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Drogokkal való kapcsolat vizsgálata egyetemistáknál szimbólumelemzés segítségével
Albert-Lôrincz Enikô
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociális Munka
Tanszék, Kolozsvár, Románia
Téma: Drogokkal való kapcsolat megélések vizsgálata képi formában, szimbólumok segítségével. Célkitûzés: A vizsgálat célja egyrészt annak tanulmányozása,
hogy hogyan ragadhatóak meg képi formában egyes egészségmagatartással,
valamint drogokkal kapcsolatos megélések. Másrészt annak feltárása, hogy
milyen sajátossággal bírnak a harmonikusan beilleszkedô és a pszichoaktív
szerekkel kísérletezô/használó egyetemisták projekciói az említett vonatkozásokban. Harmadrészt fókuszcsoport szervezése – azok számára, akik nem
rendelkeznek adekvát belsô képpel önmagukról és/vagy a drogokkal kapcsolatos
kérdésekrôl – annak érdekében, hogy növeljük a saját magukkal szembeni
tudatosságot, erôsítsük számukra a kapcsolati erôteret valamint, hogy növeljük
az elkötelezettséget a pozitív egészségmagatartás irányába. Elméleti megalapozás: Vizsgálatainkat arra a jungi gondolatra építjük, hogy viselkedésünket
belsô képek irányítják. Ezek a belsô képek határozzák meg viszonyulásainkat
a világ dolgaihoz. Amennyiben jól differenciáltak a belsô építkezés eszközei,
növelhetik a személyes hatékonyságot, segíthetnek a beilleszkedésben, az
egyént meghatározó értékeket hordozhatják. Elôteremtik a tevékenységhez
szükséges energiát, biztonságot adnak, sûrítik a lényeget, kijelölik a feladatokat,
húzóerôként mûködnek, dinamikus képzôdmények. Szoros összefüggésben
vannak szükségleteinkkel, céljainkkal és érzelmeinkkel. Mivel lényegiesített
sûrítményekrôl van szó, jelentésük kihámozásához szimbólumelemzést végzünk. Választ kerestünk arra, hogy a megkérdezetteknek milyen irányultságúak,
és milyen energetizáltságúak a vágyaik, milyen belsô modellek és motivációk
irányítják ôket. Módszer: Vizsgálati eszközként egy kérdôívet és egy projektív
módszert használtunk, melynek adatait szimbólumelemzésnek vetettük alá.
Eredmények hasznosíthatósága: A vizsgálat egyben beavatkozást is jelentett. Már
az adatfelvétel alatt tudatosítjuk a megkérdezettekben az önismeret és az önreflexió szükségességét, hozzájárulva a megélések differenciált megfogalmazáshoz, az identitás megszilárdulásához, valamint a drogokkal szembeni tudatos
viszonyulás kialakításának szükségességéhez. Kiemelt ﬁgyelmet fordítottunk
a segítôszakmákat tanuló egyetemistákra, akik szakemberként majd adekvát
módon kell, hogy viszonyuljanak a drogproblémákhoz.
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Korai és kései kezdetû alkoholfüggôk személyiségjellemzôi
Andó Bálint1, Rózsa Sándor2, Kurgyis Eszter1, Domján Nóra1, Nagy
Dalma1, Demeter Ildikó1, Honti Judit1 Szikszay Petronella³, Janka
Zoltán¹, Álmos Péter¹
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1

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika

2

ELTE, Pszichológiai Intézet, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport, Budapest

³ Minnesota Modell szerint mûködô Szigetvári Addiktológiai Rehabilitációs Osztály

Háttér: A szakirodalom az alkoholbetegséget több szempont alapján osztja alcsoportokra. Von Knorring az alkoholbetegség, illetve alkoholproblémák kezdetének ideje alapján különített el korai (25 éves kor elôtti) és kései
kezdetû (25 éves kor utáni) problémás alkoholhasználókat. A két csoport eltérô
személyiségjellemzôkkel írható le. A korai kezdetû alkoholbetegeket többek
között a nagyobb fokú impulzivitás és súlyosabb életvezetési problémák jellemzik, míg a kései kezdetûekrôl ezek ellenkezôje mondható el. Célkitûzés:
Vizsgálatunk célja feltárni azokat a személyiségdimenziókat, amelyek mentén
elkülöníthetôek a korai és késôi kezdetû alkoholbetegek, és bôvíteni a von
Knorring által javasolt személyiségdimenziók körét az impulzus-kontrollal,
a szorongással és megküzdéssel kapcsolatos tényezôk mentén. Módszer: 72,
a Szegedi Addiktológiai Osztályon és a Szigetvári Addiktológiai Osztályon
kezelés alatt állt beteg adatait vontuk be a jelen vizsgálatba. Minden résztvevô
megfelelt a DSM-IV alkohol dependencia kritériumainak. 41 személy került
a korai, 31 pedig a kései kezdetû csoportba. Felvettük az Addikció Súlyossági Indexet (ASI), amelybôl megállapítható az alkoholfogyasztási problémák kezdetének ideje, továbbá a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás
Kérdôívet (STAI), a Coping Inventory for Stressful Situations (CISS-48)
kérdôívet a megküzdési stratégiák feltárására és a Minnesota Többtényezôs
Személyiség-kérdôív 2-t (MMPI-2). Utóbbiból a következô skálákat használtunk fel jelen tanulmányunkban: Átdolgozott MacAndrew Alkoholizmus, Düh,
Antiszociális Viselkedés, Agresszivitás, Ellenségesség, Énerô, Gátolatlanság.
A statisztikai elemzéshez független mintás t-próbát használtunk. Eredmények:
A korai kezdetû alkoholbetegek szigniﬁkánsan magasabb pontszámot értek el
a MacAndrew Alkoholizmus (t=2,831; p=0,006), az Antiszociális Viselkedés
(t=2,021; p=0,047), az Agresszivitás (t=2,19; p=0,032), az Énerô (t=3,116;
p= 0,003), a Gátolatlanság (t= 4,571; p<0,001) MMPI-2 skálákon. A kései
kezdetû alkoholbetegek szigniﬁkánsan magasabb pontszámot értek el a CISS-48
emócióközpontú megküzdés (t=-2,471; p=0,016) és a STAI Vonásszorongás
(t=-2,733; p=0,008) skáláin. Konklúzió: Az alkoholfüggôk von Knorring
által javasolt korai/kései kezdet szerinti felosztása érvényes és replikálható hazánkban is, ezt alátámasztják a megküzdést, a szorongást, az alkoholfüggôség
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súlyosságát és az impulzivitás korrelátumait leképezô mérôeszközök. A terápia
során ﬁgyelembe kell venni a problémás alkoholfogyasztás kezdetének idejét,
mivel ez támaszt nyújthat a személyiség megismeréséhez, és így sikeresebbé
teheti a kezelést.
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Alkoholfogyasztási szokások, szélsôséges ivási formák változása Magyarországon
Andó Bálint1, Paksi Borbála2, Arnold Petra3, Kun Bernadette4,5, Rózsa
Sándor4, Demetrovics Zsolt4,5
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1

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika

2

Budapesti Corvinus Egyetem, Viselkedéskutató Központ

3

ELTE, TáTK, Szociológia Doktori Iskola

4

ELTE, Pszichológiai Intézet, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport

5

Nemzeti Drogmegelôzési Intézet

Célkitûzés: A hazai ESPAD kutatások eredményei szerint, az alkoholfogyasztási
mutatók 1995 és 1999 közötti változatlanságát követôen 1999 és 2007 között
a szélsôséges ivási formák terjedése volt meg ﬁgyelhetô az iskoláskorú populációban (Elekes 2009). Elôadásunkban azt vizsgáljuk, hogy az iskoláskorúak
alkoholfogyasztási szokásaiban megﬁgyelhetô változások mennyire tekinthetôk
általánosnak a magyar társadalomban, vagy inkább egy új, a ﬁatalok felôl érkezô
új ivási magatartással állunk szemben. Módszer: Az alkoholfogyasztási trendek
elemzése során felhasznált adatok a 18–53 év közötti magyarországi lakónépesség korcsoport, településméret, valamint régiók szerint rétegzett reprezentatív
mintáin készültek, a nemzetközi szervezôdések (EMCDDA, WHO, IRGGA)
általános populációs vizsgálatok vonatkozásában megfogalmazott ajánlásainak
ﬁgyelembevételével, 2001-ben (N=1830), 2003-ban (N=3530) és 2007-ben
(N=2139). Az adatfelvétel a kérdezettek személyes megkeresésével, és ezen
belül ún. „kevert”, „face to face”, illetve „önkitöltôs” elemeket egyaránt tartalmazó módszerrel történt. Felvett indikátorok a következôk: havi-, éves- és
élet prevalenciaértékek és fogyasztási gyakoriságok, nagyivás prevalenciája és
gyakorisága az elmúlt egy évben, lerészegedés különbözô idejû prevalencia
értékei és gyakorisági adatai. Eredmények/következtetések: A szélsôséges ivási magatartás elterjedtsége a 18–53 éves felnôtt népességben az ezredfordulót követô
stagnálás után az utóbbi években – az ESPAD populációban mért változásokhoz képest késleltetve – kétharmados biztonsággal növekedett: nagyivás havi
prevalenciaértéke 2001-ben 5,6%, 2003-ban 5,5% volt, míg 2007-re ez az arány
7,2%-ra növekedett. A ﬁatal felnôttek esetében az évezred elején mutatkozó
stagnálás (hibahatáron belül azonos mért értékek) után 2003 és 2007 között
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a növekedés kifejezettebb (95%-os megbízhatósági szinten is megjelenik): a
nagyivás havi prevalenciaértéke 2001-ben 7,7%, 2003-ban 6,9% volt, 2007-re
pedig 11,4%, ami ﬁatalok ivási magatartásának a felnôtt társadalomba való
begyûrûzésére utal.
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Az alkoholfogyasztással összefüggô bûncselekmények jellemzôi.
Egy eset-kontroll kutatás eredményei
Ámon Angéla
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet,
Piliscsaba
Célok: Az eddigi szakirodalmi adatok szerint a kétfajta, expresszív és instrumentális erôszakos bûncselekmények közül az expresszív bûncselekmények az
alkoholfogyasztással összefüggô bûneseteket, míg az instrumentális az alkoholfogyasztással nem összefüggô bûneseteket jellemzik. Jelen kutatás azt tûzte ki
célul, hogy feltérképezze az alkoholfogyasztással összefüggô bûncselekmények
szociálpszichológiai és kriminológiai jellemzôit. Módszer: A mintaválasztás
alapjául a bírósági statisztika szolgált. A mintaválasztás módja egyszerû véletlen
volt, mind az alkoholos, mind a nem alkoholos, jogerôsítélettel rendelkezô
bûnelkövetôk közül, akik 2000 és 2005 között követték el a bûncselekményt.
Az elemszám: 399 fô volt. Az adatokat bírósági aktákból dokumentumelemzés
révén nyertük. Az elemzés többváltozós statisztikai módszerekkel történt SPSS
program segítségével, az elemzés alapjául részletes szempontrendszer (kódkönyv) szolgált. Eredmények: A vagyon elleni bûncselekmények inkább a nem
alkoholos, a személy elleni bûncselekmények inkább az alkoholos esetekben
történt. Az alkoholfogyasztással összefüggô bûncselekményekre az esti-éjszakai
idôszakban került sor, szemben az alkoholt nem fogyasztókkal, akik inkább nap
közben követték el tetteiket. Következtetések: Eredményeink arra utalnak, hogy
az alkoholfogyasztókra inkább az expresszív bûnelkövetés a jellemzô, míg a
nem alkoholfogyasztó bûnelkövetôk inkább instrumentális sémát követnek.
Az alkoholfogyasztás irracionális erôszakos bûncselekmények elkövetéséhez
járulhat hozzá, arra hajlamos személyeken. A probléma megelôzése szorosan
összefügg az alkoholprobléma általános megelôzésével, amely különösen fontos
lehet magasabb vonás-agressziót mutató személyeknél.
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Mi a szerepe a médiának és a médiatudatosságnak a serdülôk szerfogyasztásában?
Balázs Máté Ádám1, Pikó Bettina1, M. Page Randy2

4A

1

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

2

Brigham Young University, Department of Health Science, Utah, USA

A különbözô tömegkommunikációs eszközök nagy hatással vannak a társadalomra, ennek a hatásnak különösen kitett csoport a társadalmon belül
a serdülôkorú populáció, akik ebben az életkorban különösen fogékonyak
a média által közvetített üzenetekre. Kutatásunk a hazai viszonylatban még
eddig kevéssé vizsgált területre összpontosult: a serdülôkorú szerfogyasztás
és a média kapcsolatára. Nyilvánvaló, hogy a prevenciós programokban kiemelt helyen kell, hogy szerepeljen a két – egyik legkiemelkedôbb – egészségkockázat: a dohányzás és az alkoholfogyasztás populáció szintû kontrollja.
A vizsgálatban 546 makói serdülô vett részt; 288 (52,7%) nyolcadikos (13–15
éves) és 258 (47,3%) tizenkettedikes (17–19 éves), a minta 49,5%-a ﬁú, 50,5%-a
lány volt. A kérdôív kiterjedt a szociodemográﬁai változókon túl az alkoholfogyasztás élet- és havi prevalenciájára, a szerfogyasztással kapcsolatos attitûdök
felmérésére, valamint a médiával kapcsolatos tájékozottság megismerésére.
A tömegkommunikációval kapcsolatos tájékozottság felméréséhez a Media
Literacy skálát adaptáltuk, amely összesen 31 állítást tartalmazott. A tájékozottsági szempontok megállapításához faktoranalízist alkalmaztunk varimax
rotációval. A szociodemográﬁai változók, és a magatartás szerinti szempontokat
kétmintás t-próbával elemeztük. Célok: Vizsgálatunkat a serdülôk tömegkommunikációval kapcsolatos tájékozottságának megismerésére fókuszáltuk.
Elemezni kívántuk továbbá a médiával kapcsolatos tájékozottságot az egyes
szociodemográﬁai változók (életkor, nem) mentén, valamint a dohányzó és
alkoholfogyasztó státusz szerint is. Eredmények: Eredményeink szerint a tömegkommunikációval kapcsolatos tájékozottsági faktorok jól elkülönülnek,
és nemcsak a szociodemográﬁai változók mentén, hanem a dohányzó vagy
alkoholfogyasztó magatartás függvényében is differenciálódnak. Korábbi
kutatásokhoz hasonlóan saját eredményeink is azt mutatják, hogy a lányok, a
ﬁúkkal ellentétben hajlamosabbak észrevenni a reklámok rejtett üzeneteit, a
média manipulatív hatását. A lányok mellett a ﬁatalabbak is nagyobb arányban
vannak tudatában annak, hogy a dohányipar és a szeszipar érdekei megjelennek a médiában, ennek magyarázata az lehet, hogy a szerfogyasztás ebben az
életkorban még ritkább. A szerfogyasztás mértékének növekedésével elôtérbe
kerül a probléma hárítása is, így a média manipulatív hatását bagatellizálják a
szerfogyasztók. A magatartás szerint vizsgálva, a nemdohányzók és az alkoholt
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nem fogyasztók lényegesen nagyobb mértékben vannak tisztában a média
manipulációs hatásaival.

P 001

„Koholt képekkel és szeszekkel…” A módosult tudatállapotok különbözô
formái

Bányai Éva
plenáris ELTE PPK, Affektív Pszichológiai Intézeti Központ
Minden olyan tudatállapotot, amely a normális, éber tudatállapottól eltérô
forma, módosult tudatállapotnak nevezünk. Ugyanezen állapotokra használatos
az „alterált tudatállapotok”, „transzállapotok”, sôt újabban egyre többször az
„alternatív tudatállapotok” elnevezés. Ez utóbbi szépen tükrözi, hogy egyre
inkább elfogadott, természetes („választható”) tudatállapotnak tekinthetjük
ezeket, elszakadva attól a korábbi elképzeléstôl, amely a racionális, logikus,
valóságorientált tudatállapotot tekintette csak elfogadhatónak, és minden
mást afféle tévútnak. A módosult tudatállapotok azonosítására a „konvergáló
mûveletek” logikája a legalkalmasabb. Ahhoz, hogy módosult tudatállapotnak
tekintsünk egy adott állapotot, négy jelenségkört kell ﬁgyelembe vennünk:
1. létrejöttének feltételeit (az indukciós eljárásokat, illetve indukciós feltételeket),
2. az átélô szubjektív élményeit,
3. a megﬁgyelhetô viselkedés változásait és
4. a ﬁziológiai változásokat.
Annál nagyobb bizonyossággal állíthatjuk, hogy egy állapot módosult tudatállapot,
minél nagyobb a konvergencia a változók e négy csoportja között, azaz minél
inkább egy irányba – a normál éber tudatosságtól való eltérés irányába – mutat
az indukció, valamint az élmény-, viselkedés- és élettani változások halmaza.
Az emberiség kezdetektôl fogva meghökkentô leleményességgel eszelt ki a tudatállapot módosulását célzó különféle eljárásokat, függetlenül az adott kultúra
civilizáltsági fokától. Ez alapján állíthatjuk, hogy a módosult tudati állapot az
emberiség közös élménye. A módosult tudatállapotok körébe egy sor természetes,
egészséges állapotot is sorolunk (pl. az alvás, vagy azon belül az álmodás szakasza,
mint önálló tudatforma), ugyanakkor ide tartoznak azon állapotok is, amelyek
a szervezet ﬁziológiai egyensúlyába való szélsôséges beavatkozással hozhatók
létre (pl. drog-indukált állapotok vagy szenzoros depriváció), illetve különféle
egyéni vagy társas módszerekkel idézhetôk elô (jóga, meditáció, hipnózis).
A módosult tudati állapotokat kiváltó okok, a változás jellege, lefutása, illetve a
folyamat végkifejlete tehát igen változatos lehet. Ebben a szinte beláthatatlanul
széles tartományban azonban megfogalmazható egy általános szempont: a
különféle módosult tudatállapotok közös jellemzôje, hogy a személy önmaga
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egyébként mutatott (vagy egészséges) állapotához képest kerül jellegzetesen más
tudatállapotba. Az elôadás evolúciós pszichológiai nézôpontból elemzi a módosult
tudatállapotok széleskörû elterjedésének okait és adaptív jelentôségét.

E 022

Van-e hasonlóság a drog- illetve az alkoholproblémával küzdôk megküzdési mechanizmusai között?

1C

Belényessy Éva, Payer Erzsébet
SMJV Erzsébet Oktató Korház, Sopron, Pszichiátria
Életünk során számos stresszhelyzettel kerülünk szembe. Ezekre a különös
megterhelést jelentô helyzetekre fejlôdésük, szocializációnk folyamán tanulunk
meg reagálni. Ezen tanult folyamatokat megküzdésnek nevezzük. Vaillant
írja (1984) „nem a stressz az, ami megöl bennünk, hanem a stresszhez való
hatékony alkalmazkodás teszi lehetôvé, hogy éljünk.”. Kezdeti stádiumban
lévô vizsgálatunk célja feltérképezni a kábítószer függôséget megelôzô felvilágosító szolgáltatáson (elterelésen) részt vevôk, valamint alkoholproblémákkal
küzdôk megküzdési mechanizmusait. A vizsgálatban bekerülés feltétele a
drogfogyasztók részérôl, hogy elôször vegyenek részt elterelésben, az alkoholfogyasztók részérôl, hogy csak járó betegként vehetnek részt kezelésen. Kontroll
csoportként mentálisan egészségesnek mondott önkénteseket választottunk.
Vizsgálatunkhoz egy általános információkat tartalmazó önkitöltéses kérdôívet,
a Szorongás leküzdési mód preferencia kérdôívet, valamint a Spielberg szorongás
kérdôívet alkalmaztuk. Megállapítható hogy a vizsgáltba bekerült személyek
többsége rendezett családi háttérrel, lakhatási körülménnyel, foglalkoztatottsággal és anyagi háttérrel rendelkezik, vagyis a mindennapi életvezetés nem
okoz számukra nehézséget. Vajon a viszonylag problémamentes életvezetés a
szerhez nyúlásnak köszönhetô? Vajon a szerhez nyúlás egyfajta megküzdési
mechanizmus? Vajon különböznek-e az addiktívek megküzdési mechanizmusai
a nem-fogyasztókétól? És a talán az egyik legfontosabb kérdés: használható-e
prevenciós eszközként a megküzdési mechanizmus?

