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Bevezetés
A Tiszaújvárosi KEF az országgyűlés 80/2013. (X. 16.) OGY határozata alapján, –
amely a Nemzeti Drogellenes Stratégiát tartalmazza 2013-2020 időtartamban –
elkészítette a helyi drogstratégiáját, ami a fenti jogszabályt és a helyi sajátosságokat
veszi figyelembe.
Szakpolitikai stratégia, szakpolitikai program, drogpolitika
Az alapgondolat „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen.” A
Nemzeti Drogellenes Stratégiához kapcsolódóan a szakpolitika biztosítja, hogy a
jogalkotással,

tárcaközi

együttműködéssel,

az

erőforrások

feltárásával

és

biztosításával, további nemzetközi kapcsolatok ápolásával a stratégia érvényesülését és
a szakpolitikai programok megvalósulását szolgálja.
A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a
kábítószer-bűnözés ellen” elnevezésű dokumentum elveiben és megközelítésében
teljes mértékben illeszkedik az Európai Unió 2013-2020-ra vonatkozó új
drogstratégiájához.
Vonatkozási terület
A Nemzeti Drogellenes Stratégia a kábítószer-problémára vonatkozik, mindazonáltal
nagy nyomatékkal kívánja jelezni, hogy a kábítószer-jelenség szorosan összefügg más
kémiai és viselkedésbeli függőségi problémákkal, elsősorban pedig a nemzet általános
lelki egészségi állapotával, különös tekintettel az értékszemlélet, a kapcsolati kultúra, a
problémamegoldó készség személyes és közösségi jellemzőire. Célrendszerénél fogva
az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos stratégiai feladatokkal is foglalkozik.
A Nemzeti Drogellenes Stratégia továbbá összhangban áll az Európa Unió
stratégiájával, illetve az ahhoz kapcsolódó akciótervekkel, amelyek célja „a
társadalom és az egyén jólétének védelme és növelése, a közegészségügy-védelme,
magas szintű biztonság nyújtása a lakosság számára, valamint a kábítószerprobléma kiegyensúlyozott, egységes megközelítése.”
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Újszerűség
A Nemzeti Drogellenes Stratégia újszerűségét a paradigmaváltás adja. Ezt elsősorban
nemcsak az egyes tartalmi elemeknek a korábbi stratégiáktól eltérő hangsúlyokat
eredményező elrendezése, valamint a felnövekvő generáció kábítószerekkel szembeni
védelmének fokozott szem előtt tartását tükröző szemléletmódja adja.
A Nemzeti Drogellenes Stratégia a drogmentesség elérésének és megtartásának célját
szem előtt tartva elsősorban olyan programok indítását és fenntartását ösztönzi,
amelyek előterében a személyes és közösségi fejlődés, a szermentes életmód és
értékvilág megerősítése illetve az ezt támogató ismeretek és képességek elsajátításának
lehetőségei állnak. Az újszerűség az alábbi három területet, megközelítést érinti:
1. Egészségfejlesztő megközelítés. Ennek a lényege az egészség és az egészséget
támogató folyamatok, illetve az ezekhez vezető személyes, közösségi,
környezeti feltételek erősítése.
2. Felépülés-központú szemléletmód. A kezelés-ellátás területein a felépülésközpontú szemléletmód minél hatékonyabb érvényesülése. A különböző
gyógyító, valamint támogató beavatkozások rendszerének, illetve folyamatának
célja, hogy a lehető legteljesebben helyreállítsa az érintettek egészségi állapotát
és közösségi integrációját.
3. Közösségi

irányultság-szubszidiaritás:

