliens profilokról szóló 
különböző könyvek, mint a Nők és drogok, a Kemény drog használók, a Kannabisz használók 
és az Extasy használók, valamint különböző tanulmányok az alkohol problémáról. 1997-ben 
megjelent egy TrendWise című tanulmány, melyben a LADIS-ból származó, 10 évnyi 
országos adatot elemeztek, és becslést adtak a 2006-ban Hollandiában várható kezelési 
szükségletre.(22). Hollandiában az Egészségügyi, Jóléti és Sportminisztérium úgy döntött, 
hogy megszervez egy nemzeti dogmonitort, melyben egyesít minden releváns információt a 
drogokkal, a droghasználatról, a drogokkal kapcsolatos problémákról és a drog-kezelésekről. 
A LADIS információ fontos eleme lesz ennek a nemzeti monitornak. 

 

A megvalósítás szintje 

 
                                                 
(20) Ibid. 
(21) National drug policy paper, VWS 1996.  
(22 )További információ a http://www.ivv.nl honlapon található. 
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Kettős számolás megelőzése vagy ellenőrzése 

A LADIS rendszer az 1994-es regisztációs év óta ellenőrzi a kettős számolást országos 
szinten azáltal, hogy minden klienshez egyedi kódot rendel. 

 

 
Portugália(23) 

 

Epidemiológiai helyzet 

 

Drogfüggők nemzeti ellátási rendszere 

Az illegális kábítószerektől való függőség legfontosabb egészségügyi ellátó és specializált 
kezelő szolgáltatója Portugáliában a Drogfüggőségi Szolgálat Megelőzési és Kezelési 
Egysége (SPTT). Az SPTT az Egészségügyi Minisztérium egyik főosztálya és a nemzeti 
egészségügyi rendszer része. Az egész országot lefedi, és 40 specializált ambuláns központot, 
öt detoxifikáló központot, három nappali ellátó központot és két terápiás közösséget foglal 
magába. 

A közszférában két nemzeti egészségügyi kórház – egy Lisszabonban és egy Portóban – 
pszichiátriai osztálya nyújt specializált kezelési szolgáltatást drogfüggők számára. A 
háziorvosok is ellátnak droghasználókat. 

 

A portugál monitorozó rendszer áttekintése 
Az SPTT két módon állít elő információt.  

• Az év folyamán minden kezelőhely gyűjt adatokat, amik bekerülnek az adminisztratív 
monitorozó rendszerbe. Ez a rendszer az SPTT éves jelentése számára gyűjt adatokat. 
A rendszer nem páciensenként, hanem esetenként gyűjti az adatokat. A használt 
indikátorok között találhatók az ’Első kezelési szükséglet’ és a ’További kezelési 
szükségletek’ mutatók. 1997-ben kb. 9000 első, és 200 000 további kezelési 
szükséglet mutatkozott. 

• Az adminisztratív monitorozó rendszer nem nyújt információt a kliens attribútumról. 
Erre a célra egy kétnapos felmérést végeznek minden, az abban a két napban vizsgált 
páciensekről, minden év novemberében. A felmérés kérdőíve a PG-EMCDDA TDI 
Protokoll központi elemei listájának nagy részét tartalmazza. 

Az SPTT specializált ambuláns kezelőhelyei és néhány egészségügyi központ számára 
létrehoztak egy közös protokollt azzal a céllal, hogy az ezen egészségügyi központokon belüli 
specializált központok által felírt metadont adminisztrálják. 

 

A megvalósítás szintje 
Az országos egészségügyi kórházaknak és egészségügyi központoknak nincs drog-kezelési 
monitorozó rendszere. A magánszektorbeli szervezetek száma nő, az SPTT rendelkezik is 

                                                 
(23)Az ebben a szakaszban található információk a CT.97.EP.07 számú EMCDDA projekt 1998 augusztusában 
készült megvalósíthatósági tanulmányából és záró jelentéséből származnak. 
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egy, a kezelésbe vételről szóló, protokollal néhány magán bentlakásos terápiás közösség 
számára (szakmai és egyházi). A magánintézményekben kezelt páciensekről viszont nem 
érhető el információ. 

 

 
Spanyolország(24 

 

Epidemiológiai helyzet 

Népesség 
Spanyolországnak 39 395 153 lakosa van, amelyek közül 19 320 620 férfi és 20 074 533 
nő.(25) 

 

Drogfüggők becsült száma 

Durván 130 000 drogfüggő van.(26) 

 

Kezelési szükséglet becsült értéke 

A kezelési szükséglet hivatalos adata 1995-ben 42 317 fő volt. 

 

Drogfüggők nemzeti ellátórendszere 

A droghasználat különböző megnyilvánulásai, a droghasználók szocio-demográfiai és 
személyi profiljai Spanyolországban beavatkozások és ellátást nyújtó intézmények széles 
skáláját határozzák meg. A beavatkozások három fő típusa: 

• Specializált programok, mint ambuláns kezelőhelyek, kórházi detoxifikáló egységek, 
nappali kezelőhelyek, bentlakásos kezelőhelyek és opiát helyettesítő programok; 

• Egészségügyi csomagokat osztó, tűcsere, alacsonyabb kockázatú gyakorlatokat és 
magatartási formákat terjesztő, hepatitisz elleni védőoltást, tuberkolózis vizsgálatot és 
ellenőrzést nyújtó, AIDS megelőző, stb. szolgáltatásokat biztosító ártalomcsökkentő 
programok; és 

• Szociális és jogi segítő programok. 

 

A spanyol monitorozó rendszer áttekintése 
A Droghasználat Spanyol Állami Információs Rendszerét (SEIT) 1987-ben hozták létre. 
Három különböző indikátort használ a droghasználat egészségügyi hatásainak kifejezésére: 

• kezelés; 

• sürgősség; és 

                                                 
(24) Az ebben a szakaszban található információk az 1997. júliusi 3.2 Reitox alfeladat jelentéséből származnak. 
(25 )1991-es népszámlálás. 
(26) kemény drog használata az utóbbi 30 napban.  
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• mortalitás. 

1987 és 1995 között mindhárom mutató kizárólag opiátokra és kokainra vonatkozott. A 
nagyobb fokú rugalmasság és komprehenzitás érdekében 1996-ban a rendszert 
megváltoztatták, azóta minden függőséget okozó pszichoaktív anyagot tartalmaz. A kezelési 
indikátorban végrehajtott változások figyelembe vették a Pompidou Csoport Definitív 
Protokolljában foglaltakat.  

A SEIT monitorozó rendszer mellett időszakos felmérések készülnek a drog-kezelőhelyeket 
látogató páciensekről. Ezek a tanulmányok a SEIT-páciensek mintájából kikerülő 
droghasználók szociális és egészségügyi jellemzőinek jobb megismerését szolgálják. 

 

A megvalósítás szintje 

 

Résztvevő központok 

A résztvevő központok között a droghasználók számára ambuláns ellátást nyújtók találhatók, 
ide értendőek a börtönökben található egységek, amelyekből csal ambuláns esetek rögzítettek. 
Kórházak és más típusú bentlakásos intézmények nem tartoznak ide, mint ahogy a tájékoztató 
és tanácsadó szolgáltatások, tűcsere és más alacsonyküszöbű programok sem.  

Minden állami és állami támogatásban részesülő magánközpont jelent eseteket. A többi, 
támogatásban nem részesülő magán ambuláns központ része lehet a rendszernek és jelenthet 
eseteket. A gyakorlatban a központoknak két főbb csoportja van: 

• Specializált drog-kezelőközpontok; és 

• Mentális egészségügyi központok vagy egyéb egészségügyi központok. 

 

Résztvevők száma 

1995-ben 421 ambuláns központ jelentett eseteket a rendszernek. 

 

A monitorozó rendszer lefedettsége 

A SEIT lefedettsége országos, de a különböző Autonóm Közösségek regionális rendszerén 
alapszik.  

 

Definíciók 

• Kezelésbe vétel pszichoaktív anyag használata miatt: évente számos ember kerül 
ambuláns kezelésbe pszichoaktív anyaggal (az anyagok listája meghatározott) való 
visszaélés vagy attól való függés következtében. 

 

Kettős számolás megelőzése vagy ellenőrzése 

Regionális szinten a kettős számolás kiküszöbölt. Azokat, akik ugyanabban az évben 
ugyanazon Autonóm Közösségen belül kerülnek kezelésbe, csak a központ látogatásának első 
alkalmakor számolják. Ebből a célból az eseteket a kliens két családi nevének két betűjéből, a 
kliens neméből, születési idejéből és helyéből álló személyi kóddal azonosítják. 
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Svédország(27) 

 

Epidemiológiai helyzet 
Nem érkezett adat. 

 

A svéd monitorozó rendszer áttekintése 
Jelenleg Svédországban nincs olyan nemzeti dokumentációs rendszer, mely minden drog-
kezelőhelyet lefedne. 1998-ban az Egészségügyi Minisztérium felkérte a Szociális Jóléti 
Tanácsot az ügy kivizsgálására, aminek eredményeként a svéd nemzeti fókuszpont, 
kormányzati képviselők és más kulcsszereplők az ügyet megvitatták.  

Az Alkohol és Droghasználati Ismeretek Fejlesztésének Intézete (IKM) és az Intézményi 
Ellátás Nemzeti Tanácsa (SiS) által megalkotott dokumentációs rendszer a kezelési 
rendszernek csak egy kis részét fedi le, de a következő években várhatóan bővülni fog. 
Magába foglalja gyakorlatilag a TDI összes központi elemét, sőt azon kívül jóval több más 
elemet is. Bár nem reprezentatív, a DOK monitorozó rendszerből származó információt 
használják arra, hogy valamilyen képet kapjanak a svéd kezelési rendszer klienseiről 
Lefedettsége majdnem teljes Svédország második legnagyobb városában, Göteborgban, egy 
közepes méretű városban, Sundswallban és néhány gyéren lakott területen. 

Svédországban a nemzeti monitorozó rendszer intézményesítéséhez politikai mandátum és a 
támogatási rendszer kiépítése lenne szükséges. 

 

A megvalósítás szintje 
A DOK rendszer minden információt tartalmaz a kötelező kezeléssel kapcsolatban, de más 
típusú kezelésekről nem sok ismerettel rendelkezünk. Bár Svédországban a kezelőhelyeknek 
széles hálózata van, a monitorozó rendszer a klienseknek csak mintegy 15%-áról rögzít 
adatokat. Ezek alapján lehetséges lenne a tipikus kliensek vagy kezelőhelyek alapján 
becsléseket készíteni, egyelőre azonban nemrendelkezünk kielégítő információval a rögzített 
adatok megbízhatóságáról vagy reprezentativitásáról, illetve a nemzeti monitorozó rendszer 
lefedettsége sem kielégítő. 

 

 
Egyesült Királyság(28) 

 
Epidemiológiai helyzet(29) 

 

                                                 
(27)Az ebben a szakaszban található információk a CT.97.EP.07 számú EMCDDA projekt 1998 augusztusában 
készült megvalósíthatósági tanulmányából és záró jelentéséből származnak.  
(28 )Az ebben a szakaszban található információk az 1997. júliusi 3.2 Reitox alfeladat jelentéséből származnak. 
29 Az alábbi szakasz csak Angliára vonatkozik. 
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Népesség 

Anglia lakosainak becsült száma 48 707 459.(30) 

 

Drogfüggők becsült száma 

1995-ben 37 164 jelentett drogfüggő volt, bár a valóságban a teljes összeg 100 000 főre 
tehető. 

 

Kezelési szükséglet becsült értéke 

1995. szeptember vége előtti hat hónapban 24 661 új eset volt: 

• 3263 nemzeti egészségügyi szolgáltatás által finanszírozott rendelőkben; 

• 1538 közösségi alapú, bejegyzett drogügyi szolgáltatóknál; 

• 5081 nem bejegyzett, közösségi alapú szolgáltatóknál; 

• 521 bentfekvéses Drogfüggőségi Egységekben; 

• 1780 ambuláns Drogfüggőségi Egységekben; 

• 759 bentlakásos rehabilitációs szolgáltatóknál; és  

• 1719 más helyeken. 

 

Drogfüggők nemzeti ellátórendszere 

A droghasználók kezelési és ellátási rendszere Angliában széles körű szolgáltatások nyújtásán 
alapszik. A szolgáltatók között megtalálhatók az elsődleges egészségügyi ellátás, a Közösségi 
Drog Csapatok (Community Drug Teams) nemzeti hálózata által nyújtott specializált 
egészségügyi és szociális gondozók, ezen kívül az akut detoxifikációt, vagy recept felírást és 
rehabilitációt nyújtó bentlakásos (kórházi alapú), valamint a rezidens (terápiás közösségek) 
intézmények. Alacsonyküszöbű szolgáltatások, (mint tűcsere programok és megkereső 
szolgálatok) széles körben kialakítottak, és fejlesztés alatt áll a börtönökön belüli szolgáltatás 
nyújtása is. Elterjedt a helyettesítő szerek (általában orális metadon) felírása a bejegyzett 
közösségi alapú drogügyi szolgáltatóknál. Ezek a receptírások szolgálhatnak rövid távú 
detoxifikációt is, de általában hosszabb távon marad kapcsolatban a függő droghasználó a 
szolgáltatóval. Az angol drog-kezelési politikája filozófiájának alapját a Droghasználat 
Tanácsadó Testülete (ACMD) által 1988-ban kiadott jelentés adja, mely szerint ’a HIV 
terjedése nagyobb veszélyt jelent az egyénre és a közegészségre, mint a droghasználat’. 

Ezen az alapon a drogügyi egységek elfogadják, hogy olyan emeberekkel kell dolgozniuk, 
akik nem hagyják abba a drogok használatát. Ennek következtében arra koncentrálnak, hogy 
megtartassák a szolgáltatóval kialakított a kapcsolatot, minimalizálják az egyénre és a közre 
leselkedő ártalmakat, és végül, tejesszék az absztinencia ideáját. Mivel sok, recepteket felíró 
egység kapacitása kimerülőfélben van, a háziorvostól is egyre inkább elvárt, hogy szerepet 
játsszanak a helyettesítő drogok közösségi alapú felírásában.  

Nemrégiben a Drogkoordinátor (vagy Drogcár) és helyettese (Alcár) kinevezésével a 
drogpolitikát kifejezetten széles alapokra helyezték.(31) ’Egy egészséges és önbizalommal 

                                                 
(30) 1994 közepi becslés.  
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rendelkező, a droghasználat által okozott ártalmaktól egyre szabadabb társadalom’ 
megteremtését célzó politika a közegészségügyi fókuszból négy terület felölelése felé 
szélesedett ki: 

• fiatalok; 

• közösségek; 

• kezelés; és 

• elérhetőség. 

 

Az Egyesült Királyság monitorozó rendszerének áttekintése 
A kezelést kereső droghasználók számának meghatározására régebben csak a Függők Indexe 
ált rendelkezésre. Ez a lista azokra volt korlátozva, akik bizonyos opiátoktól vagy kokaintól 
függtek, és akiket orvos megvizsgált. A Függők Indexénél több drogot és több szolgáltatót 
magába foglaló, szélesebb körű adatbázis kialakítása vált szükségessé. Az Egészségügyi 
Minisztérium észrevette az igényt egy olyan rendszer bevezetése iránt, amely a drogpolitika 
és szolgáltatások tervezői számára megengedi, hogy hatékonyan válaszoljanak a 
droghasználat változó trendjeire és hogy biztosítsa az szükségleteknek megfelelő 
szolgáltatások fejlesztését. 1982-ben az ACMD helyi drogcsapatok felállítását javasolta, 
amelyek regionális és nemzeti szinten is összevethető formátumban gyűjtenek olyan 
információkat, amiből teljesebb kép nyerhető. 1984-ben az Egészségügyi és 
Társadalombiztosítási Minisztérium kiadott egy körlevelet (HC(84)14), amelyben a 
droghasználat helyi prevalenciájának felmérésére és helyzetjelentés készítésére kéri fel a 
nemzeti egészségszolgáltatót. 1986-ban a Manchesteri Egyetem Kábítószerügyi Kutató 
Egysége (DMRU) kidolgozott egy droghasználati adatbázist (DMD). 1989-ben az 
Egészségügyi Minisztérium azzal bízta meg a DRMU-t, hogy az adatbázis a régiók 
igényeihez igazítsa. 

Mára minden angol egészségügyi régióban, Man szigetén, Skóciában és Wales-ben is felállt a 
DMD. A nemzeti hálózatot az Egészségügyi Minisztérium mellett a DMRU koordinálja. 

 

A megvalósítás szintje 

 

Résztvevő központok 
Az alábbi központok jelentenek rendszeresen: 

• Orvosi rendelők, melyeket a nemzeti egészségügyi szolgáltató támogat; 

• Közösségi alapú drogügyi szolgáltatók, bejegyzettek; 

• Közösségi alapú drogügyi szolgáltatók, nem bejegyzettek; 

• Drogfüggőségi Egységek, bentfekvésesek; 

• Drogfüggőségi Egységek, ambulánsak; 

• Rezidens rehabilitációs szolgáltatók; és 

                                                                                                                                                         
(31 )Ld. UK Government (1998) Tackling drugs to build a better Britain: The government’s 10-year strategy for 
tackling drug misuse, London: The Stationary Office 
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• kórházi drogklinikák. 

 

Az alábbi intézmények jelentenek bizonyos körzetekben: 

• Rendőrségi orvosok; 

• Kórházak bentfekvéses és ambuláns intézményei; 

• Nappali ellátók; 

• Nemzeti egészségügyi szolgálat pszichiátriai osztályai; 

• Baleseti és sürgősségi osztályok; 

• Bentfekvéses és ambuláns magánintézmények; 

• Pártfogó felügyelők; 

• Börtönök orvosi szolgálatai; és 

• Tűcsere programok. 

 

Résztvevők száma 

Legalább 600 (számuk valószínűleg közelebb van a 700-hoz) különböző központ jelent a 
DMD-nek (1995-ös adat). Ez a szám nem tartalmazza a háziorvosokat, mert az egyéni 
háziorvosok nem szerepelnek külön központként. 

 

A monitorozó rendszer lefedettsége 

Anglia mind a nyolc régiójának minden Kerületi Egészségügyi hatósága, valamint Skócia és 
Wales. 

 

Kezelések/kezelési epizódok definíciója 

Akkor készül jelentés az egyénekről a DMD számára, amikor a szolgáltatónál 
drogproblémával (pszichikai, szociális, pszichopedagógia vagy jogi) új epizódra jelentkeznek. 
Ez vagy az első jelentkezést vagy a legalább hat hónap eltelte utáni újrajelentkezést takarja. 
Az új epizódokat mindenképpen jelentik, függetlenül attól, hogy sor kerül-e kezelésre vagy 
sem. Azokról a személyekről, akik alkoholt használnak elsődleges szerként, nem készül 
jelentés. 

 

Kettős számolás megelőzése vagy ellenőrzése 

A több mint egy központ által ismert személyek többszörös számolása elkerülése érdekében a 
DMD a kliensek nevének kezdőbetűit, születési idejét és nemét használja, mint egyedi kódot. 
Ezáltal (bizalmassági tényezőket is beszámítva) a rendszer pontos becslést tud adni a helyi és 
regionális szinten kezelésre jelentkező droghasználó egyének számáról. 
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2. A megvalósítás szintje 
 

A TDI Protokoll megvalósítása 
 

Megvalósítás kezelés-monitorozó rendszerekkel rendelkező országokban 
A TDI Protokoll adatainak alkalmazása a nemzeti kezelés-monitorozó rendszerekben az 
EMCDDA többrétű támogatását igényli. 

Országos szinten általában jelentős hajlandóság mutatkozik a megfelelő európai standardokat 
követő rendszerek iránt. Ha a TDI Protokollt, mint olyat az EMCDAA definiálja, központi 
elemei listájának alkalmazása a nemzeti rendszerekben időt és elkötelezettséget 
(adminisztratív és helyi) igényel, de technikai szinten nem jár sok problémával. Az elemek 
közül többet már a nemzeti rendszer is képes szolgáltatni és a szükséges változtatásokat a 
rutinszerű ellenőrzési eljárás alatt lehet eszközölni. Az EMCDDA-nek világosan állást kell 
foglalnia az európai standardok bevezetésének fontossága mellett, mert a nemzeti 
rendszerekről tipikusan olyan szakértői csoportok hoznak döntést, amelyek igénylik a 
változás szükségességéről való meggyőzést. 

A megvalósítási szakaszban nagyon hasznos lehet egy, az EMCDAA részéről kiállított 
hivatalos levél, amely a kezelési indikátor iránti érdekeltségét mutatja, valamint az EMCDAA 
és a rendszereket működtető nemzeti szervezetek közti valamiféle szerződés. Szükség van 
ezen kívül az illetékes képviselő nemzeti támogatására is az EMCDDA Igazgatótanácsában.  

 

Megvalósítás új rendszert kialakító országokban 
Nem minden EU tagországban van drog kezelési-monitorozó rendszer. Az ilyen eszközt 
fejlesztő tagországok számára a TDI egy minimum indulási standard kell, hogy legyen, amely 
rendkívül hasznos lesz a rendszer fejlesztési fázisában. Nemzeti szinten további részleteket, 
kategóriákat és mutatókat lehet adni a TDI központi listájához. Az ebben a projektben 
résztvevő nemzeti szakértők és az általuk képviselt rendszerek elő fogják segíteni a nemzeti 
rendszerek más országokban való megvalósítását. 

 

Megvalósítás Közép- és Kelet- Európában 
A közép- és kelet-európai országok (CEEC) különleges helyzetben vannak. Egyes országok 
már gyűjtenek kezelési adatokat és a TDI Protokoll alapján viszonylag gyorsan képesek 
lesznek adatot szállítani. Más országok éppen most kezdenek ilyen típusú rendszereket 
felállítani, vagy éppen más politikai területekre összpontosítják erőfeszítéseiket. Az 1998-as 
Cardiffi csúcs határozata szerint a CEEC-ok számára különösen fontos lesz a TDI standardok 
mihamarabbi követése.  

 

 

A TDI Protokoll megvalósulási szintjének áttekintése 
Ebben a kontextusban a ’megvalósítás szintje’ mindig a TDI központi elemek által 
meghatározott elérhetőségére vonatkozik. A nemzeti szintű adatgyűjtés azonban a TDI 
elemeknél többet kell, hogy tartalmazzon, hiszen az elemek e csoportja csak egy nagyon 
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alapvető standard, így nemzeti célokra nem enged elégséges betekintést a droghasználó 
populációról. 

A standard protokoll végrehajtására vonatkozó tereppróba eredményei(32) azt mutatják, hogy 
a TDI Protokoll központi elemeinek nagy része elérhető volt a 15 EU tagállamban, még ha 
egyes esetekben a TDI kategóriákhoz való adaptálásuk fejlesztést is igényelt. Más esetekben a 
szükséges információ csak részben állt rendelkezésre. Mindazonáltal a nemzeti szakértők 
általában a probléma megoldása érdekében hozott tervekről és konkrét lépésekről, vagy a 
nemzeti monitorozó rendszernek – a TDI Protokoll követelményei teljesítése érdekében 
esedékes – jövőbeni revíziójáról számoltak be. Néhány ország már a TDI központi 
elemcsoport szerint változtatta meg monitorozó rendszerét, de mivel a tereppróba 
referenciaidőszaka 1997 volt, ezek a fejlesztések nem mindig jelennek meg a következő 
táblázatokban. Ahol lehetséges volt, magyarázó észrevételekkel egészítettük ki az alábbi 4. 
számú táblázatot. 

Egy nagyobb kivételt kell tennünk a 15. ’már kezelésben részesülők’ elem  esetében. Ez az 
elem a szakértők 1998-as lisszaboni találkozása után került bevezetésre, és pillanatnyilag csak 
részlegesen áll rendelkezésre. Még azokban az országokban is, ahol a helyettesítő kezelésben 
részesülő kliensek számára vonatkozóan legalább valamennyi információ elérhető, a legtöbb 
esetben ezek az adatok csak a metadonos kezelésre vonatkoznak, így nem adnak lehetőséget a 
helyettesítő kezelés egészébe betekintést nyerni. Jelenleg egyetlen ország sem képes a 
helyettesítő kezelésekről kimerítő információval szolgálni. Azok az országok, amelyek a 
helyettesítő kezelésről adatokat szolgáltattak, főként kiválasztott csoportokról, regionális 
információkról adtak jelentést, vagy nem jelentették, hogy ezek a kliensek reprezentatívak-e 
vagy sem a drogproblémával kezelt összes kliens vonatkozásában. Például Finnország adott 
valamennyi információt 36 kliensről, akik metadont kapnak helyettesítő drogként, de mivel a 
helyettesítő kezelésre vonatkozó információk csak ezekre a kliensekre nézve álltak 
rendelkezésre, ezt az adatot nem lehetett használni a Finnországban drogproblémával kezelt 
összes személy becslésére.  

 

Lefedett kezelőhelyek 
Míg a nemzeti információval rendelkező 12 tagállam majdnem mindegyikének van adata 
ambuláns szolgáltatóktól, csak kevesek fedik le a bentfekvéses kezelőhelyeket is. Jóval 
kevesebb adat áll rendelkezésre az egyéb kezelőhelyekről. Csak Belgium francia közössége és 
Anglia adatai tartalmaztak háziorvosoktól adatokat. Az alacsonyküszöbű szolgáltatóktól és 
börtönegységekből származó adatok szintén ritkák. 

A közös standardok gyors bevezetésének első célpontja Európában az ambuláns kezelési 
egységektől származó adatok gyűjtése kell, hogy legyen. Ez epidemiológiai szempontból is 
ésszerű, hiszen ezek az egységek általában több droghasználót érnek el és közelebb állnak a 
droghasználó populációhoz, mint a bentfekvéses intézmények, vagy akár a házorvosok. A 
bentfekvéses kezelőhelyek bevonása a következő lépés lehet. 

Sajnos a háziorvosok és az alacsonyküszöbű szolgáltatók – amelyekről azt gondolnánk, hogy 
még közelebb állnak a ’normál’ droghasználóhoz –, a kezelést monitorozó nemzeti rendszerek 
csak kis részében jelennek meg. A monitorozásnak e területének fejlesztése is szükséges lesz, 
hogy a jövőben teljesebb képet kapjuk a helyzetről. 

 

                                                 
(32 )CT.98.EP.10 EMCDDA projekt 
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4. Táblázat A TDI Protokoll központi elemeinek (core item) általános rendelkezésre állása az EU Tagállamokban 

 TDI Protokoll központi elemei A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK 

1. A kezelőhely típusa  xx x x x x x x x x  x  x x 

2. A kezelés dátuma – hónap Nincs külön nyilvántartva 

3. A kezelés dátuma – év Nincs külön nyilvántartva 

4. Korábbi kezelés (valaha)  xx xx xx xx xx x xx x xx  xx  x  

5. A beutalás eredete  xx  xx xx x xx xx xx (a)    xx x 

6. Nem  x x x x x x x x (b)  x  x x 

7. A kezelésbe kerülés életkor  x x x x x x x x x  x  x x 

8. Születési év Nincs külön nyilvántartva 

9. Lakhatás (kivel él együtt)  xx x (x) 
(c) 

 xx xx xx x x    xx x 

10. Lakhatási körülmények  xx xx xx  xx xx xx x x    x (x) 
(d) 

11. Állampolgárság  xx xx xx  xx x xx x x  xx  xx  

12. Munkaerőpiaci helyzet   xx xx xx x xx x xx xx x  xx  xx x 

13. Legmagasabb iskolai végzettség  xx xx xx  xx xx xx xx x  xx  xx  

14. Elsődlegesen használt drog  x x x x x x x x x  x  x x 
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 TDI Protokoll központi elemei A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK 

15. Részesül-e már helyettesítő 
kezelésben 

 (x) 
(d) 

 (x) 
(d) 

 (x) 
(e) 

(x) 
(d) 

 (x) 
(d) 

      

16. A droghasználat szokásos módja 
(elsődleges drogra vonatkozóan) 

 x x x   x x x (x) 
(f) 

 xx  xx xx 

17. A droghasználat gyakorisága 
(elsődleges drogra vonatkozóan) 

 x x x   x x x (x) 
(g) 

   x x 

18. Életkor az elsődleges drog első 
használatakor  

 x x x  (h) x x x (x) 
(i) 

 x  (j) x 

19. Egyéb (=másodlagosan) jelenleg 
használt drog  

 x x x  x x x x (x) 
(k) 

 x  x x 

20. Valaha/jelenleg (elmúlt 30 nap) 
injekciós szerhasználat 

 xx  xx xx x x x xx (x) 
(l) 

 xx  xx x 

Megjegyzések: 

(a) Az orientációra vonatkozó adat csak a regisztrált kezelés után. 

(b) Életkor/nem felbontás csak az átlagéletkor szerint. 

(c) A finn adatgyűjtés több indikátort és kategóriát használ, ami jelentősen megnehezíti az adatok átkódolását. 

(d) Részben rendelkezésre álló információ. 

(e) Jelenleg már nyilvántartásba kerül az adat, de a jelentésbe még nem került bele.  

(f) Az adat megerősítése szükséges. 

(g) Mivel szinte valamennyi, a drog-kezelő helyeken megforduló kliens naponta használja az elsődleges drogot, így a korábbi tapasztalatok tükrében a RELIS protokoll 
került adaptálásra. A jelenleg protokoll alapján: 1/nap (7%); 2-4/nap (51%); 4-nél többször/nap (33%); és gyakrabban, mint hetente (9%). Változás nem tervezett, mivel 
megfelelőbb kategorizáció nem áll rendelkezésre. 
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(h) A problémás használat kezdetének életkora. 

(i) Eltérő életkori kategóriák kerülnek alkalmazásra (10-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-25, 26-33, >33). A RELIS adat-feldolgozó rendszer átalakítása szükséges a TDI 
elvárásoknak való megfelelés érdekében. 

(j) A használat kezdete, illetve az első használat életkora nem kerül regisztrálásra a LADIS rendszerben. A LADIS tétel tartalma a „az elsődleges probléma időtartamának 
hossza” összefüggésben a LADIS egy másik pontjával: „az elsőként kezelésbe kerülés életkora”. 

(k) Az elsődlegesen, másodlagosan és harmadlagosan preferált drogok külön kerülnek nyilvántartásba. A RELIS software módosítása megoldható a kombinációs jellemzők 
megismerése érdekében.  