P002

A szenvedélybetegségek evolúciós alapjai

Bereczkei Tamás
plenáris PTE BTK, Pszichológia Intézet
Evolúciós szempontból a kóros függôséget nem egyszerûen rossz szokásnak, és
nem is az agy abnormális mûködésének tartjuk. Ismeretes, hogy az érzelmek
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erôteljesen befolyásolják az emberi viselkedés mögött álló motivációs, tanulási és
döntési folyamatokat, és a pozitív és negatív szubjektív érzések nagyon gyakran
hoznak létre motivációs állapotokat. A szerektôl való függôség olyan ismétlôdô
viselkedésnek tekinthetô, amely fokozza az örömérzést és csökkenti a szenvedés és a fájdalom érzetét. Általában véve az egyén számára kellemes, örömteli
ingerek a dopamin nevû ingerületátvivô molekula közvetítésével fokozott
aktivitásra késztetik a középagyi jutalmazó agyi központokat. Ez az élettani
mechanizmus azért jött létre az evolúció során, hogy pozitív szubjektív érzésekkel kapcsolja össze azokat a cselekvési formákat, amelyek elônyösek voltak
(és részben ma is azok) az ember túlélése és szaporodása szempontjából. Ezért
tartjuk élvezetesnek a cukrot, a szexet, a pihenést, az evést. Nem véletlen, hogy
a dopamin-rendszerek több százmillió évvel ezelôtt alakultak ki, és valamennyi
gerinces állatban megtalálhatók. Az alkohol és a kábítószerek kihasználják ezt
a rendszert, olyan módon, hogy hamis jelzést küldenek az agyba, amely tévesen azt „üzeni”, hogy a szervezet a jóléte és biztonsága szempontjából elônyös
állapotba jutott. Sebezhetôek vagyunk az ilyen egészséget károsító anyagokra,
mert az agyunkat az evolúció nem készítette fel arra, hogy megbirkózzon a
drogok káros hatásával. Természetesen nem mindenki válik a kábítószerek és
az alkohol rabjává; nagy egyéni különbségek léteznek e téren. Ma már tudjuk,
hogy ebben számos genetikai tényezô és ugyancsak sokféle környezeti hatás
vesz részt. Külön foglakozunk az alkoholizmus kérdésével, és bemutatjuk
azokat a lehetséges koevolúciós mechanizmusokat, amelyek hozzájárultak az
egyes népességek közötti genetikai különbségek kialakulásához.

E 032

1A

Az Emberbarát Alapítvány komplex rehabilitációs és reszocializációs
programja
Bereczki Sándor
Emberbarát Alapítvány Alkohol- és Drogrehabilitációs Intézete, Budapest
Az Emberbarát Alapítvány 1991-tôl integrált bentlakásos formában, valamint
Addiktológiai Gondozójában végzi az alkohol-, drogfüggôk, játékszenvedélyesek kezelését. 1. Az Addiktológiai Gondozóban járóbeteg-ellátást biztosítunk.
Tevékenységek: tanácsadás, klubfoglalkozás, önsegítô csoport, alacsonyküszöbû
szolgáltatások, elterelés, egészségügyi szûrés, értékelés, nyomon követés, iskolai drogprevenció, kutatás. 2. Komplex rehabilitáció. A szenvedélybetegek
bio-pszicho-szociális állapota multidimenzionális kezelést igényel. Alapítványunk egy helyen nyújtja az egészségügyi, pszichológiai, szociális, képzési,
foglalkoztatási rehabilitációt rövid (9 hó), közép (12 hó), hosszú távú (18 hó)
terápiás idôtartamban, egyéni fejlesztési tervek alapján. A személyiségfejlesztés
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Terápiás Közösségi keretben valósul meg, nagy- és kiscsoportos formában.
Kreatív foglalkozás, tematikus csoportok, ﬁlm-, dráma-, irodalomterápia, sport,
szabadidôs tevékenységek segítségével fejlesztjük az önismeretet, önértékelést, a
józan életvitelhez szükséges készségeket (kommunikációt, problémamegoldást,
konﬂiktuskezelést) a megfelelô szintre emeljük. Prevenció-relapszus, realitás-terápia, fejlôdésmérés során az elért eredményeket erôsítjük meg. 3. Foglalkoztatás.
A terápia része a munka. A betegek egészségügyi és szociális állapotukra való
tekintettel a foglalkozás-egészségügyi szakorvos javaslata alapján munkaterápiában vesznek részt. A ﬁzikai és pszichikai stabilitást követi a rehabilitációs,
majd a fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás „védett” munkahelyeken (sütôüzem,
asztalosmûhely, karbantartás, konyha, mosoda, portaszolgálat, kreatív-mûhely
stb.), ahol felkészülhetnek a kliensek a társadalomba való visszailleszkedésre, a
nyílt munkaerôpiacon való tartós részvételre. 4. Az iskolarendszeren kívüli képzéssel
(pl. sütôipari munkás OKJ-s), – melyet akkreditált képzôintézményünkben
valósítunk meg – kompetenciáik fejlesztésével az alacsonyan képzett, vagy
nem piacképes végzettséggel rendelkezô klienseinknek a tanulás világába való
visszatérésükhöz nyújtunk segítséget. 5. A védett lakhatást átmeneti otthonokban,
lakóotthonokban és külsô férôhelyeken biztosítjuk. 6. A felépült szenvedélybetegeket nyomon követése és értékelése. Felépültnek nyilvánítjuk azokat, akik tartósan
absztinensek, a bûnelkövetô magatartásuk megváltozik, tartós munkaviszonyuk
és lakhatásuk van és rendezett társas kapcsolatban élnek.
A terápia befejezô szakaszában a klienssel együttmûködve munkahelyet keresünk a nyílt munkaerôpiacon, hogy a rehabilitációt eredményes re-szocializáció
követhesse.
Az Intézetünk tevékenységének hatékonysága – 10 éves nyomon követési
adataink alapján – 40%-ra tehetô.

W 009

5C

A szociális és egészségügyi ellátások együttmûködésének lehetôségei
a szenvedélybetegek ellátásában
Berényi András
Debreceni Egyetem
A mûhelyben a következô kérdésekre keressük közösen a választ:
– Milyen példák vannak a két ellátó rendszer együttmûködésre az országban?
– A két ellátási forma mennyiben hasonló illetve különbözô?
– Milyen okok nehezíthetik meg a közös munkát?
– Hol húzódnak a kompetencia-határok?
– Milyen feladatmegosztás képzelhetô el a két rendszer között?
– Hogyan lehetne támogatni a szorosabb együttmûködést?
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A kérdések nyitottak, további aktuális és kapcsolódó témák megbeszélése
lehetséges.

W 007

Addiktológus az alapellátásban, a konzultációs addiktológia

3W

1

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, Budapest

2

Jahn Ferenc Kórház

3

Ébredések Alapítvány

Bodrogi Andrea1, Gazdag Gábor2, Szepesi László3

Magyarországon az alkoholprobléma tömegeket érint. Az alkoholisták számát
évek óta 800 ezer körülinek becsüljük, azonban gyakran ﬁgyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy az alkoholfogyasztás gyakran halálos szervi szövôdményei
nemcsak alkoholistáknál, hanem kockázatos mértékben ivó személyeknél is
elôfordulnak. Ha nem csak alkoholfüggôkkel számolunk, hanem az alkoholproblémát komplexitásában szemléljük, akkor ﬁgyelmet kell fordítanunk a
kockázati és problémaivó személyekre is. A felmérések tanúsága szerint hazánkban a felnôtt lakosság 20%-a nagyfogyasztó, így magas kockázatú réteget
képez az alkoholfogyasztás szervi szövôdményei iránt.
A magyar egészségügyi ellátás szinte kizárólag a függô alkoholfogyasztók neuropszichiátriai tüneteinek megszüntetésével, jó esetben a függô személyek rehabilitációjával foglalkozik. A nagyivók szervi szövôdményeik miatt elsôsorban
az alapellátásban, illetve a szomatikus medicina egyéb területein jelentkeznek.
Az ô ellátásuk sajnos kizárólag szomatikus szövôdményeik gyógykezelésére
korlátozódik, az alkoholfogyasztás, mint problémaviselkedés megváltoztatásának kérdése rendszerint fel sem merül, vagy ha igen akkor csak nagyon elkésve
– máj-transzplantációs protokoll kapcsán. Az Ébredések Alapítvány és a Kék
Pont Drogambulancia évek óta tart fenn személyes kapcsolatot Budapest VIII.
és IX. kerületében rendelô háziorvosokkal konzultációs addiktológia keretei
között. Ennek során az érdeklôdô szakemberek készség-szinten elsajátították
az alkohol-szûrés (AUDIT 10), a Rövid intervenció technikáját, klienskörükben folyamatosan alkalmazzák. A két alapítvány munkatársai folyamatos
konzultációt, tanácsadást biztosítnak számukra a módszer alkalmazásában,
valamint segítséget nyújtanak kiszûrt, addiktológiai ellátásra szoruló klienseik
rehabilitációjában.
Workshopunkban az egyes módszereket mutatjuk be, eddigi hazai tapasztalatainkat, valamint a bevezetés nehézségével kapcsolatos dilemmáinkat adjuk
közre.
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w006

Szenvedélybetegek közösségi rehabilitációja

4W

1

Ébredések Alapítvány

2

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, Budapest

Bodrogi Andrea1, Szepesi László1, Kováts Virág2, Lencse Menyhért2

A szenvedélybetegek közösségi rehabilitációja újszerû, formájában, módszertanában korszerû ellátási formát jelent. Az ellátás komplex bio-pszicho-szociális
rehabilitáció, mely a beteg természetes környezetében történik. A hozzátartozók legteljesebb bevonására törekszik, alkalmazkodik a kliens igényeihez,
személyes céljaihoz, motiváltságához, tehát rugalmasan mûködik. A gondozás
team munka keretei között történik, több szakember és segítô együttesen
végzi egyéni, személyre szabott gondozási terv alapján. A családgondozás
rendszerszemléletû, azaz a családtagok szükségleteit, adott esetben problémáit
is felvállalja, a családot mint egészet tekinti, az egyének problémáit lehetôség
szerint a család közös problémájának részeként kezeli. A közösségi rehabilitáció
célja a szenvedélybetegeknek a közösségbe való reszocializációja, reintegrációja.
Túllép a tünetek kontrolljának igényén, a tünetek, a „betegség” kezelését a beteg
ember céljainak megvalósulását szolgáló lépésekkel hozza összhangba. Az absztinencia elérése részcél, végsô cél az optimális életminôség elérése, képessé tétel
az örömteli, tartalmas közösségi, szociális életre, tanulásra, munkavállalásra, a
munka világában való megmaradásra, stb. Az életminôség akkor optimális, ha
az egyén rendelkezik azon készségekkel, melyekkel produktív, tartalmas életet
tud élni, miközben fenntartja józanságát. Ennek érdekében a rehabilitáció olyan
biológiai és pszicho-szociális intervenciókat vonultat fel, melyekkel a legjobb
rehabilitációs eredményekhez segíthetjük hozzá klienseinket.
A workshoponban a közösségi ellátás terén tett mûködésünket kívánjuk bemutatni a korai felismeréstôl, a megkeresô programoktól kezdve a motivációs
interjún át, a rehabilitáció technikáinak részletezésén keresztül eddigi eredményeink bemutatásáig.

W 010

A Lelki Egészség Fóruma III. Eszmecseréje

5A

Harangozó Judit, Buda Béla, Bodrogi Andrea, Rácz József, Szemelyácz
János, Szepesi László, Topolánszky Ákos
A Lelki Egészség Fóruma tagjai
A XXI. században az addiktológia és pszichiátria nem elégedhet meg a hatékony kezelési, gondozási modellek bevezetésével. A betegek, kliensek sorsát
nem csak a „beavatkozások”, hanem az értékek és kontextusok, köztük a
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gazdasági-társadalmi környezet is meghatározza. A legjobb szakmai eszköztár is kicsorbul a méltánytalan bánásmód, a paternalisztikus kommunikációs
eszköztár és a kórházi környezetbe, vagy megfelelô medikális háttér nélküli
szociális gondoskodás során.
A kutatások kevésbé képesek, vagy fogékonyak az értékbeli és kontextuális
tényezôk vizsgálatára, talán azért is, mert a medikális kutatások dominálnak,
jelentôsen elszakadva a szociológiai, pszichológiai területektôl. Pedig a szakmai
módszertan fejlôdése nem sikerülhet önmagában: szükség van a szakmapolitika
demokratizálódására, az érdekeltek közötti párbeszéd és kölcsönös tanulás
kultúrájának kialakulására. A fejlôdés harmadik, nem kevésbé fontos eleme az
üzleti környezet polgárosodása: azaz a prosperitás mellett a tisztesség és a köz
iránti felelôsség kialakulása. Mindhárom területen van még mit tennünk!
– Hogyan áll mindezzel az addiktológia és a pszichiátria?
– Hogyan tudnak az addiktológia képviselôi nyitni, együttmûködni a pszichiátriával, és fordítva?
– Vajon miért diszkriminálják erôteljesebben a pszichiáterek a függô betegeket
a pszichiátriai zavarral élôkhöz képest?
– Miért nincs kellôen reprezentálva az addiktológia az egyetemi oktatásban,
miközben pl. az orvosok nagy része addikt betegek tömegeit kezeli, sôt, önmaga
is gyakran érintett?
– Hogyan halad az addiktológiai ellátás felépülés-alapú átalakulása?
– Végül: hogyan fejlôdhetünk tovább egy olyan országban, ahol nem mindig
tudjuk, két lépést elôre haladtunk és egyet hátra, vagy fordítva?
A Lelki Egészség Fóruma által jegyzett Eszmecsere ezekkel a kérdésekkel
kapcsolatban keresi, ha nem is a megoldásokat, de legalább a párbeszédet és a
közös gondolkodás elindulását.

E039

Az elterelés intézményrendszere – áttekintés az elterelést végzô
intézményekrôl
Busa Csilla2 , Füzesi Zsuzsanna2,3, Kesztyüs Márk 2 , Szilágyi Judit2 ,
Tistyán László2, Vitrai József 1

3B

1

EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonproﬁt Közhasznú Kft.

2

Fact Intézet

3

PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet

Az „Elterelés hatásosságának vizsgálata” kutatás részeként kérdôíves felmérés
készült az elterelést végzô intézmények és szervezetek körében. Az adatfelvétel
elôtt a rendelkezésre álló nyilvántartásokat telefonos megkereséssel validáltuk.
A megkeresett szolgáltatók 44%-áról (azaz 95 intézményrôl és szervezetrôl)
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igazolódott be, hogy végez elterelést, s közülük 69 vett részt kérdôíves vizsgálatunkban (a válaszadási hajlandóság: 73%). Az eltereléssel foglalkozó szolgáltatók több mint negyede országos mûködési szinttel rendelkezik, a regionális,
megyei és kistérségi hatáskörû ellátóhelyek részaránya azonos (22%). Eltereléssel kapcsolatos tevékenységüket tekintve két nagy csoport különíthetô el: a
szolgáltatók több mint felében végeznek az egészségügyi szolgáltatások körébe
tartozó elterelést (kábítószer-függôséget gyógyító kezelést, kábítószer-használatot kezelô más ellátást) vagy elôzetes állapotfelmérést, míg 46%-uk kizárólag
megelôzô-felvilágosító szolgáltatást nyújt. Egytizedük biztosít olyan komplex
szolgáltatást, ami magában foglalja az elôzetes állapotfelmérést és az elterelés
mindhárom fajtáját. Az intézményvezetôk négyötöde a rendelkezésükre álló infrastruktúrát és humán erôforrást is teljes mértékben megfelelônek minôsítette
ahhoz, hogy zavartalanul végezhessék az elterelést. A szolgáltatók számottevô
részénél (elterelés-típustól függôen 43–63%-ánál) kell a kliensnek valamilyen
feltételt – fôként szermentességet és/vagy biztosítási jogviszonyt – teljesítenie
az elterelés igénybevételéhez. Az intézmények egyharmadánál gyakorlatilag
nincs százalékban kifejezhetô szolgáltatóváltás, azonban minden 10. helyen
10–30% közötti a szolgáltatót váltó kliensek aránya. Kábítószer-függôséget
gyógyító kezelés esetében átlagosan a kliensek 63%-a szerzi meg az igazolást,
kábítószer-használatot kezelô más ellátás esetében ez az arány 74%, megelôzôfelvilágosító szolgáltatás esetében 83% – az intézményvezetôk becslése szerint.
Az eltereléssel kapcsolatos tevékenységek mindegyikére jellemzô, hogy a
megkérdezett szolgáltatók többségénél (52–68%-ánál) nem változott a kliensforgalom az elôzô év azonos idôszakához képest, ahol pedig változást észleltek,
ott jellemzôen nôtt a kliensek száma. Gyakorlatilag ugyanez mondható el az
igazolást megszerzôk arányáról is.

E 037

Kirekesztôdés és kirekesztés. A droghasználók társadalmi kirekesztettsége
Busa Csilla1, Tistyán László1, Kesztyüs Márk1, Füzesi Zsuzsanna1, 2 ,
Szemelyácz János3

2D

1

Fact Intézet

2

PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet

3

INDIT Közalapítvány

Gyakran hangoztatott nézet, hogy a magyar közvélemény elutasító az illegális
drogokkal és droghasználókkal kapcsolatban. Valójában, az utóbbi idôben alig
folytak vizsgálatok e témában. A Fact Alkalmazott Társadalomtudományi
Kutatások Intézete 2007 végén és 2008 elején komplex szociológiai vizsgálatot
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végzett a droghasználók és a józan szenvedélybetegek társadalmi megítélése
és kirekesztettsége témakörében.
A kutatás a droghasználók és a józan szenvedélybetegek társadalmi megítélését
és kirekesztettségét két szemszögbôl vizsgálta: egyrészt az aktív és a józan
szenvedélybetegek (azaz az érintettek), másrészt az ôket körülvevô társadalmi környezet oldaláról – kérdôíves kutatással, mélyinterjús adatfelvétellel,
valamint fókuszcsoportokkal. A pécsi lakosságot reprezentáló 800 fôs mintán
végzett kérdôíves kutatás eredményei szerint a megkérdezettek környezete
elutasítóan viszonyul a kábítószeresekhez, önmagukat azonban környezetüknél toleránsabbnak gondolják. A válaszadók elfogadóbban viszonyulnak a
józan drogfüggôkhöz és a józan alkoholistákhoz, mint a dohányosokhoz és az
„iszákosokhoz”, s ugyanezt a hozzáállást feltételezik közvetlen környezetükrôl
is. A kábítószer-fogyasztók megítélését a vizsgált körben a betegség-szemlélet
uralja. Az érintettek esetében az ország 18 városában folyt kérdôíves kutatás
drogambulanciák és szenvedélybeteg-ellátással foglalkozó intézmények/szervezetek kliensei körében (a válaszadók száma: 846 fô). A kérdôívet kitöltôk
többségének tapasztalata, hogy Magyarországon „az emberek általában” elutasítóan viszonyulnak a kábítószeresekhez. A leszokott drogosokkal kapcsolatban
kedvezôbb társadalmi hozzáállást tapasztalnak, de a közvéleményt – az elfogadók magasabb aránya ellenére – a szenvedélybetegek e csoportjával szemben is
elutasítónak vagy közömbösnek minôsítették. A józan szenvedélybetegekkel
kapcsolatos „relatív” tolerancia ellenére a válaszadók közel kétharmada szerint
„a józanodó drogosok visszailleszkedését a társadalomba leginkább az emberek
elôítéletessége és elutasító hozzáállása akadályozza.”.