A

kábítószer-problémák

visszaszorítása elsősorban helyi szintű kezdeményezések ösztönzését igényli,
hogy kialakuljon az a közösségi- civil-szakmai hálózat, amely minden
településen lehetővé teszi a különböző fejlesztő, megelőző és kezelő
programokhoz való egyenlő hozzáférést.
A Nemzeti Drogellenes Stratégia üzenetei:
- mindenki felelős a környezetében élő személyek sorsának alakulásáért,
- a kábítószer használatot elutasítók számára, hogy jó úton járnak,
- a kábítószereket kipróbálóknak az, hogy a szerhasználattal kockázatot
vállalnak, árthatnak maguknak és a környezetüknek,
- a függőknek remény, hogy a felépülésük lehetséges,
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- a segítő hivatások művelőinek, a szakmai közönségnek, hogy fontos szerepük
van a Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósításában,
- a társadalom tagjainak, hogy a stratégia elkötelezett a kábítószer-probléma
kezelésére.
A Tiszaújvárosi KEF bemutatása
Tiszaújvárosban 2001-ben alakult meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely
helyi szintű tanácsadó és egyeztető szakmai munkacsoport, így tevékenységével
összhangot

teremt

a

drogprobléma

kezelésében,

visszaszorításában

alapvető

fontosságú szervezetek és intézmények munkájában.
Az eltelt években kialakult egy egységesebb gondolkodás a témában, 2005-től
kidolgozásra került a helyi drogstratégia, amelynek megfogalmazásakor az országos
irányelvek voltak a meghatározók. A 2010. évben megújított helyi drogstratégia az
akkor új nemzeti drogstratégia alapelveit figyelembe véve készült. Az intézményeink,
szervezeteink már a kezdetek óta egyre pontosabban fogalmazzák meg szerepüket és
feladataikat a drogfogyasztás kezelése terén és törekednek a különböző szakmai
területek, feladatok összehangolására.
Nemzeti Drogellenes Stratégia alapértékei
Élethez, emberi méltósághoz, egészséghez való jog: A Nemzeti Drogellenes
Stratégia elismeri és tiszteletben tartja az élethez, emberi méltósághoz és egészséghez,
azon belül a kábítószermentes élethez fűződő jogokat.
Személyes és közösségi felelősségvállalás: Mindenki felelős önmagáért és azokért a
közösségekért, amelyekhez kapcsolódik, másfelől a közösség is felelős a hozzá tartozó
személyekért.
Közösségi aktivitás: Az egészséges élet feltételeinek kialakítása, az egészségi állapot
fenntartása

és

lehető

legteljesebb

helyreállítása

csak

a

közösségek

aktív

szerepvállalásával lehetséges. A helyi közösségek kábítószer-használatot elutasító
értékvilága, konstruktív célokra való irányultsága és szabályrendszere alapvetően kihat
a szerhasználat kialakulásának esélyeire.
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Együttműködés: A különböző jogok érvényesülésének, a felelősség érvényesítésének
és általában a hatékony megbirkózásnak fontos feltétele a problémakezelés különböző
szintjein élő és tevékenykedő szereplők közötti együttműködés.
Tudományos megalapozottság: A Nemzeti Drogellenes Stratégia multidiszciplináris
szemléleten és tudományos bizonyítékokon, valamint nemzetközi tapasztalatokon
alapul, megfelel a vonatkozó tudományos ismereteknek és szakmai tapasztalatoknak.
Országos helyzetkép és következtetések
Jövőkép
A stratégia távlati célként a kábítószermentes Magyarország elérését tűzte ki 2020-ig.
A Nemzeti Drogellenes Stratégia nem mondhat le arról a törekvésről, hogy a
következő generációk életéből eltűnjenek a kábítószerek.
Általános és konkrét célok megfogalmazása
Általános célok:
- A