(l) Az adat jóváhagyása szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 



 50

Az adatok rendelkezésre állása tételenként 
 

Az alábbi táblázatok áttekintést adnak a TDI Protokoll központi elemeinek elérhetőségéről a nemzeti 
rendszerekben, 1997-ben. Az itt bemutatott összes, 1997-es adat a standard protokoll végrehajtásának 
tereppróbája eredményéből származik. ’X’ azt jelenti, hogy az adott információ közvetlenül vagy 
számítások segítségével rendelkezésre állt a nemzeti rendszerben. Egyes esetekben az évek azt jelzik, 
hogy az információ a jövőben lesz elérhető. 

Az alábbi táblázatokat különböző okoknál fogva bizonyos országokra nem lehetett kitölteni.  

A Belgiumra vonatkozó információk három különböző monitorozó rendszerből származnak, így az 
adatok rendelkezésre állása soha nem nemzeti szintű elérhetőséget jelent.  

A táblázatokat 1998-as adatok fogják kiegészíteni a 2000-re tervezett következő kiadásban.  

 

 

1. Kezelőhely típusa 

Ahol adatgyűjtés történik, ott a kezelőhely típusára vonatkozó információ automatikusan elérhető (l. a 
3. fejezetet alább). 

 

 

2. A kezelés dátuma – hónap 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

A kezelés 
dátuma – 
hónap 

1997 nincs külön regisztrálva 

Az adat 
minősége (a) 

1998  3    3 3 3  3    3  

Megjegyzés: 

(a) 1=gyenge, 2=átlagos, 3=kitűnő, 4=nem ismert 

 

 

3. A kezelés dátuma – év 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

A kezelés 
dátuma – év 

1997 nincs külön regisztrálva 

Az adat 
minősége (a) 

1998  3    3 3 3  3    3  
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4. Kezelték-e korábban bármikor 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

Soha 1997 

1998 

 x x x x x x x x x  x  x  

Kezelték 
korábban 

1997 

1998 

 x x x x x x x x x  x  x  

Nem ismert 1997 

1998 

 x x x x x  x  x  x    

Az adat 
minősége 

  2    3 3 3 3 3    3  

 

 

5. A beutalás eredete 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L(a) P E S NL(b) UK

magától jött 1997 

1998 

 x  x x x x x x     x x 

család/barátok 
küldték 

1997 

1998 

 x  x x x x x x     x x 

egyéb drog-
kezelőhely küldte 

1997 

1998 

 x  x x x x x x     x x 

háziorvos 1997 

1998 

 x  x x x x x x     x x 

kórház / egyéb 
egészségügyi 
intézmény 

1997 

1998 

 x  x x x x x x     x (c) 

szociális 
szolgáltató 

1997 

1998 

 x  x x x x x x     x (c) 

bíróság / pártfogó 
felügyelő / 
rendőrség 

1997 

1998 

 x  x x x x x x     x x 

egyéb 1997  x  x x x x x x     x x 
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5. A beutalás eredete 
1998 

Nem ismert 1997 

1998 

 x  x x  x x x     x x 

Az adat minősége   2    3 3  2 2-3    3 2 

Megjegyzések: 
(a) A regisztrált kezelést követő továbbírányításról van adat, de a kérdésre vonatkozóan nincs. 

(b) A „háziorvos” kategória nincs külön nyilvántartva a LADIS rendszerben. 

(c) A „kórház / egyéb egészségügyi intézmény”, illetve a „szociális szolgáltató” kategóriák nem 
különíthetők el; együttesen az „egyéb” kategóriába tartoznak. 

 

 

6. Nem 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

Férfi 1997 

1998 

 x x x  x x x x x  x    

Nő 1997 

1998 

 x x x  x x x x x  x    

Nem ismert 1997 

1998 

 x  x    x    x    

Az adat 
minősége 

  3    3 3  3 3    3 3 

 

 

7. Életkor a kezelésbe kerüléskor 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

Kezelésbe 
kerülés 
életkora 

1997 

1998 

 x x x x x x x x x  x  x x 

Az adat 
minősége 

  3    3 2  3 3    3 3 
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8. Születési év 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

Kezelésbe 
kerülés 
életkora 

 

1998 

 

a kísérleti kutatásban nem lett külön regisztrálva 

Az adat 
minősége 

  3    3 3   1    3 3 

 

 

9. Lakhatás (kivel él együtt) 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK 

egyedül 1997 

1998 

 x x   x x x x x    x x 

szülőkkel 1997 

1998 

 x    x x x x x    x x 

egyedül 
gyermekével 

1997 

1998 

 x x   x (a) x x x(b)    x x(c) 

(csak) partnerével  1997 

1998 

 x x   x x x x x    x x 

partnerével és 
gyerekkel 

1997 

1998 

 x x   x x (d) x x(b)    x (c) 

barátokkal 1997 

1998 

 x x   x x x x x     (c) 

egyéb 1997 

1998 

 x    x x x x x    x x 

Nem ismert 1997 

1998 

 x x   x x x      x x 

Az adat minősége   2    2 3  2 3    3 3 

Megjegyzések: 
(a) Az „egyedül gyermekével” kategória nem létezik a görög protokollban, így az „egyéb” 
kategóriában kerül kódolásra. 

(b) Nincs információ arra vonatkozóan, hogy gyermekeivel él-e, csak arra, hogy hány gyermeke van. 
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(c) Az „egyedül gyermekével” kategória önállóan nem jelenik meg, csak az „egyedül” kategóriába 
besorolva. A „partnerével és gyerek(ek)kel” kategóra a „partnerrel” kategóriába van besorolva, míg a 
„barátokkal” kategória az „egyéb” kategóriába kerül. 

(d) A „partnerével és gyerek(ek)kel” kategória önállóan nem kerül jelölésre. 

 

 

10. Lakhatási körülmények 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL(a) IRL I L P E S NL(b) UK

biztos lakhatás 1997 

1998 

 x x   x x x x x    x  

bizonytalan 
lakhatás 

1997 

1998 

 x x   x x x x x    x  

intézetben 
(börtön, klinika) 

1997 

1998 

 x x   x x x x x      

Nem ismert 1997 

1998 

 x x   x x x      x  

Az adat minősége   2    3   2 3    3 2 

Megjegyzések: 
(a) A kérdés az előző kértéssel („Lakhatás (kivel él együtt)”) kombinálva jelent meg. Ez 1999-ben 
meg lett változtatva. 

(b) A LADIS rendszer nem gyüjtött a lakhatási körülmények stabilitására vonatkozó adatot, így 
megközelítő megoldásként a „Saját lakás”, „Bérelt lakás” és „Szülői otthonban lakik” kategóriák 
alapján történt a „Biztos lakhatás” TDI kategória kialakítása. 

 

 

11. Állampolgárság 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

az adott ország 
állampolgára 

1997 

1998 

 x x x  x x x x x  x  x  

uniós állampolgár 1997 

1998 

 x x x  x x x x x  x  x  

nem uniós 
állampolgár 

1997 

1998 

 x x x  x x x x x  x  x  
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11. Állampolgárság 

Nem ismert 1997 

1998 

 x x x  x  x    x  x  

Az adat minősége   2    1 3   3    3  

 

 

12. Munkaerőpiaci helyzete 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL(a) UK

állandó 
munkahely 

1997 

1998 

 x x x x x x x x x  x  x x 

tanuló 1997 

1998 

 x x x x x x x x x  x  x (b) 

gazdaságilag 
inaktív (c) 

1997 

1998 

 x x x x x x x x x  x  x (b) 

munkanélküli 1997 

1998 

 x x x x x x x x x  x  x x 

egyéb 1997 

1998 

 x x x x x x x x x  x  x x 

Nem ismert 1997 

1998 

 x x x  x x x x   x  x x 

Az adat minősége   1-
2 

   2 2  2 3    3 3 

Megjegyzések: 
(a) A LSDIS „A bevétel forrása” változójának különböző kategóriái kerültek alkalmazásra: az 
„állandó munkahely” TDI kategóriához a LADIS „jövedelem/kis vállalkozás stb.” kategóriája került 
felhasználásra, a „gazdaságilag inaktív” TDI kategóriához a „Nyugdíj” és a „Nincs saját bevétele” 
LADIS kategóriák lettek használva, míg a LADIS „Szociális támogatást kap” kategóriája a TDI 
„Munkanélküli” kategóriájánál volt alkalmazható. 

(b) A „Tanuló” és a „Gazdaságilag inaktív” kategóriákat nem lehetett azonosítani, ezek az „Egyéb” 
kategóriában szerepelnek. 

(c) A „Gazdaságilag inaktív” kategória 1997-ben nem létezett, de 1999-re meg lett változtatva. 
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13. Legmagasabb iskolai végzettség 

Kategóriák Év A B DK FIN 
(a) 

F D EL IRL 
(b) 

I L 
(c) 

P E S NL UK

soha nem járt 
iskolába / nincs 
általános iskolai 
végzettsége 

1997 

1998 

 x x x  x x x x x  x  x  

alapfokú 
végzettség 

1997 

1998 

 x x x  x x x x x  x  x  

középfokú 
végzettség 

1997 

1998 

 x x x  x x x x x  x  x (b) 

felsőfokú 
végzettség 

1997 

1998 

 x x x  x x x x   x  x  

Nem ismert 1997 

1998 

 x x x  x x x x   x  x  

Az adat minősége   2-
3 

   2 2   2    3  

Megjegyzések: 
(a) A „Nem ismert” kategória elképzelhető, hogy tartalmaz az 1 és 2 kategóriába sorolandó eseteket, 
mivel a finn adatgyűjtő rendszerben létezik egy „Egyéb” kategória is, amely néhány olyan speciális 
képzési formát foglal magába, ahol esetlegesen az általános iskolai végzettsége meg van a 
személynek. Mindazonáltal, olyan pontossággal nem lehet ezt meghatározni, ami lehetővé tenné e két 
kategória szétválasztását. 

(b) A „Nem ismert” kategória egyaránt magába foglalja azokat a személyeket, akik végzettségéről 
nincs információ és azokat, akik aktuálisan részt veznek valamilyen oktatásban. Az információ inkább 
az elért, mintsem a befejezett oktatási szintre vonatkozik. 

(c) A RELIS protokoll egyaránt tartalmaz információt a „Megkezdett iskolára” és a „Befejezett 
iskolára” vonatkozóan. A „soha nem járt iskolába / nincs általános iskolai végzettsége” kategória 
azokat a személyeket tartalmazza, akik elkezdték az általános iskolát, de még annak befejezése előtt, 
speciális oktatási intézménybe lettek áthelyezve, mivel képességeik nem érték el az általános 
iskolában megkívánt szintet. 

 

 

14. Elsődleges drog 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK 

opiátok 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x x   x  x x 
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14. Elsődleges drog 

Heroin 1997 

1998 

 x x   x x x x   x  x x 

Metadon 1997 

1998 

 x x   x  x x   x  x x 

Egyéb opiátok 1997 

1998 

 x x   x x x x   x  x x 

Kokain 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x x   x  x x 

Kokain 1997 

1998 

 x x   x  x x   x  x x 

Crack 1997 

1998 

     x  x x   x  x x 

Stimulánsok 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x x   x  x x 

Amfetaminok 1997 

1998 

 x x     x x   x  x x 

MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

1997 

1998 

 x     x x x   x   x 

Egyéb 
stimulánsok 

1997 

1998 

 x    x  x    x  x x 

Altatók és 
nyugtatók 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x x   x  x x 

Barbiturátok 1997 

1998 

 x      x x   x  x x 

Benzodiazepinek 1997 

1998 

 x x    x x x   x  x x 

Egyéb 1997 

1998 

 x      x    x  x x 

Hallucinogének 1997  x x   x x x x   x  x x 
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14. Elsődleges drog 
1998 

LSD 1997 

1998 

 x x    x x x   x  x x 

Egyéb 1997 

1998 

           x  x x 

Inhalánsok 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x    x  x x 

Kannabisz 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x x   x  x x 

Egyéb anyagok 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x x   x   x 

Az adat minősége   2    3 3   3    3  

 

 

15. Részesül-e már helyettesítő kezelésben (a) 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK 

Heroin           Igen 1997 

1998 

               

Nem 1997 

1998 

        x       

Nem ismert 1997 

1998 

               

Metadon        Igen 1997 

1998 

 x       x       

Nem 1997 

1998 

 x       x       

Nem ismert 1997 

1998 

 x       x       

Egyéb            Igen 
opiát 

1997 

1998 

        x       
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15. Részesül-e már helyettesítő kezelésben (a) 
Nem 1997 

1998 

               

Nem ismert 1997 

1998 

               

Egyéb            Igen 
anyag 

1997 

1998 

               

Nem 1997 

1998 

        x       

Nem ismert 1997 

1998 

               

Az adat minősége   2    1 3       3 2 

Megjegyzés: 
(a) A 15. tétel, „Részesül-e jelenleg helyettesítő kezelésben” az 1997-es és 1998-as protokoll szerint 
nem került megkérdezésre. 

 

 

16. A droghasználat szokásos módja (elsődleges drogra vonatkozóan) 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

injektálás 1997 

1998 

 x x    x x  x  x  x x 

szívás / inhalálás 1997 

1998 

 x x    x x  x  x  x x 

evés / ivás  1997 

1998 

 x x    x x  x  x  x x 

szippantás 1997 

1998 

 x x    x x  x  x  x x 

egyéb 1997 

1998 

 x     x     x  x x 

Nem ismert 1997 

1998 

 x x    x   x  x  x x 
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16. A droghasználat szokásos módja (elsődleges drogra vonatkozóan) 
Az adat minősége   2    1 3  2 3    3 2 

 

 

17. A droghasználat gyakorisága (elsődleges drogra vonatkozóan) 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

elmúlt hónapban 
nem használta / 
alkalmilag 
használta 

1997 

1998 

 x x    x x      x x 

heti egy 
alkalommal vagy 
ritkábban 

1997 

1998 

 x x    x x      x x 

hetente 2-6 napon 1997 

1998 

 x x    x x      x x 

naponta 1997 

1998 

 x x    x x      x x 

Nem ismert 1997 

1998 

 x x    x       x 

x 

x 

x 

Az adat minősége   1     3  2 2-
3 

   3 2 

 

 

18. Életkor az elsődleges drog első használatakor 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK

az első használat 
életkora 

1997 

1998 

 x x    x x    x   x 

Az adat minősége   1-
2 

    3  2 2     3 

 

 

19. Egyéb (=másodlagosan) jelenleg használt drog 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L P E S NL UK 

opiátok 1997  x x   x x x    x   x 
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19. Egyéb (=másodlagosan) jelenleg használt drog 
(összesen) 1998 

Heroin 1997 

1998 

 x x    x x x   x  x x 

Metadon 1997 

1998 

 x x     x x   x  x x 

Egyéb opiátok 1997 

1998 

 x x     x x   x  x x 

Kokain 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x  x    x   x 

Kokain 1997 

1998 

 x x     x x   x  x x 

Crack 1997 

1998 

       x    x  x x 

Stimulánsok 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x  x    x   x 

Amfetaminok 1997 

1998 

 x x     x x   x  x x 

MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

1997 

1998 

 x      x    x   x 

Egyéb 
stimulánsok 

1997 

1998 

       x    x  x x 

Altatók és 
nyugtatók 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x    x   x 

Barbiturátok 1997 

1998 

 x      x x   x  x x 

Benzodiazepinek 1997 

1998 

 x x     x x   x  x x 

Egyéb 1997 

1998 

       x    x  x x 
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19. Egyéb (=másodlagosan) jelenleg használt drog 

Hallucinogének 1997 

1998 

 x x   x  x    x   x 

LSD 1997 

1998 

 x x     x x   x  x x 

Egyéb 1997 

1998 

           x   x 

Inhalánsok 
(összesen) 

1997 

1998 

  x   x  x    x   x 

Kannabisz 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x x x x   x  x x 

Egyéb anyagok 
(összesen) 

1997 

1998 

 x x   x  x    x   x 

Az adat minősége   2    3 3   3    3 2 

 

 

20. Valaha/jelenleg (elmúlt 30 nap) injekciós szerhasználat 

Kategóriák Év A B DK FIN F D EL IRL I L(a) P E S NL UK

valaha injektált, 
de jelenleg nem 

1997 

1998 

 x   x x x x x   x  x x 

jelenleg injektál 1997 

1998 

 x   x x x x x   x  x x 

soha nem 
injektált 

1997 

1998 

 x   x x x x x   x  x x 

Nem ismert 1997 

1998 

 x   x    x   x  x 

x 

x 

x 

Az adat minősége   2    2 3   2    3 2 

Megjegyzés: 
(a) 1998-ra vonatkozóan van rendelkezésre álló adat. 
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A további releváns tételek „kívánság listája” 
 

Az egyes szakértők a következő tételeket vetették fel, mint a TDI Protokoll központi elemeinek 
listáját kiegészítő, lehetséges további szempontokat. A felvetések további nemzeti kutatási 
szempontból lehetnek érdekesek, illetve nemzeti célok mentén kerülhetnek kidolgozásra. 

 

Kezeléssel kapcsolatoselemek 
• a kezelés típusa 

• az egészségügyi szolgáltatás típusa 

• a szolgáltatásban dolgozók jellemzői 

• a kínált kezelési mód típusa (fenntartó metadon kezelés, egyéb drogokkal történő kezelés, 
tanácsadás) 

 

További epidemiológiai információ 
• régió típusa 

• lakhelyre vonatkozó kód 

• lakhely 

• bevitel módja (másodlagosan használt drogra vonatkozóan) 

• az első használat életkora (másodlagosan használt drogra vonatkozóan) 

• első intravénás használat életkora 

• aktuális polidrog szerhasználat 

• egészségügyi problémák 

• a nem halálos kimenetelű túladagolások száma 

• a specializált bennfekvéses kezelőhelyekbe történt felvételek száma 

• HIV státusz 

• hepatitisz B/C státusz 

• a bevételek elsődleges forrása (kereset, szociális támogatás, rokonok, egyéb források beleértve 
az illegális forrásokat is) 

• jogi helyzet 

 

Általános információ 
• a kliens együttműködése (nagyon jó, jó, közepes, gyenge) 

• a kliens megértősége (nagyon jó, jó, közepes, gyenge) 

• kezelték-e korábban ugyanezen a kezelőhelyen 
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3. A TDI Protokoll központi elemeinek részletes elemzése 
 

 

Általános észrevételek 
 

Ez a fejezet a standard protokoll végrehajtásának tereppróbája során gyűjtött elemek elérhetőségét írja 
le, és az adatok használati és elemzési módjára ad példákat. 

Az adatok általában valódi esetekről szólnak, azaz a ’nem ismert’ kategóriába tartozó eseteket az 
elemzés nem tartalmazza. Bizonyos helyeken a hiányzó eseteket külön regisztrálták. 

Az alábbi táblázatok az országok által jelentett összes esetet tartalmazzák, a ’nem ismert’ kategóriát 
beleértve. Mindazonáltal bizonyos esetekben nem világos, hogy a ’nem ismert’ kategória alatt jelentett 
kliensek valóban nem ismertek, vagy csak nincsenek róluk adatok. Ezt a jövőben tisztázni kell. Ezen 
felül néhány táblázat egyáltalán nem tartalmazta a ’nem ismert’ kategóriát, ami problémákat okozott. 

A ’<1’ százalékértékek 0,0% és 0,5% közötti valódi százalékértékeket jelentenek. 

A legtöbb esetben a grafikonok és a táblázatok csak egyes kiválasztott főbb drogok kategóriáira 
vonatkoznak. Ennek az az oka, hogy hatalmas mennyiségű adat gyűlt össze, amit lehetetlen volt 
minden szempontból elemezni. Figyelembe véve azt, hogy e projekt célja, hogy képet adjon a 
következő években elkészítendő dokumentumokról, a kiválasztott ábrák és adatok elégségesnek 
tűnnek. Az ábrákat és a táblázatokat általában úgy tervezték, hogy azok ’Európai perspektívát’ 
nyújtsanak, azaz az összes országból származó adatot egy ábrába vonták össze. Egy ’európai’ 
projektben nem lenne értelme egyedi nemzeti adatokat bemutatni, hiszen a nemzeti szakértők 
valószínűleg jobban ismerik saját országuk helyzetét, mint egy kívülálló adatgyűjtő. Az európai 
adatgyűjtés és elemzés új horizontokat nyit meg és új, vagy más típusú betekintésre ad lehetőséget. 
Egyedi országos profilok azokban az esetekben készültek, ahol az értelmes vagy szükséges volt.  

 

5. Táblázat A drogok fő- és alkategóriái 

Főkategória Alkategóriák 

1. Opiátok (összes) 11 heroin 

12 metadon 

13 egyéb opiátok 

2. Kokain (összes) 21 kokain 

22 crack 

3. stimulánsok (összes) 31 amfetamin 

32 MDMA és egyéb amfetamin származékok 

33 egyéb stimulánsok 

4. Altatók és nyugtatók (összes) 41 barbiturátok 

42 benzodizepinek 
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Főkategória Alkategóriák 
43 egyéb 

5. Hallucinogének 51 LSD 

52 egyéb 

6. Inhalánsok  

7. Kannabisz (összes)  

8. Egyéb anyagok (összes)  

 

Az 5. sz. táblázat megmutatja, hogy egyes főbb kategóriák alá milyen típusú drogok tartoznak. Ha 
’opiát’ adatokról tesznek jelentést, akkor az mindig magába foglalja a heroint, a metadont és más 
opiátokat, mint fő drogokat. Bizonyos esetekben ez félrevezető lehet, ezért ahol szükséges, további 
információk is megjelennek. 

A projekt fő célja az volt, hogy áttekintést adjon a TDI Protokoll végrehajtásának jelenlegi helyzetéről 
a 15 EU tagállamban. Ez a fejezet javaslatokat is tartalmaz, és példákat mutat arra, hogyan kellene a 
jövőben az európai szintű adatgyűjtésnek kinéznie.  

Egyes elemekről szóló tudományos értekezések, illetve bizonyos eredmények magyarázatát a fejezet 
nem tartalmazza.  

A tereppróba kontextusában a TDI központi elemek listáján meghatározott standardok szerint gyűjtött 
adatoknak az alábbi feltételeket volt fontos teljesíteniük: 

• Közös elemzést lehessen végezni belőlük; 

• Elég információt nyújtsanak a drogproblémával kezelt, és a nemzeti monitorozó rendszer által 
regisztrált kliensek jellemzői összehasonlításához; 

• Információt nyújtsanak a TDI protokoll nemzeti szintű végrehajtásáról; és  

• Mind európai, mind nemzeti szinten áttekintést adjanak a fejlesztési szükségletekről. 

Mindent egybevetve az eredmények kielégítők, még akkor is, ha bizonyos elemek végrehajtása csak 
most kezdődött el, vagy még tart. Meglepő volt látni, hogy mennyi minden történt mióta 1998-ban a 
szakértői ülés jóváhagyta a központi elemek listáját. Több ország eszközölt változtatásokat és vette 
figyelembe a TDI Protokoll követelményeit. 

Ha egy bizonyos ország magyarázó észrevételek nélkül nem szerepel egyes elemek elemzésében, az 
általában azért van, mert nem érkezett arra vonatkozó információ az adott országból. 

 

 

Kezelőhelyek típusai 
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A lenti 6. sz. táblázat a nemzeti adatforrások összetételére vonatkozó információkat összesíti(1) és 
hiteles betekintést nyújt a különböző országok monitorozó rendszerébe. 

• A monitorozó rendszerek közti egyik különbség a rendszernek jelentést tevő bentfekvéses és 
ambuláns kezelőhelyek aránya között van, ami az adatok ezen kritériumok szerinti 
elkülönítésének szükségességét nyomatékosítja. 

• Hasznos lenne a monitorozó rendszer által országszerte lefedett esetek arányának becsült 
értékét mutató további oszlopot tenni a táblázathoz. 

• Szintén hasznos lenne egy olyan oszlop, mely megadná az országban található különböző 
típusú kezelőhelyek számát. Ahol pedig ez az adat nem adható meg, ott megfelelő becslések 
(magyarázattal) is elégségesek lennének. 

 

6. Táblázat A nemzeti adatforrások összetétele 

Ország Lefedettség 

I/N (a) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-
helyek 

száma (b) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-helyek 
aránya (%) (c) 

esetekre 
vonatkozó 
lefedettség 

aránya  
(%) (d) 

Belgium (Brüsszel)     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 10 100 74 

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 7 100 26 

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka     

4. háziorvosi szolgálat (Y) 1 (háziorvosok hálózata) 

5- kezelőhely a börtönben (Y) 1 (háziorvosok hálózata) 

Belgium (Francia Közösség)     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 23 ? 53 

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 7 ? 37 

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka Y 2 ? 5 

4. háziorvosi szolgálat Y 3 ? 5 

5- kezelőhely a börtönben Y 1 ? <1 

Belgium (Flamand Közösség)     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 83 80 82 

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 10 10 18 

                                                 
1 A táblázatban található összes adatot 1999 nyarán szolgáltatták. 
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Ország Lefedettség 

I/N (a) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-
helyek 

száma (b) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-helyek 
aránya (%) (c) 

esetekre 
vonatkozó 
lefedettség 

aránya  
(%) (d) 

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka N    

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben N    

Dánia     

1. ambuláns kezelőhelyek  ? 100  

2. bennfekvéses kezelőhelyek     

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka     

4. háziorvosi szolgálat     

5- kezelőhely a börtönben     

Anglia     

1. ambuláns kezelőhelyek Y    

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y    

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka Y    

4. háziorvosi szolgálat Y    

5- kezelőhely a börtönben N    

Finnország     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 37 34 75 

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 24 52 22 

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka N    

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben Y 4 17 3 

Franciaország     

1. ambuláns kezelőhelyek Y   

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 
256 
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Ország Lefedettség 

I/N (a) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-
helyek 

száma (b) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-helyek 
aránya (%) (c) 

esetekre 
vonatkozó 
lefedettség 

aránya  
(%) (d) 

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka N    

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben Y 15   

Németország (SEDOS, bennfekvéses 
adatok) 

    

1. ambuláns kezelőhelyek N  36 100 

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 22 6-8 100 

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka N    

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben N    

Németország (EBIS, ambuláns adatok)     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 455 36 100 

2. bennfekvéses kezelőhelyek N    

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka (Y)    

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben N    

Görögország     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 2 29  

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 7 64  

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka     

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben     

Írország     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 42 78 74 
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Ország Lefedettség 

I/N (a) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-
helyek 

száma (b) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-helyek 
aránya (%) (c) 

esetekre 
vonatkozó 
lefedettség 

aránya  
(%) (d) 

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 10 19 23 

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka Y 2 4 4 

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben N    

Olaszország     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 50 10 88 

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 19 1 6 

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka N    

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben Y 5 2 6 

Luxemburg     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 4 100  

2. bennfekvéses kezelőhelyek Y 2 100  

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka Y 1 50  

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben N    

Hollandia     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 110 95 95 

2. bennfekvéses kezelőhelyek     

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka     

4. háziorvosi szolgálat     

5- kezelőhely a börtönben     

Portugália     

1. ambuláns kezelőhelyek     
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Ország Lefedettség 

I/N (a) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-
helyek 

száma (b) 

Adatot 
szolgáltató 

kezelő-helyek 
aránya (%) (c) 

esetekre 
vonatkozó 
lefedettség 

aránya  
(%) (d) 

2. bennfekvéses kezelőhelyek     

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka     

4. háziorvosi szolgálat     

5- kezelőhely a börtönben     

Spanyolország     

1. ambuláns kezelőhelyek Y 435 85 94,2 

2. bennfekvéses kezelőhelyek N    

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka N    

4. háziorvosi szolgálat N    

5- kezelőhely a börtönben Y 30 20 5,8 

Svédország     

1. ambuláns kezelőhelyek     

2. bennfekvéses kezelőhelyek     

3. alacsony küszöbű / drop-in / utcai munka     

4. háziorvosi szolgálat     

5- kezelőhely a börtönben     

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzi, hogy nincs rendelkezésre álló adat. 

? = nem ismert 

(a) Szolgáltatnak a kezelőhelyek az egyes kategóriákban adatokat a monitorozó rendszer számára? 

(b) Valamennyi kategóriára vonatkozóan azon kezelőhelyek száma, amelyek szolgáltatnak adatot a monitorozó 
rendszer felé. 

(c) A kezelőhelyek (az adott országra vonatkozóan valamennyi) egyes típusain belül azon kezelőhelyek becsült 
aránya, amelyeket a monitorozó rendszer lefedi. 

(d) A monitorozó rendszer felé jelentett esetek/kezelési epizódok aránya az egyes kezelőhely típusok szerint. 
Ezen számok összege 100%-ot kell, hogy kitegyen. 
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Észrevételek 

• Belgiumban az adatokat még mindig a négy regionális monitorozó rendszer (Brüsszeli régió, 
Flamand Közösség, Francia Közösség és a Németajkú Közösség) gyűjti. Az elemzés időpontjáig 
ugyan nem lehetett országos szinten adatokat számolni, de 1999-től a kezelési szükségletről 
folyamatosan szolgáltatnak országos adatokat. 

• Finnországban a kezelési adatok gyűjtése a kezelőhelyek önkéntes részvételén alapszik. Az 
elemzésben nem szereplő kezeléseket nem lehet megbecsülni, mert nem ismert az összes kezelés 
száma. Az elérhető adatok 1998-ban egy 7,5 hónapos időszakot fed le a résztvevő egységek nagy 
részében, bár bizonyos esetekben csak 2,5 hónap lefedett. Mindezen felül az adatgyűjtésbe néhány 
olyan kliens is bekerült, akik számára az alkohol a fő drog, de ezen kliensek mindegyikét illegális 
droghasználattal kapcsolatos súlyos problémák miatt is kezelték. Ez eredményezi a droggal 
kapcsolatos információkat összesítő táblázatokban az ’egyéb anyagok’ kategóriában az esetek 
magas arányát, és sajnos ezekre a személyekre vonatkozóan nem rendelkeznek további 
információval a használt drog típusáról. 

• Franciaországban még nincs működő monitorozó rendszer. A francia információk a Novemberi 
Felmérésen alapszanak, ami a kezelőegységek kb. 95%-át és kb. 15 000 droghasználót (beleértve 
1350 droghasználót a börtönökben) lefedő specializált kezelőhelyek évenként ismétlődő 
felmérése. Sajnálatos módon a bentfekvéses és az ambuláns kezelőhelyeket nem lehet 
megkülönböztetni. 