W 005

Narkógettó – Ártalomcsökkentés a VIII. kerületben

3A

Csák Róbert, Dávid Ferenc, Rácz József
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, Budapest
Cél: A workshopban szeretnénk bemutatni a Budapesti VIII. kerületnek azt a
speciális, területileg jól körülhatárolható részét, amelyben a Kontakt Kávézó
ártalomcsökkentô munkája során dolgozunk. A terület mára egyértelmûen
„narkógettóvá” vált, annak jellemzôivel: etnikai szegregáció, alacsony iskolázottság, munkanélküliség, szegénység, nyíltszíni, többgenerációs intravénás
szerhasználat, – a kliensek körében végzett szûrôvizsgálatokból alapján – HCV
fertôzöttség nagy aránya. A szerhasználat terei (szociográﬁa): a gettó térbeli
elhelyezkedése (Corvin-sétány és Magdolna negyed között), helyszín bemutatása térkép, fotók, videók segítségével. Az utcai munka során feltérképezett
szúróhelyek bemutatása interaktív térképpel. A klienskör jellemzôinek bemu-
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tatása kvantitatív felmérés alapján. Módszer: A program saját forgalmi adatait
nyilvántartó napi bontású adatbázisból, a regisztrált kliensek nyilvántartásából
kvantitatív elemzés készült a teljes 2008-as évrôl. Az elemzés független változói: a nem, a kor, az elsôdlegesen használt szer és a lakóhely (kerület). Ezek
alapján vizsgáltuk a forgalmi adatokból képzett változókat (program látogatásának intenzitása, visszahozott illetve elvitt fecskendôk száma, gyakoriságra
vonatkozó változók, ahol a mennyiségi mutatókat korrigáltuk a regisztráció
idejével). Eredmények: A klienskör legmarkánsabb jellemzôje a lakóhely: döntô
többségük a VIII. kerületben él, egyéb kerületekbôl csak kis számban érkeznek
kliensek a kálvária téri tûcsere-programba, azaz „kívülrôl” nem igazán jönnek
be erre a területre – ez a terület zártságát, „gettósodását” jelezheti. Lényegi
különbség látszik az életkor és szerhasználat között: úgy tûnik, az amfetamin
gyorsan válik népszerûvé, és használata a legﬁatalabbak körében jellemzô, a
heroin az amfetaminhoz képest viszont valamivel idôsebb korban válik használt
szerré, és egészen a 35–39 éves korosztályig felülreprezentált a használata, a
40 év feletti kliensek körében azonban újra jellemzôbb szer az amfetamin.
A program kliensei nagyrészt férﬁak. A nôi szerhasználat több ponton is eltér
a férﬁakétól. A férﬁak és a nôk kor-eloszlása más képet mutat: a nôk körében
a ﬁatalabb, 24 év alatti, valamint az idôsebb, 40 év feletti kliensek aránya
magasabb, míg a férﬁak körében a „középkorú” 25–34 év közöttiek vannak
szigniﬁkánsan nagyobb arányban a teljes klienskörhöz képest.
A program keretében 2008-ban összesen több mint 104 ezer fecskendôt vittek el, és több mint 48 ezer használt tût hoztak vissza a kliensek. Az aktuális
adataink szerint 2009 évben, az elvitt fecskendôk száma meg fogja haladni a
tavalyi értéket: április óta a havonta elvitt fecskendôk száma 12 ezer felett volt
minden hónapban, szeptember elején pedig már meghaladta a 90 ezret. Így
2009-ben valószínûleg 130–140 ezer körül lesz a kiadott fecskendôk száma
(30–40% közötti növekedés). A regisztrált kliensek száma ennek megfelelôen
folyamatosan növekedô tendenciát mutat: 2008-ban átlagosan heti 10 új kliens érkezett a programba, amely 2009-ben is hasonlóan alakult. 2008 végén
1200 regisztrált kliens volt (2009. szeptemberben kb. 1500 a kliensek száma).
Diszkusszió: A workshopban a „Narkógettó” jellemzôinek bemutatása mellett
a helyben végzett ártalomcsökkentô szolgáltatásokat ismertetjük, valamint a
hallgatóság bevonásával e szolgáltatások jövôjét, a bôvítés lehetôségeit (outreach,
HIV/HCV tanácsadás és szûrés, biztonságosabb injekciózás és szexualitás,
reintegrációs programok, szolgáltatások nôi szerhasználók számára stb.) járjuk
körbe.
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A Suboxone szerepe az opiátfüggôk terápiájában
Csorba József 1, Demetrovics Zsolt2, Rácz József 3,4, Kassai-Farkas Ákos5,
Németh Attila6, Szemelyácz János7, Fleischmann Enikô8, Funk Sándor9,
Rigó Péter10

1B

1

Nyírô Gyula Kórház, Drogambulancia és Prevenciós Központ, Budapest

2

ELTE, Pszichológiai Intézet, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport, Budapest

3

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, Budapest

4

MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest

5

Nyírô Gyula Kórház, I. sz. Pszichiátriai Osztály, Budapest

6

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

7

INDIT Közalapítvány, Baranya Megyei Drogambulancia, Pécs

8

BMKT Pándy K. Kórháza, Drogambulancia, Gyula

9

Nyírô Gyula Kórház, Addiktológiai Osztály, Budapest

10

Nyírô Gyula Kórház, II. sz. Pszichiátriai Osztály, Budapest

Az elôadás célja az opiátfüggôk szubsztitúciós kezelésében megjelenô új gyógyszer, a Suboxone alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi kutatási tapasztalatok
és a hazai alkalmazással kapcsolatos lehetôségek bemutatása. A Suboxone az
opiátfüggôk heroin szubsztitúciójában alkalmazható szer, amely hazánkban 2007 novemberében került bevezetésre. A sublingualisan alkalmazandó
Suboxone 4:1 arányban buprenorphint és naloxont tartalmaz. Tekintve, hogy
a naloxon sublingualis alkalmazás esetén nem bír farmakológiai hatással, így
ebben az esetben a hatás a monokomponensû buprenorphinéval ekvivalens.
A parciális μ opiát receptor agonista buprenorphine kivédi az opiát megvonásos
tünetegyüttest, ugyanakkor nem okoz eufóriát. Parciális agonista hatása miatt
túladagolásának kockázata lényegesen kisebb, mint a teljes agonista metadoné.
A Suboxone a kutatások szerint jól tolerálható, a kombinált kezelésnél súlyos,
nem kívánatos mellékhatás nem fordult elô, így ez a módszer hatékony és
biztonságos szubsztitúciós lehetôségnek bizonyult az opiátfüggôség kezelésében. Esetleges intravénás alkalmazás esetén a naloxon komponens blokkolja
a buprenorphin parciális agonista hatását és elvonási tünetek kialakulását
eredményezi, így a Suboxone biztonságosabb, mint a metadon; kisebb a szerrel való visszaélés kockázata. Szubsztitúciós alkalmazása mellett a Suboxone
absztinencia-orientált programok elôkészítéseként is adható. A szerzôk, a
Suboxone hatásmechanizmusával és az alkalmazásával kapcsolatos kutatási
eredmények ismertetése mellett kitérnek arra, hogy a Suboxone hol helyezkedik el az egyéb opiát szubsztitúciós szerek sorában, alkalmazásának milyen
speciális jellemzôi vannak.
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E 070

Kábítószerhasználó kismamák Budapesten
Csorba József 1, Pataki Zoltán2, Péterﬁ Anna3

2B

1

Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház, Drogambulancia

2

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Soroksári Addiktológiai Centrum

3

Nemzeti Drog Fókuszpont

Cél: Kutatásunkkal szeretnénk felmérni a Budapesten élô kábítószerszerhasználó kismamák, valamint függôséggel születô gyermekeik számát. Ezt
követôen szeretnénk képet kapni a számukra elérhetô szolgáltatásokról, és az
ellátórendszer hatékonyságáról esetleg hiányosságairól. (A kutatást a KABKT-M- 08-0001 számú pályázat keretén belül folytattuk.) Módszer: A felmérést
anonim, önkitöltôs és önkéntes kérdôíves módszerrel végeztük a Budapesten
mûködô drogambulanciák, tûcsere-központok, metadonprogramok, utcai
gondozó szolgálatok kliensei között. Összesen 197 értékelhetô interjú készült.
Az interjúk témája: a szerhasználati szokások, az egészségügyi kockázatokkal, megelôzéssel kapcsolatos tudás felmérése, életkörülmények a terhesség
alatt, igénybevett ellátások (tanácsadás, tûcsere, kezelô programok, háziorvos,
nôgyógyász, terhes gondozás, védônôi tanácsadás), a már megszületett gyermek
sorsa, stb. Az interjú az esetek egyéni lefolyásának, az ellátórendszerrôl szerzett
tapasztalatok, és az ezekkel kapcsolatos élmények mélyebb megismerésére
koncentrál. Információ- és adatgyûjtést végeztünk a budapesti gyermekvédelmi
intézményekben és védônôi tanácsadó hálózatban. Eredmények és konklúzió:
Figyelembe véve az elért kliensek magas számát, az intézménytípusokat, az
ellátó rendszerbôl begyûjtött adatokat aránylag precíz képet kapunk a budapesti droghasználó nôk helyzetérôl. Az adatok feldolgozása folyamatban van,
elôzetes adatok mutatják például: hogy a megkérdezetek 27,6%-a HCV pozitív,
79.7%-a már volt terhes, 55,5%-a többször volt terhes, 47,2%-a volt már szuicid
kísérlete, 23,9%-a már volt fogvatartott, 91%-a dohányzik. Az eredmények
részletes bemutatása az elôadás alkalmával történik.

E 044

1D

A drogprevencióról másképpen – az INDIT Közalapítvány „FÜGE”
deviancia-prevenciós munkája más programok tükrében
Dombrádi Zita
INDIT Közalapítvány „FÜGE” Deviancia-prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központ
Az INDIT Közalapítvány „FÜGE” Deviancia-prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központja 2001–2002 tanévben, az ISM-OM pályázati
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struktúrában született. Az elmúlt évek során több ezer gyerek, és több száz
felnôtt vett részt a programjaikon és mára egy olyan szintetizált, a gyakorlatban is jól mûködô, több fordulós szakmai anyaggal és tudással rendelkeznek,
amelyet akkreditált formában oktatnak is. Mára, a deviancia-prevenció az
INDIT Közalapítvány egyik fontos megkeresô programjává vált, integrált
rendszerükben jól mûködtethetô módon, kézbôl-kézbe történik a delegáció
akkor, ha a prevenciós felületen valami, a függôség témakörében deﬁniálható
problémáról van szó. Kapcsolatban állnak a város gyermekpszichiátriai és családterápiás intézményeivel, hiszen – mint nevükben is látható –, a függôségi
kérdéseken kívül más, a deviáns viselkedés témakörébôl érkezô problémára,
életvezetésre, közösségépítésre helyezték a hangsúlyt. Ennek a munkának a
kapcsán 2005. november 7-én megnyitott az ország elsô deviancia-prevenciós
központja, ahol a prevenciós tevékenységen kívül kábítószerügyi koordinációs
képzések, konferenciák folynak. Szakmai gyûjtôhelye a térségben mûködô
megelôzô programoknak. Az országos szinten megszületôben levô megelôzés
szakmai irányelvet helyi szinten alkalmazzák. A Dél-Dunántúli Regionális
Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum keretében olyan konferenciával egybekötött
szakmai mûhelyeket tartanak, ahol kifejezetten a gyakorlat szempontjából
vizsgálják egymás munkáját, és országos szinten is releváns szakmai kérdéseket vitatnak meg. Az elôadó 2007-es MAT konferencián alapuló személyes
benyomása szerint a költséghatékony beavatkozás és a prevenciós intervenció
háttérbe szorul a kábítószer-használat kezelésével és a szakmai protokollokkal
szemben. Ezért szükségesnek tartja a szakmai evidenciák tisztázását pl. frontális
elôadások interperszonális vonatkozásai, a drogprevenció mint elnevezés kérdése a külföldi szakmai ajánlások ellenére, viselkedési addikciók (pl. internetabúzus) ﬁgyelmesebb vizsgálata, prevenciós foglalkozást tartók (rendôrök,
tanárok, segítôk stb.) kompetenciájának kérdése, korosztályoknak megfelelô
célmódszerek kialakítása. A deviancia-prevenció stábja multiprofesszionális
team, a stábülések szellemi, szakmai mûhelyként mûködnek. Céljuk egy
olyan élvezhetô, tartalmas, a célcsoport aktív részvételével véghezvitt program
megalkotása, amelyben dominál a korai kezelésbevétel és a kapcsolatépítés a
segítôi szakma és az iskolák vagy a lakosság között. Munkájuk közben a „FÜGE
módszertanára” jellemzô szakmai deﬁníciók is születtek pl. „folyosói munka”.
Más tartalmat adtak szakmai alapfogalmaknak, mint pl. „kézbôl-kézbe irányítás”, és bôvítették is azzal, hogy a deviancia-prevenció kifejezést használják a
munkájuk deﬁniálására.
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Szuicidium és az indulati kontroll összefüggéseinek vizsgálata alkoholbetegek körében
Domján Nóra1, Andó Bálint1, Kurgyis Eszter1, Szkaliczki Andrea1,
Nagy Dalma1, Honti Judit1, Demeter Ildikó1 Szikszay Petronella², Janka
Zoltán¹, Álmos Péter¹

1C

¹ Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika
² Minnesota Modell szerint mûködô Szigetvári Addiktológiai Rehabilitációs Osztály

Háttér: Az alkoholbetegek körében jelentôs problémát jelent a szuicidium. Még
nem teljesen ismert a két pszichiátriai jelenség közötti összefüggés, de kérdéses,
hogy az alkohollal való visszaélés, dependencia hajlamosít-e öngyilkosság elkövetésére, vagy más háttértényezô is felfedezhetô e jelenség mögött. Célkitûzés:
A vizsgálat célja a különbségek feltárása az impulzivitás és az agresszió személyiségdimenzió tekintetében alkoholbetegek csoportján belül azok között, akik
életük során elkövettek öngyilkossági kísérletet, és akik nem. Módszer: Jelen
vizsgálathoz 49, korábban vagy aktuálisan a DSM-IV kritériumainak megfelelô
alkoholbeteg adatait használtuk fel. Az adatok felvétele a Szigetvári Addiktológiai
Osztályon és a Szegedi Addiktológiai Osztályon történt. Közülük 22 személy
kísérelt meg élete során szuicidiumot, hozzájuk illesztettünk életkor, nem,
iskolai végzettség, és az absztinencia tartama mentén 27 alkoholfüggô beteget,
akik nem követtek el szuicid kísérletet. A demográﬁai háttérváltozók feltérképezésére az Addikciós Súlyossági Indexet (ASI) vettük fel. Két mérôeszközt
használtunk az indulati kontroll képesség felmérésére, a Barratt Impulzivitás
Skálát (BIS) és a Buss-Perry Agresszió Kérdôívet (BPAQ). A BIS-nek három
alskálája van: a ﬁgyelmi, a motoros és a tervezési impulzivitás. A BPAQ az
agresszió négy dimenzióját tárja fel, ezek: agresszió, ﬁzikai agresszió, hosztilitás
és verbális agresszió. Független mintás t-próbával vizsgáltuk meg a két csoport
közötti különbséget. Eredmények: Az öngyilkosságot megkísérelt alkoholbeteg
csoport szigniﬁkánsan magasabb pontszámot ért el az öngyilkossági kísérletet
soha el nem követett csoportnál a BIS összpontszámban (p=0,014), a tervezési
impulzivitás skáláján (p=0,01), a BPAQ agresszió alskáláján (p=0,01) és az
összesített pontszámban (p=0,023). Hasonló irányú, tendenciaszerû eltérés van
a két csoport között a ﬁgyelmi (p=0,061) és motoros (p=0,072) impulzivitás
mentén. Következtetés: Eredményeink szerint azok az alkoholbetegek, akik
életük során megkíséreltek öngyilkosságot, impulzívabbak és agresszívabbak
más alkoholbetegekhez viszonyítva. Ez arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy a rehabilitáció során fejleszteni kell az indulatok kontrollálását alkoholbetegeknél,
mivel ez potenciális rizikó faktor lehet egy jövôbeli szuicid kísérletre. Azoknál
a pácienseknél, akiknél ismert a múltbeli szuicid tentámen, nagyobb ﬁgyelmet
kell fordítani az indulati kontroll javítására.
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A kábítószer-fogyasztó ﬁatalok társadalmi kirekesztettségének vizsgálata
Domokos Tamás, Ruff Tamás
Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet
A társadalmi kirekesztettség mérésének módszertani és szakmapolitikai kérdései a 90-es évek óta egyre növekvô mértékben foglalkoztatják az európai
kormányhivatalokat, intézményeket és társadalomkutatókat. Bár a társadalmi
kirekesztettséget a legtöbb szakértô, szakmapolitikai elemzô vagy kormányzati stratégiai terv még ma is elsôsorban a jövedelmi viszonyokkal összefüggô
kontextusban értelmezi, megjelentek azok a modellek is, melyek a társadalmi
kirekesztettséget elsôsorban a társadalmi minôség vagy az életminôség dimenziójában tudja inkább elhelyezni. Az olyan speciális – nem is kis létszámú –
célcsoport, mint a kábítószer-fogyasztó ﬁatalok társadalmi kirekesztettsége
vizsgálatának sikere is elsôsorban az alkalmazott indikátorok komplexitásán és
a megközelítési módokon múlik. Kutatásunk célja kettôs volt: egyrészt hogy
az EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
és a Nemzeti Drog Fókuszpont számára valid, az EU módszertani ajánlásait is
ﬁgyelembe vevô elemzést készítsen a kábítószer-fogyasztó ﬁatalok társadalmi
kirekesztettségérôl Magyarországon. Másrészt kutatásunk erôsen módszertani
kísérlet is volt arra, hogy a kábítószer-fogyasztók kirekesztettségének méréséhez
adekvát indikátorokat rendeljünk, melyek orientációs alapot is jelenthetnek a
késôbbiek során. A kutatás gerincét egy kérdôíves adatfelvétel képezte, mely során
két almintában (dependens és abúzusos szerhasználók) 614 fô került megkérdezésre. A kábítószer-fogyasztók társadalmi kirekesztettségét 13 dimenzióban mért
indikátorok alapján becsültük és hasonítottuk össze kirekesztettségüket a nem
szerfogyasztó ﬁatalok mintáján mért adatokkal, mint kontroll csoporttal.

E021

3C

Veszélykeresô és veszélyeztetett ﬁatalok támogatási szükségletei az
elterelés intézményrendszerének tükrében
Egri Tímea, Gerevich József
ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Cél: Kevés a szakirodalmi adat a különbözô veszélykeresô és veszélyeztetett ifjúsági
csoportok támogatási szükségleteirôl, a hasonlóságokról és különbözôségekrôl.
Ebben a kutatásban két markáns serdülô és ﬁatal felnôtt csoport támogatási
szükségleteit hasonlítottuk össze, az állami gondozottak és eltereltek csoportjait.
Minta: A részben keresztmetszeti, részben longitudinális vizsgálatban 16 és 25 év

22

közötti nevelôotthonban élô és az elterelés intézményrendszerébe bekerült
ﬁatalok vettek részt. Az „elterelt” ﬁatalok az elterelés intézményrendszerébe
újonnan vagy a vizsgálat kezdetétôl számított egy hónapon belül jelentkeztek.
Fél év elteltével náluk megismétlôdött a vizsgálat. A vizsgálati minta nagysága az
állami gondozottaknál 88 fô, az elterelteknél 205 fô volt, a nyomonkövetésben
176-an vettek részt. Mérôeszköz: Serdülôkori Problémák Értékelô Interjúja
(EuroADAD). Eredmények: A vizsgált hét problématerület közül hat területen
mutatkozott szigniﬁkáns eltérés – iskola, társas kapcsolatok, család, pszichológiai állapot, alkohol- és drogfogyasztás – a támogatási szükséglet mértékében
a nevelôotthoni és az elterelt csoport között, tehát a nevelôotthoni csoportba
való tartozás alapvetôen meghatározta a támogatási szükségletet. A vizsgált
területek között a jogi helyzet kivételt jelentett. Ennek a valószínûsíthetô oka,
hogy a nevelôotthonban élô ﬁatalok között nagyobb a bûnelkövetés aránya,
vagyis e problématerület kapcsán nagyobb „ingerküszöbbel” rendelkeznek,
mint elterelt társaik. Megbeszélés és következtetések: A két csoport között mind a
problémák súlyossága, mind a manifeszt támogatási szükségletek terén jelentôs
különbséget tártunk fel; az állami gondozott ﬁatalok a jogi problémák kivételével
valamennyi problématerületen súlyosabb értékeket mutattak, mint az eltereltek.
Ezzel összefüggésben lényegesen nagyobb támogatási szükségleteket fogalmaztak meg az eltereltekhez képest. Jelen kutatás felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy
a hivatalos drogpolitika indokolatlanul nagyobb hangsúlyt helyez az elterelés
intézményére, kevés ﬁgyelmet szentelve olyan veszélyeztetett csoportoknak,
amelyek – halmozottan hátrányos helyzetük, szocializációs zavaruk, életkörülményeik és más speciális sajátosságaik okán – folyamatosan ki vannak téve
különbözô veszélyeknek, így a drogok veszélyeinek is.