társadalom

és

a

közösségei

értékszemléletében

a

jelenleginél

hangsúlyosabban jusson érvényre a saját és mások egészsége iránti
elköteleződés, mint alapérték.
- Szélesedjen azon közösségi és szakmai kezdeményezések hatóköre, amelyek a
felnövekvő korosztályok egészségesebb életvitelét szolgálják.
- Jöjjenek létre a kábítószer-problémák új típusú, korábban nem tapasztalt
megnyilvánulási formáival való megbirkózáshoz szükséges közösségi és
szakmai válaszok.
Konkrét célok:
- Növekedjenek az olyan programok és kezdeményezések száma, amelyek
bátorítják és megerősítik a kábítószereket nem fogyasztó fiatalokat, illetve
népszerűsítik a szermenetes életformát. Az elvárás, hogy a teljes körű iskolai
egészségfejlesztés által elért tanulók aránya 2020-ra érje el az 50%-ot.
- A megelőzési programok tervezése során a figyelem a család szerepeinek
megerősítésére és a szülői szerepre való felkészülésre irányuljon. A családi
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megközelítést alkalmazó megelőzési programok évente legalább egyszer érjék
el a gyermeket nevelő családok 20-%-át.
- Csökkenjen a kábítószereket kipróbáló, illetve alkalomszerűen használó
serdülők adott korosztályon belüli aránya. A jelenlegi életprevalencia-érték
csökkenjen 10%-kal.
- Alakuljon ki a gyermek- és fiatalkorúak addiktológiai ellátását szolgáló
intézményrendszer, amely a valós szükségleteknek megfelelő a helyi igények és
szükségletek alapján általános hozzáféréssel működik.
- Javuljon a szenvedélybetegek egészségügyi és szociális ellátását biztosító
intézményrendszer hozzáférhetősége.
- A problémás szerhasználók és függők körén belül növekedjék a kezelésbe
kerülők aránya, és törekedni kell a megfelelő ideig történő kezelésben
tartásukra.
- A rendelkezésre álló források és szervezeti keretek között növelni kell a
rendőrségi fellépés hatékonyságát.
- Erősödnie kell a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum helyi szerepvállalásának és
koordinációs tevékenységének.
- Javuljon az ágazatok közötti, illetve a helyi és nemzeti szintű együttműködések
hatékonysága.
Tiszaújvárosi helyzetkép és következtetések
Tiszaújvárosban 2001-ben alakult meg a KEF. A problémafeltáró és elemző üléseinek
legfontosabb megállapítása szerint egy helyi közösség akkor tud megfelelően fellépni
a drogproblémákkal kapcsolatban, ha reális információk állnak rendelkezésére. A helyi
sajátosságok, a helyi drogfogyasztási szokások feltárása céljából a KEF részéről
megfogalmazódott a célcsoportot érintő teljes körű felmérés igénye, amelyet később
több követett.
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KAB-KEF-11/A-1009 kódszámú
pályázat keretében 2012-ben végzett felmérés célja az volt, hogy a Tiszaújvárosi KEF
szeretett volna tájékozódni a tiszaújvárosi fiatalok drogfogyasztási szokásairól. A
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kapott eredményeket további drog-prevenciós célok, feladatok meghatározása
érdekében használta fel.
Az elvégzett anonim kérdőíves vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a tiszaújvárosi
általános iskola és középiskola tanulóinak körében még továbbra is jelen van a drog.
A dohányzás kérdéskörében megállapításra került, hogy a fiúk 68%-a próbálta ki a
dohányzást és 23%-uk dohányzik. A lányok 58%-a próbálta ki a dohányzást és szintén
23%-uk dohányzik. A kutatás eredménye azt mutatta, hogy a fiúk 76%-a és a lányok
79%-a ivott már alkoholt az otthonán kívül. Az elfogyasztott alkohol fajták között az
égetett szeszes ital és a sör a dominánsabb a borhoz képest. A drogfogyasztás területén
elmondható, hogy a fiúk 70%-a, a lányok 81%-a még nem próbálta ki a drogot. A fiúk
esetében a droghasználat szélesebb skálán mozog, és a kipróbálás területén megjelent a
herba drog és a parti drog egyaránt. A lányok szintén kipróbálták mindkettőt. A
droghasználat területén a fiúk a drog több fajtáját alkalmazzák, mint a lányok. A fiúk
által használt drogok fajtái: marihuána, LSD, amphetamin és parti drog. A lányok
droghasználatában a marihuána és a parti drog jelenik meg.
A Nemzeti Drogellenes stratégia megközelítései, pillérei
Egészségfejlesztés
Hazánkban a kábítószer-használat társadalmi problémaként való értelmezésének, a
stratégiai szemlélet és gyakorlat megvalósításának kezdeteitől fogva a megelőzés
kérdései kerültek a probléma megközelítésének középpontjába.
Feladatok az egészségfejlesztés területén:
- Az egészségfejlesztésre épülő folyamatok további ösztönzése, a köznevelési
intézményekben folyó egészségfejlesztés rendszerszintű megvalósítása.
- A kapcsolati kultúra fejlődését, a közösség iránti felelősségvállalást szolgáló
programok támogatása.
- A KEF alkalmas a helyi programok szervezésére, a helyi közösségek valós
szükségleteire