• Mivel a bentfekvéses és az ambuláns központokban kezelt kliensek bizonyos jellemzői 
nagymértékben eltérnek (pl. életkor szerinti megoszlás), úgy döntöttünk, hogy a német adatokat 
két részre bontjuk. Mindazonáltal a német adatok nem tartalmazzák a háziorvosoktól és a 
börtönökből származó adatokat. Az alacsonyküszöbű szolgáltatóktól vagy az utcai egységektől 
származó információkat az ambuláns monitorozó rendszer tartalmazhatja, de nem lehet őket külön 
elemezni. A tereppróbára használt bentlakásos adatok a SEDOS rendszernek csak mintái. 

• Írországban az Egészségügyi Kutatótanács Droghasználat Kutató Osztálya megvalósíthatósági 
tanulmányt készített a háziorvosok és a börtönök monitorozó rendszerbe való bevonásának 
lehetőségéről és – amennyiben megvalósíthatóságát jóváhagyják –bevonásuk végrehajtásáról. 

• Olaszországban jelenleg nem létezik a droghasználók kezelését monitorozó rendszer, de a nemzeti 
szakértők és a politikusok már elkezdték megvitatni az európai követelményeknek megfelelő 
megoldás fejlesztését. Az 1999-es próbatanulmányhoz két regionális monitorozó rendszer adatait 
használták. Az adatok közti inkonzisztencia, illetve az üres cellák általában a regionális (eset) 
meghatározások vagy a kategóriák közti különbségek eredményei. 

• A holland adatok nem fednek le egy bentfekvéses intézményt sem, de majdnem az összes 
hollandiai ambuláns kezelőhely adatait tartalmazzák. Csak náhány ambuláns központ nincs a 
rendszerben, de feltételezhető, hogy az ezekben megjelenő kliensek is regisztrálva vannak a 
LADIS nevű holland monitorozó rendszerben, jelentést nem tevő kezelőhelyeken kívüli 
kapcsolataik következtében. A kettős számolást kiküszöbölték. Az adatok 6407 egyedi, a TDI 
Protokollban meghatározott kritériumoknak megfelelő kliensre vonatkoznak. Ez a LADIS-ban 
1997-ben regisztrált egyedi droghasználók durván 25%-át jelenti. 

• Portugáliában egy nagyobb kezelési szervezeten belül kezdték meg egy kezelés-monitorozó 
rendszer működtetését. A központok, páciensek, stb lefedettségéről további információk még nem 
állnak rendelkezésre.  

• Spanyolországban nem ismert a központok pontos száma, így a ’lefedett egységek %-a’ adat csak 
egy becslés. 
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• 1997-ig Svédországban csak nemzeti aggregált statisztikai adatok álltak rendelkezésre a 
bentlfekvéses ellátóhelyeken, egészségügyi klinikákon történt detoxikfikációról és a bentlakásos 
központokban történt kezelésekről. Ez utóbbi a szerhasználók számára a helyi szociális szolgáltató 
hivatalok által nyújtott szolgáltatások kevesebb, mint egyharmadát jelenti. Jelenleg az ellátás és a 
kezelés legnagyobb része ambulánsan zajlik. 1998 óta Svédországban közvetlenül a helyi 
szolgáltatóktól gyűjtik az adatokat annak érdekében, hogy teljes képet kapjanak a különböző 
ellátási formákban részesülő kliensekről. Sajnos ezeket az adatokat nem lehet a használt szerek 
típusa szerint lebontani, mert a szolgáltatók adatbázisában ezt nem, csak a kliens nemét és 
korcsoportját rögzítik. 1999-ben azonban Svédországban is felavattak egy rendszeres (éves) 
adatgyűjtő rendszert, mely minden, a Nemzeti Egészségügyi és Jóléti Tanács Szociális 
Szolgáltatások Főosztálya által ismert, szerhasználók számára létrejött specializált kezelőhelytől 
gyűjt adatot. A tervek szerint ebből a regiszterből fogják kiválasztani azokat az egységeket, 
amelyekben a droghasználók aránya magas, annak érdekében, hogy elkezdjék kiépíteni a TDI 
Protokoll folyamatos jelentési rendszerét. 

• Az Egyesült Királyságban különálló monitorozó rendszer működik Angliában, Skóciában és 
Wales-ben. Bár a különböző rendszerek nagyon hasonlóak, nem találtak módot arra, hogy az egész 
Egyesült Királyságra vonatkozóan adjanak adatokat (kivéve Észak-Írországot, ahol még egyáltalán 
nincs monitorozó rendszer). A rendelkezésre álló idő szűkössége következtében a próbatanulmány 
során csak angliai adatokat használtak. Az angol adatok nem fedik le a teljes 12 hónapos 
időszakot, mert a droghasználatról szóló adatokat hathavonta gyűjtik. A megadott információk az 
1997. áprilistól szeptemberig tartó időszakra vonatkoznak.  

 

 

Korábbi kezelések 
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Ország korábban nem 
kezelt (%) 

korábban kezelt 
(%) 

nem ismert 
(%) 

fő 

Belgium (Brüsszel) 34 30 36 1544

Belgium (CCAD) 11 33 56 1681

Belgium (VAD) (a) 85 15 0 2105

Dánia 25 71 4 4583

Finnország (b) 36 60 5 2765

Franciaország 36 61 4 15078

Németország (EBIS) 39 61 0 11570

Németország (SEDOS) 14 83 3 1775

Görögország 60 40 0 570

Írország 31 65 4 4910

Olaszország (c) 57 43 0 6059

Luxemburg 4 91 5 

Hollandia 45 55  6407

Spanyolország 36 62 2 52440

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) Korábban részesült már kezelésben ugyanazon a kezelőhelyen, ugyanazzal a problémával; csak ambuláns 
központok.  

(b)N (hiányzik)=97; a ’Nem ismert’ kategória a ’nem ismert’ válaszokat tartalmazza; ’N(hiányzik)’ a teljesen 
hiányzó válaszokat tartalmazza. 

(c)Részben korlátozott struktúra, mivel nem lehet megkülönböztetni a prevalencia és az incidencia eseteit. 

 

Észrevételek 
Amennyiben nem áll rendelkezésre kiegészítő információ a kettős számolás ellenőrzéséről vagy a 
kezelési epizódok definíciójáról az adatok mellett, nem sokat lehet tudni az első vagy a további 
kezelések regisztrációjáról. Ezt az elemet nagyon közelről érinti a kettős számolás problémája, ami 
jópár országban megoldatlan maradt. Vannak országok, ahol a kettős számolás csak a kezelőhelyek 
szintjén ellenőrzött, ami csak arra enged következtetni, hogy egy bizonyos személyt kezeltek-e már 
előzőleg ugyanabban a központban, ugyanazzal a problémával. Más országokban regionális vagy 
nemzeti szinten is ellenőrzött a kettős számolás. 
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A beutalás eredete 
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egyéb orvos (%)

más drog-kezelő-
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magától vagy család
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Ország magától 
vagy 

család 
küldi (%) 

más 
drog-

kezelő-
helyről 

(%) 

házi-
orvos / 

korház / 
egyéb 
orvos 
(%) 

szociális 
szolgál-
tató (%) 

bíróság / 
pártfogó 
felügyelő 

(%) 

egyéb 
(%) 

nem 
ismert 

(%) 

fő 

Belgium 
(Brüsszel) 

41 13 16 4 15 5 7 1544

Belgium 
(CCAD) 

58 5 11 4 10 5 5 1681

Belgium 
(VAD) (a) 

25 18 16 5 24 11 2560

Anglia (b) 47 6 21 5 10 10 21996

Finnország (c) 59 12 9 5 1 13 1 2785

Franciaország 61 8 12 5 10 2 2 15035
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Ország magától 
vagy 

család 
küldi (%) 

más 
drog-

kezelő-
helyről 

(%) 

házi-
orvos / 

korház / 
egyéb 
orvos 
(%) 

szociális 
szolgál-
tató (%) 

bíróság / 
pártfogó 
felügyelő 

(%) 

egyéb 
(%) 

nem 
ismert 

(%) 

fő 

Németország 
(EBIS) (d) 

48 7 20 11 7 6 56352

Németország 
(SEDOS) 

3 83 3 2 4 5 1724

Görögország 86 2 6 1 1 3 1 570

Írország 51 13 14 4 11 4 2 4910

Olaszország 69 9 3 1 7 11 1 6059

Luxemburg   

Hollandia (e) 52 9 10 2 22 4 2 6407

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) A ’magától’ vagy ’család küldi’ kategóriák nem szeparálhatók. 

(b)A ’Kórház/egyéb orvos’ és a ’szociális szolgáltató’ kategóriák adatait nem lehetett egyénileg azonosítani, 
ezért az ’egyéb’ kategóriában szerepelnek. 

(c)N (hiányzik)=77; mivel a ’szociális szolgáltató’ kategória, mint a beutalás eredete csak gyermekvédelmi 
szociális szolgáltatókat jelent. Egyéb szociális szolgáltatók az ’egyéb’ kategóriában jelennek meg, mert a finn 
adatgyűjtő kategóriák egyike (’egyéb szociális és egészségügyi ellátó szolgáltatások’) nem teszi lehetővé a 
szociális és egészségügyi szolgáltatók közti megkülönböztetést. 

(d)Az adatok olyan kliensekre is vonatkoznak, akiknek alkoholizmus, patológiás szerencsejáték, étkezési 
rendellenességek, stb a fő diagnózisa.  

(e)A ’háziorvos’ kategória a LADIS-ban nem jelenik meg külön. 

 

 

Észrevételek 
A két német monitorozó rendszerből származó adatok közti extrém különbség azt mutatja, hogy a 
kezelőhely típusa jelentős hatással van ennek az elemnek az eredményeire. Feltételezhető, hogy a 
helyzet más országokban sem tér el nagyon a némettől, és ez azt erősíti meg, hogy nics értelme a 
bentlfekvéses és az ambuláns helyekre vonatkozó információk összevonásának.  

Az elem egyes alkategóriái néhány országban nem állnak rendelkezésre, de ez nem jelent komolyabb 
problémát, mivel egyes kategóriákat összevontak az elemzéshez.  

Angliában és Finnországban problematikusnak tűnik a ’szociális szolgáltató’ kategória használata, de 
a probléma kezeléséről kaptunk információt (ld. lábjegyzetek). 
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Életkor szerinti megoszlás (2) 
 

 

Életkor 

B 
(a) 
% 

B 
(b) 
% 

B 
(c) 
% 

D (d) 
% 

D 
(e) 
% 

DK 
 

% 

E 
 

% 

El 
 

% 

EN 
 

% 

F 
 

% 

FIN 
 

% 

I  
(f) 
% 

IRL
 

% 

L 
 

% 

NL 
 

% 

<15 <1 1 2 1 <1 <1 <1 <1 1 <1 1 <1 1 <1 <1

15-19 2 11 26 13 4 4 5 9 13 4 20 4 26 3 9

20-24 18 25 23 26 28 16 19 17 27 17 28 20 34 12 18

25-29 30 31 17 24 33 19 30 26 27 29 21 27 19 27 24

30-34 28 17 11 14 16 20 26 25 18 28 13 26 12 31 20

35-39 14 8 8 14 16 17 13 13 8 14 7 17 5 23 15

40-44 4 3 6 3 1 15 4 5 4 5 6 4 2 4 8

45-49 1 1 4 3 1 7 1 2 2 2 3 1 1 3

50-54 <1 1 2 1 <1 1 <1 1 1 <1 <1 <1 <1 1

55-59 <1 <1 2 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

60-64 <1 <1  <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

>=65  <1   <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

összesen 
(fő) 

1544 1534 2973 11626 1331 4580 52185 570 21996 15063 2844 6059 4910  6407 

nem 
ismert 

81      255    18 
(g) 

 24   

x  (FFi)  27,0 25,8 28,3  32,0 29,7 29,6   27,3 29,8 24,7 28,8  

x  (Nő)  28,4 30,9 29,1  32,0 28,8 27,2   24,5 29,4 23,3 27,3  

x  (∑)  26,4 27,2 28,7  32,0 29,3 29,3   26,6 29,6 24,4 28,5  

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) A z életkor szerinti megoszlás >=60-ig tart. 

(b)CCAD (Francia Közösség) 

(c)VAD (Flamand Közösség); életkor szerinti megoszlás >=55-ig tart. 

(d)EBIS (ambuláns); életkor szerinti megoszlás >=60-ig tart; különböző életkor kategóriákat használ (30-39, 
40-49, 50-59) 

                                                 
2 A férfiakra és nőkre vonatkozó adatok együttesen kerültek feldolgozásra. 
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(e)SEDOS (bentfekvéses); életkor szerinti megoszlás >=60-ig tart; különböző életkor kategóriákat használ (30-
39, 40-49, 50-59) 

(f)Az átlag életkort csak a Lazio régió adataiból számolták. 

(g) = N (hiányzó adat)=N (hiányzik). 

 
 

Életkor szerinti megoszlás (valamennyi ország)           Életkor szerinti megoszlás (klaszter 1) 
50% 50% 

 Belgium (Brüsszel) 
 

 Franciaország 

40% 40%  Görögország 
 

Olaszország 
30% 30% Hollandia 

 
Spanyolország 

20% 20% 
 
 

10% 10% 
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10 20 30 40 50 60  Kor 70 10 20 30 40 50 60 Kor  70 

 
 
 

Életkor szerinti megoszlás (klaszter 2)               Életkor szerinti megoszlás (klaszter 3)
 

 
50% Belgium (VAD) 50% Belgium (CCAD) 

 
Anglia Dánia 

40% 40% 
Finnország Németország (SEDOS) 

 
Németország (EBIS) Luxemburg 

30% 30% 
Írország 

 
20% 20% 

 
 

10% 10% 
 
 

0% 0% 
10 20 30 40 50 60 Kor 70 10 20 30 40 50 60  Kor 70  

 

 

Észrevételek 

Itt is hasznos lenne az adatok szétválasztása a különböző kezelőhelyek típusai szerint. Jelenleg a 
megadott átlagéletkor csak a kezelt droghasználó populációt tükrözi, de ezt az adatot a monitorozó 
rendszernek jelentő bentfekvéses és ambuláns kezelőhelyek aránya torzítja. Közismert tény, hogy az 
ambuláns központokban kezelt kliensek életkor szerinti megoszlása jelentősen különbözik a 
bentfekvéses helyeken kezeltekétől.  

Be lehet azonosítani nagyjából hasonló életkor szerinti megoszlást mutató országcsoportokat. Ennek a 
monitorozó rendszerben résztvevő bentfekvéses és ambuláns kezelőhelyek hasonló megoszlása lehet 
az oka. 
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A jövőben megoldandó probléma a korcsoportok meghatározásának különbözősége. A legtöbb 
esetben ez csak az utolsó korcsoportra vonatkozik, ami nem jelent nagy problémát. Egyes esetekben a 
csoportok rangsorolása is módosításra szorul.  

 

 

Lakhatás (kivel él együtt) 
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Ország 

egyedül vagy 
gyermekével 

 
(%) 

szülőkkel 
 
 

(%) 

partnerrel 
és/vagy 

gyerek(ek)kel 
(%) 

barátokkal 
vagy valaki 

mással  
(%) 

nem ismert 
 
 

(%) 

összesen 
 
 

fő 

Belgium (Brüsszel) 
(a) 

29 31 19 21 1544

Belgium (CCAD) 31 29 23 7 10 1681

Belgium (VAD) (b) 20 45 26 8 2731

Dánia (c) 55 19 16 10 4580

Anglia (d) 14 18 15 5 48 21996

Finnország (e)   
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Ország 

egyedül vagy 
gyermekével 

 
(%) 

szülőkkel 
 
 

(%) 

partnerrel 
és/vagy 

gyerek(ek)kel 
(%) 

barátokkal 
vagy valaki 

mással  
(%) 

nem ismert 
 
 

(%) 

összesen 
 
 

fő 

Németország 
(EBIS) (f) 

29 28 29 12 2 12600

Németország 
(SEDOS) 

35 24 22 17 3 1331

Görögország (g) 10 67 14 9 1 570

Írország (h) 6 62 18 9 5 4910

Olaszország (i) 28 45 23 4 2625

Luxemburg 47 27 6 20 

Hollandia (j) 41 19 22 10 8 6407

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) Az ’egyedül vagy gyermekével’ kategória magába foglalja a ’partnerrel és/vagy gyerek(ek)kel’ kategóriát is; 
az ’egyéb’ kategória az intézményekben élőket (pl. börtön) tartalmazza. 

(b)A ’szülőkkel’ kategória magába foglalja a más családoknál lakókat is; ’egyéb’ az intézményekben lakókat 
tartalmazza; a ’partnerrel (egyedül)’ és ’partnerrel és gyerek(ek)kel’ kategóriákat már az elsődleges adatoknál 
összevonták; ’barátokkal’ kategória nem áll rendelkezésre. 

(c)A ’szülőkkel’ és az ’egyéb’ kategóriák üresek. 

(d)A ’gyerekkel egyedül’ kategória adatait nem lehetett egyedileg azonosítani és így az ’egyedül’ kategóriában 
szerepelnek; a ’partnerrel és gyerek(ek)kel’ kategória adatait a ’partnerrel’ kategória tartalmazza; a ’barátokkal’ 
kategória az ’egyéb’ kategóriában van; az angol ’szülők és partner’ kategória szintén az ’egyéb’ kategóriába 
tartozik; az ismeretlen esetek magas száma félrevezető lehet az oszlopos diagrammban.  

(e)A finn kategóriák pontos megfeleltetése nem volt lehetséges és félrevezető értelmezéseket eredményezett 
volna.  

(f)A ’partnerrel és gyerek(ek)kel’ kategóriában a ’gyerek(ek)kel és egyéb’ kategória adatai szerepelnek. 

(g)A ’gyermekével vagy egyedül’ kategória nem létezik a görög protokollban, így az ’egyéb’ alatt szerepel. 

(h)Nem áll rendelkezésre különálló ’partnerrel és gyerek(ek)kel’ kategória. 

(i)A Lazio régió monitorozó rendszere nem fedi le ezt az elemet. 

(j)A LADIS-ban nem létezik a ’barátokkal’ kategória. 

 

Észrevételek 
Mint az a fenti lábjegyzetekből is kiderül, ez az elem, és a hozzá tartozó kategóriák jóval 
problémásabbak, mint más elemek. Ezen kategóriák részletes szétbontása majdnem minden országban 
változtatásokat és módosításokat igényel. 

Az erről az elemről készített jelentés módja a jelenlegi problémák egy részét megoldja, mivel az 
összevont kategóriák az enyhébb bizonytalanságokat eltüntetik. 
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Az elem kategóriáinak meghatározása elég világos volt, ami egyértelművé tette a nemzeti adatok TDI 
elemekhez való kapcsolását, főként, a ’Lakhatási körülmények’ kapcsolódó elemhez képest.  

 

 

Lakhatási körülmények 
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Ország 

biztos lakhatás
(%) 

bizonytalan 
lakhatás 

(%) 

intézetben  
 

(%) 

nem ismert  
 

(%) 

összesen 
 

fő 

Belgium (Brüsszel) (a) 57 6 21 16 1544

Belgium (CCAD) 79 4 11 6 1681

Dánia 64 29 3 4 4580

Finnország (b) 69 27 2 2 2828

Németország (EBIS) 81 4 12 3 12627

Németország (SEDOS) 71 6 18 6 1775

Görögország (c) 96 3 <1 1 570

Írország 91 3 1 5 4910
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Ország 

biztos lakhatás
(%) 

bizonytalan 
lakhatás 

(%) 

intézetben  
 

(%) 

nem ismert  
 

(%) 

összesen 
 

fő 

Olaszország (d) 77 19 4 2665

Luxemburg 86 10 4 

Hollandia (e) 59 26  15 6407

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) A ’barátokkal lakik’ kategóriát a ’biztos lakhatás’ kategória tartalmazza. 

(b)N (hiányzik)=34; ’A ’barátokkal lakik’ kategória a ’bizonytalan lakhatás’ kategóriában jelenik meg; más finn 
kategóriákat konvertáltak; a börtönök lakói nem jelennek meg az ’intézmények’ kategóriában, mert a finn 
útmutatások szerint a fogvatartottak börtönbe kerülésük előtti lakhatási körülményeiket adták meg.  

(c)A kérdést a ’lakhatás (kivel él együtt) kérdéssel összevonták. 

(d)Ezt az elemet nem fedi le Lazio régió monitorozó rendszere. 

(e)A LADIS nem tartja számon a lakhatás biztosságát, így helyettesítéssel a LADIS rendszer ’saját lakása van, 
vagy bérel egyet, vagy a szülői házban él’ kategóriáját alakították át a TDI ’biztos lakhatás’ kategóriájává; .a 
LADIS-ban nem szerepel az ’intézményekben’ TDI kategória; számos LADIS kategóriát, mint ’barangol, 
panziókban lakik, stb.’ a ’bizonytalan lakhatás’ TDI kategóriává alakítottak át.  

 

Észrevételek 
Ez az elem elég problémásnak tűnik, mert szinte semmit nem lehet arról tudni, hogy az országok 
hogyan párosítják adataikat a kategóriákhoz. 

Ami világos, hogy a TDI Protokollban megadott definíció nem elégséges az országok közti 
összehasonlíthatóság biztosításához. Például a ’barátokkal’ kategóriát két esetben két ellentétes 
értelemben használták.  A lakhatási körülményekre vonatkozó másik elemmel való összevonás, vagy a 
helyettesítő becslések alkalmazása azt mutatják, hogy ennek az elemnek a kategóriáit pontosabban 
kell meghatározni.  

A tágabb (felépített) kategóriák, mint a ’biztos lakhatás’ vagy ’bizonytalan lakhatás’ összehasonlítása 
esetén a nemzeti megfelelőségek átalakítási szabályainak definíciója rendkívüli fontossággal bír. 

 

 

Állampolgárság 
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az adott ország állampolgára  

 

 

 
 
Ország 

az adott ország 
állampolgára 

(%) 

EU tagország 
állampolgára 

(%) 

egyéb ország 
állampolgára 

(%) 

nem 
ismert  

(%) 

összesen 
 

fő 

Belgium (Brüsszel) 47 12 25 16 1544

Belgium (CCAD) 77 12 8 3 1681

Dánia 93 1 6 <1 4580

Finnország (a) 97 <1 2 1 2779

Németország (EBIS) 35 2 6 57 12627

Németország (SEDOS) 69 2 23 6 1775

Görögország 98 1 1 570

Írország 98 1 <1 1 4910

Olaszország 94 <1 6 6059

Luxemburg (b) 65 30 5 

Hollandia 88 2 7 4 6407

Spanyolország 83 <1 3 13 52440

Megjegyzések: 
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Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) N (hiányzó adat) = 83 

(b) a RELIS adatbázis különbséget tesz az őslakos Luxemburgiak és a betelepült állampolgárok között 
(az első oszlopban megadott érték a két csoport összege).  

A rutin eljárásban nem készül elkülönítés a nemi megoszlás szerint. 

 

Észrevételek 
 

Úgy tűnik az állampolgárság az egyik könnyen rendelkezésre álló elem. A TDI kategóriáknak való 
megfeleltetése nem látszik problematikusnak.  

 

 

Munkarőpiaci helyzete 
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Ország 

állandó 
munkahely

(%) 

tanuló 
 

(%) 

gazdaságilag 
inaktív  

(%) 

munkanélküli 
vagy egyéb 

(%) 

nem 
ismert  

(%) 

összesen 
 

fő 

Belgium (Brüsszel) (a) 8 28 64 1544

Belgium (CCAD) (b) 12 8 2 70 7 1681
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Ország 

állandó 
munkahely

(%) 

tanuló 
 

(%) 

gazdaságilag 
inaktív  

(%) 

munkanélküli 
vagy egyéb 

(%) 

nem 
ismert  

(%) 

összesen 
 

fő 

Belgium (VAD) (c) 40 24 33 3 2933

Dánia 7 1 27 61 4 4580

Anglia (d) 15 71 14 21996

Finnország (e) 9 17 6 64 4 2803

Franciaország (f) 17 5 24 54 14684

Németország (EBIS) (g) 57 8 3 29 3 11627

Németország (SEDOS) (h) 18 1 2 77 2 1775

Görögország (i) 38 4 57 1 570

Írország (j) 14 4 <1 78 3 4910

Olaszország (k) 32 1 11 50 5 6059

Luxemburg (l) 50 5 5 40 

Hollandia (m) 23 2 11 54 9 6407

Spanyolország (n) 25 2 3 61 8 52440

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) A ’tanuló’ és a ’gazdaságilag inaktív’ kategóriák nem állnak rendelkezésre; csak a fő jövedelemforrás 
regisztrált; a ’munkanélküli’ kategória ’soha nem dolgozott’-at jelent (10%) és az ’egyéb’ kategória alkalmi 
munkát (18%) takar. 

(b)17% ’egyéb’. 

(c)A ’gazdaságilag inaktív’ kategória magába foglalja a ’munkanélküli’-t. 

(d)A ’tanuló’ és a  ’gazdaságilag inaktív’ kategóriákat nem lehetett külön beazonosítani és az ’egyéb’ 
kategória alatt jelennek meg (5%) 

(e)N (hiányzik)=59; a ’gazdaságilag inaktív’ kategória nem tartalmazza az ’egyéb’ (4%) kategória 
alatt megjelenő rokkantakat. 

(f)18% ’egyéb’. 

(g)8% ’egyéb’. 

(h)9% ’egyéb’. 

(i)2% ’egyéb’.1997-ben nem létezett a ’gazdaságilag inaktív’ kategória, de ez 1999-re megváltozott. 

(j) 3% ’egyéb’. 

(k) 6% ’egyéb’. 
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(l) 12% ’egyéb’. 

(m) 5% ’egyéb’; a LADIS ’jövedelemforrás’ változójának különböző kategóriáit használták; az 
’állandó munkahely’ TDI kategóriaként a ’bevétel, vállalkozó, stb..’ LADIS kategóriát használták; a 
’gazdaságilag inaktív’ TDI kategóriához a ’nyugdíjas’ és a ’nincs személyi jövedelme’ LADIS 
kategóriákat használták; a ’segélyen’ LADIS kategóriát a ’munkanélküli’ TDI kategória helyett 
használták; a többi kategória illeszkedése magától értetődő volt.  

(n) 9% ’egyéb’. 

 

Észrevételek 
 

A ’munkaerőpiaci helyzet’ azon elemek közé tartozik, amely a definíciók és az iránymutatások 
tekintetében kisebb módosításokra szorulnak, ahhoz hogy a meghatározások és a munkaerőpiaci 
helyzet TDI kategóriájává váljon. 

Két ország használta a munkaerőpiaci helyzetre a ’fő jövedelemforrás’-t helyettesítő becslésként, mert 
ez az elem nem jelenik meg a nemzeti rendszerükben. 

Az ’egyéb’ kategóriában néhány százalékérték elég magas, ami azt jelenti, hogy jelentős számú eset 
nem volt világosan megfeleltethető a TDI kategóriáknak. Feltételezhetjük, hogy ez a kategória 
magába foglalja az ’alkalmi munká’-t, ami valahol a munkanélküli és az állandó munkahely között 
van. Itt is nagyon hasznos lenne tudni, hogy hogyan alakították át a nemzeti adatokat. 

A munkaerőpiaci helyzet az egyik olyan elem, mely jó például szolgál a kezelés-monitorozó 
rendszerekből származó adatok és más statisztikák kombinálhatóságára. Például ez az elem 
közvetlenül összehasonlítható az olyan általános statisztikákkal, mint például az ország 
populációjának munkanélküliségi mutatója. Ez pedig lehetővé teszi drogproblémával kezelt kliensek 
gazdasági és/vagy társadalmi státuszának összehasonlítását az általános lakosságéval.  

 

 

Legmagasabb iskolai végzettség 
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Ország 

soha nem járt 
iskolába / nem 
fejezte be az 

általános iskolát 
(%) 

általános 
iskola 

 
 

(%) 

középfokú 
végzettség

 
 

(%) 

felsőfokú 
végzettség 

 
 

(%) 

nem 
ismert 

 
 

(%) 

összesen 
 
 
 

fő 

Belgium (Brüsszel) 1 12 26 2 58 1544

Belgium (CCAD) 8 48 16 4 25 1681

Belgium (VAD) (a) 1 36 32 4 27 2953

Dánia 21 40 15 1 24 4580

Finnország (b) 6 60 18 1 15 2760

Németország (EBIS) (c) 13 49 21 1 17 13596

Németország (SEDOS) 16 58 23  3 1775

Görögország 2 67 25 5 1 570

Írország (d) <1 10 74 2 14 4818

Olaszország 4 23 64 3 6 6059

Luxemburg (e) 21 50 29  
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Ország 

soha nem járt 
iskolába / nem 
fejezte be az 

általános iskolát 
(%) 

általános 
iskola 

 
 

(%) 

középfokú 
végzettség

 
 

(%) 

felsőfokú 
végzettség 

 
 

(%) 

nem 
ismert 

 
 

(%) 

összesen 
 
 
 

fő 

Hollandia 14 41 20 5 19 6407

Spanyolország 12 38 40 2 8 52440

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) A ’nem ismert’ tartalmazza a fogyatékosok speciális iskoláit, félbehagyott iskolai programokat, részidős 
iskolákat, stb. 

(b)N (hiányzik)=102; a ’nem ismert’ kategória a legmagasabb iskolai végzettség esetében az 1. és 2. 
kategóriából is tartalmazhat eseteket, mert a finn adatgyűjtő rendszerben van egy ’egyéb’ (60 eset) 
kategória is, amely bizonyos, általános iskolai hátterű  képzési formákat tartalmaz; mindazonáltal nem 
lehet elég pontosan meghatározni ahhoz, hogy a két kategória szétválasztható legyen. 

(c)A ’legmagasabb iskolai végzettség’ kategória a többi adathoz képest különböző táblázatból 
származik. 

(d)A ’nem ismert’ kategória ismeretlen képzettségi szintű (n=457), és még képzésben levő (n= 202) 
személyeket tartalmaz; az összegyűjtött információ inkább az elért, mint a befejezett képzettségi 
szintre vonatkozik. 