E 063

Fiatalok alkohol- és marihuána-fogyasztási motivációinak vizsgálata
magyar és spanyol egyetemi hallgatók mintáján
Farkas Judit1, Futaki Lilla1, Kun Bernadette1,2 , Urbán Róbert 3,
Demetrovics Zsolt1,2,* Emmanuel Kuntsche4

4A

1

ELTE, Pszichológiai Intézet, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport, Budapest

2

Nemzeti Drogmegelôzési Intézet, Budapest

3

ELTE, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

4

Swiss Institute for the Prevention of Alcohol and Drug Problems (SIPA), Research Department,

Lausanne, Svájc

Háttér: A problémás alkoholfogyasztás, és azon belül az egyetemi, fôiskolai
diákévekre jellemzô, éjszakai szórakozással egybekötött nagyivás (binge
drinking) az elmúlt évtizedekben Európa-szerte jelentôs problémává nôtte
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ki magát. A témát feldolgozó nemzetközi irodalomban új irányt mutat az
alkoholfogyasztás motivációs hátterének vizsgálata: egyes kutatások szerint a
motiváció a ﬁatalok körében a szerhasználat varianciájának 50%-át magyarázhatja. Cél: Kutatásunk célja magyar és spanyol egyetemi hallgatók alkohol- és
marihuána-fogyasztási motivációinak összehasonlítása. Módszer: Összesen
négy magyar egyetem 959 hallgatója (átlag életkoruk 22,4; szórás 2,73) és négy
spanyol egyetem 503 hallgatója (átlag életkoruk: 22,8; szórás: 3,25) töltötte
ki online kérdôívünket az interneten keresztül. Az alkohol- és marihuánafogyasztási szokások felmérése mellett felvételre került az Alkoholfogyasztási
Motivációk Kérdôíve (Drinking Motives Questionnaire Revised, DMQ-R,
Cooper 1994) és a Marihuána-fogyasztási Motivációk Kérdôíve (Marijuana
Motives Questionnaire, MMQ, Simons és mtsai 1998) a motivációs háttér
feltérképezésére. A DMQ-R 20 tételes és az alkoholfogyasztási motivációk
négy csoportját méri: fokozás (enhancement), megküzdés (coping), szociális
(social) és komformitás (conformity). Az MMQ 25 tételes és egy ötödik faktort,
a kiterjesztés motivációját (expansion) is tartalmazza. Eredmények: Problémás
szerhasználatot a magyar hallgatók esetében inkább az alkohol, míg a spanyolok
hallgatóknál a marihuána fogyasztása fedi le. A motivációs hátteret vizsgálva a
magyar hallgatóknál minden faktor tekintetében erôsebb hatást találtunk az
alkohol vonatkozásában, míg a marihuána-fogyasztási motivációk tekintetében
– a konformitás és kiterjesztés faktorok kivételével – a spanyol hallgatók mutattak magasabb értékeket. Konklúzió: Vizsgálatunk során a spanyol és magyar
egyetemi hallgatók alkohol és marihuána- fogyasztási szokásaiban szigniﬁkáns
eltéréseket tapasztaltunk. A különbségek nem csak epidemiológiai szinten jelennek meg, hanem a mögöttes motivációs rendszerben is megnyilvánulnak.
Véleményük szerint az eredmények segítséget nyújthatnak a ﬁatalok problémás
szerhasználatában megjelenô interkulturális különbségek megértésében.
* A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült.

E 014

Indirekt veszélyeztetettségi adatok fogyatékosoknál

3C

Farkas Lajos, Egri Tímea, Gerevich József
ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
A különösen veszélyeztetett populációk azonosítása és vizsgálata kiemelt fontosságú a szerhasználat terén is. Ilyen csoportnak tekintett a nemzetközi szakirodalomban a fogyatékossággal élôk csoportja. Magyarországi vizsgálatok nagyon
kevés adattal szolgálnak a tárgyban. Fogyatékosok szerhasználati jellemzôit
felderítô vizsgálatot végeztünk. A hipotéziseinket közvetlenül vizsgálhatóvá
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tevô adataink nem támasztották alá a szakirodalom alapján megfogalmazott
elvárásainkat, tehát nem tudtunk kimutatni nagyobb mértékû szerfogyasztást, a
nem fogyatékosokhoz képest. Ugyanakkor megítélésünk szerint fontos, indirekt
jelzések mutatkoznak az adatainkban a vizsgált populáció veszélyeztetettségét
tekintve. Az indirekt adatok bemutatását azért is tartjuk fontosnak, mert más
társadalmi csoportokban is létezhetnek manifeszt fogyasztási adatokban meg
nem jelenô, de látens tendenciákként tetten érhetô veszélyeztetettségi mutatók,
melyek azonosítása a korai prevenció hatékonyságát várhatóan fokozzák, illetve
lehetôvé teszik.

E 013

A vágycsökkentés új lehetôségei

5B

Fodor Miklós
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, II. Pszichiátria
Az alkohol, más pszichoaktív anyagokkal szemben nem rendelkezik speciﬁkus receptorral, de hat a GABA-A, és a legfontosabb glutamát receptorra
(NMDA), befolyásolja a szerotonin, a dopamin és a noradrenalin anyagcserét.
Ez elsôdlegesen a substantia nigra pars reticulata terület GABA-erg neuronjainak gátlása által, másrészt a mesolimbicus és a mesocorticalis pályarendszerekben az 5-HT3 receptorokon keresztül fokozza a dopamin felszabadulást.
Ez érzékenyíti a receptorokat a dopamin iránt, fontos szerepe van a sóvárgás
(craving) kialakulásában. Az alkoholfogyasztás dózisának tartós növelése diffúz,
részben frontalis, subcortikalis, hippocampus, amygdala atróﬁa indulásához
vezet, jobb féltekei dominanciával, amit az MRI vizsgálatok is igazoltak.
A stresszhatás szintén a prefrontális kortex, az amygdala, és a hipothalamushipofízis-mellékvese-tengely (HPA) közvetítésével indítja be a folyamatot. Az
alkohol által kiváltott viselkedés-válaszokat, a mozgásaktivitást, önadagolást
és az alkohol-keresô viselkedést a glukokortikoidok fokozzák. A kortizolnak
a szerrel kapcsolatos emléknyomok bevésésében komoly szerepe van. Ha a
szerfüggô csak kortizol adását követôen használhat drogot, akkor a jutalmazó
élményeknek az amygdalában történô megerôsítése felülírható, csökken a
jutalom érzése, és a szer utáni sóvárgás. Az alkohol indirekt módon fejti ki
dopaminerg aktivitás fokozó hatását. Ha az agyi örömközpontba (NA) a
D-2-es receptorok génjét jutatták és ezzel a génterápiás eljárással a receptorok
mennyiségét növelték meg, három nappal a kezelés után az alkohol fogyasztás
átlagosan 43%-kal csökkent Ez az elsô kísérleti bizonyíték arra, hogy a D-2es dopamin receptorok magas szintje csökkentheti az alkoholfüggôséget.
A vágycsökkentô kezelések eredményességénél ezeket a neurobiológiai eredményeket ﬁgyelembe kell venni.
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P003

A Hôs Útjának megjelenítése amerikai veterán betegek terápiájában,
Joseph Campbell nyomán

Frecska Ede
plenáris Kenézy Kórház Rendelôintézet, Felnôtt Pszichiátriai Osztály
Az elôadás bemutat egy olyan megközelítést, amelynek célja a pozitív kognitív újrakeretezés volt, négyhetes addiktológiai kezelésbe bevont amerikai
(USA) veteránok esetében. A program a northporti (New York állam, Long
Island) veterán kórház Substance Abuse Treatment Services-ének keretében
mûködött. A terápiába az afganisztáni és iraki háborúból visszatért, drog- és
alkoholfüggôségben szenvedô, leszerelt katonákat vontak be. Az önértékelés
javítására olyan mitológiai elemet építettünk a programba, amely a résztvevôk
prompt identiﬁkációján alapult, és segítette életpályájuk új vonatkoztatási
rendszerbôl történô átértékelését. Kiindulásként az a „script” szolgált, amit
Joseph Campbell „A Hôs Ezer Arca” címû mûvében fejtett ki. Az adott pácienscsoport olyan katartikus élményekrôl számolt be, amelyek fokozták a terápiás
motiváltságot és segítették az adherenciát.

E 040

Az eredményesség fogalma az eltereléssel kapcsolatban és az eredményességet befolyásoló tényezôk az elterelés különbözô szereplôinek
véleménye alapján
Füzesi Zsuzsanna2,3, Busa Csilla2 , Kesztyüs Márk 2 , Szilágyi Judit2 ,
Tistyán László2, Vitrai József 1

3B

1

EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonproﬁt Közhasznú Kft.

2

Fact Intézet

3

PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet

Az elterelés hatásossága, eredményessége pontos defníció és szakmai konszenzus
hiányában nehezen ítélhetô meg. A deﬁníciós problémák mellett az eredményesség mérését az utánkövetéses vizsgálatok hiánya nehezíti – hívják fel a ﬁgyelmet
az intézményvezetôk és a szakemberek. Az elterelés eredményességének teljesülésében számottevô eltérés mutatkozik az intézmények vezetôi, és az ezekben az
intézményekben dolgozó szakemberek véleménye között. Az intézményvezetôk
minden vizsgált tevékenységcsoport esetében magasabb arányban becsülik
eredményesnek az elterelést, mint a szakemberek. Az intézményvezetôk két
elterelés típust, nevezetesen a kábítószer-függôséget gyógyító kezelés és a kábítószer-használatot kezelô más ellátás esetében a drogfogyasztás csökkentését
vagy megszûnését, valamint a reintegrációt, reszocializációt tartották a legfon-
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tosabb eredményességi kritériumnak. A megelôzô-felvilágosító szolgáltatásnál
ugyancsak a drogfogyasztás csökkenését vagy megszûnését említették a leggyakrabban, amit a kliens életében megjelenô pozitív változások, illetve az elterelés
formai teljesítése (az igazolás megszerzése) követett. A szakemberek az elterelés
eredményességi kritériumainak megítélésében nem teljesen következetesek, és
válaszaikat a kérdezés módja jelentôsen befolyásolja. Nyitott kérdésre szabadon
megfogalmazott válaszaikban mindhárom elterelés típusban az absztinencia
elérését tartották az elterelés eredményessége legfontosabb kritériumának, míg
a zárt válaszlehetôségek mérlegelésekor az ellátók és a kliensek közötti bizalmi
kapcsolat kiépülését ítélték a leginkább jelentôsnek. Az elterelés – hangsúlyozzák
– az „igazolás megszerzése” tekintetében a legsikeresebb. A kliensek szociális
kapcsolatainak javulása nagyon közel van a szakemberek elvárásaihoz, e cél tehát
gyakorlatilag megvalósul az elterelés során, annak eredményeként regisztrálható.
Jelentôs „hiányt” két szempont esetében jelezték: a kliens kapcsolatba kerülését
az ellátórendszerrel, annak érdekében, hogy szükség esetén tudja, hová fordulhat
segítségért, valamint a kliens problémakezelési, konﬂiktuskezelési készségeinek javulását. A kliensek körében végzett vizsgálat adatai szerint az eltereléssel
szemben megfogalmazott szempontok közül a legfontosabb a börtönbüntetés
elkerülésének biztosítása, mely döntô többségük esetében teljesülni is látszik. Az
elterelés hasznosságát, illetve hozadékát a kliensek leginkább a droghasználattal
kapcsolatos szokásaik megváltozásában látják.

E 035

Hepatitis C fertôzött intravénás drogfogyasztók antivirális kezelésének
társadalmi költségei
Gazdag Gábor1, Horváth Gergely2

1B

1

Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelôintézet, Addiktológiai

és Pszichiátriai Ambulancia
2

Nemzeti Drog Fókuszpont

Az intravénás kábítószer-fogyasztás legsúlyosabb egészségügyi következményei közé tartoznak a vírusfertôzések; a HIV és a HCV vírus prevalenciája
a normál népességre jellemzô arányoknál jóval gyakrabban fordul elô az
intravénás kábítószer-fogyasztók körében. A hepatitis C fertôzés leggyakoribb terjedési módja, – a véradók szûrésének bevezetése óta – az intravénás
droghasználat. Az Országos Epidemiológiai Központ és a Nemzeti Drog Fókuszpont felmérései alapján elmondható, hogy a HCV vírus prevalenciája az
intravénás drogfogyasztók körében az országos átlagot tekintve meghaladja a
30%-ot, gyakoriak a kockázati magatartások (fecskendô- és eszközmegosztás) is.
A hepatitis C vírus kimutatására irányuló, kábítószer-fogyasztókat célzó nép-
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egészségügyi szûrôprogramok eredményeként mind több krónikus májbeteg
jelenik meg a szûrést követôen valamelyik hepatológiai centrumban antivirális
kezelés céljából. A budapesti Szent László Kórház hepatológiai centrumában
2006-óta megjelent 122 fô, korábban intravénás szerhasználó beteg antivirális
kezelésének feltárását célzó kutatásunk számos területen azonosított szerhasználatból eredô különbségeket. A kábítószer-fogyasztók kezelésbe vonását több
tényezô nehezíti, körükben magasabb arányban jelentkeznek negatív mellékhatások és gyakoribb a kezelés megszakítása is. Az elôadás során bemutatásra
kerülnek azok a számítások, melyek az antivirális kezelés – az ún. interferon
plusz ribavirin kombinált terápia – tényezôire és költségeire (egyebek mellett:
ellátási- és gyógyszerköltség, kezelés hossza) vonatkoznak. A kábítószer-fogyasztók kezelése több területen szisztematikusan eltér a többi HCV fertôzött
májbeteg kezelésétôl, mely eltérés megmutatkozik a kezelés költségeiben is. Az
elôadás röviden kitér a kapcsolódó európai költségszámítások eredményeire
is. A magas költségek igazolják a megelôzést szolgáló programok (tûcsere és
szubsztitúciós programok) gazdasági racionalitását. A kezelés eredményességét
hátráltató tényezôk azonosítása hozzájárul a (költség-)hatékonyság növeléséhez
is.

P 007

Intravénás kábítószer-használat során hepatitisz C vírussal fertôzôdött
személyek antivirális kezelésének nehézségei

Gazdag Gábor
plenáris Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelôintézet,
Addiktológiai és Pszichiátriai Ambulancia
A hepatitisz C (HCV) fertôzés az intravénás kábítószer-használathoz kapcsolódó
egyik legsúlyosabb egészségügyi probléma. Az utóbbi években, az intravénás
szerhasználók körében végzett magyarországi szûrôvizsgálatok országos átlagban 25%-os HCV fertôzöttségi arányt mutatnak. Mind a fertôzés továbbterjedésének megakadályozása, mind a fertôzött személy egészségkárosodásának
megelôzése szempontjából fontos a HCV pozitív személyek minél korábban
történô kiszûrése és megfelelô antivirális kezelése. Mivel ez a kezelés hosszadalmas és gyakran jár kellemetlen mellékhatásokkal, a klienseknek a kezelésre
való motiválása, kezelésben tartása nem könnyû feladat és a hepatológus és az
addiktológus szoros együttmûködését is igényli. Elôadásomban a szeropozitivitás
megismerésétôl az antivirális kezelés végéig várható problémákat és az azokra
adható leghatékonyabb válaszokat tekintem át.
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E 017

Szubsztitúciós terápia alatt álló betegek rehabilitációja és reszocializációja. Próbavizsgálat

1B

1

Megálló Alapítvány a Szenvedélybetegekért, Budapest

2

Nyírô Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ, Budapest

Gelsei Bernadett 1, Petke Zsolt 2,3

³ SE TTI, Addiktológiai Tanszék

Bevezetés: A téma aktualitását az új Nemzeti Drogstratégia elôkészülete adja,
melyben jelentôs szerepet kap az ártalomcsökkentést és a reszocializáció.
A szociális foglalkoztatáson belül a fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás nagyon
eredményes e két területen, de a fenntartó-helyettesítô kezelés alatt álló
opiátfüggôk esetében a fent említett ellátások nem mindennaposak egyelôre
Magyarországon. Cél: Kutatásunk során arra kerestünk választ, hogy lehetséges-e a rehabilitációs intézetbôl emittált (hosszabb ideje szermentes) kliensek
és a szubsztitúciós terápiában lévô betegek együttes reszocializációja, illetve ez
utóbbi betegek foglalkoztatásának módozatai. Módszerek: A fejlesztô-felkészítô
foglalkoztatás intézményünkben a következôképpen zajlik: a bekerülés feltétele az absztinencia 3 hónapos megtartása vagy a helyettesítô kezelésben való
stabil részvétel. A gyakorlatban a rehabilitációs otthonból frissen érkezettek
(10 fô) illetve az évek óta methadon kezelésben résztvevô, abban megrekedt,
de motivált kliensek (3 fô) vettek eddig részt. Heti illetve havi értékelés egyéni
és csoportos célzott beszélgetés, valamint SWOT-Analízis, mint módszertant
használtunk. Mindkét területrôl érkezôk felé az elvárások ugyanazok, az elakadásaik és foglalkoztatásból fakadó nehézségeik sem különülnek el egymástól
jelentôsen. Eredmények: Azt találtuk, hogy a fejlesztô-felkészítô foglalkozásokba bevont szubsztitúciós opiátfüggôk szociális paraméterei ígéreteseknek
bizonyultak a rehabilitációs terápiákon kívül maradtakkal szemben, jóllehet, a
rehabilitációba való bekerülés feltételei között az alacsony küszöbû ellátásénál
sokkal magasabb elvárások vannak, elsôsorban, ami az absztinencia betartását,
a foglalkozásokon való aktív részvételt, illetve a szorosabb kontrollt illetôen.
Ezzel együtt, bár viszonylag kis esetszám állt rendelkezésre, biztató eredményként könyvelhetô el. Valamennyi szubsztituált beteg kábítószer-absztinens
volta terápia ideje alatt, tanulmányaikat újrakezdték, illetve a foglalkoztatás
terén sem észleltünk számottevô lemaradásokat tiszta társaikhoz képest, egy
kis túlzással azt is valószínûsíthetjük, hogy a motiváló környezet hatására (is)
sokkal eredményesebb a reszocializációjuk, mint kizárólag szubsztituált betegek között végzett rehabilitáció során. Következetések: Szükségesnek tartjuk
hangsúlyozni, hogy bár az eredmények az ópiátszubsztitúció alatt álló betegek
rehabilitációja/reszocializációja terén mindenképpen ígéretes, nagyobb léptû
fejlôdést tapasztaltunk, megfelelô esetszám illetve validált vizsgálati módszerek
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hiányában, egy hasonló témában elindítandó, szélesebb alapokon fekvô kutatást
tartunk szükségesnek.