épülő

egészségfejlesztési

tevékenység

összehangolására.

Célkitűzés: a KEF munkájának hatékonyabbá tétele, hatókörének kiterjesztése, az
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önkormányzat szerepének és felelősségvállalásának erősítése, továbbá a
kormányhivatalokkal való együttműködés erősítése és jogi kereteinek kialakítása.
- Közös többgenerációs szabadidőprogramok szervezése.
- Az egyházi közösségek bekapcsolása a drog-prevenciós feladatba.
- Az egészség, az egészséges életmód, mint érték és erőforrás minél több ember
számára váljon követhető és követendő mintává.
Az egészségfejlesztés területének legfontosabb színterei és feladatai:
Helyi közösségek színterének tervezett feladatai:
- A helyi strukturált együttműködés, mint társadalmi tőke működjön.
- A KEF kiemelt figyelmet fordít a társadalmi és kulturálisan hátrányos helyzetű
szülők elérésére, megfelelő prevenciós szemlélettel való ellátására.
- A KEF feladata, hogy helyi szinten minden köznevelési, szociális, egészségügyi
és bűnüldözési szervet elérjen, és koordinációs feladatával segítse a drogellenes
stratégia megvalósítását.
- A Nemzeti Drogellenes Stratégiát figyelembe véve adatokat gyűjtsön a
helyzetkép megismerésére.
- A KEF a szakmai programok követése, koordinálása mellett helyi szintű
kérdőíves felmérést végezzen a nyomon követés érdekében.
- Helyi szinten a KEF tájékoztatja az érintetteket a Nemzeti Drogellenes
Stratégiáról és a helyi stratégia program kommunikálása.
Családi színtér tervezett feladatai:
- Helyi szinten fontos stratégiai cél a családi rendszerek megerősítése,
tájékoztatás, előadás formájában.
- Helyi szinten biztosított a védőnői családgondozás, családkonzultáció,
családterápia, mediáció és a nevelési tanácsadás elérése.
- Stratégiai feladat ezeknek a szolgáltatásoknak az együttműködésének
megerősítése, a KEF által a koordináció segítése.
Köznevelési intézményi színtér tervezett feladatai:
- Egészségnevelési

programok

támogatása,

koordinálása

a

köznevelési

intézmények felé.
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- A helyi szinten biztosított tanórán kívüli sport tevékenységek megvalósításának
támogatása.
- Segítő szakemberek alkalmazásának támogatása (pszichológusok, iskolai
szociális munkások) bevonása a stratégia megvalósításába.
- Az

óvoda

szintjén

felhívni

a

figyelmet

a

prevenció

jelentőségére.

Pedagógusoknak, szülőknek tájékoztató előadások, konzultációk szervezése.
- Helyi szinten, az érintettek javaslatai alapján megszervezésre kerülő
előadásokra pedagógusok, szülők, szakemberek meghívása.
- A köznevelési intézményekkel való kapcsolattartás keretében a drogellenes
stratégia megvalósítása érdekében az iskolák, óvodák együttműködnek és
információt nyújtanak a KEF felé.
- A kábítószert kipróbálók számának csökkentése a megfelelő egészségnevelési
programok megvalósítása által.
Gyermekvédelmi intézményrendszer színterének tervezett feladatai:
- Helyi szintű rendezvények – Családi nap – szervezése – amelynek célja a
hátrányos