(e)A RELIS protokoll az ’iskolai szintet megkezdte’, illetve ’iskolai szintet befejezte’ kategóriákra ad 
választ. A ’nem járt iskolába, vagy nem járt általános iskolába’ kategória azokat takarja, akik 
elkezdték az általános iskolát, és még a befejezése előtt speciális oktatási intézményekbe kerültek át, 
mert nem voltak képesek az általános iskolai követelményeknek eleget tenni.  

 

 

Észrevételek 

 

Az EU tagországok oktatási rendszere nagyon különböző. A nemzeti elemek TDI kategóriáknak való 
rendszertelen megfeleltetéséből adódó problémák elkerülése érdekében az Oktatás Nemzetközi 
Standard Osztályozásának (ISCED) használatát javasolták az átalakítás standardjaként. Ez az 
osztályozás a nemzetközileg elfogadott standardok példáját nyújtja, ami összehasonlítható 
osztályozást eredményez. Ahol lehetséges, hasonló nemzetközi standardokat kell találni vagy 
meghatározni más elemekre. 

Mindazonáltal maradtak bizonytalanságok a fogyatékosok speciális iskoláinak, vagy a szakképzés 
fejlesztéséhez szükséges kiegészítő tanulmányok osztályozása terén. Egy esetben a jelentett elem eltér 
a kérttől (’elért’ képzettségi szint a ’befejezett’ helyett), de mindaddig, amíg nincs jobb megoldás, az 
adat helyettesítő becslésként szolgálhat. 

 

 

Elsődlegesen használt szer (életkori megoszlás) 
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Ország Életkor összesen
 <15 15-

19 
20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

>= 
65 

 
fő 

Elsődleges drog: opiát (%)     

Belgium (Brüsszel) (a) 2 16 32 31 15 3 1 <1 <1   1108

Belgium (CCAD) <1 5 26 38 19 7 3 <1 <1   1001

Belgium (VAD) (a) 0 6 20 27 19 12 7 4 2 2  937

Dánia  2 12 19 20 19 18 9 1 <1 <1 <1 3204

Anglia <1 10 29 28 18 8 4 2 <1 <1 <1 <1 15680

Finnország <1 14 36 23 11 6 9 1 <1   585

Németország (EBIS) (b) <1 7 27 27 16 16 3 3 <1 <1 <1 7954

Németország (SEDOS) 
(b) 

<1 4 27 33 16 16 1 1 <1 <1 <1 1158

Görögország (c)  4 44 52    476

Írország <1 22 35 21 13 6 2 1 <1 <1 <1 3888

Olaszország <1 3 18 28 28 18 4 1 <1 <1 <1 <1 5272

Hollandia <1 2 12 25 24 21 11 4 1 <1 <1 <1 3132

Spanyolország <1 3 18 31 28 14 4 1 <1 <1 <1 <1 44201

Elsődleges drog: kannabisz (%)    

Belgium (Brüsszel) (a)  7 33 27 20 9 2 2    98

Belgium (CCAD) 7 39 27 13 8 3 1 1  1  197

Belgium (VAD) (a) 5 52 29 8 3 1 1 <1  <1  521

Dánia <1 18 35 21 14 6 4 1 <1   398

Anglia 4 30 25 19 12 6 2 1 1 <1 0 0 1934

Finnország 2 46 27 13 6 4 1 1    473

Németország (EBIS) (b) 2 40 30 13 6 6 1 1 <1 <1 <1 1976

Németország (SEDOS) 
(b) 

0 0 27 43 12 12 3 3 0 0 0 37
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Ország Életkor összesen
 <15 15-

19 
20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

>= 
65 

 
fő 

Görögország (c)  45 39 15    66

Írország 3 44 25 14 7 4 2    516

Olaszország 1 15 49 19 9 3 2 1    <1 320

Hollandia 1 23 28 22 12 7 3 2 1 <1 <1 1177

Spanyolország 2 31 31 16 12 6 2 1 <1 <1  <1 2208

Elsődleges drog: kokain (%)     

Belgium (Brüsszel) (a, d)      

Belgium (CCAD)  2 32 33 14 12 2 4 2   57

Belgium (VAD) (a)  13 24 25 22 9 3 2  2  169

Dánia  30 30 30 10    10

Anglia 1 10 22 27 23 12 4 2 1 <1 <1 0 925

Finnország   100    5

Németország (EBIS) (b) <1 5 23 31 18 18 3 3 <1 <1  830

Németország (SEDOS) 
(b) 

0 6 31 32 15 15 1 1 0 0 0 88

Görögország (c) nem megbízható, N=2 

Írország 0 24 43 19 10 2 0 2 0 0 0 0 42

Olaszország  7 18 32 8 17 10 4 2 1 1 257

Hollandia <1 5 22 29 20 13 6 2 1 <1 <1 <1 1387

Spanyolország <1 7 23 27 24 13 4 1 <1 <1 <1 4625

Elsődleges drog: stimulánsok (%)    

Belgium (Brüsszel) (a, d)  4 24 31 21 10 7 1 2   107

Belgium (CCAD) 4 35 39 14 6 2    51

Belgium (VAD) (a) 2 42 35 10 4 2 3 1 1 <1  479

Dánia  14 41 20 13 7 5    76

Anglia <1 18 27 25 17 7 4 2 <1 <1 <1 0 2230



 91

Ország Életkor összesen
 <15 15-

19 
20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

>= 
65 

 
fő 

Finnország 0 13 30 27 18 6 4 1 <1   <1 971

Németország (EBIS) (e)      

Németország (SEDOS) 
(e) 

     

Görögország (c) nem megbízható, N=1 

Írország 1 49 38 7 4 1 <1 0 0 0 0 0 298

Olaszország  13 56 11 5 11 2 2    55

Hollandia 2 37 28 13 9 5 3 2 1 <1  <1 324

Spanyolország 1 37 38 13 6 2 2 1  <1  <1 568

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) Eltérő életkori megoszlás (>=55-ig tart) 

(b) Eltérő életkori megoszlás (30-40; 40-50; 50-60; >=60) 

(c) Eltérő életkori megoszlás (<=19; 20-29; >=30) 

(d)A ’kokain’ és a ’stimulánsok’ nem megkülönböztethetők. 

(e)Nem számított. 

 

 

Észrevételek 
 

Mint ahogy az ’Életkor szerinti megoszlás’ részben, az életkori megoszlás szakaszai egyes 
országokban itt is eltérhetnek a TDI követelményektől. 

Az ábrákon csak az opiátok és a kannabisz jelennek meg elsődleges drogként. A kliensek e két 
csoportja a droghasználók típusainak prototípusaként szolgálhat. Mindazonáltal több másik drog-
altípusról is rendelkezésre áll információ. 

Az opiát-problémákkal kezelt drogfüggők alkotják a regisztrált kliensek másik legnagyobb csoportját. 
Más drogtípusok elemzése a minta kis mérete, és megbízható adatok hiánya miatt bonyolult lehet. 

Ehhez az elemzéshez kedvezőbbnek bizonyultak az egyedi ország-profilok. Ez tűnt a legjobb 
megoldásnak ahhoz, hogy áttekintést adjunk az EU tagállamok jelenlegi helyzetéről. Az adatok 
összevonása, vagy a különböző országok adatainak átlagolása információvesztéshez, és az adatok 
minőségének gyengüléséhez vezethetett volna. Másrészt viszont az ország-profilokat mutató ábrák 
alakja vagy magassága közti különbségek a monitorozó rendszernek jelentő kezelőhely típusok 
arányának különbözőségét mutatja. 
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A kezelt és regisztrált kliensek által elsődlegesen használt drog minden résztvevő országban 
rendelkezésre áll. Bizonyos országok kimaradásának oka az, hogy az adatokat kereszttáblázatokban 
gyűjtötték, ami azt eredményezhette, hogy az elsődleges drog ugyan rendelkezésre éllt, de a második 
elem bontása már nem (mint pl. Luxemburg esetében). 

A jövőben az adatok különböző lebontási módjai – például a bevitel módja, új versus régi esetek, stb. 
– válhatnak érdekessé. Mint ahogy az életkor szerinti megoszlást bemutató előző táblázatok esetében, 
egy ’nem ismert’ kategóriát itt is alkalmazni kellene.  

 

 

Elsődlegesen használt drog (országonkénti megoszlás) 
 

 
 

Belgium (Brüsszel) Belgium (CCAD) Belgium (VAD) 
 

 
100% 100% 100% 

78% 
75% 75% 68% 75% 

 
50% 50% 50% 

 
24% 21% 

25% 25% 13% 25% 14% 
7% 7% 4% 3% 5% 

0% 0% 0% 
Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz 

  
 

 

Drog % N  Drog % N Drog % N 
Opiátok 78 1204  Opiátok 68 1091 Opiátok 24 501

Kokain (a)   Kokain 4 61 Kokain 5 96

Stimulánsok 7 111  Stimulánsok 3 52 Stimulánsok 14 287

Altatók/nyugtatók 7 110  Altatók/nyugtatók 7 114 Altatók/nyugtatók 5 95

Hallucinogének 1 9  Hallucinogének <1 2 Hallucinogének 5 106

Inhalánsok <1 1  Inhalánsok <1 5 Inhalánsok 1 13

Kannabisz 7 103  Kannabisz 13 213 Kannabisz 21 451

Egyéb <1 6  Egyéb 5 73 Egyéb 26 556

Összesen 100 1544  Összesen 100 1611 Összesen 100 2105
(a) a stimuláns kategóriával 
összevonva 
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Dánia Anglia Finnország 

 

 
100% 100% 100% 
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50% 50% 50% 36% 

 
22% 

25% 25% 25% 18% 
9% 10% 9% 

1% 2% 4% <1% 
0% 0% 0% 

Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz 
 
  
 

 

Drog % N  Drog (a) % N Drog (a) % N 
Opiátok 70 3211  Opiátok 71 15680 Opiátok 22 573

Kokain 1 25  Kokain  4 925 Kokain <1 5

Stimulánsok 2 76  Stimulánsok 10 2230 Stimulánsok 36 962

Altatók/nyugtatók 1 54  Altatók/nyugtatók 3 647 Altatók/nyugtatók 4 112

Hallucinogének <1 4  Hallucinogének <1 49 Hallucinogének <1 7

Inhalánsok <1 2  Inhalánsok 1 148 Inhalánsok <1 4

Kannabisz 9 398  Kannabisz 9 1934 Kannabisz 18 466

Egyéb 18 810  Egyéb 2 383 Egyéb 20 528

Összesen 100 4580  Összesen 100 21996 Összesen 100 2657

 (a) 77 drogmentes személy és 38 
polidrog használó az „Egyéb” 
kategóriába került 

(a) N (hiányzó adat) = 205; az 
„Egyéb” kategória magába 
foglalja az alkoholt, mint 
elsődleges droghasználatot is 

 

 
Franciaország Németország (EBIS) Németország (SEDOS) 

 

 
100% 100% 100% 90% 

80% 

75% 75% 68% 75% 

 
50% 50% 50% 

 
25% 12% 25% 17% 25% 

3% 1% 7% 7% 3% 
0% 0% 0% 

Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz 
  
 

 

Drog % N  Drog % N Drog % N 

Opiátok 80 10909  Opiátok 68 7954 Opiátok 90 1158
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Drog % N  Drog % N Drog % N 
Kokain 3 462  Kokain  7 830 Kokain 7 89

Stimulánsok 1 177  Stimulánsok (a) Stimulánsok (a) 

Altatók/nyugtatók 3 349  Altatók/nyugtatók 6 655 Altatók/nyugtatók 1 8

Hallucinogének 0 54  Hallucinogének 2 211 Hallucinogének 0 0

Inhalánsok 0 42  Inhalánsok 0 0 Inhalánsok 0 0

Kannabisz 12 1601  Kannabisz 17 1977 Kannabisz 3 37

Egyéb 1 112  Egyéb (a) Egyéb (a) 

Összesen 100 13706  Összesen 100 11627 Összesen 100 1292

 (a) nem került kiszámításra (a) nem került kiszámításra 

 

 

 
Görögország Írország Olaszország 

 
100% 

85% 100% 100% 87% 
80% 

75% 75% 75% 
 

50% 50% 50% 
 

25% 12% 25% 25% 
11% 

1% 6% 5% 1% 5% 
0% 0% 0% 

Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz 
  
 

Drog % N  Drog % N Drog % N 
Opiátok 85 476  Opiátok 80 3905 Opiátok 87 5272

Kokain (a)   Kokain  1 42 Kokain 5 292

Stimulánsok (a)   Stimulánsok (a) 6 299 Stimulánsok (a) 1 50

Altatók/nyugtatók 3 16  Altatók/nyugtatók 2 75 Altatók/nyugtatók 1 82

Hallucinogének (a)   Hallucinogének 1 26 Hallucinogének <1 2

Inhalánsok (a)   Inhalánsok 1 27 Inhalánsok <1 1

Kannabisz 12 66  Kannabisz 11 518 Kannabisz 5 319

Egyéb (a)   Egyéb (a) <1 2 Egyéb (a) <1 30

Összesen 100 558  Összesen 100 4894 Összesen 100 6048
(a) az adatok nem megbízhatók   
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Luxemburg  Hollandia Spanyolország 
 

 
100% 100% 100% 

80% 85% 

75% 75% 75% 
 

49% 
50% 50% 50% 

 
22% 

25% 11% 25% 18% 25% 
2% 4% 5% 9% 

1% 4% 
0% 0% 0% 

Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz 
  
 

 

Drog (a) % N  Drog % N Drog % N 
Opiátok 80   Opiátok 49 3131 Opiátok 85 44523

Kokain 11   Kokain  22 1387 Kokain 9 4647

Stimulánsok 2   Stimulánsok 5 324 Stimulánsok 1 584

Altatók/nyugtatók 1   Altatók/nyugtatók 3 207 Altatók/nyugtatók 1 263

Hallucinogének 0   Hallucinogének 3 179 Hallucinogének <1 85

Inhalánsok 0   Inhalánsok <1 2 Inhalánsok <1 16

Kannabisz 4   Kannabisz 18 1177 Kannabisz 4 2214

Egyéb 1   Egyéb 0 0 Egyéb <1 108

Összesen 100   Összesen 100 6407 Összesen 100 52440
(a) a RELIS adatbázis az „első, 
második és harmadik preferált 
drogról” nyújt információt, 
valamint ezek használatának 
intravénás és nem-intravánás 
használatáról 
üres cella: nincs rendelkezésre álló 
adat 

  

 

 

Észrevételek 

 

Ezek az adatok áttekintést nyújtanak a nemzeti monitorozó rendszerben regisztrált kliensek által 
használt elsődleges drogok megoszlásáról. Bizonyos drogok esetében a regisztrált kliensek száma 
nagyon alacsony. Az opiátok, a kokain és a kannabisz az összes kliens több, mint 90%-át teszi ki. Az 
opiát és kannabisz használók magas száma további bontások évagy részletesebb elemzések 
bevezetését igényelheti. 

Egyes kivételektől eltekintve (pl. Finnország, ahol a stimuláns használók aránya nagyon magas) az 
adatok nagyon hasonlóak és arra ösztönözhetik a kutatókat, hogy az egyes drogokat (mint a 
kannabisz) részletesebben elemezzék. További észrevételekhez ld. az ’Elsődleges drog (életkor 
szerinti megoszlás’ részt.  
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A droghasználat szokásos módja (elsődleges drog esetében) 
 
 

 
injektálás szívás / inhalálás  evés / ivás  szippantás 

 
Belgium (CCAD) Dánia Anglia 

 
100% 100% 100% 

 

 
75% 75% 75% 

 

 
50% 50% 50% 

 
25% 25% 25% 

 
0% 0% 0% 

Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz 
 

Finnország Görögország írország 
 

100% 100% 100% 

 
75% 75% 75% 

 
50% 50% 50% 

 
25% 25% 25% 

 
0% 0% 0% 

Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz 
 

Olaszország Hollandia Spanyolország 
 

100% 100% 100% 

 
75% 75% 75% 

 
50% 50% 50% 

 
25% 25% 25% 

 
0% 0% 0% 

Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz Opiátok      Kokain    Stimulánsok  Kannabisz 
  
 

 

Észrevételek 
Ez az elem hasznos információkkal szolgál a használat módjára és bizonyos beviteli módokkal (pl. 
injektálás) kapcsolatos problémákra vonatkozóan. Az országok között jelentős különbség mutatkozik. 
A nemzeti szinten elvégzett elemzés ezen különbségek egy részére magyarázatot adhat és értékes 
információval szolgálhat arról, hogy a fogyasztási szokások miért és hogyan változtak meg, vagy 
hogyan befolyásolhatók.  

További észrevételek szükségesek az adatok reális értelmezéséhez. Például a metadont kapó opiát-
használók aránya fontos lehet, mert ez az alcsoport az ’evés/ivás’ kategória arányát növelni.  
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Ország 

 
injektálás

szívás / 
inhalálás 

evés 
/ ivás 

szippantás egyéb nem 
ismert 

összesen
(fő) 

Elsődleges drog: opiát (%)   

Belgium (CCAD) 31 49 9 1  10 1091

Dánia (a) 30 19 44 3  4 3211

Anglia (b) 47 29 20 1 <1 4 15680

Finnország (c) 78 15 4 1  2 569

Görögország 82 5 2 10  1 476

Írország 62 30 8 <1  3850

Olaszország 79 14 1  <1 6 5271

Hollandia 10 61 5 3 1 21 3131

Spanyolország 30 58 2 5 1 4 44523

Elsődleges drog: kokain (%)   

Belgium (CCAD) 26 11 3 59  61

Dánia 40 28 4 24  4 25

Anglia 5 56 8 23 <1 8 925

Finnország (c) 20 60  20 5

Görögország   

Írország 10 24 67  42

Olaszország 3 3 <1 90 <1 4 675

Hollandia 2 37 2 29 3 28 1387

Spanyolország 6 26 1 64 <1 3 4647

Elsődleges drog: stimulánsok (%)   

Belgium (CCAD) 96 4  52

Dánia 13 3 20 51  13 76

Anglia 36 1 46 6 1 10 2230

Finnország (c) 82 1 7 7  2 960
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Ország 

 
injektálás

szívás / 
inhalálás 

evés 
/ ivás 

szippantás egyéb nem 
ismert 

összesen
(fő) 

Görögország   

Írország <1 90 10  295

Olaszország 2 2 76  2 18 50

Hollandia 6 7 29 41 1 15 324

Spanyolország 1 7 73 17 <1 3 584

Elsődleges drog: kannabisz (%)   

Belgium (CCAD) 98 2   213

Dánia 1 95 1 0  3 398

Anglia 77 12 <1 <1 10 1934

Finnország (c) 0 98 2 0  <1 462

Görögország 100   66

Írország 97 3 <1  508

Olaszország 0 71 1 0 0 28 312

Hollandia <1 70 2 1 1 26 1177

Spanyolország <1 90 3 <1  7 2214

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) az opiát használók 44%-a kap vagy használ metadont, ami az ’evés/ivás’ kategória magas adatát okozza. 

(b)a bevitelnek egy vagy két módját regisztrálták; ha a mód magába foglalja az ’injektált’-at, akkor az 
’injektálás’ alatt szerepel; az ’orális és szívás’ és az ’orális és szippantás’ kategóriákat az ’egyéb’ kategória alá 
csoportosították; az opiát használók 18%-a használ metadont, ami az ’evés/ivás’ kategória magas adatát 
eredményezi.  

(c)A finn adatgyűjtési rendszerben nincs ’egyéb’ kategória; az ’injektálás’ kaetgóriája hangsúlyosabb a 
többinél, mert több beviteli mód esetében az ’injektálás’ kategóriát választották elsődleges beviteli módként. 

 

 

A használat gyakorisága (az elsődleges drog esetében) 
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Az elsődlegesen opiátokat használó kliensek droghasználatának 
gyakorisága

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Belg
ium

 (C
CAD)

Dán
ia

Ang
lia

Finn
ors

zá
g

Görö
go

rsz
ág

Íro
rsz

ág

Olas
zo

rsz
ág

Holl
an

dia

naponta használta

heti 2-6 alkalommal
használta

hetente egyszer
vagy ritkábban
használta

nem használta az
elmúlt hónapban /
alkalmilag használta

 
 

Az elsődlegesen kokaint használó kliensek droghasználatának 
gyakorisága
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Az elsődlegesen stimulánsokat használó kliensek droghasználatának 
gyakorisága
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Az elsődlegesen kannabiszt használó kliensek droghasználatának 
gyakorisága
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Ország 

nem használta 
az elmúlt 

hónapban / 
alkalmilag 
használta 

hetente 
egyszer 

vagy 
ritkábban 
használta 

hetente 2-6 
napon 

használta 

naponta 
használta 

nem 
ismert 

összesen
(fő) 

Elsődleges drog: opiát (%)  
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Ország 

nem használta 
az elmúlt 

hónapban / 
alkalmilag 
használta 

hetente 
egyszer 

vagy 
ritkábban 
használta 

hetente 2-6 
napon 

használta 

naponta 
használta 

nem 
ismert 

összesen
(fő) 

Belgium (CCAD) 13 3 10 59 16 1091

Dánia <1 1 5 86 7 3256

Anglia 1 2 2 88 7 15680

Finnország 15 8 25 50 2 525

Görögország 5 8 81 5 1 476

Írország 12 4 8 76 3555

Olaszország 22 7 19 45 7 5271

Hollandia 4 1 4 80 10 2879

Elsődleges drog: kokain (%)  

Belgium (CCAD) 2 8 18 44 28 61

Dánia 8 48 32 12 25

Anglia 4 9 21 59 8 925

Finnország 60 20  20 5

Görögország  

Írország 22 10 37 32 41

Olaszország 6 20 18 45 11 291

Hollandia 17 7 23 48 5 1224

Elsődleges drog: stimulánsok (%)  

Belgium (CCAD) 10 8 29 23 31 52

Dánia 9 37 33 21 76

Anglia 3 14 13 57 14 2230

Finnország 19 14 36 27 4 882

Görögország  

Írország 18 12 58 12 280
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Ország 

nem használta 
az elmúlt 

hónapban / 
alkalmilag 
használta 

hetente 
egyszer 

vagy 
ritkábban 
használta 

hetente 2-6 
napon 

használta 

naponta 
használta 

nem 
ismert 

összesen
(fő) 

Olaszország 26 38 16 20 50

Hollandia 18 12 24 43 4 277

Elsődleges drog: kannabisz (%)  

Belgium (CCAD) 11 2 17 53 16 213

Dánia 6 15 73 7 398

Anglia 8 11 10 60 12 1934

Finnország 13 21 33 27 5 448

Görögország 30 26 33 9 2 66

Írország 20 12 29 39 488

Olaszország 44 24 28 3 216

Hollandia 7 2 12 75 4 1083

Megjegyzés: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

 

Észrevételek 
Ezt az elemet erősen mérsékli a regisztrált kliens által preferált drog. Az nyilvánvaló, hogy az 
opiáthasználók naponta használnak drogot, míg más drogok használata esetében nagy különbségek 
mutatkoznak. Ezekben az esetekben a fogyasztási szokások országonként is különböznek, míg az 
opiát használóknál jól összehasonlíthatók. 

A ’bevitel általános módja’, ’fő drog’ vagy az ’egyéb(=másodlagos) jelenleg használt drog’ kategóriák 
kombinációja vagy szétbontása kimerítő képet adhat egyrészt a droghasználati szokásokról az EU 
tagállamokban, másrészt összehasonlítható szokásokat és trendeket mutathat meg. 

Mindazonáltal vannak országok (mint Franciaország és Németország), ahol a droghasználat 
gyakoriságát nem regisztrálják, az adatlapon sok üres cella van, vagy nagyon magas a ’nem ismert’ 
estek aránya. 

 

 

Életkor az elsődleges drog legelső használatakor 
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Belgium (CCAD) Dánia Anglia 
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Olaszország Spanyolország 
 

100% 100% Opiátok Kannabisz 
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Ország Életkor összesen
 <15 15-

19 
20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

>= 
65 

 
Fő 

Elsődleges drog: opiát (%)     

Belgium (CCAD) 12 41 30 13 3 1 <1 <1    836

Dánia 6 35 25 18 9 4 2 1 <1 <1  2473

Anglia 4 42 31 15 5 2 1 <1 <1 <1 <1 10946
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Ország Életkor összesen
 <15 15-

19 
20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

>= 
65 

 
Fő 

Finnország 6 52 28 9 3 1 1    540

Görögország (a) 46 44 10    459

Írország 9 59 23 7 2 <1 <1 <1 <1   3613

Olaszország 6 41 43 6 3 1 <1 <1 <1   4980

Spanyolország 8 41 30 13 5 2 1 <1 <1 <1 <1 <1 42786

Elsődleges drog: kannabisz (%)    

Belgium (CCAD) 53 40 4 2 1    159

Dánia  46 48 3 2 1 <1    348

Anglia 41 48 7 2 1 1 <1 <1 <1   1349

Finnország 37 56 6 1 <1 <1    432

Görögország (a) 73 27    65

Írország 35 55 7 2 <1 <1 <1    464

Olaszország      

Spanyolország 25 58 13 2 1 <1 <1 <1    2073

Elsődleges drog: kokain (%)     

Belgium (CCAD) 10 37 34 12 2 5    41

Dánia 4 58 13 21 4    24

Anglia 5 35 27 19 8 3 1 1 <1 <1  681

Finnország 33 67    3

Görögország (b)  

Írország 5 35 43 11 3 3    37

Olaszország 20 38 21 11 5 1 1 1 <1  <1 271

Spanyolország 5 37 28 16 9 3 1 <1 <1 <1 <1 4455

Elsődleges drog: stimulánsok (%)    

Belgium (CCAD) 22 56 17 2 2    41
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Ország Életkor összesen
 <15 15-

19 
20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

>= 
65 

 
Fő 

Dánia 20 57 18 5    60

Anglia 13 51 21 9 4 1 <1 <1  <1  1366

Finnország 12 54 22 7 3 1 <1 <1    874

Görögország (a)  

Írország 13 71 12 3 1 <1    280

Olaszország 51 32 17    41

Spanyolország 8 66 18 5 1 1 1 <1 <1  535

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) Eltérő életkori felosztás (30-40; 40-50; 50-60; >=60). 

(b) Nem megbízható (N=1). 

 

Észrevételek 
Az elem alapos elemzése bizonyos ’kockázati’ életszakaszok (melyek egyes esetekben jól ismertek) 
azonosítását teszi lehetővé, de az országok jelentős része még nem képes a TDI Protokoll 
követelményei szerint jelentést tenni erről az elemről.  

Németországban a ’problematikus droghasználat kezdeté’-t regisztrálják, ami kicsit eltér a TDI 
Protokollban előírttól. Luxemburg más életkor kategóriákat használ, Hollandia pedig rendelkezik egy 
elemmel amely a német definícióhoz hasonlóan ’az elsődleges probléma időtartamának átlagos 
hosszá’-t adja meg,  

 

 

Egyéb (másodlagos) aktuális droghasználat 
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Az egyéb (másodlagos) drogok használatának aránya az 
elsődlegesen opiátokat használók körében
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Ország 

egyéb 
opiátok 

% 

kokain 
 

% 

stimulánsok 
 

% 

kannabisz 
 

% 

egyéb 
szerek 

% 

egyebek 
mellett, 

elsősorban 

összesen 
(a) 

Az egyéb (másodlagos) drogok használatának aránya az elsődlegesen opiátokat 
használók körében 

Belgium (CCAD) 16 22 4 26 31 altatók (21%) 883

Dánia 23 9 7 26 36 altatók (23%) 4419

Finnország 17 1 31 35 16 altatók (8%) 522

Németország (EBIS) 35 16 3 17 28 alkohol (9%) 27391

Görögország 9 75 15 alkohol (7%) 369

Írország 35 6 6 17 36 altatók (33%) 2913

Olaszország 1 19 6 31 43 altatók (34%) 4159

Hollandia 15 60 2 8 16 alkohol (9%) 2043

Spanyolország 5 34 6 21 34 altatók (15%) 59642

Az egyéb (másodlagos) drogok használatának aránya az elsődlegesen kokaint 
használók körében 

Belgium (CCAD) 45 0 7 24 24 altatók (14%) 58
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Ország 

egyéb 
opiátok 

% 

kokain 
 

% 

stimulánsok 
 

% 

kannabisz 
 

% 

egyéb 
szerek 

% 

egyebek 
mellett, 

elsősorban 

összesen 
(a) 

Dánia 40 0 4 28 28 altatók (14%) 57

Finnország 0 0 67 0 33 alkohol (33%) 3

Németország (EBIS) 14 36 5 18 28 alkohol (10%) 2912

Görögország    

Írország 17 41 22 20 alkohol (10%) 103

Olaszország 42 1 30 27 hallucinogének 
(20%) 

836

Hollandia 22 <1 6 26 45 alkohol (31%) 41

Spanyolország 12 <1 15 27 46 alkohol (31%) 5859

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) Diagnózisok száma. 

 

 

Észrevételek 
Ez az elem kiegészíti a droghasználók használati szokásairól szóló információkat. Majdnem minden 
kliens egynél több drogot használt már. A droghasználati módokról szóló ismeretek a drogterületen 
dolgozó különböző szakemberek számára lehetnek hasznosak, különösen azok számára, akik a 
hatások (ellenőrizetlen) kombinációjából eredő kockázatok felmérésével foglalkoznak.  

Majdnem minden ország tudott valamiféle jelentést adni másodlagos drogokról, eltérések a rendszer 
által másodlagos drogként regisztrált esetek számában találhatók. 

Sajnos nagyon ritka a drog altípusokra vonatkozó információ, de az elsődleges és másodlagos drogok 
kereszttáblázata még sokféle lehetőséget kínál az adatok elemzésére. Az ilyen elemzések sorozatához 
világosan kell tudni azt, hogy azokat hogyan fogjuk elvégezni és milyen információ szükséges hozzá.  

Néhány országban a drogok túl részletes lebontása nagyon alacsony mintát eredményez, ami nem teszi 
lehetővé a megbízható elemzést. Ennek következtében csak a fő drogtípusokat elemezték, de a 
rendelkezésre álló adatok szükség esetén bizonyos aspektusok szerinti mélyebb vizsgálatokat is 
lehetővé tesznek.  