E 018

Az e-therapy lehetôségei az addiktológiában

1B

Gelsei Bernadett
Magyarországi Online Lelki Tanácsadás Egyesülete
A téma aktualitása az Európában egyre terjedô internetes – online – e-tanácsadás (e-therapy) különbözô formái, különbözô területeken. Az EMCDDA egy
tanulmányban gyûjtötte össze az Európai Unióban az addiktológia területén
megtalálható weboldalakat, szakembereket, módszereket. A hivatkozott tanulmány alapján az elôadásban ismertetem a kiemelt holland, cseh, lengyel jól
mûködô példákat, reﬂektálva a hazai lehetôségekre, azoknak bemutatására, a
fejlesztendô területekre. Bemutatom az európai tagországok gyakorlata közötti
különbségeket és sajátosságokat. Az alábbi kérdésekre keresem a választ:
– Milyen online szolgáltatások léteznek?
– Hogyan tud mûködni az e-tanácsadás alkohol, drog- és egyéb függôségeknél?
– Mik a módszer elônyei és hátrányai?
– Kiknél lehet a legjobban alkalmazni?
Bemutatom továbbá a Magyarországi Online Lelki Tanácsadó Egyesület
szakmai céljait, és jövôbeni lehetôségeit az e-tanácsadás területén szenvedélybetegnél.

E066

5B

Mûvészet és addikció: szemérmesség, problémahárítás vagy valami
más…
Gerevich József
ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest
Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest
Mûvészi kifejezés és kreatív feldolgozás nem azonos fogalmak, de szorosan
összefüggenek egymással. Traumatikus élmények mûvészi kifejezése nem jelenti
feltétlenül az átélt traumák kreatív feldolgozását is, és fordítva: a traumák kreatív
feldolgozása nem feltétlenül jár együtt mûvészi érték létrehozásával. Másként
szólva: a traumatikus élmények mûvészi kifejezése önmagában nem feltétlenül jelent az alkotó számára egyfajta megszabadulást a regresszív hatásoktól,
ehhez a traumák kreatív feldolgozására is szükség van. A szenvedélyproblémák
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a traumatikus élmények olyan csoportját alkothatják, amelyek kifejezése és
feldolgozása mûvészi értékek létrehozásához, illetve a szenvedélyprobléma
megoldásához járulhat hozzá. Az emberi problémák mûvészi kifejezése szempontjából szemérmes és expresszív alkotókról beszélhetünk. Elôbbire példa
Flaubert, akinek epilepsziás betegsége nem derül ki irodalmi mûveibôl, szemben
Dosztojevszkijjel, aki epilepsziás megbetegedését több mûvében is ábrázolta.
Jelen elôadás szenvedélybeteg alkotó mûvészek addikciójának és mûvészi megnyilvánulásainak összefüggéseit vizsgálja a szenvedélyprobléma képi kifejezése,
illetve kreatív feldolgozása szempontjából. Addiktív mûvészek élettörténetének,
személyiségének, betegségeinek és mûveinek elemzése (az elemzésbe szándékosan nem vontam be az absztrakt mûvészet addiktív képviselôit) több érdekes
adalékkal szolgál mûvészi kifejezés és kreatív feldolgozás tekintetében:
1. Addiktív mûvészek között – az addikció szempontjából – feltûnôen sok „szemérmes” mûvésszel találkozunk (pl. Van Gogh, Munch, Modigliani, Kahlo);
az addikció mûvészi kifejezése hiányzik vagy mindössze egy-két ábrázolásra
szorítkozik.
2. A szenvedélyproblémák ezekben az esetekben jelentôs komorbid pszichiátriai
vagy ﬁzikai betegséghez kapcsolódnak (Van Goghnál pszichotikus megbetegedés, depresszió, szuicidalitás, Munch-nál pánikbetegség és depresszió,
Kahlonál gyermekbénulás, nemi identitászavar, gerinc-traumatizáció).
3. A magas színvonalú mûvészi életmû kibontakozása nem vonja maga után a
problémák csökkenését, a traumatikus élmények kreatív elaborációját.
4. Edvard Munch kigyógyulása alkoholizmusából és pánikbetegségébôl sikeres
pszichiátriai gyógykezelésének köszönhetô és kreativitása radikális megváltozásával járt; az absztinens és kóros szorongásaitól megszabadult mûvész
gyógyulását követôen már alig alkotott mûvészeti szempontból maradandót.
5. A mûvészi kifejezés tehát nem jelent egyben öngyógyító „mûvészetterápiát”;
mûvészet és terápia viszonya egymáshoz sokkal bonyolultabb, mint ahogy ez
a köztudatban él.

E 062

KAPOCS. Szenvedélybetegek reintegrációja a Humán Civil Házban

3D

Gyarmati Norbert, Nagyné Farkas Rita
Humán Civil Ház
Cél: Bemutatni, egy országosan is egyedülálló összefogás eredményeként
megvalósult és 20 éve folyamatosan mûködô és bôvülô programot, ami a
szenvedélybeteg-ellátás területén is egyedülálló hazánkban. Történeti háttér:
A szombathelyi „Humán Civil Ház” elôdje az „Egészségügyi Klubcentrum”,
illetve annak elôdje a „Jóbarátok Köre” AE Klub a Bem József u. 9/b. szám alatt
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1986/1987-ben kezdte meg mûködését. Ezt követôen – bôvítésekkel – egy több
mint 300 négyzetméteres, több helyiséges, többfunkciós közösségi centrum
került kialakításra, megfelelô technikai felszereltséggel. A szenvedélybetegek
rehabilitációja és reszocializációja kiemelt prioritást élvez. Csoportok: Jelenleg
mûködô, addikciókkal foglalkozó csoportjaink: „Jóbarátok” AE Klub: alkoholbetegek önsegítô csoportja, amelynek célja az absztinencia megtartása illetve
szociális segítségnyújtást. A. A: Anonim Alkoholisták csoportja: névtelen alkoholisták a 12 lépéses módszer mentén haladnak a felépülés útján. Szenvedélybetegek
hozzátartozói csoportja: a csoport abban segít, hogy hogyan kell hozzátartozóként
változni ahhoz, hogy a beteg családtag az absztinencia útjára lépjen. Kábítószerfogyasztó ﬁatalok elterelô csoportja: a rendôrségi szakaszban lévô eljárás során a
ﬁatalok önként vállalják, hogy hat hónapon keresztül önismereti foglalkozás
sorozaton vesznek részt. Nemdohányzóként Élni Klub: az önsegítô csoport a
személyes példamutatás erejével segít megszabadulni a dohányzástól. INKA
Internet Stop Alapítvány: Internet-függôség okozta problémák megoldására jött
létre. Humán Harmónia Alapítvány: BV-bôl szabaduló kábítószer-, alkohol- és
játékfüggôségi múlttal rendelkezôk részére nyújtanak speciális segítséget.
A Civil Ház elônye: 1. A csoportok autonómiájuk megôrzése mellett közelebb
kerülnek egymáshoz, átjárhatók abban az esetben, amikor a betegség nem
egyedül jelentkezik, hanem társbetegségek jelentkeznek, vagy a hozzátartozónak van szüksége erre. 2. Infrastrukturális és technikai feltételek maximális
adottsága mellett használhatják a házat a csoportok.

E 026

Absztinensek és alkoholfogyasztás 1990-ben és 2005-ben

4C

Hajdu Gábor
Addiktológiai Kutató Intézet
Cél: Az absztinensek arányának és az alkoholfogyasztó csoportok alkoholfogyasztási mértékének változását vizsgáltuk 1990 és 2005 között. Minta: Két
keresztmetszeti mintát hasonlítottunk össze. 1990-ben „Szenvedélybetegségekkel kapcsolatos attitûdök vizsgálata” címmel végeztek kutatást 1000 fô
15–65 éves körében (Drogmegelôzési Módszertani Központ és Ambulancia,
Társadalmi Beilleszkedési Zavarok (TBZ), kutatásvezetô: Gerevich József).
2005-ben az Addiktológiai Kutató Intézet készített („Az alkoholfogyasztással
összefüggô kriminológiai problémák komplex vizsgálata” – Pigmalion) kutatás,
amely alprojektjének keretében egy felnôttek körében felvett 1200 fôs, országos
reprezentatív kérdôíves felmérést végeztek (kutatásvezetô: Bácskai Erika). Az
összehasonlíthatóság érdekében mindkét adatbázisból a 18–65 éveseket válogattuk össze. A szûkített minták elemszáma 928 illetve 968 fô. Mérôszközök:
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Az absztinenciát és az alkoholfogyasztási szokásokat a megkérdezettek alkoholfogyasztással kapcsolatos önjellemzésével mértük. Az alkoholfogyasztás
mértékét a kérdezés napját is magába foglaló háromnapos alkoholfogyasztási
történettel vizsgáltuk. Eredmények: A 18–65 évesek körében az absztinensek
aránya az 1990-es 16,2 %-ról 2005-ben 25,1%-ra nôtt. Az önjellemzés alapján
létrehozott alkoholfogyasztási csoportok közül az évente egyszer-kétszer ivók
aránya 1990-ben 17,6% volt, 2005-ben 17,9%, az alkalmanként ivók aránya
1990-ben 38,4%, 2005-ben 37,3% volt, míg a rendszeresen ivók aránya 1990-ben
27,7%, 2005-ben 19,7% volt (Chi-square=31,5; p=0,000). Az alkoholfogyasztók
a kérdezést megelôzô három napban 1990-ben 3,2 italt fogyasztottak, 2005ben 3,4 italt (F= 0,9; df=1, p=0,342). A három alkoholfogyasztási csoportban
a kérdezést megelôzô három napban történô alkoholfogyasztás a valamilyen
alkoholt fogyasztók között az évente egyszer-kétszer ivóknál 1990-ben 1,4 ital
volt, 2005-ben 1,0 ital (F=2,7; df=1, p=0,106), az alkalmanként ivóknál 1990ben 2,4, 2005-ben 2,3 ital (F= 0,4; df=1, p=0,521), a rendszeresen ivóknál
1990-ben 4,3 ital, 2005-ben 5,5 ital (F= 5,8; df=1, p=0,017). Következtetések:
Miközben 1990 és 2005 között az absztinensek aránya nôtt, a rendszeres alkoholfogyasztók aránya pedig csökkent, addig ez nem járt együtt az alkoholfogyasztók körében az alkoholfogyasztás csökkenésével. Sôt, az italfogyasztás
„szélsôségesebbé” vált: a rendszeresen sokat ivók többet ittak, mint 15 évvel
korábban.

E031

Az alkoholfogyasztás súlyossága és a szociális helyzet közti kapcsolat

4C

Hajdu Tamás
Addiktológiai Kutató Intézet
Cél: Az alkoholfogyasztás és az ezzel összefüggésben álló problémák Magyarországon különösen súlyos gondot jelentenek. Megoldásukhoz szükséges
azon körülmények ismerete, amelyek hozzájárulnak a problematikus alkoholfogyasztási szokások kialakulásához. Az elemzés során a szociális helyzet
különféle mutatóinak összefüggését vizsgáltam az AUDIT kérdôíven elért
pontszámmal egy országos reprezentatív mintán. Minta: Egy 1200 fôs, a felnôtt
magyar lakosságot nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség alapján
reprezentáló, 2005-ben végzett felmérés adatai alapján végeztem az elemzést,
amely az Addiktológiai Kutató Intézet „Az alkoholfogyasztással összefüggô
kriminológiai problémák komplex vizsgálata” címû kutatása keretében került
lekérdezésre. A minta jelzett változókra vonatkozó reprezentativitását utólagos
rétegzés biztosította. Mérôeszköz: A WHO által kifejlesztett AUDIT (Alcohol
Use Disorders Identiﬁcation Test) kérdôív az ivási szokás kockázatosságát,
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ártalmasságát méri fel. A teszten elért magas pontszám az alkoholfogyasztás
problematikus voltára utal. A kérdôív szociodemográﬁai kérdéseket tartalmazó
része magában foglalta a nem, az életkor, az iskolai végzettség, a munkaerôpiaci
státusz, a szubjektív életkörülmények és a lakhatási körülmények változóit.
Ezen kívül a szociális helyzetet tükrözô kérdések közül felhasználtuk azokat,
amelyek a szûkebb családban élô börtönviselt, öngyilkosságot megkísérelt és
fogyatékos személyre vonatkoztak. Eredmények: A szociális helyzet különféle
mutatói és az AUDIT pontszámmal mért alkoholfogyasztás súlyossága között
többnyire erôs összefüggés áll fent. Lényegesen magasabb például az átlagnál
sokkal rosszabb életkörülmények között élôk AUDIT pontszáma (F=5,630,
p=0,000). A lakáskörülmények kérdezett és kérdezô által történô értékelése is
azt mutatja, hogy a rosszabb állapotú lakásban élôk között az alkoholfogyasztás
problematikusabbnak tekinthetô (r=0,123, p=0,000 ill. r=0,122, p=0,000).
Magasabb az AUIDT pontszáma azoknak is, akik olyan családtaggal élnek
együtt, aki öngyilkosságot kísérelt meg (F=8,427, p=0,004) vagy börtönviselt
(F=37,858, p=0,000). Nincs statisztikailag jelentôsnek mondható eltérés pl. az
iskolai végzettség, a munkaerôpiaci státusz és a szûk családban fogyatékkal élô
személy tekintetében. Utóbbi esetben azonban a nem és az életkor kontrollálása
mellett már szigniﬁkáns hatást találunk (F=4,834, p=0,028). A többi esetben
a kontrollváltozók bevonása nem befolyásolja az eredményeket. Következtetések:
Az alkoholfogyasztás a különféle szociális hátrányokkal bíró csoportokban az
átlagosnál súlyosabbnak tekinthetô. Az ezzel összefüggésben lévô problémák
orvoslásának egy lehetséges módja a leszakadó, hátrányos helyzetû rétegek
felzárkóztatásában keresendô.

W 003

Felépülés a PLISSIT modell segítségével I. rész (csak nôknek)

4D

Hoyer Mária
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Pszichológia Tanszék
A workshop bemutatja az elméletben már korábban ismertetett PLISSIT
modell (Hoyer 2009) gyakorlatát (kizárólag nôi résztvevôk számára). A tíz
témakört felölelô gender-tudatos felépülési modell lépésrôl-lépésre haladva
próbál segítséget nyújtani, mind a kémiai, mind a viselkedési addikciókban
szenvedôknek. Az absztinencia idôszak alatt kezdhetô meg a gender-speciﬁkus
felépülési modell, mely nemcsak az addikciós problémáit megoldani szándékozó klienseknek hasznos, hanem foglalkozó nôi szakembereknek is.
A gender-tudatos felépülési modellek eltérnek abban, hogy milyen megoldások segíthetnek férﬁak, illetve a nôk számára. Ezért a meghirdetett workshop
kizárólag nôi szakembereknek indul. A férﬁak számára javasolt megoldásokról
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már rövid utalásokat lehet olvasni (Hoyer 2004, Hoyer 2009), de a gyakorlati
kimunkálás a férﬁ szakemberekre vár. A workshop elsô részében a belsô napló
témaköreit járjuk körbe, megközelítôleg hasonló körülmények között, ahogy
ez a valóságban mûködik. A saját élmény megszerzése, már eddig is több
tanulmányait folytató szakember jelölt részére hozott eredményt (lásd Hoyer
2009).

W 004

Felépülés a PLISSIT modell segítségével II. (zárt nôi csoport)

5D

Hoyer Mária
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Pszichológia Tanszék
Az elsô részben ismertetett program folytatása a PLISSIT modell által leírtak nak megfelelôen. Mind az elsô, mind a második résznek az a célja, hogy a
nôi szakembereket végig vezesse a belsô és a külsô napló segítségével azokon a
témakörökön, melyek a kémiai és/vagy viselkedési addikcióban szenvedô nôk
identitását, szexuális viselkedését érintik. A második részben a külsô napló kérdésköreit vesszük át, és röviden összefoglaljuk a benyomásokat, tapasztalatokat.

E 049

Budapesti droghasználó várandós nôk ellátásának kvalitatív vizsgálata
Kaló Zsuzsa1, Rácz József 1, Sógorka Ildikó2

2B

1

MTA Pszichológiai Kutatóintézet

2

SOTE I. sz. Nôi Klinika, Budapest

Cél: A terhesség és drogdependencia témakörében, a budapesti (elsôsorban
VIII. kerületi) kábítószer-fogyasztó várandós nôk körében végzett felvilágosítás,
tanácsadás vizsgálata a kliensek és a professzionálisok szemszögébôl. Módszer:
A lehorgonyzott-elmélet (grounded theory) által vezérelt kvalitatív jellegû vizsgálat, strukturált és félig strukturált interjúkkal 20-20 várandós kábítószerfüggô
nôvel és az ôket gondozó, velük az egészségügyi rendszer szintjén kapcsolatba
kerülô professzionálisokkal. Az elemzés során a manifeszt és látens tartalmakat
tematikusan kódoljuk, majd konceptualizáljuk és kategorizáljuk (Atlas.ti program segítségével). Elôzetes eredmények: A professzionálisokkal végzett interjúk
elemzésének kategórialistája: személyes/intézményi attitûd a droghasználó
várandós nôkkel, kliens-tipológia, személyes/intézményi akció/cselekvés, személyes/intézményi jövôkép/perspektíva. A várandós nôkkel végzett interjúk
elemzésének kategórialistája: terhesség mint fordulópont, személyes/intézményi
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információszerzés a várandósságról/droghasználat következményeirôl, személyes/intézményi segítségkérés ill. -nyújtás a várandósággal kapcsolatban, az
ellátórendszerbe való bekerülés és a potenciális kiesés észlelt oka. Diszkusszió:
az eredmények mind a kábítószer-használó várandós nôk, mind a szakemberek
számára használható információs, prevenciós és intervenciós cselekvési terv
kidolgozását teszik lehetôvé, ezzel javítva a célcsoport kezelésbe kerülését és
kezelésben maradását.

E034

2W

City Art Mûhely (CAM) lázadásmûvészeti klub, avagy új irányok
keresése a drogalternatíva programokban
Karátson Renáta, Fátyol Menyhért
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány
A program háttere: A City Art Mûhely (CAM) ún. drogalternatíva programként
jött létre a Kék Pont békásmegyeri ambulanciáján, és 2009 márciusában nyílt
meg egy lakótelepi ház aljában. A City Art egy olyan „lázadásmûvészeti klub”,
ahol a békásmegyeri ﬁatalok átélhetik a kreatív és közös alkotás örömeit.
Különbözô foglalkozásokon és beszélgetéseken keresztül ismerkedhetnek
meg a modern mûvészetek (grafﬁty, street art) és városi mozgalmak világával,
így terelve a ﬁatalkori lázadást egy produktív mederbe, megismertetve ôket a
mûvészi látásmód adta lehetôségekkel. Nem cél hogy kifejezetten mûvészeti
pályára készítsük fel az idejárókat, vagy hogy „mûvészpalántákat” neveljünk,
sokkal inkább az a fontos, hogy e tevékenységeket határok és keretek közé
helyezve, biztonságosabb légkört és teret nyújtsunk a csellengô ﬁataloknak.
A drogozás helyettesítésére alkalmas programok széles spektrumát felsorakoztatva elôttük, alternatívát igyekszünk nyújtani egy számukra elérhetô cél
tudatosítására, helyet biztosítva a biztonságos környezetben való kibontakozásra.
A program mûködése: a lakótelepi szociális munka eddigi gyakorlatával szemben,
a Kék Pont City Art Mûhelyében a szabadidôs, kreatív és készségfejlesztô
programok nem korlátozódnak sportfoglalkozásra, kézmûveskedésre, hanem
olyan önkifejezésre, közösségfejlesztésre, életminôség javításra lehetôséget adó
csoportfoglalkozásokat jelentenek, amelyek az érintettek körében népszerûek.
Pl. vászonra festés, falfestés (gipszkartonra) ill. tematikus csoportfoglalkozásokon tanulhatnak dj, vj, webdesign, graﬁka, zeneszerkesztés, ﬁlm vagy videóklip
készítés, vágás, internet használati technikákat, majd a helyszínen gyakorolhatják
is azokat. Mind a programban dolgozó segítôk, a szociális munkások, mind a
foglalkozásvezetôk kiválasztásakor kiemelt szempont volt, hogy a szakértelmen
túl, minél közelebb álljanak a környékbeli ﬁatalok életviteléhez, stílusához, segítve ezzel is, hogy egyfajta követhetô mintául tekinthessenek rájuk. Hétköznap
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10–21óráig, szombaton 15–21 óráig várjuk a 14–25 év közötti, környékbeli
ﬁatalokat. Tapasztalatok: a program beindításával szinte azonnal megjelent egy
csoport, átlag 14–15 éves ﬁatalok, mára a bejárók átlagéletkora 16–17 év körül
van. A gyors beszokást nagyban segítette az a tény, hogy januártól intenzív
utcai szociális munkát indítottunk el a békásmegyeri ambulancia környékén.
Az eddigi tapasztalatok alapján egyértelmûen a legnépszerûbb tevékenységek
közé tartoznak a grafﬁtizés és a stencilezés, míg a többi audiális (pl. dj-képzés)
és verbális készségeket érintô foglalkozások látogatottsága jóval differenciáltabb
volt, és kisebb aktivitást váltott ki a résztvevôkbôl. A változó motiváltság mögött
részben a ﬁatalok vizuális kultúra iránti fokozott érzékenységét, fogékonyságát
látjuk, és a viszonylag rövid távon kivitelezhetô önkifejezésre alkalmas produktumok hosszútávú, látványosabb sikerének ígéretét sejtjük (street art). A kreatív
alkotás mögötti motivációkban ugyanakkor felfedezhetô annak hatása, amely a
legtöbbször az illegális kategóriába tartozó (grafﬁtizés, matricázás) tevékenységek új kontextusba helyezését és értékteremtô jellegének elismerése feletti
örömet jelenti. Diszkusszió: a drogalternatíva programok a korábbihoz képest
is nagyobb rugalmasságot és alkalmazkodást kívánnak meg a szolgáltatoktól,
amely a programok önvizsgálatának, monitorozásának és szupervíziójának
folyamatos erôsítését kívánja tôlünk. Az ilyen drogalternatíva programokon
keresztül lehetôség nyílik a drogjelenség és a szolgáltató intézmények további
társadalmi demisztiﬁkálására, illetve az addiktológiai területen jelenlévô segítô
szakma a társadalom más szcénáival (pl. kultúra) is kapcsolatot tud teremteni.
A tudatmódosítás tematikája ily módon jóval nagyobb reprezentációt remélhet a társadalmi diskurzusokban, kivívva helyét és presztízsét a társadalmi
felelôsségvállalás kérdései között.