helyzetű,

gyermekjóléti

alapellátásba

részesülő

családok

megszólítása.
- Helyi szinten a gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül a drogfogyasztásban
érintett családok számára, segítő szakemberek közreműködésével támogató
csoport létrehozása, és a csoport folyamatos működtetése.
- A gyermekvédelmi intézmények együttműködnek a KEF-fel és tájékoztatják a
stratégia megvalósulásához kapcsolódó tevékenységükről.
A kortárscsoportok színterének tervezett feladatai:
- A helyi szinten működő kortárssegítő csoport tovább segítése, képzésük
megszervezése, a csoport fejlesztése elsősorban pályázati keretek között.
Média színtér tervezett feladatai:
- A helyi média képviselőjének bevonása a helyi stratégiai program
megvalósításába.
- Tájékoztatás nyújtása a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról.
- A családi élet témakörével kapcsolatos programok támogatása a helyi
médiában.
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Kezelés, ellátás, felépülés
Tiszaújvárosban nincs addiktológiai ellátás és az érintett csoport a pszichiátria keretén
belül kapja meg az ellátást, de ez nem annyira korszerű. A betegek a Miskolcon
működő Drogambulanciára kerülnek átirányításra.
Problémát jelent helyi szinten a hozzáférés a szolgáltatáshoz, a szakember ellátottság,
a finanszírozás, a speciális ellátások hiánya.
A felépülés központú ellátás célja a kliens egészségi állapotának javítása,
helyreállítása, segíteni a társadalomba történő reintegrációt. Ez a szemlélet a kliens
esetében a segítő intézményrendszerrel történő első találkozásnál megjelenik, és
végigkísérni a kliens útját az ellátó rendszerben.
Feladatok a kezelés, ellátás, felépülés területén:
Korai kezelésbe vétel, a korai beavatkozás lehetőség szerint a család bevonásával,
segítségével történik, mivel a családtagokra is kiterjedő munka lényegesen
hatékonyabb.
Feladatok a Kezelő-ellátó rendszer szintjén:
- Integrált addiktológiai ellátások fejlesztése fontos szempont.
- Együttműködés a helyben megvalósuló kezdeményezésekkel, önsegítésen
alapuló programokkal.
- Az ellátás fejlesztése az egészségügyi és a szociális szektorban egyaránt
(lakosság közeli szolgáltatás) későn jutnak kezelésbe, nehezen jutnak be a
rendszerbe.
- Fejleszteni kell a megkereső tevékenységet és az alacsonyküszöbű programokba
való könnyebb és stigmatizáció-mentes bekapcsolódást.
- A kábítószerrel összefüggő halálozások és a kábítószer-túladagolások
megelőzése érdekében a kezelési és ártalomcsökkentési beavatkozásokat
összehangoltan kell alkalmazni.
Helyi szintű tervezett feladatok:
- Az egészségügy együttműködése a köznevelési intézményekkel az iskolaorvosi
hálózaton belül.
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- Helyi szinten az érintettek tájékoztatása a kezelésbe történő felvétellel
kapcsolatosan.
- A korai ellátásba vétel megszervezése.
- Az észlelt probléma után a megfelelő ellátó intézménybe való továbbküldés
biztosítása.
- A megfelelő szakemberek biztosítása központi költségvetési támogatással.
- A védőnői hálózat bekapcsolása a családok prevenciós ellátása céljából.
- A kábítószer-fogyasztók számának csökkentése a megfelelő ellátás biztosítása
által.
Kínálatcsökkentés
Magyarországon megtalálható az összes kábítószer és rohamosan növekszik a
pszichoaktív szerek használata. A világhálón elkövetett bűncselekmények száma
napról napra nő. Ez a legnehezebben ellenőrizhető.
Célok és alapelvek: 2020-ra a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyának biztosítása
mellett, a rendelkezésre álló eszközök széles körű alkalmazásával a lehető legteljesebb
mértékben

visszaszoruljon

a

kábítószer-fogyasztás

mértéke

Magyarországon.