 

 

Valaha / jelenleg (elmúlt 30 napra vonatkozó) injekciós droghasználat 
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Ország 

valaha injektált, 
de jelenleg nem 

(%) 

jelenleg 
injektál 

(%) 

soha nem 
injektált 

(%) 

nem 
ismert 

(%) 

összesen 
 

fő 

Belgium (Brüsszel) (a) 36 64 412

Belgium (CCAD) 45 19 15 21 1681

Anglia (b) 29 39 13 19 21996

Finnország (c) 24 44 25 7 2437

Franciaország  29 17 46 8 14939

Németország (EBIS) 41 36 23 5869

Görögország 17 71 12 570

Írország 40 38 23 4504

Olaszország 3 64 24 9 4795

Hollandia 41 5 11 43 6407

Spanyolország 33 25 17 25 52440

Megjegyzések: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

(a) Az adatokat meg kell erősíteni. 

(b) „a jelenlege injektálás” az elmúlt négy hétre vonatkozik 
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(c) N (hiányzó adat) = 425; a „nem ismert” és a hiányzó adatok aránya nagyon magas volt. 

 

 

Injekciós droghasználat az elsődlegesen opiátokat használók között
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Injekciós droghasználat az elsődlegesen kannabiszt használók között
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Ország 

valaha injektált, 
de jelenleg nem 

(%) 

jelenleg 
injektál 

(%) 

soha nem 
injektált 

(%) 

nem 
ismert 

% 

összesen 
(fő) 

Elsődleges drog: opiát (%)  

Belgium (CCAD) 19 27 37 16 1091

Anglia 15 49 21 15 15680

Finnország 22 68 7 3 530

Franciaország 53 20 19 8 11736

Németország (EBIS) 26 37 37 4683

Görögország 11 82 7 476

Írország 21 51 27 3282

Olaszország 25 68 <1 7 4503

Hollandia 18 9 36 37 3131

Spanyolország 19 28 28 25 44523

Elsődleges drog: kokain (%)  

Belgium (CCAD) 7 23 43 28 61

Anglia 6 9 63 23 925

Finnország 40 20 20 20 5

Franciaország 30 17 48 5 463

Németország (EBIS) 20 36 44 1659

Görögország  

Írország 13 5 82 39

Olaszország 20 54 91

Hollandia 4 1 51 43 1387

Spanyolország 7 11 56 26 4647

Elsődleges drog: stimulánsok (%)  

Belgium (CCAD) 88 12 52

Anglia 9 33 35 23 2230



 111

 
Ország 

valaha injektált, 
de jelenleg nem 

(%) 

jelenleg 
injektál 

(%) 

soha nem 
injektált 

(%) 

nem 
ismert 

% 

összesen 
(fő) 

Finnország 29 60 8 3 861

Franciaország 19 14 62 6 181

Németország (EBIS) 9 12 79 305

Görögország  

Írország 3 <1 96 284

Olaszország 4 64 32 28

Hollandia 8 3 49 40 324

Spanyolország 6 7 64 23 584

Elsődleges drog: kannabisz (%)  

Belgium (CCAD) 7 2 82 9 213

Anglia 6 2 64 28 1934

Finnország 21 19 52 8 414

Franciaország 14 4 72 9 1639

Németország (EBIS)  

Görögország 11 9 80 66

Írország 2 <1 97 496

Olaszország 1  99 88

Hollandia 2 <1 43 55 1177

Spanyolország 5 4 64 27 2214

Megjegyzés: 

Az üres cellák azt jelzik, hogy nincs rendelkezésre álló adat 

 

Észrevételek 
A kezelt kliensek injektálási magatartására vonatkozó elem központi fontosságú. Az injektáló 
droghasználók aránya közvetlen hatással van a droghasználó populáció egészségügyi problémáira. 

Ennek következtében majdnem minden ország tudott információt nyújtani az egészségügyi 
vonatkozásokról és a megfelelő megelőző tevékenységekről. A drogtípusok szerinti lebontás részletes 
betekintést ad a drogok és/vagy országok közti különbségekbe. 
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Figyelembe véve azt a tényt, hogy nem maga a drog, hanem a magatartási forma felelős elsősorban a 
további egészségügyi problémákért, nem annyira fontos az injektált drog fajtájáról szóló információ.  

Az elsődleges drog szerinti lebontás lehetővé teszi a kockázati magatartások azonosítását a preferált 
drog típusa lapján. 
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4. A Kezelési Szükséglet Indikátor Protokolljának fordítási szabályai 
 

Az alábbi táblázatok a 3.2 számú Reitox alfeladat (1997. július) záró jelentéséből származnak, és 
ennek következtében nem feltétlenül tükrözik az egyes országok legutóbbi fejlesztéseit. Minden 
nemzeti szakértőt és fókuszpontot kérünk a fordítási szabályok listájának kiegészítésére és 
naprakésszé tételére. 

A táblázatokban az üres cellák azt jelentik, hogy az adott változó vagy kategória nem létezik a 
nemzeti adatbázisban, és ennek következtében nem alkalmazható.  

 

 

Belgium (Flamand Közösség) 
Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

1    Kezelőhely típusa therapeutic community, 
crisis- intervention centre, 
outpatient treatment centre 

Terápiás közösség, krízis 
intervenciós központ, 
ambuláns kezelőhely 

• ambuláns kezelőhely   

• bentfekvéses kezelőhely   

• alacsonyküszöbű / drop-in / 
utcai munka 

  

• háziorvos   

• kezelőhely a börtönben   

2    A kezelés dátuma – hónap datum opname Kezelés megkezdésének 
dátuma 

(nn/hh/éé) 

3    A kezelés dátuma – év datum opname Kezelés megkezdésének 
dátuma 

(nn/hh/éé) 

4    Korábbi kezelés (valaha) – ambulante hulpverlening (al 
dan niet ambulante 
hulpverlening gevolged, juist 
voor de opname in dit 
centrum): 

– aantal residentiële 
behandelingen (aantal 
opnamen in curatieve of 

részben felépített, két 
különböző változó alapján: 

- e kezelés előtti ambuláns 
kezelés 

- e kezelés előtti bentlakásos 
kezelések száma  
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

residentiële instellingen juist 
voor de opname in dit 
centrum) 

• soha geen zekere informatie Nincs megbízható információ 

• kezelték korábban indien juist voor de 
behandeling andere 
behandeling heeft plaatsgehad 
kan dit ingevuld worde 

Ha a pácienst közvetlenül e 
kezelés előtt kezelték, akkor ez 
az információ rendelkezésre 
áll 

• nem ismert meestal ‘not known’ A többi eletben (a legtöbb 
ilyen) nem ismert 

5    A beutalás eredete verwijzer echelon en 
verwijzer sector 

Az információ a ’beutalás 
szintje’ és a ’beutalás 
szektora’ változókból áll össze 

• magától jött Mantelzorg Magától jött 

• család/barátok küldték Mantelzorg Barátok és család 

• egyéb drog-kezelőhely  Nincs információ 

• háziorvos Medisch Orvosi 

• kórház / egyéb egészségügyi 
intézmény 

Medisch Orvosi 

• szociális szolgáltató Sociaal Szociális 

• bíróság / pártfogó felügyelő / 
rendőrség 

gerechtelijk/justitieel Igazságügyi 

• egyéb Andere Egyéb 

• nem ismert Onbekend Nem ismert 

6    Nem Geslacht Nem 

• férfi Man Férfi 

• nő Vrouw Nő 

• nem ismert   

7    Kezelésbe kerülés életkora (opnamedatum – 

geboortedatum) 

(kezelés megkezdésének 
dátuma–születési idő) 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

8    Születési év Geboortedatum Születési idő (nn/hh/yy) 

9    Lakhatás (kivel él együtt) verblijfplaats bij opname Kezelés kezdetekori lakhely 

• egyedül alleen (eventueel met eigen 
kinderen) 

Egyedül/egyedül gyerekkel 

• szülőkkel bij ouders  

• egyedül gyermekével  Szülőkkel 

• (csak) partnerével  samenwonend (al dan niet 
gehuwd) 

Partnerével lakik (egyedül 
vagy gyerekkel) 

• partnerével és gyerek(ek)kel   

• barátokkal (geen info) Nincs információ 

• egyéb bij andere familie 

verbleef dan laatste 3 mnd in 
gevang; 

verbleef dan laatste 3 maand 
in resid. cent.; 

andere 

Másik családdal élt de az 
utóbbi három hónapot 
börtönben töltötte; 

Más családdal élt de az utóbbi 
három hónapot bentlakásos 
központban töltötte; 

Egyéb 

• nem ismert   

10   Lakhatási körülmények   

• biztos lakhatás   

• bizonytalan lakhatás   

• intézetben (börtön, klinika)   

• nem ismert   

11   Állampolgárság Nationaliteit 

(elk land heeft zijn code) 

Állampolgárság (minden 
országnak van egy kódja; ha 
szükséges a csoportosítás 
lehetséges) 

• az adott ország állampolgára   

• uniós állampolgár   
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

• nem uniós állampolgár   

• nem ismert   

12   Munkaerőpiaci helyzet  Beroepsniveau Foglalkoztatás szintje a 
kezelés megkezdése előtt 

• állandó munkahely Arbeider, kleine zelfstandige, 
thuiswerker onder 
arbeidscontract/bediende/kade 
r/vrij beroep/bedrijfsleider 

Alkalmazott, munkaerő,vezető 

• tanuló Huismoeder/student  Háztartásbeli/tanuló (egy 
kategória) 

• gazdaságilag inaktív 
(nyugdíjas, háztartásbeli, 
rokkant) 

Huismoeder/student Háztartásbeli/tanuló (egy 
kategória) 

• munkanélküli nooit gewerkt Soha nem dolgozott 

• egyéb Ander Egyéb 

• nem ismert Onbekend Nem ismert 

13   Legmagasabb iskolai 
 végzettség 

Studieniveau Legmagasabb iskolai 
végzettség 

• soha nem járt iskolába / 
nincs általános iskolai 
végzettsége 

niets afgemaakt Nem fejezett be semmilyen 
szintet 

• alapfokú végzettség lager onderwijs Általános iskolai végzettség 

• középfokú végzettség lager secund/hoger secundair Szakközépiskolai és 
gimnáziumi végzettség 

• felsőfokú végzettség hokt/holt Rövid és hosszú távú 
felsőfokú képzettség 

• nem ismert Andere/unbekend Nem ismert 

14   Elsődlegesen használt drog Voornaamste product  

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

Opiaten Opiátok 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

o egyéb opiát 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

Cocaïne Kokain 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

Opwekkende medicatie Stimulánsok 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

Dempende medicatie Altatók és nyugtatók 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

Hallucinogenen Hallucinogének 

• Inhalánsok Snuifmiddelen Inhalánsok 

• Kannabisz (összesen) Cannabis Kannabisz 

• Egyéb anyagok (összesen) Andere Egyéb 

15   Részesül-e már helyettesítő 
 kezelésben 

  

• heroin 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• metadon 

o igen 

o nem 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

o nem ismert 

• egyéb opiátok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb anyagok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

16   A droghasználat szokásos 
 módja (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

(geen informatie) Nincs információ 

• injektálás   

• szívás / inhalálás   

• evés / ivás    

• szippantás   

• egyéb   

• nem ismert   

17   A droghasználat gyakorisága 
 (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

Frequentie 

 

 

• elmúlt hónapban nem 
használta / alkalmilag 
használta 

niet in het laatste jaar/ minder 
dan 1x per maand 

 

Nem használta az elmúlt 
évebn/kevesebb, mint egyszer 
használta 

• heti egy alkalommal vagy 
ritkábban 

1 tot 4 maal per maand/ 1x 
per week 

Havonta 1-4 alkalommal/heti 
egy alkalommal használta 

• hetente 2-6 napon 1 tot 6 keer per week Heti 1-6 alkalommal használta 

• naponta Dagelijks Naponta használja 

• nem ismert Onbekend Nem ismert 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

18   Életkor az elsődleges drog 
első  használatakor  

Leeftijd eerst gebruik 
voornaamste product 

Életkor az elsődleges drog első 
használatakor 

19   Egyéb (=másodlagosan) 
 jelenleg használt drog  

Leeftijd eerst gebruik 
voornaamste product 

Életkor az elsődleges drog első 
használatakor 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

Opiaten opiátok 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

Cocaïne Kokain 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

Opwekkende medicatie Stimulánsok 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

Dempende medicatie Altatók és nyugtatók 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

Hallucinogenen Hallucinogének 

• Inhalánsok Snuifmiddelen Inhalánsok 

• Kannabisz (összesen) Cannabis Kannabisz 

• Alkohol, mint másodlagos 
drog (összesen) 

alcoho Alkohol 

• Egyéb anyagok (összesen) Andere Egyéb 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

20   Valaha/jelenleg (elmúlt 30 
nap)  injekciós szerhasználat 

(geen informatie) Nincs információ 

• valaha injektált, de jelenleg 
nem 

  

• jelenleg injektál   

• soha nem injektált   

• nem ismert   

 

 

Franciaország 
Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 
Monitorozó rendszer 

(magyar) 

1    Kezelőhely típusa centre spécialisé, hôpital Specializált kórház 

• ambuláns kezelőhely   

• bentfekvéses kezelőhely   

• alacsonyküszöbű / drop-in / 
utcai munka 

  

• háziorvos   

• kezelőhely a börtönben   

2    A kezelés dátuma – hónap   

3    A kezelés dátuma – év   

4    Korábbi kezelés (valaha) Premier recours au titre de 
la toxicomanie dans 
l’année 

Első drogfüggőséggel 
kapcsolatos kezelési szükséglet 
az elmúlt évben 

• soha oui Igen 

• kezelték korábban non Nem 

• nem ismert ne sais pas Nem tudom 

5    A beutalás eredete Origine de la prise en  
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

charge 

• magától jött le patient lui-même Magától jött 

• család/barátok küldték la famille ou les amis Család/barátok küldték 

• egyéb drog-kezelőhely un autre centre spécialisé Egyéb drog-kezelőhely 

• háziorvos un médecin généraliste ou 
spécialiste 

Háziorvos vagy szakorvos 

• kórház / egyéb egészségügyi 
intézmény 

un hôpital Kórház 

• szociális szolgáltató un service social Szociális szolgáltató 

• bíróság / pártfogó felügyelő / 
rendőrség 

dans le cadre d’une mesure 
judiciaire dont l’injonction 
thérapeutique 

Bírósági intézkedés, beleértve a 
’bíróság által elrendelt terápiás 
kezelés’-t 

• egyéb autres cas Egyéb 

• nem ismert sans information Nem ismert 

6    Nem Sexe Nem 

• férfi masculin Férfi 

• nő féminin Nő 

• nem ismert   

7    Kezelésbe kerülés életkora   

8    Születési év année de naissance Születési év 

9    Lakhatás (kivel él együtt)   

• egyedül   

• szülőkkel   

• egyedül gyermekével   

• (csak) partnerével    

• partnerével és gyerek(ek)kel   

• barátokkal   
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

• egyéb   

• nem ismert   

10   Lakhatási körülmények   

• biztos lakhatás   

• bizonytalan lakhatás   

• intézetben (börtön, klinika)   

• nem ismert   

11   Állampolgárság Nationalité Állampolgárság 

• az adott ország állampolgára française Francia 

• uniós állampolgár étrangère de la CEE Uniós állampolgár 

• nem uniós állampolgár  Nem uniós állampolgár 

• nem ismert   

12   Munkaerőpiaci helyzet  Activité Aktivitás 

• állandó munkahely emploi salarié stable; 
emploi salarié à durée 
déterminée; 

travailleur indépendant ou 
libéral 

Állandó, fizetett munkahely 

Rövid távú, fizetett munkahely; 

Szabadúszó 

• tanuló élève, étudiant, stagiaire 
non- rémunéré 

Tanuló 

• gazdaságilag inaktív 
(nyugdíjas, háztartásbeli, 
rokkant) 

autres inactifs; 

militaires du contingent 

Egyéb inaktív személy 

Tartalék katona 

• munkanélküli chômeur n’ayant jamais 
travaillé; 

chômeur ayant déjà occupé 
un emploi 

Munkanélküli (soha nem 
dolgozott) 

Munkanélküli (korábban 
dolgozott) 

• egyéb   

• nem ismert sans information Nem ismert 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

13   Legmagasabb iskolai 
 végzettség 

  

• soha nem járt iskolába / nincs 
általános iskolai végzettsége 

  

• alapfokú végzettség   

• középfokú végzettség   

• felsőfokú végzettség   

• nem ismert   

14   Elsődlegesen használt drog Produits primaires ayant 
motivé la demande de 
soins (deux max.) (a) 

A kezelést motiváló 
elsődlegesen használt szer 
(max. kettő) (a) 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

 

o héroïne 

o morphine, opium 

o dérivés de codéine 

o buprénorphine en 
dehors d’une 
prescription 

o méthadone en 
dehors d’une 
prescription 

 

o heroin 

o morfin, ópium 

o kodein származékok 

o nem receptre felírt 
buprenorfin 

o nem receptre felírt 
metadon 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

 

o cocaïne 

o crack 

 

o Kokain 

o Crack 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

 

o amphétamines 

o ecstasy 

 

o Amfetaminok 

o Ecsatsy 

• Altatók és nyugtatók   

                                                 
a A gyakorlatban az elsőként lejegyzett drogot tekintik a fő drognak és a másik kettőt a másodlagos drognak. Van a 
jelenlegi metadon, Subutex®, vagy más helyettesítő kezelésre vonatkozó kérdés is. 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

o barbituriques 

o benzodiazépines 

o autres hypnotiques 
et tranquillisants 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb altatók és 
nyugtatók 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

LSD et autres dysleptiques LSD és egyéb 

• Inhalánsok colles et solvants Ragasztók és oldószerek 

• Kannabisz (összesen) Cannabis Kannabisz 

• Egyéb anyagok (összesen) autres substances; 

antidépresseurs 

Más anyagok 

Antidepresszánsok 

15   Részesül-e már helyettesítő 
 kezelésben 

  

• heroin 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• metadon 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb opiátok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb anyagok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

16   A droghasználat szokásos 
 módja (elsődleges drogra 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

 vonatkozóan) 

• injektálás   

• szívás / inhalálás   

• evés / ivás    

• szippantás   

• egyéb   

• nem ismert   

17   A droghasználat gyakorisága 
 (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

  

• elmúlt hónapban nem 
használta / alkalmilag 
használta 

  

• heti egy alkalommal vagy 
ritkábban 

  

• hetente 2-6 napon   

• naponta   

• nem ismert   

18   Életkor az elsődleges drog első 
 használatakor  

 Életkor az elsődleges drog első 
használatakor 

19   Egyéb (=másodlagosan) 
 jelenleg használt drog  

produits actuellement 
consommés (au cours du 
dernier mois) (trois max.) 

Jelenleg használt (utolsó 
hónapban) anyagok (max. 
három) 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

 

o héroïne 

o morphine, opium 

o dérivés de codéine 

o buprénorphine en 
dehors d’une 
prescription 

o méthadone en 
dehors d’une 

 

o heroin 

o morfin, ópium 

o kodein származékok 

o nem receptre felírt 
buprenorfin 

o nem receptre felírt 
metadon 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

prescription 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

 

o cocaïne 

o crack 

 

o Kokain 

o Crack 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

 

o amphétamines 

o ecstasy 

 

o Amfetaminok 

o Ecsatsy 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

 

o barbituriques 

o benzodiazépines 

o autres hypnotiques 
et tranquillisants 

 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb altatók és 
nyugtatók 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

 

LSD et autres dysleptiques 

LSD és egyéb 

• Inhalánsok colles et solvants Ragasztók és oldószerek 

• Kannabisz (összesen) Cannabis Kannabisz 

• Alkohol, mint másodlagos 
drog (összesen) 

 Más anyagok 

Antidepresszánsok 

• Egyéb anyagok (összesen) autres substances; 

antidépresseurs 

Más anyagok 

Antidepresszánsok 

20   Valaha/jelenleg (elmúlt 30 nap) 
 injekciós szerhasználat 

Administration 
intraveineuse de produit 

Anyagok intravénás bevitele 

• valaha injektált, de jelenleg 
nem 

oui, antérieurement (pas 
durant les 30 derniers 
jours) 

Igen, korábban (az utóbbi 30 
napnál előbb) injektált, de 
jelenleg nem 

• jelenleg injektál oui, actuellement (durant 
les 30 

derniers jours) 

Igen, jelenleg (az utóbbi 30 
napban)injektál 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

• soha nem injektált non Nem 

• nem ismert   

Megjegyzés: 
(a) A gyakorlatban az elsőként jelzett drogot, mint elsődleges drogot, a két másikat pedig másodlagos 
drogként kezelik. Szintén vonatkozik kérdés a jelenlegi metadon, Subutex® vagy egyéb helyettesítő 
kezelésre. 

 

 

Németország 
Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 
Monitorozó rendszer 
(magyar) 

1    Kezelőhely típusa keine Fragestellung, definiert 
durch das Monitoring-System 

Az EBIS kizárólag az 
ambuláns kezelőhelyekre 
vonatkozó adatokat gyűjti. 
Ezek között néhány 
alacsonyküszöbű 
szolgáltatóhely is található. 

• ambuláns kezelőhely   

• bentfekvéses kezelőhely   

• alacsonyküszöbű / drop-in / 
utcai munka 

  

• háziorvos   

• kezelőhely a börtönben   

2    A kezelés dátuma – hónap Betreungsbeginn, Monat a kezelés kezdete, hónap 

3    A kezelés dátuma – év Betreungsbeginn, Jahr a kezelés kezdete, év 

4    Korábbi kezelés (valaha) Jemals zuvor suchtbezogene 

Hilfe beansprucht (G1) 

kezelték-e valaha 
drogproblémák miatt (G1) 

• soha nein nem 

• kezelték korábban ja igen 

• nem ismert (keine Eintragung) (nincs adat) 

5    A beutalás eredete Vermittlung durch (G18) beutalás a … által (G18) 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

• magától jött ohne Vermittlung nincs beutaló 

• család/barátok küldték Angehörige/Freunde/Bekannte rokon/barát/ismerős 

• egyéb drog-kezelőhely Fachklinik; 
Substitutionsambulanz; 
Suchtberatungsstelle 

specializált kórház, 
helyettesítő kezelést végző 
központ, drogkonzultációs 
központ 

• háziorvos ärztliche, psychotherapeutische 

Praxis 

háziorvos, pszichoterápiás 
kezelés 

• kórház / egyéb 
egészségügyi intézmény 

sonstiges Krankenhaus egyéb kórház 

• szociális szolgáltató Beratungsstelle der 
Straffälligenhilfe; 
Beratungsstelle der 
Wohnungslosenhilfe; 
Schuldnerberatungsstelle; 
sonstige Fachberatungsstelle; 
Wohlfahrtsstelle/Pfarramt/Bahn 
hofsmission; 

Arbeitsamt/ Sozialamt/ 
Jugendamt 

tanácsadó központ eljárás 
alatt lévők számára; 

hajléktalanok tanácsadó 
központja; 

adósok tanácsadó központja; 

egyéb speciális szolgáltató;  

jóléti szolgáltatók / papi 
hivatalok / jótékonysági 
szervezetek (vasúton utazó 
nincstelenek számára) 

munkaközvetítő hivatal / 
szociális jólléti hivatal / 
fiatalok jólléti hivatala 

• bíróság / pártfogó felügyelő 
/ rendőrség 

Straßenverkehrsbehörde; 
Polizei/Zoll; 

Staatsanwaltschaft/Gericht; 

Jugendgerichtshilfe/Bewährung 

shilfe; 

JVA (incl. Sozialdienst) 

közlekedésrendészet 

rendőrség / vámhivatal 

ügyész / bíróság / fiatal 
korúak bírósága / pártfogó 
felügyeleti hivatal 

börtön (beleértve a szociális 
szolgáltatókat) 

• egyéb Kategorien Nr.: 7, or 10, or 11, 

or 17, or 18, or 26 

a 7, 10, 11, 17, 18 vagy 28-os 
kategóriák 

• nem ismert  (nincs adat) 

6    Nem Geschlecht nem 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

• férfi Männlich férfi 

• nő Weiblich nő  

• nem ismert   

7    Kezelésbe kerülés életkora Alter életkor 

8    Születési év Geburtsjahr születési dátum 

9    Lakhatás (kivel él együtt) Alleinlebend (G13); Wenn 
nicht 

alleinlebend, zusammen 

(...)(G13a) (a) 

egyedül él; illetve, 
amennyiben nem, úgy ….-vel 
él együtt 

• egyedül Alleinlebend, ja (G13) 

 

egyedül él, igen 

• szülőkkel Alleinlebend, nein (G13) und 

mit Elternteil G13a) 

egyedül él, nem, szülővel 

• egyedül gyermekével mit Kindern und mit PartnerIn egyedül él, nem, gyerekekkel 
és partnerrel 

• (csak) partnerével  mit PartnerIn; 

mit Kindern; 

mit Elternteil; 

mit andern Angehörigen; 

mit Freunden/Bekannten; 

mit sonstigen Personen 

partnerrel 

gyerekekkel 

szülővel 

barátokkal/ismerősökkel 

egyéb személyekkel 

• partnerével és 
gyerek(ek)kel 

mit PartnerIn and mit Kinder partnerrel és gyerekekkel 

• barátokkal mit Freunden/Bekannten barátokkal / ismerősökkel 

• egyéb mit sonstigen Personen egyéb személyekkel 

• nem ismert (Kein Eintrag) (nincs adat) 

10   Lakhatási körülmények   

• biztos lakhatás   

• bizonytalan lakhatás   
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

• intézetben (börtön, klinika)   

• nem ismert   

11   Állampolgárság Staatsangehörigkeit állampolgárság 

• az adott ország 
állampolgára 

Deutsch Német 

• uniós állampolgár EU-Länder uniós állampolgár 

• nem uniós állampolgár Andere egyéb 

• nem ismert (kein Eintrag) (nincs adat) 

12   Munkaerőpiaci helyzet   

Beruflicher Status (G15), 

wenn Erwerbsperson, derzeit... 

(G15a); Einkommenssituation 

(G16) (a) 

 

munkaerőpiaci helyzete, ha 
alkalmazott, akkor aktuális 
jövedelme 

• állandó munkahely mit Vollzeit-, 
Teilzeitbeschäftigung 

(G15a) 

teljes állású / részállású 
alkalmazott 

• tanuló Schüler/Student (G15) tanuló 

• gazdaságilag inaktív 
(nyugdíjas, háztartásbeli, 
rokkant) 

Hausmann /-frau (G15); 

Rentner/Pensionär (G15); 

sonstige Nichterwerbspersonen 

(G15) 

háztartásbeli, nyugdíjas, 
egyéb alkalmazásban nem 
álló 

• munkanélküli arbeitslos gemeldet (G15a) 

oder arbeitssuchend gemeldet 

(G15a) 

nyilvántartott munkanélküli, 
vagy munkát kereső 

• egyéb mindestens einen Eintrag in 

anderen Kategorien der Items 

G15/G15a oder G16 

legalább egy érvényes érték 
az egyéb kategóriából a G15-
ben, a G15a-ban vagy a G16-
ban 

• nem ismert (kein Eintrag) (nincs adat) 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

13   Legmagasabb iskolai 
 végzettség 

Höchster Schulabschluß (G9) 

 

legmagasabb iskolai 
végzettség 

• soha nem járt iskolába / 
nincs általános iskolai 
végzettsége 

kein Schulabschluß nincs befejezett iskolája 

• alapfokú végzettség Sonderschulabschluß oder 

Hauptschulabschluß 

 

speciális iskolát vagy 
alacsonyabb szintű 
középiskolát végzett 

• középfokú végzettség Mittlere Reife oder 
Polytechnische 

Oberschule 

középiskolát, technikumot 
végzett 

• felsőfokú végzettség Fachhochschulreife oder 

Hochschulreife 

felsőfokú szakmai iskolát 
vagy gimnáziumot végzett 

• nem ismert andere Kategorien oder (kein 

Eintrag) 

egyéb kategóriák vagy (nincs 
adat) 

14   Elsődlegesen használt drog Hauptdiagnose (G22a/b) elsődleges diagnózis 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

Opioide 

_ Heroin 

_ Methadon 

_ Codein oder andere 

opiathaltige Mittel 

Opiátok 

o heroin 

o metadon 

o kodein vagy egyéb 
opiát 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

Kokain 

_ Kokain 

_ Crack 

 

Kokain 

o kokain 

o crack 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

Andere Stimulantien egyéb stimulánsok 

• Altatók és nyugtatók Beruhigungsmittel oder Altatók vagy nyugtatók 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

Schlafmittel 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

Halluzinogene 

_ LSD 

_ Mescaline oder sonstige 

Halluzinogene 

Hallucinogének 

o LSD 

o Meszkalin vagy egyéb 
hallucinogének 

• Inhalánsok Flüchtige Lösungsmittel • inhalánsok  

• Kannabisz (összesen) Haschisch oder Marihuana • hasis vagy marihuána 

• Egyéb anyagok (összesen) Andere psychotrope 

Substanzen 
• Egyéb pszichotrop 

anyagok 

15   Részesül-e már helyettesítő 
 kezelésben 

  

• heroin 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• metadon 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb opiátok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb anyagok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

16   A droghasználat szokásos 
 módja (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

Hauptdiagnose (G22a/b/c/d) elsődleges diagnózis 
(G22a/b/c/d) 

• injektálás Gegenwärtiger or jemaliger 
i.v.- 

Konsum 

jelenleg vagy valaha injektált 

• szívás / inhalálás   

• evés / ivás    

• szippantás   

• egyéb   

• nem ismert   

17   A droghasználat gyakorisága 
 (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

  

• elmúlt hónapban nem 
használta / alkalmilag 
használta 

  

• heti egy alkalommal vagy 
ritkábban 

  

• hetente 2-6 napon   

• naponta   

• nem ismert   

18   Életkor az elsődleges drog 
első  használatakor  

Alter bei Beginn der Störung 

(G22e) 

az az életkor, amikor a 
droghasználat (elsődleges 
diagnózis) problematikussá 
vált, nem egyeztethető a TDI 
definícióval 

19   Egyéb (=másodlagosan) 
 jelenleg használt drog  

Diagnosen (G22a/b) diagnózis (G22a/b) 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

Opioide 

_ Heroin 

_ Methadon 

Opiátok 

o heroin 

o metadon 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

o egyéb opiát _ Codein oder andere 

opiathaltige Mittel 

o kodein vagy egyéb 
opiát 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

Kokain 

_ Kokain 

_ Crack 

Kokain 

o kokain 

o crack 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

Andere Stimulantien 

 

egyéb stimulánsok 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

Beruhigungsmittel oder 

Schlafmittel 

Altatók vagy nyugtatók 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

Halluzinogene 

_ LSD 

_ Mescaline oder sonstige 

Halluzinogene 

 

Hallucinogének 

o LSD 

o Meszkalin vagy egyéb 
hallucinogének 

• Inhalánsok Flüchtige Lösungsmittel inhalánsok  

• Kannabisz (összesen) Haschisch oder Marihuana hasis vagy marihuána 

• Alkohol, mint másodlagos 
drog (összesen) 

Alkohol 

 

alkohol 

• Egyéb anyagok (összesen) andere psychotrope 

Substanzen 

Egyéb pszichotrop anyagok 

20   Valaha/jelenleg (elmúlt 30 
nap)  injekciós szerhasználat 

Diagnose (G22a/b/c/d) 

 

diagnózis (G22a/b/c/d) 

• valaha injektált, de jelenleg 
nem 

jemaliger i.v.-Konsum valaha injektált 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) 

• jelenleg injektál gegenwätiger i.v.-Konsum jelenleg injektál 

• soha nem injektált weder jemaliger i.v.-Konsum 

noch gegenwätiger i.v.-
Konsum 

jelenleg sem és korábban sem 
injektált 

• nem ismert   

Megjegyzés: 

(a) A többféle item kombinációja miatt folyamatos adat-elemzés szükséges. Javaslat: 1. tanuló, 2. Gazdaságilag 
inaktív, 3. Állandó foglalkoztatottság, 4. Alkalmi munka, 5. Munkanélküli. 
 