P008

„…és lôn alkoholstratégia…”

Kassai-Farkas Ákos
plenáris Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház, I. sz. Pszichiátriai Osztály
A szerzô naivitását vállalva foglalja össze egy alkoholstratégia szükségességét
a mai Magyarországon. Az alkoholkonzum hatalmas üzlet. A hipokrita közerkölcs engedi, sôt támogatja az alkoholproblémáról, az alkoholstratégiáról,
a teendôkrôl, az ártalmakról, az esetleges pozitív kezdeményezésekrôl való
„beszély”-t, de a cselekvést a tabu kategória rendszerébe sorolja. A Pálinka
Nemzeti Tanács megalakult 2009. április 17-én. Feladata, megalkotni a nemzeti pálinkastratégiát, mely rövid és hosszú távú pálinka-marketing tervet készít, hogy elôsegítse
a kulturált pálinkafogyasztás térhódítását (újsághír).
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W 011

„Apró dolgok” – ﬁlm és beszélgetés

5W

Kály-Kullai Károly
Sziget Droginformációs Iroda
Az „Apró dolgok” c. alacsony költségvetésû kisjátékﬁlm 2008-ban készült, egy
ORTT (Országos Rádió és Televízió Testület) által kiírt tematikus pályázat
elnyerése után. A pályázat témája mai társadalmi és szociális problémák feltárása
és bemutatása volt, rendhagyó módon ﬁkciós megvalósítás által. A ﬁlm három
különbözô korosztályú és társadalmi helyzetû pár segítségre szorult mindennapjait járja körül az utolsó elôtti pillanatban. Az elsô jelenetben a családterapeuta az önmagát elfogadni képtelen, önmarcangoló ﬁatal lány küzdelmeivel
találkozik, a második részben egy házaspár kétségbeesett kapaszkodását fejti
fel, amint az egymást megérteni képtelen, de a mindent egymásért tenni akaró
felek elmennek saját maguk és társuk mellett, a harmadik részben pedig egy
autoriter szerepét feladni képtelen, mai, függetlent játszó, de családban élô,
önmegvalósító nôt kényszerít kegyetlen szembenézésre. Mindhárom eset jelzés
arra, hogy párbeszéd és közös felelôsségvállalás nélkül nem mûködôképes az
egészséges párkapcsolat. A ﬁlm a KULISOKK amatôr színházi társulat tagjaival
készült, vezetôjük Beczásy Áron. Szakmai konzulens Kály-Kullai Károly volt.
A Film vágója Bartos Bence, operatôre Kôrösi András, rendezôje Nagy Anikó
Mária volt.
A ﬁlm elnyerte a 40. Magyar Filmszemle legjobb forgatókönyv és rendezôi díját,
kisjátékﬁlm kategóriában, továbbá versenyben került a VI. Cinefest fesztivál
rövidﬁlmes programjában.

P006

A kábítószer-használat megjelenése az igazságügyi orvos-szakértôi
gyakorlatban

Keller Éva
plenáris Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
A kábítószerek Magyarországon, a 80-as évektôl jelentek meg, de jelentôsebb
problémát az 1990-es évek elejétôl okoztak. Az igazságügyi szakértôi gyakorlatban két fô területen találkozunk a kábítószer használókkal. Az egyik a
kábítószer-visszaélés bûncselekmény esetén mikor a függôséget igazságügyi
elmeorvos szakértô állapítja meg az orvos szakértôvel együtt. A szakértôi gyakorlat az igazságügyi szakmai kollégium módszertani levelének iránymutatását
veszi alapul a vélemény elkészítéséhez, mely nem minden esetben egyezik meg
a klinikai szakorvosok véleményével. Néhány különbségre szeretnék rávilá-
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gítani. A másik terület a kábítószer okozta halálozás, amely az utóbbi idôben
a halmozottan elôforduló halálesetek során a sajtó középpontjába került rövid
idôre, de ugyanakkor nem kíséri ﬁgyelemmel az éves halálozást és trendet,
melyet röviden bemutatásra kerül.

E 061

1A

Az alkoholbetegség új klinikai felosztási kísérlete: diagnosztikai megközelítés, terápiás módszerek és eredmények
Kerekes Medárd Ferenc
ÁNTSZ IV–XV. Ker. Intézete
A szerzô a 2008-as naptári év folyamán magánrendelés keretében kezelt 113
alkoholbeteg páciensének (78 férﬁ, 35 nô) anyagát mutatja be egy új, saját kimunkálású klinikai tipológia mentén. A részletes addiktológiai anamnézis és
minuciózus pszichopatológiai értékelés után pszichológiai tesztek támogatásával
történt meg a betegek értékelése. Ezek alapján a szerzô eljutott az alkoholbetegség egy új, hármas felosztásához. Ismertetésre kerül a genuin, a dysthymiás
és az orál-neurotikus alkoholbetegek csoportja, valamint a csoportokra szabott megfelelô terápiás protokollok. A dysthymiás csoport gyógyszerelésében
kötelezôen jelen volt az antidepresszánsok alkalmazása, míg az orál-neurotikus
alkoholbetegeknél minortranquillansok, anxiolyticumok bevetése. A therapiás
stratégiát a szerzô által a már egy évtizeddel korábban körülírt szuprematisztikus
kezelési elvek mentén alakítottuk ki. Az értékelésnél sikeresnek vettük a legalább fél éves absztinencia elérését, amelyet pácienseink 42%-ánál sikerült
megvalósítani. További összehasonlító vizsgálatok szükségesek az új tipológia
validálásához, s a leghatásosabb kezelési sémák megállapításához.

E 046

Terápiás közösség és terápiás rezsim dilemmái

1A

Kolozsi Béla
Merényi Gusztáv Kórház, Addiktológiai Rehabilitációs Osztály
A valódi közösségben, terápiás közösségben az ember nem a benne lakó
heideggeri értelemben felfogott „akárkit” funkcionáltatja, hanem sokféle intencióját és érzelmi hatást keltô pszichés erôit engedi érvényesülni, valamint
a partnerek hasonló hatást keltô effektusait fogadja be – megélve ugyanakkor
egyfajta élmény-sóvárgást is. Sajátos felfûtött tudatállapot jellemzi a közösségbe
kerülés kezdeti idôit. Késôbb, az elôbbihez viszonyítva gyakran csak mérsékelt
reminiszcencia marad a közösségben töltött idôszak után – nem alakul ki olyan
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fokú, nehezen eliminálható, sajátos függés, mint amilyen gyakran megjelenik
az egyéni pszichoterápiák esetében. E két idôszak között elôtérbe kerülhet egy
bizonyos rivalizáció a csoport-együttesen belüli szimbolikus hierarchikus
pozíciókért, az énképhez viszonyított csoporton belüli jelentéktelenség-érzés
frusztrációival. A terápiás-, és általában is a valódi közösség kommunikációs
atmoszférája egyfajta ellentéte az akár gördülékenyen folyó üres, sztereotípiákat alkalmazó társalgásnak. Ugyanakkor a közösségfogalom ma erôteljes
társadalmi inﬂálódáson megy keresztül, a kevéssé autentikus sôt személytelen
csoportosulások is elôszeretettel kapják a közösség elnevezést, és ez a könnyedség nem facilitáló, nem kedvezô sem a terápiás közösség lényegének megértése
szempontjából sem a hatékony, mélyre nyúló formái kialakulásának.
Az addiktológiai rehabilitációs, kórházi osztályos, hosszú ápolási idejû terápiás közösségek, alrendszerszerûen mûködô részcsoportok mozaikjaiból
tevôdnek össze. Mindezt komplexen szövik át a „hatalom és az informális
hatalom” relációi és az azokkal szemben kialakított páciensi ellenállás-módok,
ellen-játszmák. Hasonlóan inﬁltrálódnak a közösség szövetébe, struktúráiba
és pozícióiba a terápiával kapcsolatos kulturális mintázatok és az organikus
orvoslással szembeni kulturális patternek is. A „változni akarok” és a hosszú
kórházi kezelés alatt is „élem a mindennapi életét” beállítódás-rendszerei küzdenek gyakran egymással. Utóbbiak az identitásvédelem és identitáserôsítés
törekvéseit gyakran erôteljesebben jelenítik meg, mint a személyiségváltozás,
gyógyulás igényét. A páciensek gyakran várják el a közösségtôl, hogy az feleljen
meg egyfajta nagycsalád ideáljának – miközben gyakran patológiás familiáris
minták mellett élik meg a családszerûség elvárásait. A kezelés okozta identitás-kihívás a megélt stigmatizáltságot nemritkán egyfajta nárcizmusba fordítja
át: „voltaképen nem is az a lényeges, hogy piások lennénk, hanem inkább a
társadalomnak az az érzékeny csoportja vagyunk, amely a pszichoterápia fogyasztója, igényes kultúrájú emberek köre”. A terápiás közösség mûködését,
folyamatait dilemmaként polarizálják egyebek között a fent felsoroltak, melyek
egyensúlyba hozása és dinamizálása biztosíthatja a kezelés eredményességét,
egyfajta gyógyítói és kezelôi mûvészettel hasznosítva azokat.

E 043

3D

Akarsz-e gyógyulni? A társfüggôség problémája a konzultációban és
a pszichoterápiában
Komáromi Éva
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia, Budapest
Az elôadásban a társfüggôség pszichopatológiai jellemzôinek rövid összefoglalása
után a segítô beavatkozások lehetôségeit vizsgálom. Munkahelyemen, a Kék
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Pont Drogkonzultációs Központban egyre több kodependensként diagnosztizálható szülô, hozzátartozó (feleség, barátnô, felnôtt, gyerek) jelentkezik.
A velük megkezdett konzultáció vagy pszichoterápia bevezetô fázisában központi
tematikaként merül fel a címben is szereplô „Akarsz-e gyógyulni?” kérdés, azaz,
hogy a „másik” megváltoztatására irányuló sikertelen, sokszor reménytelen
kísérletek helyett a társfüggô személy képes-e önmaga megváltoztatására és
kapcsolatuk újrafogalmazására. Vajon „a beteg másik” miatt érkezô személy
képes-e az adott szituációban megfogalmazódó saját fejlôdési lehetôségei felismerésére és elfogadására? Hogyan tud a segítô ösztönzô, támogató szerepet
játszani ebben a folyamatban? Végül: milyen jó és kevésbé jó megoldásai,
eredményei lehetnek a fenti találkozásnak?

E 068

Szenvedélybetegek hálózatban történô ellátása, gondozása

1A

Kovács Csaba
Félúton Alapítvány
Szakmai cél: 1. A választható szolgáltatást személyesen a klienshez vinni
(megkeresô tevékenység). Korrekt tájékoztatás, kapcsolatfelvétel. 2. Kliens
igényeire alapozott, komplex, átjárható rendszer biztosítása. A változtatás
lehetôségének megjelenítése, együttmûködés, gondozás. 3. Növelni a tartós
felépülést választó kliensek számát. Közös együttmûködés az egyén felépülési folyamatában. A hálózati ellátás kapcsolódási pontjai a célok érdekében: 1. Az
egészségügyi-, és a szociális ellátás egymást jól kiegészítô elemeinek harmonizálása és megfelelô összekapcsolása, a kompetencia határok biztosításával.
2. Szociális alap-, és szakellátási formák (közösségi, nappali és átmeneti ellátás)
összehangolt mûködtetése, a kliens állapotának (mentális, ﬁzikai, szociális)
és igényének megfelelôen, a különbözô szintû szolgáltatások (intézmények:
ADTK, Félút Centrum, Your Self Centrum) átjárhatóságának biztosításával.
Rendelkezésre álló szolgáltatások: non-absztinens állapot melletti otthoni
gondozás (közösségi), absztinens állapot szinten tartása (nappali ellátás), felépülést biztosító (bennlakásos ellátás – 28 napos Minnesota Modell) speciális
ellátás. 3. Az ellátandó klienskör növelése céljából, két nonproﬁt szervezet
(Félúton Alapítvány, Humán Sztráda) közösségi ellátásának egységes szakmai rendszerben történô minôségi mûködtetése („Margaréta” – internetes
kliensnyilvántartó program, indikátorok). A hálózati ellátásban tapasztalt elônyök:
egységes gondozási elv; idô megtakarítás (szakemberek gyors elérhetôsége,
folyamatos kapcsolattartás, információnyújtás, kliensek állapotának megfelelô
alap-, és/vagy szakellátás átjárhatóságának biztosítása stb.); szakmai információk hatékony felhasználása (gyors, pontos és naprakész információáramlás);
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lefedettség (növekvô ellátotti létszám); széles körû team munka (hálózaton
belül a különbözô ellátási formákban dolgozók között); hatékony problémakezelés és megoldás.

E007

„Mit ér a hitem?” – Vallásosság mint egészségvédô faktor serdülôk
körében
Kovács Eszter1, Pikó Bettina2

4A

1

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, IV. Doktori Iskola

2

Szegedi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet

Napjaink kutatási témái között elôkelô helyen szerepelnek az egészségmagatartással és az egészségvédelemmel foglalkozó vizsgálatok. Kiemelkedik
ezek közül az ifjúság egészségi állapotának felmérése és a káros szenvedélyek,
dependenciák elleni védôhatások alapos felkutatása. A védôfaktorok között számon tartjuk a családot, a kapcsolati háló erôs kötelékeit, valamint a vallást. Jelen
elôadásban a vallásossággal, spiritualitással és a hozzá kapcsolódó védôhatással
foglalkozunk. Mivel a vallás szerepe és helyzete jelentôsen megváltozott az
elmúlt évtizedekben, érdemes feltárni, hogy védôhatás-jellegét megtartva
hogyan funkcionál a mai Magyarországon. Kvantitatív adatfelvételünkre 2008
tavaszán került sor Szegeden, középiskolás diákok körében (N=881). Élet- és
havi prevalenciára fókuszáltunk a ﬁatalok szerfogyasztására vonatkozóan.
Megállapítható, hogy a vizsgált mintában magas azok aránya, akik kipróbálták
és fogyasztják is a dohánytermékeket és az alkoholtartalmú italokat. A drogok
közül a marihuána esetében alacsonyabb kipróbálási és használati arányokat
kaptunk. Logisztikus regresszió-analízis segítségével tártuk fel, hogy a ﬁatalok felekezeti kötôdése, vallásossága és vallási aktivitása védelmet jelent-e az
egészségkárosító magatartással szemben. Eredményeink azt mutatják, hogy
azoknál a ﬁataloknál, akik vallásosnak tartják magukat és járnak templomba,
valamint részt vesznek vallási rendezvényeken, a szerkipróbálás és a szerfogyasztás valószínûsége kisebb. Nemek szerinti bontásban kimutatható, hogy a
lányoknál erôteljesebben érvényesül a vallással kapcsolatos változók védôhatás
jellege.
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4C

„Én és a dajkám”: interperszonális addikció, Münchausen szindróma,
alkoholizmus. Frida Kahlo festômûvész esete
Kránicz Virág
Semmelweis Egyetem, ÁOK
Háttér: Frida Kahlo Dajkám és én címû festményén a dajka feje kômaszk,
Frida teste egy kisgyereké, feje felnôtt, és nem néznek egymásra. Ez – az érzelmi deprivációt pregnánsan tükrözô képbe sûrített alapélmény - a festônô
késôbbi addikcióit alapozza meg. Interperszonális addikció: Az interperszonális
addikció kóros párkapcsolat, amelyben mindkét fél patológiás szükségleteit
próbálja kielégíteni; a kötôdés olyan erôs lehet, hogy a kapcsolat megszakadása mindkettejük számára tragikus következményekkel járhat. Frida szerelmi addikciója „kétszeres” férjével, a híres festô Diego Riverával a férﬁ erôs
viszontkötôdése miatt alakul interperszonális addikcióvá. A festônô ebben a
kapcsolatban újraéli gyermekkori traumáit (elhagyatottság-élmény), ennek
következtében válik szomatikus betegsége egyre súlyosabbá, majd végzetessé. Ezzel összefüggésben válik biszexuálissá, és alakít ki orvosaival függô
kapcsolatot, ezáltal a Münchausen szindróma tüneteit mutatja. Münchausen
szindróma: A férj, Diego Rivera, félrelépéseinél Frida testi fajdalmai kiújulnak, orvoshoz kell fordulnia. Ortell és Ramirez de Arellano a Münchausen
szindróma pszichoszomatikus jeleit vélik felfedezni a festônôn, amely során a
páciens orvosához való érzelmi kötôdése állandó orvosi beavatkozást igényel,
és így orvosától függôvé teszi ôt. Frida életében Dr. Farill, Dr. Cervante és
Dr. Eloesser került ilyen szerepbe. A szerelmi indulatáttétel során, orvosaiban
az apapótló Diegót keresi Frida. Amikor az orvosok átveszik a gyógyító apa
szerepét, Frida megfesti a portréjukat. Ezáltal testét és fájdalmát egyszerre
alakítja képpé és hálapénzzé. Dr. Leo Eloesser számára ajándékként Los Tres
Amigos felirattal fest képet, ami a szerelmi indulatáttétel bizonyítéka. A kezelések alatt létrejött illúzió általában szertefoszlott a gyógyító kúra végével.
Alkoholizmus: Rendszeressé akkor válik Frida Kahlo alkoholfogyasztása, amikor
férje Frida lánytestvérével létesít szexuális kapcsolatot. Az alkohol válik a féltékenység, a szerelmi frusztráció és az önpusztítás eszközévé és szimbólumává.
Élete utolsó éveiben erôs alkoholfüggôség fejlôdik ki. Össszefoglalva: Frida
Kahlo esete jól mutatja a különbözô kémiai és viselkedési addikciók szoros
összefonódását, ok-okozati összefüggéseit, valamint a mûvészi kifejezés és
kreatív feldolgozás dilemmáit.
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Kényszeres vásárlás a magyarországi felnôtt népesség körében: kezdeti
eredmények
Kun Bernadette1, Paksi Borbála2 , Arnold Petra2 , Rózsa Sándor3,
Demetrovics Zsolt1,3

2C

1

ELTE, Pszichológiai Intézet, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport és Nemzeti Drogmegelôzési

Intézet
2

ELTE TáTK, Szociológia Doktori Iskola

3

ELTE, Pszichológiai Intézet, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport

Célkitûzés: A szenvedélybetegségek tárgyalása során nem csupán a pszichoaktív
szerhasználathoz kapcsolódó függôségekrôl, hanem különbözô viselkedési
addikciókról is beszélnünk kell. Hazánkban igen kevés vizsgálat történt a viselkedési függôségek témájában; lakossági felmérés, amely reprezentatív mintán
térképezi fel ezen zavarokat, mostanáig nem született. A BCE MKI VK által vezetett, és az ELTE Addiktológiai Tanszéki Szakcsoportjával együttmûködésben
zajló Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP)
címû kutatási projekt keretén belül nem csupán kémiai, hanem viselkedési
addikciók, többek között a kényszeres vásárlás, feltérképezésére is sor került.
Az elôadás keretében bemutatásra kerülnek a hazai felnôtt lakosság e téren
való érintettségével, illetve jellemzô mintázataival kapcsolatos eredmények.
Módszer: A vizsgálat a 18–64 év közötti magyarországi lakónépesség korcsoport, településméret valamint régiók szerint rétegzett reprezentatív mintáján
készült (N=2710). Az alkalmazott vizsgálati battéria különbözô viselkedési
addikciók (kóros játékszenvedély, evési zavar, problémás internet használat,
testedzés addikció, munkafüggôség és kényszeres vásárlás) epidémiájának
becslésére különbözô kérdéssorokat tartalmazott. A kényszeres vásárlás feltérképezésére a Measuring Compulsive Buying Behavior (Lejoyeux, 1997)
kérdôív általunk magyarra fordított változatát használtuk. Az adatfelvétel a
kérdezettek személyes megkeresésével, és ezen belül ún. „kevert”, – „face to
face”, illetve „önkitöltôs” elemeket egyaránt tartalmazó – módszerrel, 2007 tavaszán zajlott. Eredmények/következtetések: A szerzôk ismertetik a hazánkban eddig
még nem használt, a kényszeres vásárlás jelenségét feltérképezô mérôeszköz
pszichometriai jellemzôit; beszámolnak a magyar lakosság kényszeres vásárlás
terén való érintettségérôl; továbbá bemutatják ezen zavar egyéb viselkedési
addikciókkal, illetve pszichoaktív szerhasználattal való kapcsolatát.
* A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült.
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A tartós absztinencia hátterében álló temperamentum- és karakterfaktorok feltárása
Kurgyis Eszter1, Andó Bálint1, Rózsa Sándor2, Domján Nóra1, Honti
Judit1, Demeter Ildikó1, Szikszay Petronella3, Janka Zoltán¹, Álmos
Péter¹

1C

1

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika

2

ELTE, Pszichológiai Intézet, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport, Budapest

3

Minnesota Modell szerint mûködô Szigetvári Addiktológiai Rehabilitációs Osztály

Háttér/célkitûzés: A szenvedélybetegségek hátterében álló temperamentum- és
karakterfaktorokat több vizsgálatban is elemezték, ám eddig még kevesen
vizsgálták, hogy a rehabilitáció egyik céljának tekinthetô tartós absztinencia
fenntartásának képessége mögött milyen dimenziók állnak. Vizsgálatunk célja,
ezeknek a faktoroknak a feltárása volt. Módszer: A Szegedi Addiktológiai Osztályról és a Szigetvári Addiktológiai Osztályról vontunk be a vizsgálatba kezelés
alatt álló alkoholfüggô betegeket. Bevonásra kerültek továbbá a Szigetvári
Addiktológiai Osztályon korábban kezelt, absztinenciát legalább 2 éve tartani
képes kliensek. Jelen elemzésben a kezelés alatt álló csoportból 50 személy,
míg a tartós absztinens csoportból 38 személy adatait értékeltük. Az összes
vizsgálatban résztvevô személy megfelelt a DSM-IV alkohol dependencia kritériumainak. A két csoport életkorban, nemben, iskolai végzettségben nem tért el
egymástól. Minden résztvevôvel felvettük az Addikció Súlyossági Indexet (ASI)
és az átdolgozott új Cloninger-féle Temperamentum- és Karakter Kérdôívet
(TCI-R), amellyel feltártuk a következô temperamentum- és karakterfaktorokat:
Újdonságkeresés (NS), Ártalomkerülés (HA), Jutalomfüggôség (RD), Kitartás
(PS), Önirányítottság (SD), Együttmûködési készség (C), Transzcendenciaélmény (ST). A statisztikai elemzéshez független mintás t-próbát használtunk.
Eredmények: A független mintás t-próba alapján a tartós absztinenciát tartó
csoport szigniﬁkánsan magasabb pontszámot ért el a következô dimenziók esetén: Önirányítottság (t=-5,820; p<0,001), Együttmûködési készség
(t=-3,281; p<0,001), Transzcendenciaélmény (t=-2,854; p<0,001), továbbá
tendenciaszintû eltérés mutatkozott a Kitartás (t= -1,982; p=0,051) dimenzión. A kezelés alatt álló csoport szigniﬁkánsan magasabb pontszámot ért el az
Újdonságkeresés (t=2,588; p=0,011) és az Ártalomkerülés (t=3,552; p<0,001)
dimenziók mentén. Következtetés: A tartós absztinencia fenntartásában szerepet
játszanak a TCI-R alapján feltárt temperamentum- és karakterdimenziók.
Az eredmények helyes értelmezése hozzásegíthet bennünket az „absztinens
viselkedés” pontosabb megismeréséhez.
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Döntéshozatali mechanizmusok vizsgálata alkoholbetegek körében

1C

László Szandra, Andó Bálint, Kurgyis Eszter, Szkaliczki Andrea,
Tánczos Ervin, Domján Nóra, Honti Judit, Demeter Ildikó, Janka
Zoltán, Álmos Péter
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika
Háttér/célkitûzés: Az alkoholfüggôségben szerepet játszanak a nem megfelelô
döntéshozatali mechanizmusok, ami a végrehajtó funkciók viselkedéses
megnyilvánulásának deﬁcitjére, továbbá a ventromediális prefrontális terület
megváltozott mûködésére hívja fel a ﬁgyelmet. Az alkoholfüggô betegek
döntéseibôl tükrözôdik, hogy inkább az azonnali nagyobb jutalmat preferálják,
és ﬁgyelmen kívül hagyják döntéseik hosszú távú negatív következményeit.
Ez a deﬁcit szerepet játszhat a függôség kialakulásában, fennmaradásában és
elmélyülésében. Kutatásunk célja az alkoholfüggô betegek döntéshozatali
mechanizmusainak vizsgálata volt, és annak feltárása, hogy milyen mértékben
befolyásolja ôket a jutalom és a büntetés mintázata döntéseik meghozatalában.
Módszer: 34 DSM-IV alapján diagnosztizált alkoholfüggô beteget, illetve 44
kontroll személyt vontunk be a vizsgálatba. A döntéshozatali folyamatok
vizsgálatára az Iowa Gambling Task (IGT) két verziójának számítógépes változatát vettük fel minden résztvevôvel. A szenvedélybetegek körében gyakran
használt ABCD verzió a jutalom-, míg a módosított, alkoholbetegek körében
eddig szisztematikusan nem vizsgált EFGH verzió a büntetés-szenzitivitást
méri. Az alkoholfüggô csoporton belül megvizsgáltuk, hogy az ABCD vagy
az EFGH változaton nyújtanak-e jobb teljesítményt. A döntéshozatal folyamatának vizsgálatához az IGT eredményeket öt részre osztva blokkokban
is elemeztük. A statisztikai vizsgálathoz független mintás t-próbát és páros
mintás t-próbát alkalmaztunk. Eredmények: Vizsgálati eredményeink azt mutatják, hogy az alkoholfüggô betegek szigniﬁkánsan rosszabbul teljesítettek
az IGT ABCD (t=-3,095; p=0,003) és EFGH (t=-,911; p<0,001) verzióján a
kontrollszemélyekhez képest. A páros mintás t-próba alapján az alkoholfüggô
csoport az EFGH változaton szigniﬁkánsan jobb teljesítményt mutatott az
ABCD-hez képest (t=3,339; p=0,002). Az ABCD (t=-2,079; p=0,041) és
EFGH (t=-3,924; p<0,001) verzió második blokkjától kezdve szigniﬁkánsan jobb teljesítményt mutattak a kontroll személyek az alkoholbetegekhez
képest. Következtetés: Eredményeink alátámasztják, hogy az alkoholfüggôség
hátterében megﬁgyelhetôek a nem megfelelô döntéshozatali mechanizmusok,
ami a prefrontális lebeny megváltozott mûködésére hívhatja fel a ﬁgyelmet.
Az alkoholfüggô csoporton belüli teljesítménykülönbség a két változaton azt
mutatja, hogy döntéshozatali deﬁcitjük kifejezettebb a jutalom-szenzitivitás
esetében.
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Izomdiszmorﬁa – Testedzés-függôség vagy függetlenség?

2C

1

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar

2

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Liptai-Menczel Zsuzsanna1, Kovács Eszter2

Korunk jellemzôje, hogy leginkább a külsôségek alapján ítéli meg tagjait.
Ez a társadalmi eltolódás a belsô test, lélek, szellem fontossága és fejlesztése
felôl, egyben azt a folyamatot is magával hozta, hogy mind több betegséget
ismerünk fel, melyek a test megítélésével hozhatók kapcsolatba. Ilyen újkori
betegségként értékelhetjük az izomdiszmorﬁát is, melyet Pope és munkacsoportja írt le elsôként 1993-ban. A betegség, szemben az anorexia nervosaval a
férﬁakra jellemzô, akik általában igen izmosak, mégis attól félnek, hogy túlságosan soványak. Testképzavarban szenvednek. Jellemzô rájuk a rejtôzködô
viselkedés, ami súlyos egészségügyi veszélyeket rejt magában, mivel e körben
gyakori az anabolikus szteroidok használata. Szintén a külsô alakításával
összefüggésbe hozható viselkedéses addikció a testedzésfüggôség, melyet
Hausenblas és Symons Downs írt le 2002-ben. Utóbbi egy olyan kórforma,
melyben túlzott mértékû sporttevékenység jellemzi a személyt, aki élete egyéb
területeit alárendeli a mozgásnak. Mint minden olyan viselkedés, melyet a
kontroll hiánya jellemez káros a személy testi, lelki életére, így a kontroll nélkül
folytatott testedzés is romboló hatással bír. Látható, hogy az elmúlt években
egyre újabb kórformákat ismertek fel a kutatók, illetve a már jól ismert evés- és
testképzavarokban szenvedôk száma is egyre nô. Jelen vizsgálatban arra voltunk
kíváncsiak, milyen összefüggéseket, közös pontokat lehet találni az említett
két zavar között. Vizsgálati személyek: Olyan férﬁak (N=50) akik testépítéssel
foglalkoznak 0,5–12 éve, (átlagéletkor 23,8 év, átlagban 1–2 órát edzenek, heti
4–6 alkalommal). Módszer: kérdôíves adatfelvétel, budapesti edzôtermekben.
A kérdések a következô területeket térképezték föl: szociodemográﬁai adatok,
szteroidhasználat, az izomdiszmorﬁa, valamint a testedzésfüggôség mértéke. Eredmények: Az izomdiszmorﬁa skála (M=53,8; SD=12,5) alapján a
megkérdezettek 32%-a nem veszélyeztetett, 58%-a veszélyeztetett és 10%-a
izomdiszmorﬁás. A testedzésfüggôség skála használatával, annak alskáláit megvizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy az izomdiszmorﬁa és a testedzésfüggôség
között szoros kapcsolat áll fenn. Ezen összefüggések feltárása a jövôre nézve
hatékonyabbá teheti a modern evés- és testképzavarok közös nevezôjének
megtalálását, valamint hozzájárulhat a probléma kialakulásának prevenciójához
és annak kezeléséhez.
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poszter

Miként valósítják meg magyarországi tagok az Anonim Alkoholisták
programját?
Madácsy József
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika
Tanszék
A tanulmány egy, az Anonim Alkoholisták (A. A.) 2009. évi országos találkozóján végzett kérdôíves vizsgálat eredményeinek egy részét ismerteti. Az A. A.
programját jól ismerjük a közösség irodalmán keresztül, arról azonban keveset
tudunk, hogy magyarországi A. A. tagok életében pontosan mit tartalmaz a
józanodás programja a maga konkrét megvalósulásában. A vizsgálat e része
arra kereste a választ, hogy az adatközlôk miként, milyen mértékben élik és
valósítják meg az A. A. ajánlásait, egyes programelemeit; milyen gyakran
végeznek egyes programhoz tartozó tevékenységeket, mennyi idôt szánnak
rá, melyek az inkább, és melyek a kevésbé gyakorolt programelemek, illetve
mindezek az adatok összefüggést mutatnak-e a botlásokkal, visszaesésekkel.

E 001

Az addikció korszerû (európai) megközelítése

3C

Marjai Kamilla
ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Az addikció fogalma: Az addikció értelmezése a társadalom szemszögébôl
erôteljesen hangsúlyozza a jelenség következményeit (bûnözés, halálozás,
megnövekedett kiadások), ez hívja elô a prevenció, a kezelés igényét. Az idegtudományi kutatások az addikció természetének megértésével kísérleteznek,
a kutatások eredményei, a fogalmi pontosítások nagymértékben befolyásolják
a szociálpolitikát és a társadalmi gondolkodást. Ez idáig a DSM-IV-TR és az
ICD-10 kritériumai tekinthetôek mérvadónak, valamint a WHO megfogalmazás, mely több vitatott változtatást megélt. Az addikció fogalmát illetôen
két alapvetô szemlélet: az addikciót betegségként szemlélô medikális modell,
és az addikciót, mint választást értelmezô morális modell.
Az addikció kezelése: A szubsztanciák nagy részének farmakokinetikus proﬁlja
már ismert. Az addiktív szerek felerôsítik az endogén neurokémiai jelek hatásait.
A felismerések arra vezették a kutatókat, hogy azonosítsanak, és gyógyszeresen
megcélozzanak olyan receptorokat, melyek blokkolják, vagy terápiás célzattal
erôsítik a folyamatot attól függôen, hogy agonista, vagy antagonista koncepció
szerint történik a kezelés. Az agonista szerek használata helyettesítô kezelést
jelent. Bár megerôsítô hatásuk van, nagyobb afﬁnitással bírnak a célreceptor
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felé, mint a helyettesítendô drog – használatával csökkenthetôek a szociális és
egészségügyi ártalmak. Az antagonisták blokkolják a receptort, ahol a drog
kifejti hatását, miközben csökkentik a jutalmazó effektust, nem addiktívak.
A részleges agonisták azok a szerek, amelyek megkötik a drog mûködését és
kevesebb megerôsítô hatással bírnak, mint az agonisták. Innovációk a kezelésben: A gyógyászati kezelések, melyek a dopaminerg választ célozzák meg,
nem bizonyultak hatásosnak, de a DRD1 receptor és agonistái, a DRD3
receptor és részleges agonistái esetében ígéretesek mutatkoznak a kutatások.
Alternatív megközelítésnek számít a jutalmazásban érintett neurotranszmitterrendszerek célba vétele. A glutamát és GABA aminosav neurotranszmitterek
egyre nagyobb szerepet kapnak a kutatásokban – ígéretes eredményekkel.
Lehetôséget rejt magában a stresszválasz tompítása, vagy az emlékezeti- és
kognitív befolyásolás is, mint közvetett beavatkozás. Etikailag vitathatóak az
olyan ártalomcsökkentô eljárások, melyek kevésbé káros szerek elôállítását
szorgalmazzák. Az addikció kezelésének további potenciálja: Az addikcióra való
fogékonyságot mérô genetikai szûrés etikailag több ponton vitatható. Ez lehet az elôfeltétele az immuno-terápiának, amely vakcinák használatát jelenti
a teljes megelôzés, vagy az absztinencia megtartásának céljából. A jövôben
szerepet kaphatnak a kezelésben a raktározott, vagy lassan lebomló vegyületek, melyek az ismert agonisták, antagonisták implantálható formái. Ennél
drasztikusabb az idegsebészeti beavatkozás, a mély agyi stimuláció, vagy a
kevésbé veszélyes transzkraniális mágneses stimuláció. Emberi jogok, etikai
értékek az addikció kutatásában: A kezelés és kutatás során prioritást élveznek
az emberjogi fundamentumok, úgymint autonómia, szabadság, beleegyezés,
a magánszféra tisztelete. Az autonómia sérülhet a droghasználat természeténél fogva, a szabadság kérdése a büntetô eljárások kapcsán problematikus, a
belegyezés megalapozottsága a külsô információáramlás hiányai és a pszichés
labilitás miatt csorbulhat, a magánszféra tiszteletben tartása a büntetô eljárás
során sérülhet, így számos jogi, etikai kérdés merül fel az egyes, ugyanakkor
általánosítható esetekben. Külön említést érdemel a szerfüggô elítéltek és a
várandós nôk helyzete szabadságukat, autonómiájukat illetôen. Közérdek és
egyéni érdek gyakran ütközik – ez szüli a kényszerkezelés indokoltságáról szóló
vitákat is. A kényszerkezelés kapcsán kell megemlíteni a társadalom felelôsségét
a drogfüggô irányában, valamint a drogfüggô egyén felelôsségét a társadalom
felé. A kezelés jogi, etikai aspektusait tovább nehezítik az interdiszciplináris
konﬂiktusok, melyek büntetés-végrehajtás és egészségügyi ellátás, közegészségügy és klinikai orvoslás között feszülnek, mivel a különbözô területeken a
kompetenciák és feladatok ellátása ütközhet.
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Az ADHD tünetei és a pszichoticizmus közötti összefüggések egy
országos kutatás tanulságai alapján
Matuszka Balázs
Addiktológiai Kutató Intézet
Háttér: A felnôttkori ﬁgyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) és a drogfogyasztás alakulása, valamint a pszichotikus tünetek közötti kapcsolatot
eddig kevés hazai kutatás vizsgálta. Az Addiktológiai Kutató Intézet országos
komorbiditás kutatása keretében vizsgáltuk meg a felnôttkori ADHD-s tünetek, a drogfüggôség, illetve a pszichotikus tünetek kapcsolatának kérdését.
Módszer: A vizsgálati populációt a korábban már addiktológus, illetve pszichiáter
szakorvos által diagnosztizált drogfüggô betegek alkották az ország tíz nagy
forgalmú drogambulanciáján. A minta elemszáma 200 fôs volt, ám az adatok
hiányosságai miatt összesen 196 személy adatait dolgoztuk fel. A vizsgált
személyekkel egy tesztbattéria került felvételre, melybôl a statisztikai analízis
során az alábbi mérôeszközöket használtam fel: az ASRS ADHD szûrôtesztet
(a felnôttkori ADHD 6 legjellemzôbb tünetét vizsgáló tételeket), valamint
az SCL90R pszichiátriai tünetbecslô kérdôívet (a pszichoticizmus alskálát).
A kérdôívek mellett felvételre került az EuroADAD félig-strukturált interjú
is, melynek az általános információk fejezetét, valamint a kriminalitást és
az alkohol- és drogfogyasztást vizsgáló problématerületeinek adatait használtam fel. Eredmények: Az adatok elemzése során az ASRS kérdôív alapján
azok tekinthetôk súlyos ADHD tünetektôl szenvedôknek, akiknél a 6 súlyos
ADHD-t jellemzô tünetbôl 4 meglévônek bizonyult (n=44). Egy utas varianciaanalízis segítségével megállapítható, hogy az ASRS alapján súlyosabb
ADHD tünetekkel jellemezhetô személyeknél magasabb volt az SCL-90-R
segítségével mért pszichoticizmus mértéke (F=45,879; p=0,00). Adataink
alapján a nem tekintetében nem mutatkozott lényeges különbség az ADHD-s
tünetek súlyosságában. Az életkor, a nem és a súlyos ADHD tünetek közül
utóbbi volt a legerôsebb szigniﬁkáns magyarázóváltozó a pszichoticizmus
tekintetében. A drogfogyasztás kapcsán elmondható, hogy a súlyos ADHD-s
tünetekkel jellemezhetô személyek közül jelentôsen többen használták intravénásan a drogokat (Pearson χ²=8,487; p=0,004), szigniﬁkánsan többet
fogyasztottak opioidokat (Pearson χ²=14,859; p=0,001) valamint amfetaminszármazékokat (Pearson χ²=4,756; p=0,093) mint a kevésbé súlyos tüneteket
mutatók. Ugyanez nem volt igaz a kokainfogyasztás esetén. Összefoglalás:
A kutatás adatai alapján elmondható, hogy a súlyosabb ADHD-s tünetekkel
jellemezhetô drogfogyasztóknál a pszichoticizmus mértéke emelkedett értéket
mutat, valamint súlyosabb drogfogyasztási mintázat jellemzô rájuk.
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PS003