Különösen fontos ez azokon a színtereken, ahol a gyermekek, fiatalok fokozott
veszélynek vannak kitéve: az iskolákban, a közművelődési intézményekben és a
szórakozóhelyeken.
Feladat, elvárás, hogy 15%-kal növekedjen, ahol a terjesztőket vonják felelőssége.
Hosszú távon ennek 25%-nak kell lennie.
Fő cél: bármelyik visszaélésre alkalmas pszichoaktív szernek Magyarországra történő
bejutásának,

és

hazánkban

megjelenő

szerekhez

való

hozzáférésnek

a

megakadályozása, így magát a keresletet is csökkenteni lehet. Kínálatcsökkentés
területén fontos az együttműködés a nemzetközi szervezetekkel az új drogok
megjelenéséhez kapcsolódó információ átadása.
A kábítószer-kereskedőkre és a terjesztőkre irányul a figyelem. A kábítószerekkel
kapcsolatos bűnözés visszaszorítása a cél. A fő feladata: felderítés, nyomon követés.
Központi támogatással növelni kell a beavatkozó erők számát.
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A kábítószer-fogyasztással összefüggő közlekedési balesetek számának csökkentése,
ennek érdekében indokolt a célzott közúti ellenőrzés fokozása, és a balesetet okozó
gépkocsivezetők kábítószer-fogyasztásra vonatkozó szűrővizsgálata.
A nyomozati munka támogatása és az eljárások felgyorsítása érdekében tovább kell
fejleszteni a szakértői háttér személyi állományát és technikai felszereltségét.
Növelni kell az információcsere hatékonyságát a hazai rendészeti szervek között.
Helyi szintű tervezett feladatok:
- Az együttműködés megvalósítása helyi közösségekkel.
- Bűnmegelőzési programok megszervezésének támogatása, koordinálása a
köznevelési intézmények felé.
- Tájékoztató, ismeretközlő előadások tartása az iskolák tanulói, a pedagógusok
és a KEF tagjai számára.
- A kábítószer-kereskedőkkel és terjesztőkkel kapcsolatos felderített esetek
számának növelése.
- A helyi KEF tájékoztatása a bűnmegelőzési programok megvalósításáról és a
kábítószer-elfogással kapcsolatos átadható statisztikákról.
A helyi együttműködések koordinációja
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenysége, hogy helyi szinten összehangolja a
közösség és az együttműködés, a megelőzés és gyógyítás, a rehabilitáció és a
kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek munkáját. Egységes szakmai és
módszertani szemlélet megvalósításával a helyi szinten megvalósuló kábítószermegelőző és -kezelő tevékenységet irányítja, ésszerűsíti a helyi szükségletek
feltárásával és az ezekre épülő stratégiák kimunkálásával.
A KEF működésében az önkormányzati, a helyi társadalmi szervezetek és a
kormányhivatalok

által felügyelt szervezetek egyaránt fontos szereplők. A

közigazgatási szervezetek és a kábítószer-használat elleni fellépésben közreműködő
civil, egyházi szolgáltatók közötti partnerségnek, mint alapelvnek az érvényesülését a
megnövekedett állami felelősségvállalással működő struktúrákban is biztosítani kell.
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Összegzés
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum minden tagja elkötelezett abban,
hogy a Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósításában részt vegyen. A helyi
cselekvési tervek elkészítésénél az országos alapelvek a meghatározóak. A helyi
stratégia elkészítése során figyelembe veszi, az előzetesen a probléma, a
drogfogyasztás területén rendelkezésre álló adatokat és információkat, és ezek mentén
készíti el éves helyi cselekvési tervét. A folyamatos információgyűjtés alapján
rugalmasan, az eredményesség szempontját szem előtt tartva a Nemzeti Drogellenes
Stratégia alapelveit szem előtt tartva módosítja a beavatkozások formáját és számát, a
közösen megfogalmazott cél a drogfogyasztók számának jelentős csökkentése,
megszüntetése érdekében.

Tiszaújváros, 2014. október 13.
Pálnokné Pozsonyi Márta
klinikai gyermek szakpszichológus
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