 

Írország 
Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

1    Kezelőhely típusa ambuláns / bentfekvéses / alacsonyküszöbű / háziorvos / 
börtön 

• ambuláns kezelőhely  

• bentfekvéses kezelőhely  

• alacsonyküszöbű / drop-in / 
utcai munka 

 

• háziorvos  

• kezelőhely a börtönben  

2    A kezelés dátuma – hónap a terápiás kontaktus hónapja 

3    A kezelés dátuma – év a terápiás kontaktus éve 

4    Korábbi kezelés (valaha)  

• soha soha nem részesült kezelésben droghasználat miatt, 
semmilyen kezelőhelyen 

• kezelték korábban részesült korábban kezelésben, vagy ezen vagy másik 
kezelőhelyen 

• nem ismert nem ismert/nincs válasz 

5    A beutalás eredete  

• magától jött maga keresi a kezelőhelyet 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

• család/barátok küldték család/barátok 

• egyéb drog-kezelőhely egyéb kezelőhely 

• háziorvos háziorvos 

• kórház / egyéb egészségügyi 
intézmény 

kórház 

• szociális szolgáltató szociális szolgáltató 

• bíróság / pártfogó felügyelő / 
rendőrség 

bíróság/pártfogó felügyelet/rendőrség 

• egyéb egyéb beutalás 

• nem ismert nem ismert/nincs adat 

6    Nem  

• férfi férfi 

• nő nő 

• nem ismert nincs válasz 

7    Kezelésbe kerülés életkora életkor 

8    Születési év születési dátum – nap, hónap, év 

9    Lakhatás (kivel él együtt)  

• egyedül egyedül él 

• szülőkkel eredeti családdal 

• egyedül gyermekével egyedül a gyermekével (1998 óta) 

• (csak) partnerével  partnerrel 

• partnerével és gyerek(ek)kel  

• barátokkal barátokkal  

• egyéb egyéb 

• nem ismert nem ismert/nincs válasz 

10   Lakhatási körülmények  
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

• biztos lakhatás  

• bizonytalan lakhatás  

• intézetben (börtön, klinika)  

• nem ismert  

11   Állampolgárság  

• az adott ország állampolgára ír 

• uniós állampolgár uniós állampolgár 

• nem uniós állampolgár nem uniós állampolgár 

• nem ismert nem ismert/nincs válasz 

12   Munkaerőpiaci helyzet   

• állandó munkahely részidős/teljes jövedelmező állás 

• tanuló tanuló (1998 óta) 

• gazdaságilag inaktív 
(nyugdíjas, háztartásbeli, 
rokkant) 

 

• munkanélküli munkanélküli 

• egyéb egyéb 

• nem ismert nem ismert/nincs válasz 

13   Legmagasabb iskolai 
 végzettség 

legmagasabb iskolai végzettség 

• soha nem járt iskolába / nincs 
általános iskolai végzettsége 

soha nem járt iskolába / soha nem fejezete be az általános 
iskolát (az iskola elhagyásának életkora) 

• alapfokú végzettség befejezett alapfokú iskola (az iskola elhagyásának életkora) 

• középfokú végzettség befejezett középfokú iskola (az iskola elhagyásának 
életkora) 

• felsőfokú végzettség felsőfokú végzettség 

• nem ismert nem ismert/nincs válasz 

14   Elsődlegesen használt drog  
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

egyéb stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb amfetamin-származékok 

o Egyéb stimulánsok 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

Altatók vagy nyugtatók (összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

Hallucinogének 

o LSD 

o Egyéb 

• Inhalánsok inhalánsok  

• Kannabisz (összesen) kannabisz (összesen) 

• Egyéb anyagok (összesen) Egyéb anyagok (összesen) 

15   Részesül-e már helyettesítő 
 kezelésben 

 

• heroin 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

 

• metadon 

o igen 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o nem 

o nem ismert 

• egyéb opiátok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

 

• egyéb anyagok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

 

16   A droghasználat szokásos 
 módja (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

 

• injektálás injektálás 

• szívás / inhalálás szívás 

• evés / ivás  evés/ivás 

• szippantás szippantás 

• egyéb egyéb 

• nem ismert nem ismert / nincs válasz 

17   A droghasználat gyakorisága 
 (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

 

• elmúlt hónapban nem 
használta / alkalmilag 
használta 

nem használt az elmúlt hónapban 

• heti egy alkalommal vagy 
ritkábban 

hetente egyszer vagy ritkábban 

• hetente 2-6 napon hetente 2-6 napon 

• naponta naponta 

• nem ismert nem ismert / nincs válasz 

18   Életkor az elsődleges drog első az elsődleges drog első használatának életkora 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
 használatakor  

19   Egyéb (=másodlagosan) 
 jelenleg használt drog  

 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

Kokain (összesen) 

kokain 

crack 

Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

Stimulánsok (összesen) 

amfetaminok 

MDMA és egyéb amfetamin 
származékok 

egyéb stimulánsok 

egyéb stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb amfetamin-származékok 

o Egyéb stimulánsok 

Altatók és nyugtatók (összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

Altatók vagy nyugtatók (összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

Hallucinogének 

o LSD 

o Egyéb 

• Inhalánsok inhalánsok  

• Kannabisz (összesen) kannabisz (összesen) 

• Alkohol, mint másodlagos 
drog (összesen) 

alkohol 

• Egyéb anyagok (összesen) egyéb anyagok (összesen) 

20   Valaha/jelenleg (elmúlt 30 
nap)  injekciós szerhasználat 

 

• valaha injektált, de jelenleg 
nem 

valaha a múltban injektált 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

• jelenleg injektál jelenleg injektál (az elmúlt hónapban) 

• soha nem injektált valaha injektált – nem 

• nem ismert nem ismert / nincs válasz 

 

 

Hollandia 
Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 
Monitorozó rendszer 
(magyar) (a) 

1    Kezelőhely típusa Soort instelling  

• ambuláns kezelőhely   

• bentfekvéses kezelőhely   

• alacsonyküszöbű / drop-in / 
utcai munka 

  

• háziorvos   

• kezelőhely a börtönben   

2    A kezelés dátuma – hónap Maand van hulpverlening  

3    A kezelés dátuma – év Jaar van hulpverlening  

4    Korábbi kezelés (valaha) Ooit eerder hulp ontvangen  

• soha nee  

• kezelték korábban ja  

• nem ismert onbekend  

5    A beutalás eredete Aanmelding via beutaló … 

• magától jött cliënt zelf  

• család/barátok küldték directe omgeving  

• egyéb drog-kezelőhely Verslavingszorg  

• háziorvos algemene gezondheidszorg egészségügy 

• kórház / egyéb egészségügyi 
intézmény 

algemene gezondheidszorg egészségügy 



 142

Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) (a) 

• szociális szolgáltató gemeenschaps- 
voorzieningen 

 

• bíróság / pártfogó felügyelő / 
rendőrség 

justitie igazságszolgáltatás 

• egyéb anderszins  

• nem ismert onbekend  

6    Nem Geslacht  

• férfi man  

• nő vrouw  

• nem ismert onbekend  

7    Kezelésbe kerülés életkora Leeftijd tijdens start 
hulpverlening 

 

8    Születési év Geboortejaar  

9    Lakhatás (kivel él együtt) Leefsituatie Lakhatás 

• egyedül alleenstaand egyedül él 

• szülőkkel met ouder(s) szülővel/szülőkkel 

• egyedül gyermekével met kind(eren) gyerek(ek) 

• (csak) partnerével  met partner partnerrel 

• partnerével és gyerek(ek)kel met partner en kind(eren) partnerével és gyerek(ek)kel 

• barátokkal met ander(en) egyéb személyekkel 

• egyéb met ander(en) egyéb személyekkel 

• nem ismert onbekend  

10   Lakhatási körülmények   

• biztos lakhatás   

• bizonytalan lakhatás   

• intézetben (börtön, klinika)   
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) (a) 

• nem ismert   

11   Állampolgárság Nationaliteit  

• az adott ország állampolgára Nederlands  

• uniós állampolgár land van de EU  

• nem uniós állampolgár land buiten de EU  

• nem ismert onbekend  

12   Munkaerőpiaci helyzet  Bron van inkomsten a bevételei forrása 

• állandó munkahely regulier werk munkabér vagy független 

• tanuló studiefinanciering ösztöndíj (tanulmányi 
támogatás) 

• gazdaságilag inaktív 
(nyugdíjas, háztartásbeli, 
rokkant) 

AOW/pensioen 

geen eigen inkomen 

uitkering 

nyugdíj / nincs bevétel; 

szociális juttatás 

• munkanélküli AOW/pensioen 

geen eigen inkomen 

uitkering 

nyugdíj / nincs bevétel; 

szociális juttatás 

• egyéb anders 

 

 

• nem ismert onbekend  

13   Legmagasabb iskolai 
 végzettség 

Opleidingsniveau afgerond végzettség 

• soha nem járt iskolába / nincs 
általános iskolai végzettsége 

geen nincs 

• alapfokú végzettség lager onderwijs alacsonyabb 

• középfokú végzettség voortgezet onderwijs  

• felsőfokú végzettség tertiair onderwijs  

• nem ismert onbekend  

14   Elsődlegesen használt drog Primaire problematiek elsődleges probléma 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) (a) 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

Opiaten (totaal) 

heroïne 

methadon 

overige opiaten 

 

  

o  

o  

o  

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

Cocaine (totaal) 

cocaine 

crack 

 

  

o  

o  

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

Stimulerende middelen 
(totaal) 

amfetaminen 

ecstacy 

overige stimulerende 

middelen 

 

 

o  

o ecstasy  

o  

 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

Medicijnen (totaal) 

barbituraten 

benzodiazepinen 

overige medicijnen 

 

  

o  

o  

o  

 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

Hallucinaten (totaal) 

LSD 

overige hallucinaten 

 

 

o  

o  

• Inhalánsok Vluchtige middelen inhalánsok  

• Kannabisz (összesen) Cannabis (totaal)  

• Egyéb anyagok (összesen) Overige middelen (totaal)  

15   Részesül-e már helyettesítő 
 kezelésben 

  

• heroin   
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) (a) 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

• metadon 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb opiátok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb anyagok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

16   A droghasználat szokásos 
 módja (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

Wijze van gebruik 

 

a droghasználat módja 

• injektálás spuiten intravénás 

• szívás / inhalálás roken szívás 

• evés / ivás  slikken/drinken lenyelés/megivás 

• szippantás snuiven felszívás 

• egyéb anders egyéb 

• nem ismert onbekend  

17   A droghasználat gyakorisága 
 (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

Frequentie gebruik  

• elmúlt hónapban nem 
használta / alkalmilag 
használta 

niet meer van 

toepassing/onregelmatig 

 

• heti egy alkalommal vagy wekelijks  
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) (a) 

ritkábban 

• hetente 2-6 napon meer malen per weerk  

• naponta dagelijks  

• nem ismert onbekend  

18   Életkor az elsődleges drog első 
 használatakor  

  

19   Egyéb (=másodlagosan) 
 jelenleg használt drog  

  

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

Opiaten (totaal) 

heroïne 

methadon 

overige opiaten 

 

  

o  

o  

o  

Kokain (összesen) 

kokain 

crack 

Cocaine (totaal) 

cocaine 

crack 

 

  

o  

o  

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

Stimulerende middelen 
(totaal) 

amfetaminen 

ecstacy 

 

 

  

o  

o ecstasy 

o  

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

Medicijnen (totaal) 

barbituraten 

benzodiazepinen 

overige medicijnen 

 

  

o  

o  

o  

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

Hallucinaten (totaal) 

LSD 

overige hallucinaten 

  

o  

o  
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 
(magyar) (a) 

 

• Inhalánsok Vluchtige middelen inhalánsok  

• Kannabisz (összesen) Cannabis (totaal)  

• Alkohol, mint másodlagos 
drog (összesen) 

 alkohol 

• Egyéb anyagok (összesen) Overige middelen (totaal) Egyéb pszichotrop anyagok 

20   Valaha/jelenleg (elmúlt 30 
nap) injekciós szerhasználat 

Spuiten 

 

diagnózis (G22a/b/c/d) 

• valaha injektált, de jelenleg 
nem 

ooit gespoten valaha injektált 

• jelenleg injektál spuit nog jelenleg injektál 

• soha nem injektált nooit gespoten jelenleg sem és korábban sem 
injektált 

• nem ismert onbekend  

Megjegyzés: 
(a) Az angol fordítást csak ott adjuk meg, ahol a kategorizáció eltér az első oszlopban megadottól.  

 

 

Spanyolország 
Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 

(magyar) 

1    Kezelőhely típusa centro de tratamiento (V 3) 

(sólo centros ambulatorios) 

kezelőhely (V 3) 

(csak ambuláns kezelőhely) 

• ambuláns kezelőhely   

• bentfekvéses kezelőhely   

• alacsonyküszöbű / drop-in / 
utcai munka 

  

• háziorvos   

• kezelőhely a börtönben   
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 

(magyar) 

2    A kezelés dátuma – hónap fecha de admisión a 
tratamiento (mes) (V 2) 

a kezelésbe vétel dátuma (hónap) 
(V2) 

3    A kezelés dátuma – év fecha de admisión a 
tratamiento (año) (V 2) 

a kezelésbe vétel dátuma (év) 
(V2) 

4    Korábbi kezelés (valaha) realización previa de algún 
tratamiento por la droga 
principal (V 12) 

kezelték-e valaha az elsődleges 
droghasználata miatt (V12) 

• soha no (2) nem 

• kezelték korábban sí (1) igen 

• nem ismert desconocido (9) (nincs adat) 

5    A beutalás eredete   

• magától jött   

• család/barátok küldték   

• egyéb drog-kezelőhely   

• háziorvos   

• kórház / egyéb egészségügyi 
intézmény 

  

• szociális szolgáltató   

• bíróság / pártfogó felügyelő / 
rendőrség 

  

• egyéb   

• nem ismert   

6    Nem sexo (V 5) nem (V 5) 

• férfi hombre (1) férfi 

• nő mujer (2) nő  

• nem ismert desconocido (9) nem ismert 

7    Kezelésbe kerülés életkora fecha de nacimiento (V 6) 
(edad calculada) 

születési dátum (V 6) (kalkulált 
életkor) 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 

(magyar) 

8    Születési év fecha de nacimiento (año) (V6) születési dátum (év) (V6) 

9    Lakhatás (kivel él együtt)   

• egyedül   

• szülőkkel   

• egyedül gyermekével   

• (csak) partnerével    

• partnerével és gyerek(ek)kel   

• barátokkal   

• egyéb   

• nem ismert   

10   Lakhatási körülmények   

• biztos lakhatás   

• bizonytalan lakhatás   

• intézetben (börtön, klinika)   

• nem ismert   

11   Állampolgárság no registrada. Aproximación: 
lugar de nacimiento (V 7) 

nem áll rendelkezésre. 
Megközelítés: a születés helye 
(V7) 

• az adott ország állampolgára nacido en España Spanyolországban született 

• uniós állampolgár nacido en un país de la UE EU-ban született 

• nem uniós állampolgár nacido en otro país egyéb országban született 

• nem ismert Desconocido nem ismert 

12   Munkaerőpiaci helyzet  situación laboral principal en el 
momento de la admisión a 
tratamiento (V 17) 

fő munkaerőpiaci helyzete, a 
kezelésbe vételkor (V 17) 

• állandó munkahely contrato laboral 
indefinido/temporal (2,3) 

folyamatos/időszakos 
munkaszerződés 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 

(magyar) 

• tanuló estudiante/ opositor (8) tanuló/vizsgákra készül 

• gazdaságilag inaktív 
(nyugdíjas, háztartásbeli, 
rokkant) 

incapacitado permanente/ 
pensionista/ labore del hogar 

exclusivamente (7,9) 

rokkant / nyugdíjas / háztartásbeli 

• munkanélküli parado no habiendo trabajado 

antes/ parado habiendo 

trabajado antes (5,6) 

munkanélküli (soha nem 
dolgozott) / munkanélküli 
(korábban dolgozott) 

• egyéb servicio militar o prestación 
social sustitutoria/ trabajo sin 
sueldo para la familia/ otra 
situación (1,4,10) 

 

kötelező katonai szolgálat vagy 
polgári szolgálat / nem fizetett 
családi munka / egyéb 

• nem ismert desconocido (99) 

 

nem ismert 

13   Legmagasabb iskolai 
 végzettség 

máximo nivel de estudios 

completado (V 18) 

legmagasabb iskolai végzettség 
(V 18) 

• soha nem járt iskolába / nincs 
általános iskolai végzettsége 

no sabe leer ni escribir/ no 
aprobó estudios primarios (1,2) 

nem tud írni, olvasni / nem fejezte 
be az általános iskolát 

• alapfokú végzettség estudios primarios (3,4) általános iskola 

• középfokú végzettség estudios secundarios/ 
formación profesional de grado 
medio (5,6) 

középiskola / középszintű szakmai 
képzés 

• felsőfokú végzettség estudios universitarios/ otros 
estudios superiores (7,8,9) 

egyetemi vagy egyéb harmadik 
szintű tanulmányok 

• nem ismert desconocido (99) nem ismert 

14   Elsődlegesen használt drog droga principal por la que es 
admitido a tratamiento (V 10) 

elsődleges drog, ami miatt 
kezelést keresett (V 10) 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

opiáceos (1000) 

o heroína 

o lista detallada de 
opiáceos naturales y 
sintéticos 

o otros opiáceos 

Opiátok 

o heroin 

o a természetes és 
szintetikus opiátok 
részletes listája 

o egyéb opiátok 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 

(magyar) 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

cocaína (2100–2188) 

o cocaína 
(presentaciones 
detalladas) 

o base libre de cocaína 

Kokain 

o kokain (részletesen) 

o crack 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

estimulantes (2200–2988) 

o anfetaminas 

o MDMA y otros 
derivados de la 
feniletilenamina lista 
detallada 

o otros estimulantes 

 

stimulánsok 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
részletesen listázott 
származékok 

o Egyéb stimulánsok 

 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

hipnóticos y sedantes (3000) 

o barbitúricos 

o benzodiazepinas 

o otros 

 

Altatók vagy nyugtatók 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 
(részletes lista) 

o egyéb 

 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

alucinógenos (4000) 

o LSD 

o lista detallada 

o otros 

 

Hallucinogének 

o LSD 

o részletes lista 

o egyéb 

• Inhalánsok sustancias volátiles (5000) 

o lista detallada 

o otros 

 

inhalánsok  

o részletes lista 

o egyéb 

• Kannabisz (összesen) cañabais (6000) kannabisz  

• Egyéb anyagok (összesen) otras sustancias psicoactivas 

(8000) 

egyéb pszichoaktív anyagok 

15   Részesül-e már helyettesítő 
 kezelésben 

  

• heroin   
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 

(magyar) 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

• metadon 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb opiátok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

• egyéb anyagok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

  

16   A droghasználat szokásos 
 módja (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

vía más frecuente de 
administración de la droga 
principal en los últimos 30 días 
antes de ser admitido a 
tratamiento (V 13) 

az elsődleges drog használatának 
leggyakrabban alkalmazott módja 
a kezelésbe kerülést megelőző 30 
napra vonatkozóan (V13) 

• injektálás inyectada (5) injektálás 

• szívás / inhalálás fumada/ inhalada (2,3) szívás/inhalálás 

• evés / ivás  oral (1) szájon át történő használat 

• szippantás esnifada en polvo (4) a por felszippantása 

• egyéb otras (6) egyéb 

• nem ismert desconocida (9) nem ismert 

17   A droghasználat gyakorisága 
 (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

  

• elmúlt hónapban nem 
használta / alkalmilag 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 

(magyar) 

használta 

• heti egy alkalommal vagy 
ritkábban 

  

• hetente 2-6 napon   

• naponta   

• nem ismert   

18   Életkor az elsődleges drog első 
 használatakor  

año de inicio del consumo de la 
droga principal (edad calculada 
posteriormente) (V 11) 

az elsődleges drog első 
használatának életkora 
(utólagosan kalkulált életkor) (V 
11) 

19   Egyéb (=másodlagosan) 
 jelenleg használt drog  

otras drogas (máximo 4) 
consumidas en los últimos 30 
días antes de ser admitido a 
tratamiento (V 14) 

egyéb drogok (legfeljebb négy, 
amelyeket a kezelésbe kerülést 
megelőző 30 napban használt) (V 
14) 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

opiáceos (1000) 

o heroína 

o lista detallada de 
opiáceos naturales y 
sintéticos 

o otros opiáceos 

Opiátok 

o heroin 

o a természetes és 
szintetikus opiátok 
részletes listája 

o egyéb opiátok 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

o crack 

cocaína (2100–2188) 

o cocaína 
(presentaciones 
detalladas) 

o base libre de cocaína 

Kokain 

o kokain (részletesen) 

o crack 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

estimulantes (2200–2988) 

o anfetaminas 

o MDMA y otros 
derivados de la 
feniletilenamina lista 
detallada 

o otros estimulantes 

 

stimulánsok 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
részletesen listázott 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

hipnóticos y sedantes (3000) 

o barbitúricos 

Altatók vagy nyugtatók 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

(nemzeti nyelv) 

Monitorozó rendszer 

(magyar) 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

o benzodiazepinas 

o otros 

 

(részletes lista) 

o egyéb 

 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

alucinógenos (4000) 

o LSD 

o lista detallada 

o otros 

 

Hallucinogének 

o LSD 

o részletes lista 

o egyéb 

• Inhalánsok sustancias volátiles (5000) 

o lista detallada 

o otros 

 

inhalánsok  

o részletes lista 

o egyéb 

• Kannabisz (összesen) cañabais (6000) kannabisz  

• Alkohol, mint másodlagos 
drog (összesen) 

alcohol (7000) alkohol 

• Egyéb anyagok (összesen) otras sustancias psicoactivas 

(8000) 

egyéb pszichoaktív anyagok 

20   Valaha/jelenleg (elmúlt 30 
nap) injekciós szerhasználat 

tiempo transcurrido desde que 

se inyectó por última vez 

cualquier sustancia psicoactiva 

(V 15) 

bármilyen pszichoaktív anyag 
utolsó injektálása óta eltelt idő (V 
15) 

• valaha injektált, de jelenleg 
nem 

más de 30 días (3,4,5,6,7,8) 

 

több, mint 30 nap 

• jelenleg injektál menos de una semana/ menos 

de un mes (1,2) 

kevesebb mint egy hét/hónap 

• soha nem injektált nunca se ha inyectado (9) soha nem injektált 

• nem ismert   

 

 

Egyesült Királyság 
Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

1    Kezelőhely típusa a közvetítő típusa 

• ambuláns kezelőhely  

• bentfekvéses kezelőhely  

• alacsonyküszöbű / drop-in / 
utcai munka 

 

• háziorvos  

• kezelőhely a börtönben  

2    A kezelés dátuma – hónap a terápiás kontaktus dátuma 

3    A kezelés dátuma – év a terápiás kontaktus dátuma 

4    Korábbi kezelés (valaha) nem gyűjtött adat 

• soha (proxy) (a) 

• kezelték korábban (proxy) (a) 

• nem ismert  

5    A beutalás eredete  

• magától jött maga 

• család/barátok küldték család/barátok 

• egyéb drog-kezelőhely regionális drog-ellátóhely (orvos, speciális nővér, 
pszichológus, szociális munkás, pártfogó felügyelő, egyéb); 

Közösségi Drog Csoport/Project (Pszichiátriai Ápolók 
Közössége (CPN)/ ápoló, szociális munkás, pártfogó 
felügyelő, tanácsadó, pszichológus, egészségfejlesztő 
szakember, védőnő, orvos, önkéntes, egyéb); 

egyéb szolgáltató (bejegyzett drogügyi szolgáltató, nem 
bejegyzett/önkéntes drogügyi szolgáltató,terápiás közösség) 

• háziorvos háziorvos 

• kórház / egyéb egészségügyi 
intézmény 

baleseti és sürgősségi osztály; 

pszichiátriai osztály; 

kórházi ambulancia; 

szülőotthon/terhesgondozó; 

egyéb kórházi osztály; 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
pszichológus; 

CPN; 

védőnő; 

egyéb nővér; 

egészségügyi központ; 

alkoholkezelő-egység 

• szociális szolgáltató szociális szolgáltató 

• bíróság / pártfogó felügyelő / 
rendőrség 

bíróság 

pártfogó felügyelet 

rendőrség 

• egyéb ügyvéd; 

büntetésvégrehajtási tisztviselő 

munkáltató; 

munkaközvetítő 

iskola; 

közösségi egészségügyi tanács; 

• nem ismert nem ismert 

6    Nem férfi/nő 

• férfi férfi 

• nő nő 

• nem ismert  

7    Kezelésbe kerülés életkora életkor a kapcsolatfelvételkor (a megjelenés dátumából és a 
születési dátumból) 

8    Születési év születési dátum  

9    Lakhatás (kivel él együtt) együtt él … 

• egyedül egyedül él 

• szülőkkel szülőkkel 

• egyedül gyermekével (a gyermek máshol kerül jelölésre) 

• (csak) partnerével  partnerrel 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

• partnerével és gyerek(ek)kel (a gyermek máshol kerül jelölésre) 

• barátokkal nem gyűjtött adat 

• egyéb droghasználóval, droghasználókkal; 

nem droghasználókkal 

partnerrel 

szülővel és partnerrel 

szülővel, szülőkkel/droghasználóval (droghasználókkal) 

partnerrel/droghasználóval (droghasználókkal); 

szülővel, szülőkkel/nem droghasználóval 
(droghasználókkal) 

egyéb családtaggal/droghasználóval (droghasználókkal); 

egyéb családtaggal/nem droghasználóval  

idegenekkel/droghasználóval (droghasználókkal); 
(droghasználókkal); 

idegenekkel/nem droghasználóval (droghasználókkal); 

• nem ismert nem ismert 

10   Lakhatási körülmények  

• biztos lakhatás  

• bizonytalan lakhatás  

• intézetben (börtön, klinika)  

• nem ismert  

11   Állampolgárság nem gyűjtött ada 

• az adott ország állampolgára  

• uniós állampolgár  

• nem uniós állampolgár  

• nem ismert  

12   Munkaerőpiaci helyzet  munkaerőpiaci helyzet 

• állandó munkahely alkalmazott 

• tanuló tanuló  
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

• gazdaságilag inaktív 
(nyugdíjas, háztartásbeli, 
rokkant) 

visszavonult; 

háztartásbeli; 

börtönben; 

• munkanélküli munkanélküli 

• egyéb rokkant; 

prostituált 

• nem ismert nem ismert 

13   Legmagasabb iskolai 
 végzettség 

nem gyűjtött adat 

• soha nem járt iskolába / nincs 
általános iskolai végzettsége 

 

• alapfokú végzettség  

• középfokú végzettség  

• felsőfokú végzettség  

• nem ismert  

14   Elsődlegesen használt drog fő drog 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

o opiátok (általában) 

 

o heroin (általában) (injektálva) 

o illegális heroin (szívva) 

o heroin diamorfin 

 

o metadon (általában) 

o metadon vegyesen (dtf) 

o metadon linctus 

o metadon tabletta (5 mg) 

o metadon tabletta (10 mg) 

o metadon kúp 

o metadon ampulla (Physeptone®) 

 

o morfin 



 159

Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o opium 

o dihidrokodein (DF118) 

o dextromoromid (Palfium®) 

o dipianon (Diconal®) 

o petidin 

o hidromorfon 

o oximorfon 

o hidrokodon 

o oxikodon 

o levorfanol 

o fenazokin 

o piritramid 

o kodein tabletta 

o dextropropoxifen (Distalgesic®) 

o pentazocin (Fortral®) 

o buprenorfin (Temgesic®) 

o kodein (általában) 

o opiátot tartalmazó összetevők 

o nalbufin 

o alfaprodin 

o anileridin 

o etoheptazin 

o fentanil 

o fenoperidin 

o opiát keverék (általában) 

o kodein linctus 

o gees linctus 

o collis-brown 

o fensedil 

o aktifed 

o kaolinmorfin 

o egyéb opiátok 

• Kokain (összesen) 

o kokain 

 

o kokain (általában) 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o crack o kokain hidroklorid por 

 

o szívható kokain 

o szívható kokain hidroklorid 

o kokain hidroklorid aeroszol 

• Stimulánsok (összesen) 

o amfetaminok 

o MDMA és egyéb 
amfetamin 
származékok 

o egyéb stimulánsok 

  

o stimulánsok (általában) 

 

 

o amfetamin (általában) 

o illegális amfetamin 

o gyógyszerészeti amfetamin 

o metadrin 

o dexadrin 

o dexametamfetamin szirup 

o szívható dexametamfetamin 

o metamfetamin ampulla 

o drinamyl 

 

o MDMA 

o MDA 

 

o étvágycsökkentők (általában) 

o dietilproprion (Tenuate®, Dospan® stb.) 

o fenmetrazin (Preludin®) 

o fenfloramin (Ponderax®) 

o mazindol (Teronac®) 

o fenteramin (Duromine®) 

o metilfenidat (Ritalin®) 

o pemolin 

o prolintan 

o fencamfamin (Reactivan®) 

o koffein  

o egyéb stimuláns általában 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

• Altatók és nyugtatók 
(összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

o nyugtatók (általában) 

 

o barbiturátok (általában) 

o amilobarb (Tuinal®) 

o pentobarb (Nembutal®) 

o quinalbarb (Seconal®) 

o fenobarb (Luminal®) 

o butobarb (Soneryl®) 

o heptabarb (Medomin®) 

o ciklobarb (Phanodorm®) 

o hexobarb (Evidorm® 

o barbiton védjegy nélkül 

o metilfenobarbiton 

 

o benzodiazepinek általában 

o diazepam (Valium®) 

o klórdiaz (Librium®) 

o nitrazepam (Mogadon®) 

o lorazepam (Ativan®) 

o klobezam (Fris®) 

o klorazepat (nyugtató) 

o ketazolam (anxon) 

o medazepam (Nobrium®) 

o oxazepam (Serenid®) 

o flurazepam (Dalmane®) 

o temazepam 

o triazolam (Halcion®) 

o lormetazepam (Noctamid®) 

o prazepam (Centrax®) 

o bromazepam (Lexotan®) 

o flunitrazepam 

o klormezanon (Trancopal®) 

o loprazolam 

o alprazolam 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
 

o antisz-hisztamin szerek (általában) 

o hidroxizin 

o ciklizin (Valloid®) 

o prometazin 

o nem barbiturát, nem benzodiazepin típusú altató 
hatású szedatívum (általában) 

o metaqualon (Mandrax®) 

o klormetiazol (Heminevrin®) 

o meprobamat stb. 

o zopiklon 

o propranolol (Inderal® 

o klorál származékok 

o glutetimid 

o mefenesin 

o metilpentilnol (Oblivon d) 

o metilprilon (Noludar®) 

o oxiprenolol hidroklorid (Trasicor® 

o egyéb nyugtatók 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

o hallucinogének (általában)  

 

o LSD 

 

o meszkalin 

o pszilocibin gombák 

o fenciklidin (PCP) 

o ketamin 

• Inhalánsok o oldószerek (általában)  

o ragasztó 

o bután gáz 

o amil-nitrát 

o aceton 

o aeroszolok 

o tisztítószerek 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

• Kannabisz (összesen) o kannabisz (általában) 

o kannabisz (herba) 

o kannabisz (gyanta) 

o kannabisz olaj 

• Egyéb anyagok (összesen) o dohány (általában) 

o cigaretta 

o alkohol (általában) 

o sör vagy almabor 

o borok 

o égetett szeszek 

o alkohol vegyesen 

o egyéb drog (általában) 

o enyhébb hatású fájdalomcsillapítok 

o antipszicholtikumok (általában) 

o klorpromazin (Largaztil®) 

o antidepresszánsok 

o hasmenés, illetve hányinger elleni gyógyszerek 

o naltrexon 

o klonidin 

o szteroidok 

15   Részesül-e már helyettesítő 
 kezelésben 

 

• heroin 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

 

• metadon 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

 

• egyéb opiátok 

o igen 

o nem 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o nem ismert 

• egyéb anyagok 

o igen 

o nem 

o nem ismert 

 

16   A droghasználat szokásos 
 módja (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

a drog bevitelének módja (elsődleges drog) 

• injektálás injektálás 

• szívás / inhalálás szívás(inhalálás 

• evés / ivás  orálisan 

• szippantás szippantás 

• egyéb szívás és injektálás 

szippantás és szívás 

injektálás és szippantás 

szájon át és injektálás 

inhalálás (oldószereknél) 

szájon át és szívás 

szájon ás és szippantás 

végbélnyíláson keresztül 

• nem ismert nem ismert 

17   A droghasználat gyakorisága 
 (elsődleges drogra 
 vonatkozóan) 

gyakoriság (elsődleges drog) 

• elmúlt hónapban nem 
használta / alkalmilag 
használta 

havonta; 

alkalmanként 

• heti egy alkalommal vagy 
ritkábban 

hetente / hétvégenként / rekreációs jelleggel 

• hetente 2-6 napon nem gyűjtenek ilyen adatot 

• naponta naponta 

• nem ismert nem ismert  



 165

Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 

18   Életkor az elsődleges drog első 
 használatakor  

az első használat életkora (elsődleges drogra vonatkozóan) 

19   Egyéb (=másodlagosan) 
 jelenleg használt drog  

drog 2, drog 3, drog 4, drog 5/alkohol 

• Opiátok (összesen) 

o heroin 

o metadon 

o egyéb opiát 

o opiátok (általában) 

 

o heroin (általában) (injektálva) 

o illegális heroin (szívva) 

o heroin diamorfin 

 

o metadon (általában) 

o metadon vegyesen (dtf) 

o metadon linctus 

o metadon tabletta (5 mg) 

o metadon tabletta (10 mg) 

o metadon kúp 

o metadon ampulla (Physeptone®) 

 

o morfin 

o opium 

o dihidrokodein (DF118) 

o dextromoromid (Palfium®) 

o dipianon (Diconal®) 

o petidin 

o hidromorfon 

o oximorfon 

o hidrokodon 

o oxikodon 

o levorfanol 

o fenazokin 

o piritramid 

o kodein tabletta 

o dextropropoxifen (Distalgesic®) 

o pentazocin (Fortral®) 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o buprenorfin (Temgesic®) 

o kodein (általában) 

o opiátot tartalmazó összetevők 

o nalbufin 

o alfaprodin 

o anileridin 

o etoheptazin 

o fentanil 

o fenoperidin 

o opiát keverék (általában) 

o kodein linctus 

o gees linctus 

o collis-brown 

o fensedil 

o aktifed 

o kaolinmorfin 

o egyéb opiátok 

Kokain (összesen) 

kokain 

crack 

 

o kokain (általában) 

o kokain hidroklorid por 

 

o szívható kokain 

o szívható kokain hidroklorid 

o kokain hidroklorid aeroszol 

Stimulánsok (összesen) 

amfetaminok 

MDMA és egyéb amfetamin 
származékok 

egyéb stimulánsok 

  

o stimulánsok (általában) 

 

 

o amfetamin (általában) 

o illegális amfetamin 

o gyógyszerészeti amfetamin 

o metadrin 

o dexadrin 

o dexametamfetamin szirup 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o szívható dexametamfetamin 

o metamfetamin ampulla 

o drinamyl 

 

o MDMA 

o MDA 

 

o étvágycsökkentők (általában) 

o dietilproprion (Tenuate®, Dospan® stb.) 

o fenmetrazin (Preludin®) 

o fenfloramin (Ponderax®) 

o mazindol (Teronac®) 

o fenteramin (Duromine®) 

o metilfenidat (Ritalin®) 

o pemolin 

o prolintan 

o fencamfamin (Reactivan®) 

o koffein  

o egyéb stimuláns általában 

Altatók és nyugtatók (összesen) 

o barbiturátok 

o benzodiazepinek 

o egyéb 

o nyugtatók (általában) 

 

o barbiturátok (általában) 

o amilobarb (Tuinal®) 

o pentobarb (Nembutal®) 

o quinalbarb (Seconal®) 

o fenobarb (Luminal®) 

o butobarb (Soneryl®) 

o heptabarb (Medomin®) 

o ciklobarb (Phanodorm®) 

o hexobarb (Evidorm® 

o barbiton védjegy nélkül 

o metilfenobarbiton 

 

o benzodiazepinek általában 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o diazepam (Valium®) 

o klórdiaz (Librium®) 

o nitrazepam (Mogadon®) 

o lorazepam (Ativan®) 

o klobezam (Fris®) 

o klorazepat (nyugtató) 

o ketazolam (anxon) 

o medazepam (Nobrium®) 

o oxazepam (Serenid®) 

o flurazepam (Dalmane®) 

o temazepam 

o triazolam (Halcion®) 

o lormetazepam (Noctamid®) 

o prazepam (Centrax®) 

o bromazepam (Lexotan®) 

o flunitrazepam 

o klormezanon (Trancopal®) 

o loprazolam 

o alprazolam 

 

o antisz-hisztamin szerek (általában) 

o hidroxizin 

o ciklizin (Valloid®) 

o prometazin 

o nem barbiturát, nem benzodiazepin típusú altató 
hatású szedatívum (általában) 

o metaqualon (Mandrax®) 

o klormetiazol (Heminevrin®) 

o meprobamat stb. 

o zopiklon 

o propranolol (Inderal® 

o klorál származékok 

o glutetimid 

o mefenesin 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o metilpentilnol (Oblivon d) 

o metilprilon (Noludar®) 

o oxiprenolol hidroklorid (Trasicor® 

o egyéb nyugtatók 

• Hallucinogének (összesen) 

o LSD 

o egyéb 

o hallucinogének (általában)  

 

o LSD 

 

o meszkalin 

o pszilocibin gombák 

o fenciklidin (PCP) 

o ketamin 

• Inhalánsok o oldószerek (általában)  

o ragasztó 

o bután gáz 

o amil-nitrát 

o aceton 

o aeroszolok 

o tisztítószerek 

• Kannabisz (összesen) o kannabisz (általában) 

o kannabisz (herba) 

o kannabisz (gyanta) 

o kannabisz olaj 

• Alkohol, mint másodlagos 
drog (összesen) 

 

• Egyéb anyagok (összesen) o dohány (általában) 

o cigaretta 

o alkohol (általában) 

o sör vagy almabor 

o borok 

o égetett szeszek 

o alkohol vegyesen 

o egyéb drog (általában) 
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Központi elemek (EMCDDA) Monitorozó rendszer 
o enyhébb hatású fájdalomcsillapítok 

o antipszicholtikumok (általában) 

o klorpromazin (Largaztil®) 

o antidepresszánsok 

o hasmenés, illetve hányinger elleni gyógyszerek 

o naltrexon 

o klonidin 

o szteroidok 

20   Valaha/jelenleg (elmúlt 30 
nap)  injekciós szerhasználat 

valaha injektált / jelenleg (elmúlt négy hétben) injektált 

• valaha injektált, de jelenleg 
nem 

valaha injektált 

• jelenleg injektál injektált az elmúlt négy hétben 

• soha nem injektált  

• nem ismert nem ismert  

Megjegyzés: 
(a) ’Proxy’ = az adott kérdés nem kerül megkérdezésre, de, attól függően, hogy a regionális rendszer 
mióta működik, a regionális (nem országos) adatokból kinyerhető az információ. 

 

 

Oktatási szintek 
 

1. Táblázat Oktatási szintek az Ezrópai Unióban az Oktatás Nemzetközi Standard 
Osztályozásának (ISCED) megfelelően  

Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 

Belgie/Belgique 
Vlaamse 
gemeenschap 

Lager onderwijs 1ste graad: A, B (year 2: 
Beroepsvoorbereidend) 

Hoger onderwijs buiten de 
universiteit: Korte type, 
Lange type  

 Buitengewoon 
onderwijs 

Buitengewoon onderwijs Universiteit 

    

Communauté Enseignement Enseignement secondaire: Enseignement supérieur 
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Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 
française primaire 

Enseignement 
spécial 

Type II: Cycle inférieur 
année 1–2: Professionnel, 
Technique, Général 

non-universitaire:  

Type court 

Type long 

Université 

  Type I: Cycle 
d’observation (année 2: 
Professionnel) 

Enseignement special: 2de 
graad: Algemeen, Kunst, 
Technisch, Beroeps 

3de graad: Algemeen, 
Kunst, Technisch, Beroeps 

Deeltijds 

Buitengewoon onderwijs 

 

  Enseignement secondaire: 
Type II: Cycle inférieur 
année 3–5: 

Professionnel, Technique, 
Général 

 

  Cycle supérieur: 
Professionnel, Technique, 
Général, Année 
préparatoire 

 

  Type I: Cycle 
d’orientation:  

Général, Technique de 
transition, 

Technique de qualification, 

Professionnel, Année 
préparatoire 

 

  Enseignement à horaire 
réduit 

Enseignement spécial 

 

Danmark Grundskole year  
1–6 

Grundskole year 7–9 or 
year 7–10 (including year 
8–10 Efterskole) 

Korte videregående 
uddannelser 

Mellemlange videregående 
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Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 
uddannelser 

 Special education Special education Bacheloruddannelser  

  (Voksenuddanelse (part-
time)) 

Kandidatuddannelser 

  Individuelle uddannelser: 
EGU, FUU 

(Voksenuddanelse (part-
time)) 

  Erhvervsfaglige 
uddannelser: 

Erhvervsududdannelser, 
socialog 
sundhedsuddannelser, 
landbrugs 
søfartsuddannelser, 
CCC 

 

 

 

 Gymnasiale uddannelser 

(Voksenuddanelse (part-
time)) 

 

Deutschland Grundschulen Hauptschulen Fachschulen 

 Sonderschulen 

 

Integrierte Klassen  

Realschulen 

Gesamtschulen 

Gymnasien year 1–6 (all: 
including year 1–2: 
Orientierungsstufe) 

Sonderschulen 

Berufsschulen (Duales 
System) 

Berufsaufbauschulen 

Fachgymnasien 

Fachoberschulen 

Berufsfachschulen 

Gesamtschulen 

Gymnasien year 7–9 

Schulen des 
Gesundheitswesens  

Fachhochschulen 

Universitäten 

Weiterbildung 

 

 

Greece Dimotiko  Gymnasion Technological education 
establishments: 14 
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Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 
(primary school) institutions 

  TES: Technical and 
vocational school 

TEL: Technical and 
vocational lykeion 

EPL: Integrated lykeion 

GEL: General lykeion 

IEK: Institute of vocational 
training (1 year) 

EPL: Vocational training 
(1 year) 

Universities: 18 institutions: 

technical universities, 
medical school, dentistry 
schools, agricultural schools 

Other university schools  

Post-graduate studies 

España Colegios de 
educación general 
básica (EGB)  

ano 1–5 

Colegios de educación 
general básica (EGB) 

ano 6–8 

Universidades: 

Escuelas Universitarias 

Escuelas Técnicas 

Superiores 

  Institutos de formación 
profesional (VTI): 

Facultades 

  Formación profesional de 
primer grado 

Formación profesional de 
secundo grado 

 

  Institutos de bachillerato 
unificado y polivalente 
(BUP) 

 

  Curso de orientación 
universitaria (COU): 
pruebas de acceso a la 
universidad 

 

France Ecoles élémentaires Collèges: 3e générale, 3e 
d’insertion, 3e 
technologique, lycées 
professionnels 

 

Ecoles spécialisées  

Lycées: BAC général, 
BAC technologique, BT 

Grandes écoles 

Ecoles spécialisées 

Universités: UFR-Santé, 
UFR-Lettres-Arts-Sciences 
humaines-Sciences-
droitsciences économiques 

IUT, IUP, BTS 
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Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 

  Lycées professionnels: 
BEP ou CAP, BAC 
professionnel 

 

Ireland First level:  

National schools 

Non-aided private 
schools  

Special schools 

Junior cycle (Junior 
certificate):  

Vocational schools 
Community and 
comprehensive schools 

Voluntary secondary 
schools 

 

Regional Technical 
Colleges (and Dublin 
Institute of Technology)  

Universities (including 
teacher training) 

  Private schools 

Special schools  

all: year 1–3 

Private third level 

  Junior cycle (Leaving 
certificate):  

Vocational schools, 
Community and 
comprehensive schools,  

Voluntary secondary 
schools, Private schools, 
Special schools 

 

  all: year 4–6 (including 
year 4: transition year) 

 

  Special schools: year 4–5  

  Apprenticeship training: 
FAS, CERT, TEAGASC 

 

  Post-leaving certificate  

  Private business schools  

Italia Scuole elementari Scuole medie Academie 

 Educazione 
speciale 

Educazione speciale Università ed instituti 
universitari: 

  Scuolo magistrali corsi di laurea, corsi di 
diploma universitario, 
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Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 
Instituti magistrali 

Licei artistici 

Instituti d’arte 

Instituti professionali 

Instituti technici 

Licei classici, scientifici, 
linguistici 

scuole dirette a fini speciali 

Luxembourg Enseignement 
primaire 

(Lower secondary schools 
general:)  

Lycée général 

(Higher non-university:) 

BTS 

IST/SERP/IEES 

  (Lower secondary 
vocational:) 

Lycée technique 

(Higher university:) 

Supérieur universitaire: 

including continuation of 
studies abroad 

  Upper secondary schools 

general:) 

Lycée général 

 

  (Upper secondary 
vocational:) 

Régime technique 

Régime de technicien 

Régime professionnel 

 

Nederland Basisonderwijs:  
year 3–8 

Voortgezet onderwijs:  

VBO, MAVO, HAVO year 
1–3, 

VWO year 1–3 (all: year 1: 
Gemeenschappelijk 
brugjaar) 

VSO year 1–3 

Hoger onderwijs: HBO, 
WO  

Post-doctoraal: Tweede 
fase, Post-doctoraal, AIO 

  Voortgezet onderwijs: 

LLW, MBO, HAVO year 
4–5, 

VWO year 4–6 
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Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 
VSO year 4–6 

Österreich Voksschule 

Sonderschule year 
1–4 

Hauptschule 

Allgemeinbildende höhere 

Schulen – Unterstufe 

Sonstiger nichtuniversitärer 
Sektor 

Fachhochschulen 

  Sonderschule year 5–9 

 

Kunsthochschulen 

 

  Polytechnischer Lehrgang 

Berufsschule und Lehre 

Universitäten 

  Berufsbildende und 
Lehrerbildende mittlere 
Schulen 

 

  Berufsbildende und 
Lehrerbildende höhere 
Schulen 

 

  Allgemeinbildende höhere 
Schulen – Oberstufe 

 

  Oberstufenrealgymnasium  

Portugal Compulsory basic 
school: general 
school: 1st cycle 
year 1–4 

2nd cycle year 5–6 

Educação especial 

Compulsory basic school: 
general school: 3rd cycle 
(Certificate of degree) 

year 7–9 

Educação especial 

Polytechnic higher 
education (Licenciatura, 
Masters degree, 
Doutoramento) 

  Vocational school courses 

Secondary courses: 

general and technological 

courses 

 

  Educação especial  

Suomi/Finland Primary: 
Peruskoulun alaaste 
(comprehensive 
schools, lower 
stage) 

Lower secondary: 

Peruskoulun yläaste 
(comprehensive schools, 
upper stage) 

year 7–9 

Lower tertiary: 
Ammattikorkeakoulut 
(AMK) (polytechnics) 

Ylopistot (universities): 

Alempi 
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Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 
year 1–6 Korkeakoulututkinto 

(Bachelors) 

  Upper secondary: 
Ammatilliset opplilaitokset 
(vocational and 
professional education) 

Lukio 

(upper secondary schools) 

Ylempi 
Korkeakoulututkinto 
(Masters) 

Lisensiaatti (licentiate) 

Tochtorin tutkinto 
(doctorate) 

Sverige Grundskola year 

1–6  

Utlands, Sär- och 
Specialskola 

(Swedish schools 
aboad, special 
schools) 

Grundskola year 7–9 

Utlands, Sär- och 
Specialskola 

Grundläggande 
högskoleutbildning: 

Program, Fristäende kurser  

Forskarutbildning: 

Licenciat, Doktor 

 Vuxenutbildning 
och folkbildning 

 

Vuxenutbildning och 
folkbildning 
Gymnasieskola:  

 

  Nationelle program, 
Specialkurser 

 

  Vuxenutbildning och 
folkbildning 

 

United Kingdom 
(England and 
Wales) 

Primary schools 
(including special 
education) 

(key stage 1 and 
key stage 2) 

First schools, 

Middle schools 
year 1–2 

Private education 

Comprehensive schools 
(including special 
education) 

years 1–3 (key stage 3) 
(including Middle schools 
year 3– 4) 

Grammar and secondary 
schools  
years 1–3 (key stage 3) 

Private education 

Further education (FE) 
sector colleges years 3–4: 
Sub-degree 

HND/HNC/NVQ4 

Higher education (HE) 
institutions  

(universities and colleges): 

Sub-degree 

HND/HNC/NVQ4, First 
Degree, Masters, Doctorate 

Northern Ireland Primary schools Lower secondary schools 
general:) 

 

  Grammar schools  
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Ország ISCED 1 

Alapfokú oktatás 

ISCED 2/ISCED 3 

Középfokú oktatás 

ISCED 5, 6, 7 

Felsőfokú oktatás 

  Secondary schools Private education 

Scotland Primary schools (Lower secondary schools 
general:) 

Secondary schools 

Comprehensive schools 
(including special 
education) 

Sub-degree higher 
education 

First degree/post-graduate 
higher education 

  years 4–5 (key stage 4): 

GCSE/Foundation or 
intermediate GNVQs/NVQ 
1 or 2 

 

  Grammar and secondary 
schools  
years 4–5 (key stage 4) 

 

  Further education (FE) 
sector  
colleges years 1–2 

Further education 

Higher education 

  School sixth forms  

  Adult-education centres 

all: GCE A level/advanced 

GNVQ/NVQ3 

 

  Private education  

  (Upper secondary schools 

general:) 

Secondary schools 

 

  Further education college  

  Grammar schools  

Források: 
OECD (1996), European Comission (1996). 

 

Megjegyzések 
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• ISCED 0= kora-gyermekkori oktatás nincs benne; 

• Felsőoktatás: ISCED 5= nem egyetemi, haramadik szintű oktatás; ISCED 6=egyetemi szintű 
oktatás: első fázis; ISCED 7= egyetemi szintű oktatás: második fázis, posztgraduális; 

• Luxemburgban, Észak Írországban (Egyesült Királyság) és Skóciában (Egyesült Királyság) 
kevésbé részletezett információ áll rendelkezésre, mert más országoktól eltérően az Európai 
Bizottság (1996) és nem az OECD (1997)standarjait használják.Nem tesznek világos utalásokat az 
ISCED oktatási szintekre, így a táblázatban csak ’becslések’ találhatók; 

• 1-3 év=elméleti tanulméányok évei egy bizonyos típusú oktatási programban/intézményben (nem 
a teljes tanulmányi időszak elméleti hossza, mint pl. az első évtől (az általános iskola) a 17-ig 
(egyetem); 

• magán és speciális oktatásról szóló információ nem áll rendelkezésre minden országban. 
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5. Eljárások a kettős számolás elkerülésére 
 

Bevezetés (a) 

 

Az EMCDDA 1996-os epidemiológiai munkaprogramja keretében a luxemburgi fókuszpontot 
szerződtették arra, hogy átfogó tanulmányt készítsen a nemzeti kódolási rendszerekről és a drog-
kezelési jelentési rendszerekben a kettős számolás elkerülésére vonatkozó eljárásokról (procedures to 
avoid double counting in drug-treatment reporting systems, PADCTRS). 

1993-ban a Reitox nemzeti fókuszpont felállításán kívül Luxemburg megkezdte egy multiszektorális 
és egyben az egész országot lefedő PADCTRS végrehajtását, ami mára ugyan teljes mértékben 
működik, de még mindig igényel minőségfejlesztést. 

1995-ben a fókuszpont belekezdett egy régióközi jelentési rendszer tervezésébe, Belgium, 
Franciaország és Németország határrégióinak bevonásával. Ezáltal elsőkézből tapasztalhatta meg a 
regionális és nemzeti kódolási eljárások heterogenitását. Az információs hálózat 1997-ben vált 
hatékonnyá. 

Az ezen projektek során szerzett tapasztalatok lehetővé tették, hogy különböző szinteken 
irányvonalakat szabjanak meg a többszörös számolás ellenőrzési eljárásai fejlesztéséhez. Ezek az 
irányvonalak lettek a PADCTRS részletesebb elemzésének, valamint végrehajtására és fejlesztésére 
vonatkozó javaslatok megfogalmazásának kiindulópontjai. 

 

 

Egy biztonságos, idő- és költség hatékony PADCTRS(b) 

 

Kettős/többszörös számolás a drog-kezelési szükséglet jelentési rendszerekben 
 

A többszörös számolást a jelentési rendszerekben az okozza, hogy egy egyén (kliens/páciens) egynél 
több intézményben, egy meghatározott jelentési időszak alatt, egynél több intézményi kapcsolattal 
rendelkezik. Ennek következtében a többszörös számolás intézményen belül vagy intézmények közti 
szinten fordulhat elő. 

A PADCTRS fő célja a többszörös számolás elkerülése mindkét szinten annak érdekében, hogy 
költség- és időtakarékos módon megbízható információval szolgáljon az egy bizonyos idő alatt 
intézményi szinten regisztrált drogfüggők számáról. Ennek következtében a PADCTRS-t 
személyekhez és nem epizódokhoz vagy kezelési szükségletekhez kell kapcsolni. Ez azt feltételezi, 
hogy a páciensekhez rendelt kódok és attribútumok azonosítható változókon alapulnak, amelyek a 
lehető legmegkülönböztetőbbek kell, hogy legyenek a következő részben definiált ún. hamis (puha) 
kettős számolás elkerülés érdekében. 

A nemzeti adatszolgáltató rendszerben részt vevő különböző intézmények által jelentett esetek 
átfedéseiről szóló adatok azon kívül, hogy pontosabb információt nyújtanak az intézményi 
kapcsolatok (pl. kezelőhelyek, szolgáltatók, büntetésvégrehajtási intézmények, stb.) prevalenciájáról, 
                                                 
(a) Origer, A. (1996) Procedures to avoid double counting in drug treatment reporting systems. Final report, Luxemburg: 
Misitry of Health alapján  
(b ) Ibid. 



 181

a többszörös intézményi kapcsolatok kiterjedtségéről és jellemzőiről is tájékoztatást adnak, ami a 
szolgáltatók és a tervezők számára hasznos lehet. Az egyénhez kapcsolt azonosító kódok az egymást 
követő évek során hasznosak az intézményi kapcsolatok monitorozásában és lehetővé teszik a kliens 
jelenlegi helyzetének naprakésszé tételét minden alkalommal, amikor őt egy résztvevő intézmény 
regisztrálja. 

Az azonosító kód pontos természete nem releváns, nem is lehetséges olyan kódot alkotni, amely 
100%-os biztonsággal tudná kiküszöbölni a kettős számolást, hiszen mindig lesznek olyan esetek, ahol 
a szükséges bemeneti adat hiányzik, vagy pontatlanul lett rögzítve, vagy ahol különböző egyének 
ugyanazokat a tulajdonságokat mutatják és így ugyanaz lesz az azonosító kódjuk. Ennek 
következtében a második cél az, hogy a hibás kód illeszkedések valószínűségét minimálisra 
csökkentsük annak érdekében, hogy az intézményi szinten regisztrált egyének számáról elég pontos 
adatot kapjunk. 

 

Kemény illeszkedés/puha illeszkedés – a redundancia valószínűsége 
 

Hatékony (kemény) illeszkedésről akkor beszélünk, ha egy meghatározott jelentési időszak alatt egy 
és ugyanazon személyt különböző kezelőhelyek, vagy ugyanaz a kezelőhely több alkalommal 
regisztrálja. A hamis (puha) többszörös számolás legalább két, egymástól különböző személyre 
vonatkozik, akik valamilyen oknál fogva ugyanazon a kliens-azonosító kódon osztoznak. 

A hamis illeszkedés alapját főként adatgyűjtési és adatbeviteli hibák, valamint a bemenő adatok 
(attribútumok) száma és megkülönböztető súlya adják. Például egy nem, születési idő és születési 
ország alapú kliens-azonosító kód ugyanaz lehet ikrek, vagy ugyanolyan nemű, ugyanazon a napon, 
ugyanabban az országban született személyek esetében. Ha ezen személyek nevének kezdőbetűit 
hozzáadnánk a kódhoz, akkor lehetséges lenne a megkülönböztetésük. 

Amikor egy adott algoritmuson alapuló transzformációs kulcsot használunk, akkor többszörös 
számolás fordulhat elő, ha például az algoritmus alapját szám-mezők vagy összegek adják. A 
’2[nem]/23.01.67[születési idő]/LU [születési ország]’ attribútum kliens azonosító kódja párosítható a 
’2/23.10.67/LU’ attribútumhoz is, amennyiben az algoritmus a születési hónap számjegyeit összeadja 
(0+1 és 1+0) és nem számjegyenként veszi figyelembe. 

A kódok sokaságából eredő többszörös számolás (puha illeszkedés) az algoritmus alapú kódolási 
eljárásokra, vagy általánosabban szólva, minden, korlátozott számú karakteren vagy számon alapuló 
kódszámítási módra jellemző. Az egyetlen számítási eljárás, mely teljes mértékben elkerüli ezt az 
egyoldalúságot a ’végtelen’ számú folyamatos azonosítási számok használata. Például egy 10 jegyű 
kód esetében a redundancia valószínűsége a 10 egység (0-tól 9-ig) kombinációs lehetőségeinek 
számára vonatkozik. Egy két betűt és öt számjegyet tartalmazó alfanumerikus kód esetében a 
redundancia valószínűsége megfelel a két egység (A-tól Z-ig) és az öt egység (0-tól 9-ig) közti 
kombinációs lehetőségek összes számának. Más szóval élve nem lehet több kód, mint a kód alapjául 
szolgáló változók lehetséges kombinációi. 

A gyakorlatban azonban a kombinációk még korlátozottabbak, mint az elméletben. Például ha az 
azonosító kód a teljes születési évet tartalmazza, akkor kevesebb, mint négy (0-tól 9-ig) kombinációs 
lehetőség lesz (10.9.87), mert jelenleg nem valószínű, hogy 1920-ban vagy 1990-ben született 
drogfüggők lennének. A regisztrált kliensek nagy része 1950 és 1985 között született, ami csak 45 
kombinációs lehetőséget jelent. 

A folyamatos kliens-azonosító számok intézményekhez köthetők. Amikor a páciens kezelésbe kerül, 
kap egy egyedi, de részben önkényes (nem kizárólag egy megfelelő azonosítási változón alapszik) 
kódot. Ez az eljárás nem teszi lehetővé a többszörös számolás intézményközi szinten való kimutatását. 
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Az intézményen belüli többszörös számolás ellenőrzése is problematikusnak tűnik, hacsak nem létezik 
egy rutinszokás, mint például a felvett kliensek alfabetikus keresése annak érdekében, hogy 
ellenőrizzék, a kliens részesült-e már kezelésben az adott központban. Ebben az esetben az előző 
azonosító számot kellene újra alkalmazni, ami viszont egy elég nehézkes és időigényes, ugyanakkor 
korlátozott hatékonyságú folyamat. 

 

Ellenőrzési eljárások 
 

A többszörös számolás elkerülése érdekében a kódolási rendszereknek szisztematikus ellenőrzést kell 
végezniük a kettős számolásról. Az egyik lehetőség a hamis többszörös számolások felderítésére 
programozott központi nemzeti adatbázis felállítása. Ha bevisznek egy már létező kódot, akkor az 
adatbázis nem csak az adott személy aktáját vagy jelentési nyomtatványát fogja kiadni, hanem 
megkülönböztető változók egy halmazán – mint pl. munkaerőpiaci helyzet, családi állapot – egy belső 
ellenőrzést is végez, és hamis kettős számolás esetén automatikusan létrehoz egy új aktát, ami minden 
alkalommal megnyílik, amikor az adott változó halmazzal kapcsolatos kód felmerül. Más eredeti 
ellenőrzési eljárások leírását találhatjuk Svédország és az Egyesült Királyság nemzeti rendszereinek 
bemutatásánál. 

Az adatoknak olyan változókat kell tartalmazniuk, amik nem változnak az idővel. A legmegfelelőbb 
adatok a nem, a születési idő és a születési ország. Sajnos ezeket az adatokat gyakran használják az 
azonosító kódok kalkulációjához és a kettős számolásnál pontosan megegyeznek. A kliens családi 
állapotának használata elég megbízhatatlan; ugyanezen adat pl. a szülőkre vonatkoztatva inkább lehet 
indikatív, hiszen nagyobb esély van arra, hogy ez az adat időben stabil marad. Az idővel nem változó, 
könnyen hozzáférhető, személyhez kötött azonosító változók nagyon korlátozottak, és a lehető 
leghatékonyabb módon kell őket felhasználni. 

Az ellenőrzési eljárásoknak a fonetikus egyezésekből, vagy az adatbevitel alatti gépelési hibákból 
eredő kódolási hibákra is ki kell terjedniük. Az Egyesült Királyság ’puha’ illeszkedési módja a 30 és 
31 és 13 és 30-as – de nem a 29 és 30-as – numerikus kódok (angolul kiejtve hasonló a hangzásuk) 
bármely számjegye közti, valamint az MD és MB, a fordított számjegyek és karakterek, mint a 10 és 
01 vagy MD és DM közti egy jegyben/karakterben megmutatkozó eltérést is ellenőrzi.  

 

A PADCTRS lefedettsége 
 

Azonosítani kell a létező PADCTRS működési szintjét, valamint az egészségügyi és büntetés-
végrehajtási hálózatban található adatszolgáltatók jellemzőit és számát (használati ráta). 

A működési szint lehet helyi, regionális vagy nemzeti. Az első két szinten különböző PADCTRS-ok 
fordulhatnak elő, melyeknek képeseknek kellene lenniük a kódolás összehangolására nemzeti szinten. 
Ennek érdekében nagyon lényeges, hogy a helyi vagy regionális attrribútumok vagy azonosítási kódok 
ugyanazokon a bemenő változókon alapuljanak, vagy legalábbis tartalmazzanak egy központi 
bemeneti adathalmazt, ami használható egy nemzeti kliens-azonosító kód számításához. Ez a kód 
pedig a három fent említett operációs szinten képes lesz felfedni a többszörös számolást. 

A helyi, regionális vagy nemzeti működési szintek tekintetében a PADCTRS hatékonysága és 
helytállósága nagy mértékben függ a felhasználók (adatszolgáltatók) számától. Ha a PADCTRS-ból 
származó adatokat TDI-alapú prevalencia becslésekre használják, akkor az adatszolgáltatók 
hálózatában specializált kezelőhelyeknek, általános kórházaknak, sürgősségi szobáknak, pszichiátriai 
osztályoknak és háziorvosoknak is szerepelniük kell. Szükségtelen hozzátenni, hogy az intézményi 
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kapcsolatok mutatójának szintjén a hálózatba büntetés-végrehajtási intézmények is kell, hogy 
tartozzanak, amelyek általában elég kritikusak a drogfüggőkről szóló jelentési rendszerek tekintetében 
és vice versa. 

 

Adatvédelem és a kliens-azonosító kód kizárólagossága 
 

A kliens-azonosító kódot létrehozhatták kizárólag egészségügyi intézmények (mint kezelőhelyek) 
vagy központosított adatfeldolgozó intézmények (közegészségügyi tanács, fókuszpont, stb.) számára a 
drog-kezelési szükséglet mérésére. 

A PADCTRS alkalmazhat egy már létező kódot is, mint az egyéni nemzeti regisztrációs számot (pl. 
Dániában), vagy egy létező páciens-regiszterből származó társadalombiztosítási, illetve személyi 
azonosító számot. E típusú kód egyik problémája, hogy olyan intézmények és személyek különböző 
szintjei is ki tudnak alakítani közvetlen kapcsolatot az azonosító kód és az adott személy között, 
amelyeknek/akiknek nincs jogosultságuk (pl. minisztériumok, társadalombiztosítási osztályok, 
büntetés-végrehajtási hivatalok, stb.) ilyen típusú adatokhoz való hozzáférésre. A drogfüggő 
visszautasíthatja az adatszolgáltatást, ha tudja, hogy a társadalombiztosítási száma a jelentési 
protokollban szerepel. (c) 

Ezek a problémák nem merülnek fel a PADCTRS-specifikus kódok esetén, mivel a számszerű adatok 
és az azonosító kód közti egyezőséget csak a központi adatfeldolgozó ismeri. Még ez sem szükséges, 
ha a használt algoritmust csak a rendszer tervezői ismerik és az attribútum kóddá alakítása területi 
szinten történik. Következésképpen, ha az adatokat nem aggregált formában küldik az adatfeldolgozás 
szintjére, akkor természetesen nincs szükség más azonosító változókra. 

 

Kódolási eljárások és kódolási folyamat 
 

A végső kódolási szint az azonosító kód típusától függ. Ha például a használt kód egy nemzeti 
regisztrációs szám, akkor nem lesz különbség a területi és az adatfeldolgozó szint között, mivel a 
végső kliens-azonosító kódot maga a kliens adja meg, és még a fókuszpontba vagy más nemzeti 
adatbázisba juttatása előtt bekerül az adat-protokollba. Ez egyrészről egy egyszerűen hozzáférhető 
kód, és használata minimálisra szorítja a változók hiányából (pl. születési idő) fakadó kliens-
azonosítási hiányosságokat; másrészről viszont a bizalmasság vonatkozásában komoly aggodalmakra 
ad okot. 

A PADCTRS-specifikus kód középszinten is lehetővé teszi a kódolást. A háromszintű kódolási 
folyamat egyik példája egy beviteli változón alapuló attribútum (pl. 2/10.05.67.M) átvitele a kezelési 
szintről az adatfeldolgozási szintre, amivel regionális vagy nemzeti kliens-azonosító kódot hoz létre 
(mint az Egyesült Királyságban). Természetesen több mint egy középszint is lehet, ami egy alulról 
fölfele építkező információ-függési rendszerrel ötvözve növelheti a biztonságot . Ebben az esetben az 
adatfeldolgozó szint csak akkor tudja kiszámolni a kliens-azonosító kódot, ha a kezelési szint az 1. 
középső szint (a regionális adatgyűjtő hivatal) felé már továbbította az attribútumot. A végső 
azonosító kódot nem ismeri sem a kezelési, sem az 1. szint és ami a legfontosabb, hogy az 
adatfeldolgozó szintnek nincs tudomása a attribútumról, ami általában az azonosítást egyszerűvé tevő 
adatokat (pl. születési idő) tartalmaz. 

                                                 
(c) Az a tény, hogy a születési idő a jelentési protokoll első verziójában szerepelt nagy ellenállást váltott ki a terület 
intézményeiből Luxemburgban.  
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A harmadik lehetőség – még költség és időhatékonyabb – a közvetlenül a terepszinten történő 
algoritmus-alapú kódolás (mint Luxemburgban). Egy, a bemeneti adat (attribútum) alapján a végső 
azonosító kódot kiszámító technikai eszközt (kódkalkulátor) minden intézményhez közvetlenül el 
lehet juttatni. Az adat protokollokat a központi adatfeldolgozó szintre küldik, ahol ebben az esetben 
nem fogják ismerni sem a transzformációs algoritmust, sem a kód és a személyes atribútum közti 
megfeleltetőséget.  

 

Bemeneti adatok (attribútum) elérhetősége  
 

A kliens-azonosító kód alapjául szolgáló változók könnyen elérhetőek kell, hogy legyenek. Így a 
személy neme és születési ideje jó attribútum-változók, mert az előbbi látható, az utóbbit pedig 
általában maga a kliens ismeri. A kliens szülei, vagy saját tartózkodási városának kezdőbetűi már 
kétségesebb változók. Lehet, hogy a szülők ismeretlenek, vagy a kliens hol az édes, hol a mostoha- 
vagy nevelőszülei kezdőbetűit adja meg. A tartózkodás városa lehet az a hely, ahol lakni szokott, vagy 
a hivatalosan regisztrált cím szerinti hely (ami az aktakeresésen alapuló adatgyűjtés hibáinak 
kockázatát rejti magában). Fontos, hogy a hamis kettős számolás elkerülése érdekében az attribútum-
változók explicitek és tévedhetetlenek legyenek. 

A nemzeti regisztrációs számok (társadalombiztosítási szám, személyi igazolvány szám, stb.) 
tekintetében hasonló elérhetőségi problémák merülnek fel. Ebben az esetben nincs szükség személyes 
attribútum-változók megadására, de maga a regisztrációs szám ismeretlen lehet. A hajléktalan 
embereknek általában nincs társadalombiztosítási számuk, a bevándorlóknak lehet, hogy nincs 
személyi igazolványuk, vagy a személyazonosító szám nem illik a nemzeti regisztrációs rendszer 
speciális kódolási rendjébe.  

A PADCTRS-specifikus kód tervezése nagy mértékben támaszkodik az adatgyűjtő módszerekre. Az 
adatok (attribútum) elérhetősége tekintetében nagy  különbséget jelent, hogy a jelentési nyomtatványt 
egy személyes interjú során töltötték-e ki, vagy az adatokat csupán a személyi aktákból nyerték. A 
születési helyet és országot a megkérdezett általában ismeri, de ugyanez az adat nem feltétlenül 
jelenik meg a személyi aktájában. 

 

Bizalmasság és pszichológiai hatás 
 

A PADCTRS-specifikus kód esetén a gyűjtött adatok bizalmassági szintje megfelelőnek tűnik, mivel 
semmilyen más intézménynek nincs tudomása a kód természetéről. Egyik sem fér hozzá a kódolási 
listához, hiszen hozzájuk csak nem-nevesített, statisztikai típusú (a drogokról és drogfüggőségről 
szóló nemzeti jelentés) információk jutnak el. 

Mind az intézményeknek, mind a klienseknek vannak bizalmassággal és adatvédelemmel kapcsolatos 
aggályaik. A területi intézmények (adatszolgáltatók) szintjén az adatvédelem biztosítása az egyik 
legfontosabb szempont, amikor egy központosított jelentési rendszerben való részvételről döntenek. 
Az adatfeldolgozó szintnek világos iránymutatást kell adnia a bizalmasság védelméről és a 
szolgáltatott adattal való visszaélés elkerüléséről. Ebből adódóan a használt azonosító kód pontos 
meghatározása a legkritikusabb pont, mivel a területi intézményeket orvosi vagy szakmai 
bizalmassági szabályok kötik, amik általában nem engedik, hogy kliensekről szóló személyes 
információkat kiadjanak. A követendő jogok és eljárások a speciális nemzeti adatvédelmi 
jogszabályokon alapulnak. 
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Egy kliens-azonosító kód azonosíthatósági súlyát alaposan mérlegelni kell. Vannak olyan kódok, 
amikből közvetlenül lehet személyes adatokat nyerni, mint a születési idő, nem, vagy a tartózkodási 
hely (város). Az adatok központosított szintjén ez az információ irreleváns lehet, de helyi vagy 
regionális szinten a személy pontos azonosításához vezethet. Egy 1000 fős városban élő drogfüggő 
kezdőbetűinek, születési idejének és tartózkodási városának ismerete komoly kérdéseket vet fel 
anonimitásával kapcsolatban. Az azonosító adatok egyike sem kellene, hogy túljusson  az intézményi 
szinten vagy elérje a középső kódolási szintet. 

A földrajzi terület, amelyen belül a PADCTRS működik, meghatározza annak természetét és a 
kódolási követelményeket. Kisebb országokban még az országos szintű kliens-azonosító kódnak is 
nagyon biztonságosnak kell lennie, és csak az azonosító változók minimumát tartalmazhatja. Ebben az 
esetben a legjobb megoldás a magas azonosító értékkel bíró attribútum intézmények szintjén történő, 
algoritmus-alapú átírása.  

Összeségében fontos észben tartani, hogy semmiféle PADCTRS-t nem lehet az intézményi szintre 
kényszeríteni. Még ha az intézményeknek nincs is más lehetőségük, mint egyetérteni az adatgyűjtéssel 
és adatszolgáltatással (pl. állami intézmények esetében), az adatok minősége nagymértékben függeni 
fog az információt nyújtók és az információt feldolgozók között kialakult konszenzuson, valamint az 
egyes területi intézményekben az adatgyűjtésért felelős személyek motivációjától.  

A bizalmassági kérdéseket nagyon fontos, hogy alaposan megvitassuk az érintett területi 
intézményekkel és meghatározzuk a résztvevő szintek aktív bevonásához fűződő kölcsönös 
érdekeinket. A területi intézményekben erős ellenállás lehet, és bizonyos ideig eltart, míg a különböző 
információs szintek között kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat alakul ki. Ugyanakkor úgy tűnik, ez 
az egyetlen módja a jó-minőségű adatszolgáltatás biztosításának, és a jelentési rendszer, valamint az 
adott PADCTRS kiégésének elkerüléséhez. 

 

Átviteli eljárások 
 

Az adatvédelem biztosításával szorosan összefüggő másik ügy, hogy az azonosító kód, vagy az azt 
tartalmazó nyomtatvány hogyan jut el a területi intézményi szinttől a végső adatfeldolgozó szintig. Az 
átviteli eljárásoknak több altenatívája létezik. 

Az adatok eljuthatnak a fókuszponthoz vagy bármely másik adatfeldolgozó hivatalhoz aggregált 
formában (mint Olaszországban vagy Svédországban), vagy egyéni adat-jelentési protokollokon 
keresztül (mint Luxemburgban és Görögországban). Az első esetben a kódolási és többszörös 
számolási ellenőrzések a korábbi szinten történnek (nemzeti egészségügyi tanács, állami 
egészségstatisztikai osztály, epidemiológiai kutatóintézetek, stb.). 

Ha az adatátvitel papír alapú (vagy floppy lemez, CD-ROM, stb.), akkor a kódokat személyesen (mint 
Luxemburgban), postán vagy faxon lehet eljuttatni az adatfeldolgozó intézménybe. 

• A számítógép-alapú átvitel elektronikus leveleket vagy más telemetrikus szolgáltatásokat 
alkalmazhat, helyi területi hálózaton (LAN) vagy szélesebb területi hálózaton (WAN) belül, és az 
adatokat kódolt formában továbbítja, tárolja. 

A számítógép alapú adatátvitel időbeli hatékonysága ellenére a területi intézmények biztonsági 
okokból inkább a papír alapú megközelítést választják, még a kockázatok ellenére is (mert például a 
postai levelek könnyebben vesznek el, mint az e-mail mellékletek). Ennek az az oka, hogy a WAN-on 
belüli elektronikus levelekről általában úgy tartják, hogy jobban ki vannak téve felhatalmazás nélküli 
személyek hozzáférésének, mint a posta. A jelentési protokollok és adatok intézmények általi 
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összegyűjtése természetesen nagyon biztonságos, de nehezen kivitelezhető magas számú kezelőhelyet 
tartalmazó szélesebb hálózatok esetében.  

 

 

Javaslatok a nemzeti PADCTRS végrehajtására és módosítására 
 

A PADCTRS fejlesztése és megvalósítása kiemeli, hogy a speciális és gyakran egyedi nemzeti 
követelményeket kielégítő, eredeti megoldásokra van szükség. Egy egyszintű, algoritmus alapú, 
intézményközi szinten alkalmazott kódolási rendszer, mely a fókuszpontnak nem aggregált adatot 
szolgáltat, egy reális középtávú célkitűzés lehet Luxemburgban, de nem túl valószínű, hogy 
ugyanennyi idő alatt olyan országokban is – mint Németországban vagy Franciaországban –, ahol az 
adatvédelmi előírások jóval kötöttebbek, létre lehetne hozni. 

A nemzeti PADCTRS tervezet nem lehet egyetlen, mindenre alkalmazható rendszer.  Fejlesztése 
inkább egy kontextus-alapú problémamegoldó feladatnak tűnik, ami legalább annyi metodológiai 
szakértelmet, mint innovatív eredményeket követel meg. Valójában a PADCTRS minőségének 
értékelése egy igen kényes, – ha nem lehetetlen – feladat, mivel azok az alapok, amelyekre ezek a 
rendszerek épülnek és a feltételek, amelyekhez kötöttek ritkán egyformák két országban. 

Jelen elemzés azt mutatta meg, hogy a PADCTRS megvalósítása holisztikus megközelítést igényel és 
nem alapulhat metodológiai javaslatok meghatározott halmazán. Az egyetlen általánoságban 
megfogalmazható javaslat az, hogy dinamikusan meghatározott és finomított leírásokat kell 
alkalmazni, és azokat koncepcionális eszközként célszerű használni a többszörös számolási szokások 
adaptációjához vagy kialakításához. E fejezetnek nem szándéka a nemzeti PADCTRS-ok 
minőségének értékelése vagy összehasonlítása, mindazonáltal néhány további elemre figyelmet kell 
fordítani. 

Az első hangsúlyozandó dolog a különböző típusú PADCTRS-ok használatának hatása az 
epidemiológiai drogkutatásokra. Más szóval fontos tudni, hogy milyen típusú PADCTRS milyen 
típusú drogkutatásokat tesz lehetővé vagy segít elő. Ezt a kérdést bármely PADCTRS megvalósítása 
vagy módosítása előtt meg kell vizsgálni, mert az részben meghatározza az adat-jelentési rendszertől 
megkövetelt tulajdonságokat. 

A PADCTRS-alapú jelentési rendszerek egyik legnagyobb feladata, hogy megbízhatóbb 
drogprevalencia becsléseket készítsenek. Mindazonáltal sokféle alkalmazási lehetőséget kell 
nyújtaniuk, különösen az olyan kutatási tevékenységekhez, amelyek egymástól független 
adatforrásokból származó adatokat hoznak egymással kapcsolatba. Az olyan tanulmányok, amelyek 
egy adott környezetben, egy adott időszak alatt a kezelésért folyamodókat monitorozzák – mint pl. az 
eset-követő, illetve a capture-recupture kutatások – személyhez kötött adatokat és egyedi azonosító 
kódokat igényelnek. Ha az idő-periódos nem annyira releváns, akkor a választott környezet 
specifikációja bizonyosan az, és ez határozza meg az adott PADCTRS kód használati mutatóját vagy 
lefedettségét. Valójában e tanulmányok reprezentativitása pontosan ugyanannyi, mint a megfelelő 
azonosító kódot használó intézmények száma. 

A meghatározott típusú kezelőhelyen folyó drog-kezelési epizódokról szóló regionális tanulmányoktól 
kezdve a droggal kapcsolatos intézményi kontaktok indexálásának országos monitorozásáig, a 
PADCTRS széles skálája alkalmazható. Egy országos szintű, ágazatokon átívelő PADCTRS 
nyilvánvalóan befolyásolja a legtöbb drogkutatás követelményeit. Egy korlátozottabb PADCTRS, 
melyet kizárólaag egy bizonyos tanulmányhoz terveztek pénzügyi vagy gyakorlati okokból lehet 
preferált. A végső döntés metodológiai, de meghozatalakor figyelembe kell venni az adatvédelemre 
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vonatkozó nemzeti szabályozást és azt, hogy létezett-e már vagy sem nemzeti szinten előző kódolási 
rendszer. 

Egy másik fontos téma, amit meg kell említenünk éppen a nemzeti adatvédelemi jogi követelmények, 
és a PADCTRS-támogatású jelentési rendszer, valamint a szolgáltatások minőségellenőrzésének 
burkolt lehetősége (melyet a PADCTRS biztosít) közti kapcsolat.  

E fejezet korlátozott keretei nem teszik lehetővé az adatvédelemről szóló nemzeti szabályozások 
elemzését. Mindazonáltal az adatfeldolgozók és az adatszolgáltatók státuszán és jogi helyzetén kívül a 
nemzeti jogszabályok egyértelműen fontos szerepet játszanak a nemzeti PADCTRS tervezésénél és 
kivitelezésénél. 

A kormányzati struktúrán belüli adatfeldolgozó hivataloknak jelentősen eltérő követelményeik és 
korlátaik vannak például a nem-kormányzati (civil) szervezetekhez képes. Másrészről viszont az 
adatszolgáltatók kormányzati támogatásoktól függhetnek, így sokszor nincs más választásuk, mint 
hogy az adatszolgáltatás terén – minimális minőségi standardok mellett – együttműködjenek a 
kormánnyal. 

Ha a releváns információ-termelő és -feldolgozó szintek között nem létezik kapcsolat, akkor a jogi 
kontextus mellett az adat-jelentő rendszerek megvalósíthatósága és működőképessége nagy mértékben 
függ a kölcsönös érdekek és hasznok meghatározásától. Ezeket nem feltétlenül pénzügyi 
ellenszolgáltatásként kell értelmezni, hanem sokkal inkább, mint ’hozzáadott értékű’ adatok 
visszacsatolását az adatszolgáltató felé. Olyan adatok visszacsatolását, amelyek a területi intézmények 
számára lehetővé teszik például a kezelési kínálatukban levő hiányzó láncszemek lokalizálását és 
minőségi standardjaik növelését. Hangsúlyozni kell, hogy ezt a tárgyalási folyamatot legalább két 
tényező segíti elő: 

• Minden szereplőben tudatosulnia kell, hogy van legalább egy közös cé l– a drog-kezelő 
szolgáltatások hosszú távú fejlesztése; és 

• A közös korlátok tudatosítása – kölcsönös függőség akár a pénzügyi támogatás, akár a naprakész 
adatok bevitele tekintetében.  

A hosszú távú megállapodásoknak annyira rugalmasnak kell lenniük, hogy az adatszolgáltatók aktív 
bevonásának elősegítését vagy megtartását szolgáló módosításokat lehetővé tegyék. 

Meglepő módon az intézmények felé történő adat-visszacsatolás is – bár azt gyakran maguk az 
intézmények igénylik hivatalból – a PADCTRS létrehozásának egyik fő akadályozó tényezője lehet. 
Hosszú távon a beszolgáltatott adat – precíz feldolgozása után – az adott hálózatban résztvevő 
kezelőhelyek minőségének és hatékonyságának értékelésére is használható. Még ha ez a bizonyos 
aspektus első ránézésre kevésbé tűnik is fel a szereplőknek, minden valószínűség szerint fel fog 
merülni, ha az adott jelentési rendszer a kezelési szükséglet (esetek, epizódok) hosszú távú 
regisztrálásának lehetőségét kínálja. 

Egy olyan, intézményen belüli vagy intézményközi PADCTRS, mint amelyet jelenleg Luxemburgban 
alkalmaznak, a függők követését nem csak egy megadott jelentési időszak alatt vagy egy bizonyos 
típusú egészségügyi intézményben teszi lehetővé, hanem naprakész adatot nyújt minden intézményi 
kontaktról amellyel egy adott személy 1984 óta rendelkezik. Ez az anonim utánkövetési eljárás 
megbízható információval szolgál a drog karrierekről, valamint a kapott kezelés hatásáról, foganatáról 
és hatékonyságáról.  

Mindezek az információk vélhetően felhasználhatók arra, hogy nyomást gyakoroljanak a területi 
intézményekre, végső soron pedig a támogatási folyamatokat is befolyásolhatják. Ennek 
következtében azok az intézmények, amelyek pácienshez kapcsolódó adatokat szolgáltatnak, kínos 
helyzetbe hozzák magukat azzal, hogy olyan minőségellenőrzési lehetőségeknek, kritikáknak teszik ki 
magukat, amelyeket mindaddig elkerültek, mert nem voltak megbízható értékelési kritériumaik. 
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A leghatékonyabb, de kétségkívül nem a legegyszerűbb megoldás az, ha ezeket az ügyeket a 
kezdetektől nyíltan megvitatják és más minőségértékelési kritériumokat dolgoznak ki.(d) Az 
adatfeldolgozó szintnek teljesen tudatában kell lennie státusza összetettségében és célkitűzéseiben. Az 
adatszolgáltatókkal való folyamatos tárgyalások mellett, az adatfeldolgozás szereplőinek politikai 
értelemben vett felelősségük is van. 

A politikák alakítóinak érdeklődése középpontjában általában a prevalencia adatok állnak, amiket a 
keresletcsökkentés irányában tett politikai stratégiák minőségi mutatójaként tartanak számon. A 
közvélemény gyakran a prevalencia becslések alapján fogadja el a kormányzat drog vagy 
drogfüggőségi politikáját. Mivel a legtöbb EU tagországban a megbízható nemzeti prevalencia adatok 
tekintetében bizonyos tudományos monopólium figyelhető meg, a végső becslés nagymértékben függ 
a gyűjtött adatok minőségétől és lefedettségétől, valamint az adott adatfeldolgozó szereplők által 
választott, vagy rájuk kötelező metodológiai kerettől. Egy magas minőségű, nemzeti szintű 
PADCTRS-t magába foglaló információs hálózat kialakítása, vagy csupán egy létező jelentési 
rendszer fejlesztése nem lesz azonnali hatással a prevalencia adatokra, de jelentős politikai hatása lesz, 
még akkor is, ha a drogfüggők száma éppen nem növekedett. Csak a végső eredményt fogják 
figyelembe venni és nem feltétlenül azt az utat, ami ahhoz vezetett. 

 

 

PADCTRS alkalmazása európai szinten(e) 
 
Előzetes észrevételek 

• Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, 
Luxemburg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság vettek 
részt a tanulmányban. 

• A nemzeti PADCTRS alfabetikus sorrendben kerül bemutatásra, kivéve Ausztriát, 
Franciaországot, Írországot és Spanyolországot ahol jelenleg nem használnak semmiféle standard 
PADCTRS-t. 

Az 1. táblázat a nemzeti PADCTRS-ok átfogó képét mutatja, a fő leíró kategóriákra való utalással: 

*****  biztosított 

****  biztosított, de fejlesztendő 

***  közepes szintű fejlettség 

**  alacsony szintű fejlettség 

*  csak nagyon specifikus és korlátozott alkalmazás 

()  nincs róla információ. 

 

 

 

                                                 
(d ) az absztinencia és a kezelés utáni intézményi kontaktok száma nem mindig és nem kizárólagosan a kezelés vagy 
beavatkozás terápiás hatékonyságának mutatói.  
(e ) Origer, A. (1996 Procedures to avoid double counting in drug-treatment reporting systems. Final report, Luxemburg: 
Ministry of Health 
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1. Táblázat A nemzeti PADCTRS-ok átfogó leíró analízise 

TDI Protokoll központi elemei B D DK E GR I (1) LU NL SW UK 

 1992 1980 1996 1987 1994 1992 1994 1988 1993 1992 

Kettős/többszörös számolás (intézmények 
között) 

*** ** ***** ***** **** *** ***** **** ***** ***** 

„Kemény” illeszkedés *** * **** ** **** *** **** **** **** **** 

„Puha” illeszkedés * * **** **** () *** **** () **** ***** 

Ellenőrző eljárások * * ***** **** nem nem  () ***** ***** 

Kezelési-szükséglet szintje (egészségügyi 
szektor) 

***** *** *** **** *** nem *** **** **** **** 

Nem egészségügyi intézményi szint 0% 0% 0% 0% 0% *** **** * **** **** 

A PADCTRS működési szintje 
(országos/regionális/helyi) 

*** **** ***** *** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PADCTRS specifikus kód igen igen (2) nem igen igen igen igen igen nem igen 

Végső PADCTRS kód azonosítási súlya ***  ** *** *** **** ***** ***** *** ***** 

Más azonosító változók a protokollban igen igen nem nem nem n.a. nem nem nem nem 

Kódolási eljárások és kódolási folyamat *** **** **** ***** **** *** ***** **** **** **** 

Kódolási eszköz (algoritmus alapú átírás) nem nem igen nem - nem igen igen - igen 

Bemeneti adat (attribútor) elérhetősége **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Bizalmasság és pszichológiai hatás **** ***** *** **** **** n.a. ***** **** *** **** 
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TDI Protokoll központi elemei B D DK E GR I (1) LU NL SW UK 

Átviteli eljárások *** (2) ****(2) ***(3) ****(2) ****(3) n.a. (2) *****(3) ****(2) n.a. (2) ****(2) 

Megjegyzések: 
n.a. = nem alkalmazható 

- = nincs rendelkezésre álló adat 

(1) Mint azt már említettük az olasz fókuszpontnak csak aggregált adatokat küldenek a kezelőhelyek a páciensekről. Csak a személyes 
droghasználat miatt a helyi rendőrségi hatóságok által bejelentett egyénekről gyűjtenek személyes információt, ami összeköttetést teremt a 
magán- és közintézmények között. 

(2)Személyes intézményhez kapcsolódó szám, ami nem teszi lehetővé a többszörös ellenőrzést.  

(3) A svéd fókuszpont nem használ PADCTRS kódot. Személyiségi jogok védelme miatt nem rendelkezik hozzáféréssel személyi azonosító 
számokhoz, csak aggregált adatokhoz. A fókuszpont minden alkalommal az itt bemutatott Páciens Regiszterből (PAR) származó információkat 
használja.  

Forrás: Origer, A. (1996) Procedures to avoid double counting in drug-treatment reporting systems. Final report, Luxemburg: Ministry of 
Health 

 

 

 