Rehabilitáció, életvilág, narratíva

poszter

Mándi Nikoletta
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika
Tanszék
A prezentáció egy addiktológiai rehabilitációs otthonban több hónapja zajló
résztvevô megﬁgyelés eredményeit és tanulságait ismerteti. A kutatás célja
a szenvedélybetegek rehabilitációs otthonára jellemzô életvilág vizsgálata, a
téma elméleti hátterének körülhatárolása, s egy olyan vonatkoztatási keret
kidolgozása, amely alkalmassá válik jelen kontextusban az életvilág mint mindennapi létmód azonosítására. A vizsgált megközelítések hasonló problematikát
helyeznek elôtérbe: a mindennapiság–kivételezôdés, a lent–fent, az objektivációk–szubjektív variációk és a betagozódás–elkülönbözôdés dichotómiái a
gondolkodásunkat átható bináris logika szemléletét jelenítik meg. Az ellentétpárok között konstituálódó átmenetek dimenziójában, a polaritások külsô
peremén megjelenô „lázadást” a formalitás próbálja visszaszorítani, többek
között betegségnek, devianciának bélyegzéssel. Ebben az értelemben a gyógyítás – mint a formalitás kiszolgálója – a „középpont felé igyekvés” törekvését
hivatott elôsegíteni. A konstruktivizmus – mint a vizsgálat egyik központi
episztemológiai háttere – néhány, a téma szempontjából releváns megközelítése
a két új terminus, a „beszéd” és az „írás” bevezetését és annak indoklását hivatott
elôsegíteni. Az életstílust, mint az egyén által megválasztott gyakorlatok eltérô
módon integrált készletét identitás – narratívumaink formába öntése érdekében választjuk. A rehabilitációban résztvevô függôk életmódjának vizsgálata
– mivel mindennapjaikat a beszéd-olvasás-írás hármasa hatja át – elsôsorban
narratívákon keresztül lehetséges.
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A magyarországi metadon fenntartó programok monitorozása és
értékelése
Márványkövi Ferenc, Melles Katalin, Rácz József
MTA Pszichológiai Kutatóintézet
Célkitûzés: A kutatás célja a magyarországi metadon fenntartó programok
mûködésének értékelése, monitorozása. Módszerek: Kérdôíves vizsgálat a
metadon fenntartó programokban lévô kliensekkel, illetve interjús vizsgálat
a fenntartó központokban dolgozó vezetôkkel, személyzettel. A kliensekkel
– a kliens elégedettségi kérdôív mellett – felvettük a Kezelési Igény Indikátort (TDI) is, amelyet összevetettünk a kliensek bekerülési TDI adataival.
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A kliensek a mintába az országos, 2008-ra vonatkozó szubsztitúciós adatok
alapján kerültek be. Ez az adatbázis tartalmazza, hogy 2008-ban a kliensek
milyen arányban oszlottak meg az országos kezelôhelyeken, illetve mi volt az
adott kezelôhelyen a férﬁak és a nôk aránya. A mintavételi kvótát ez alapján
készítettük el. Az adatfelvételre 2009. július és 2009. októbere között történt.
Adatfelvételre – Gyula és Eger kivételével – minden érintett kezelôhelyen sor
került. Személyek: Az adatfelvétel két különbözô célcsoportot érintett. Az
egyik célcsoport a jelenleg metadon fenntartó programban résztvevô kliensek
(150 fô), a másik célcsoport a metadon fenntartó programok vezetôi, illetve a
metadont közvetlenül kiadó személyzet (16 fô). Eredmények: A megkérdezettek
közel háromnegyede a kezelésbe kerüléskor megfelelô tájékoztatást kapott a
metadon hatásmechanizmusával kapcsolatosan. Hasonló arányban vannak
azok, akik írásbeli beleegyezô nyilatkozatot tettek a személyes adatvédelemre
vonatkozóan. A kezelésben maradás feltételeirôl szinte minden megkérdezett tett nyilatkozatot. Az adatok azt is mutatják, hogy a kezelésbe kerülést
követôen a kliensek nagy része már nem injektál heroint, ugyanakkor más
illegális szereket – elvétve ugyan, de –használnak. Diszkusszió: az eredmények
csak elôzeteseknek tekinthetôk, mivel az adatgyûjtés nem zárult le. A kezdeti
tapasztalatok a metadon irányelv következetesebb használatára és az egyéb
szerhasználat kockázatára ﬁgyelmeztetnek.

E 010
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Budapesti intravénás kábítószer-fogyasztók HIV, HCV tanácsadásának
vizsgálata
Márványkövi Ferenc, Melles Katalin, Rácz József
MTA Pszichológiai Kutatóintézet
Cél: Általános célként fogalmazódott meg egy megkeresô munkán és HIV/
HCV tanácsadáson alapuló módszer kidolgozása és végrehajtása fôvárosi, intravénás szerhasználók részére. Másik általános cél volt a tanácsadási program
végrehajtásának rövid távú hatásának elemzése. Módszerek: A program alapját a
National Institute on Drug Abuse (NIDA) által kidolgozott Közösségi Alapú
Utcai Megkeresô Modell Program (CBOM) (NIDA 2000) képezte. A program
végrehajtására szociális munkásokat képeztünk ki edukátoroknak. Az edukátorok
három alkalommal tartottak tanácsadást a programban résztvevôknek. A program értékelésére szolgáló kérdôív („face to face”, strukturált interjú) már korábban kidolgozásra került. Az alapadatok gyûjtésére az elsô tanácsadás alkalmával
került sor, míg az utánkövetésre 30 nappal a program befejeztével. Személyek:
A mintába random módon 87 intravénás használó került. A mintába olyanok
kerülhettek, akik még soha nem voltak HIV, HCV szûrésen, vagy voltak, de
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nem vették kézhez az eredményüket. A programot végül 43 fô a kontroll, 44
fô a kísérleti csoportban kezdte meg. A program során a kísérleti csoportból 12, míg a kontroll csoportból 11 személy morzsolódott le, azaz nem vett
részt mindhárom tanácsadáson. A program elején a két csoport statisztikailag
szigniﬁkáns módon nem különbözött a szociodemográﬁai, szerhasználati,
valamint HIV/HCV tudás tekintetében. Eredmények: A random mintavételnek
köszönhetôen a fôbb dimenziók mentén a kísérleti és a kontroll csoport tagjai
nem különböztek egymástól. Jóllehet nem volt fôbb cél a lemorzsolódás okainak vizsgálata, a kutatás során nem tudtuk beazonosítani a programból való
kiesést valószínûsítô tényezôket. Mindkét csoportban szigniﬁkáns módon nôtt
a HIV-vel és HCV-vel kapcsolatos ismeret a program befejeztét követôen, amit
a program egyik rövid távú hatásaként interpretálhatunk. A vizsgálat lezárását
követôen ugyanakkor – eltekintve néhány indikátortól – nem tapasztaltunk
jelentôsebb különbségeket a két csoport között. Diszkusszió: A kutatás mutatja,
hogy Magyarországon is el lehet végezni más országokban bevált, megkeresô
munkával kombinált HIV/HCV prevenciós, strukturált tanácsadással összekapcsolt beavatkozást. Az intervenciós és a kontroll csoport közötti különbség hiánya
ugyanakkor az edukátorok fokozottabb képzését és monitorozását igényli. Az
intervenciónak a tudás- és percepcióváltozás mellett jobban kell koncentrálnia
a viselkedésváltozásra (biztonságosabb injektálás, szûrésben való részvétel).
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1B

Közösségi ellátás dilemmái veszélyeztetett, szerhasználó gyermekkorúak esetében
Máté Zsolt
INDIT Közalapítvány
Az INDIT Közalapítvány TÉR Közösségi Szolgálata 2008. évben kezdte meg
mûködését Pécsett a „Hôsök tere és környéke” városrészen. A szegregált terület
központjában, a Gorkij utcában található épületben mûködô alacsony küszöbû
ellátást fôleg a telepen élôk veszik igénybe, ahol a mélyszegénység, a tartós
munkanélküliség mellett jelentôs problémát okoz a szenvedélyszer-használat
(fôleg szerves oldószer és alkohol). A program nagy hangsúlyt fektet a közösségi
szociális munkára és prevencióra is, továbbá Schukit-féle terápiás célkitûzések
körébôl az élettevékenységek maximális élésének elérését segítô konzultációs
munkát is folytat (megélhetéssel, lakhatással kapcsolatos kérdések rendezése;
családi, kapcsolati problémák kezelése stb.). Az INDIT Közalapítvány „TÉR”
Közösségi Szolgálata, illetve Utcai Szociális Szolgálata 2008. októberében 7
gyermekkorú (9–12 éves) szerves oldószer használót ért el megkeresô programjai révén. A gyermekek valamennyien nagyon rossz körülmények között
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élô családokban nevelkedtek az említett – túlnyomó többségben romák által
lakott – szegregált település részén, illetve egyikôjük átmeneti neveltként hetek
óta szökésben volt egy gyermekotthonból. A helyzet feltérképezése, – egyfajta
bizalmi kapcsolat kialakítása után – sikerült kideríteni a gyermekek személyazonosságát, felvenni a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti szolgálattal,
illetve a gyermekek hozzátartozóival. Elindult egy speciális ifjúsági klub az
érintett roma-telepen. Egy hónap elteltével úgy tûnt, hogy három ﬁú esetében
az ambuláns kezelés, illetve gyermekek saját családjukban való nevelkedését
támogató szociális munka nem vezet eredményre, és a gyermekek veszélyeztetett állapota már az életveszélyes helyzetet érte el. A felvázolt események és
a segítôi folyamat során számos dilemmával, nehézséggel kerültek szembe a
programban dolgozó munkatársak:
– gyermekkorúak esetében jelzési kötelesség kérdése;
– utolsó segítô-kapcsolódási pont feladása, a bizalmi kapcsolat elvesztése a
szökésben lévô gyermek kapcsán (aki a jelzés után már a szociális munkások
elôl is menekül);
– a gyermekvédelmi rendszer rendkívüli lassúsága, valamint az ellátó rendszerben lévô hiányosságok, jogi anomáliák kérdése (ideiglenes hatályú elhelyezést
megalapozó szakértô vélemény meghozataláig, illetve az elhelyezésig a ﬁatalok
két hónapon át szinte állandó szökésben – sokszor életüket is veszélyeztetô állapotban – szülôi felügyelet nélkül, lényegében az „áldozattá válás elôszobájában”
éltek);
– az intézmény (TÉR Közösségi Szolgálat) létesülésének korai szakaszában
bekövetkezett esemény a telepen való további mûködés, a szolgálat fennmaradásának kérdése, a telepiek ellenséges viszonyulásának lehetôsége, a program
ellehetetlenülésének kockázata;
– módszertani hiányosságok, megfelelô beavatkozási protokollok hiánya;
– a mélyszegénység, nyomorúságos lakás körülmények, súlyos társadalmi
egyenlôtlenségek, és ezek kapcsán anyagi erôforrások hiánya (közép illetve
rövidtávon bizonyosan).
Mindezek közvetlen és közvetett hatása a szenvedélybetegség kialakulására.
Az INDIT Közalapítvány 2009 márciusában – a három gyermek átmeneti
nevelésbe vételét követôen – az eset kapcsán egy széleskörû tanácskozás öszszehívását kezdeményezte, amelynek célja az volt, hogy hasonló esetekben az
érintettek a jövôben gyorsabban, hatékonyabban reagáljanak, illetve dolgozzanak ki egyfajta beavatkozási protokollt, ha szükséges, jogszabályi javaslatokat
fogalmazzanak meg. A találkozón a résztvevôk (Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat, Polgármesteri Hivatal Humán Fôosztály, Népjóléti Osztály, Területi
Szociális Központ, Városi Gyámhivatal, Városi Rendôrkapitányság Gyárvárosi
Rendôrôrs, Baranya Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési Osztály, Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

54

Gyámi Tanácsadó- és Elhelyezési Csoport, Pécs I. Mentôállomás, Hôsök Terei
Általános Iskola, INDIT Közalapítvány „TÉR” Közösségi Szolgálata, Utcai
Szociális Szolgálata, „Tisztás” Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, INDIT
Közalapítvány Baranya megyei Drogambulancia, EEI Gyermek- és Ifjúság
Pszichiátriai Szakrendelô és Gondozó, Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány
Szedresi Gyermekotthona) a fentiek mellett elkötelezôdtek annak érdekében,
hogy átfogó közösségi cselekvés kezdôdjön a problémás helyzet rendezésére,
hasonló helyzetek megelôzésére. Következtetésként megállapítható, hogy elengedhetetlen, hogy kidolgozásra- illetve a szakmai diskurzus célkeresztjébe
kerüljenek a roma lakosság körében eredményesen végezhetô, vidéki, szegregált
településeken is hatékonyan folytatható megelôzô programok.
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Healthy Nightlife Toolbox – Eszközkészlet a biztonságosabb és egészségesebb éjszakai élet elôsegítéséhez
Mervó Barbara, Kun Bernadette, Demetrovics Zsolt
Nemzeti Drogmegelôzési Intézet
A nemzetközi együttmûködésben megvalósuló Healthy Nightlife Toolbox (HNT,
Biztonságos Éjszakai Szórakozás Eszközkészlet) projekt célja az alkohol és
más pszichoaktív szerek okozta ártalmak csökkentése a rekreációs színtereken
megjelenô ﬁatalok körében. Az Európai Unió által támogatott projektben öt
tagállam (Egyesült Királyság, Belgium Hollandia, Magyarország és Spanyolország) egy-egy intézménye vesz részt. A Healthy Nightlife Toolbox egy internetes
portálon keresztül tesz elérhetôvé egy kézikönyvet, szakirodalmi adatbázist,
bizonyítottan hatékony intervenciók gyûjteményét, illetve elôsegíti a partiszcénában végzett drog- és alkohol-prevenciós tevékenységekkel kapcsolatos
információk cseréjét. Az összegyûjtött ismeretek és tapasztalatok terjesztésének
központi eszköze a Kézikönyv (Healthy Nightlife Handbook), amely tartalmazza a hatékony programok modelljeit, strukturált módszert ezek kialakításához valamint olyan információkat, amelyek segítségével azonosíthatók és
kivitelezhetôk olyan, a körülményekhez illeszkedô hatékony intervenciók és
irányelvek, amelyek hozzájárulhatnak a drogokkal és alkohollal kapcsolatos
ártalmak csökkentéséhez a rekreációs színtéren. A kézikönyv elérhetô lesz
minden szakember és szakmapolitikai szereplô számára az EU tagállamaiban.
A kézikönyvet és adatbázisokat tartalmazó internetes felület lehetôséget kínál
majd arra is, hogy a témával foglalkozó szakemberek és a téma iránt érdeklôdô
laikusok párbeszédet kezdeményezhessenek, továbbá különbözô módokon – pl.
elektronikus hírlevél formájában – informálódjanak az aktuális eseményekrôl.
A Nemzeti Drogmegelôzési Intézet egyik fô feladata a projektben a kézikönyv
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és adatbázis gyakorlati alkalmazásának tesztelése volt nyolc magyarországi
és egy olasz szervezet segítségével. Elôadásunkban a Healthy Nightlife Toolbox
bemutatása mellett, e vizsgálat eredményeirôl számolunk be.

PS004

Drogpolitika és önsegítô csoportok

poszter

Molnár Dániel
PTE BTK, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
A poszter a drogpolitika és az önsegítô csoportok kapcsolatát kívánja áttekinteni,
bemutatni az alábbi kérdésekre fókuszálva:
– Miként jelennek meg az önsegítô csoportok a szakpolitikai dokumentumokban, illetve a policy-alkotáshoz kapcsolódó szakmai diskurzusban?
– Milyen jó gyakorlatokat vehet át a szenvedélybeteg-ellátás rendszere az
önsegítô csoportoktól?
– Hol lehetnek élô kapcsolódási pontok az önsegítô csoportok és a jobban
intézményesült intervenciós megoldások között?
– Hol húzódnak az önsegítô tapasztalatok szakpolitikai alkalmazhatóságának
korlátai?

PS007

Az alkoholabúzusból való felépülés kétfaktoros modellje

poszter

Mucsi Georgina, Brettner Zsuzsanna, Kelemen Gábor
PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
George Eman Vaillant a szenbedélybetegségbôl és a problémás szerhasználatból
történô talpraállás, felépülés egyik legismertebb nemzetközi kutatója. Vaillant
kutatási alapján arra a következtetésre jutott, hogy a tartós talpraállás, a kóros
alkoholizálás abbahagyása alapvetôen négy tényezôtôl függ. E faktorok: a
helyettesítô függôség, a szerhasználat fájdalmas és negatív következményeinek
átélése, a reményt nyújtó közösséghez tartozás, az új szeretetteljes kapcsolatok
kialakulása. Vaillant kutatási eredményeinek továbbgondolása, s más vizsgálati
eredményekkel való összevetése a felépülés kétfaktoros modelljének hipotézisgeneráló felvetéséhez vezette a szerzôket, mely többek között magyarázatot
adhat a függôk és a problémás szerhasználók eltérô kezelési szükségleteire is.

E 051
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Az alkoholfogyasztás megítélése a magyarországi bírósági gyakorlatban
erôszakos bûncselekmények elbírálása esetén

4C

Nagy Viktória
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet,
Piliscsaba
Célok: A magyarországi jogi szabályozás az alkoholfogyasztás terén Janus-arcú:
mentô körülményt jelent kóros részegség elsô esetében, valamint rendszeres,
életvitelszerû fogyasztás során, amikor a bíró kötelezô gyógykezelésnek vettetheti alá az elkövetôt, viszonylag jobb börtönkörülmények között. Ugyanakkor
a közlekedési baleseteknél az alkoholfogyasztás súlyosbító körülménynek
számít. Jelen kutatásban erôszakos bûnelkövetôk bírósági anyagában fellelhetô
adatok alapján vizsgáltuk a bírói gyakorlatot az alkoholfogyasztás megítélésében, alkoholfogyasztással összefüggô és nem összefüggô bûnelkövetôk
büntetési tételeinek összehasonlító vizsgálatával. Módszerek: Egyszerû véletlen mintavétel történt erôszakos bûnelkövetôk bírósági statisztikai adatainak
alapján, alkoholfogyasztással összefüggô és nem összefüggô (kontroll) esetek kiválasztásával. A bûnelkövetésre 2000 és 2005 között került sor. Csak
jogerôs végzéssel rendelkezô eseteket válogattunk. A két csoport összevont
elemszáma 399 fô volt. Az adatokat bírósági aktákból dokumentumelemzés
révén nyertük. Az elemzést SPSS programcsomag segítségével végeztük,
többváltozós statisztikai módszerrel. Eredmények: A vizsgálat arra derített
fényt, hogy az alkoholfogyasztással összefüggô erôszakos bûncselekmények
büntetési tételei enyhébbek voltak, mint a nem alkoholfogyasztással összefüggô
bûncselekmények. Ez az eredmény felveti annak valószínûségét, hogy a bírói
gyakorlatban az alkoholfogyasztásos esetekben az ivás ténye inkább felmentô
körülmény lehet. Következtetések: Eredményeink azt a feltételezést vetik fel,
hogy a bírói gyakorlat és a jogi szabályozás szellemisége nincs összhangban
egymással. További elemzésekre van szükség a feltételezés tesztelését illetôen.
Amennyiben ez beigazolódik, úgy célszerû lenne a jogi szabályozás és a bírói
gyakorlat közötti feltételezett diszkrepanciát feloldani. Felvetôdik a bírók és
ügyészek alkohológiai továbbképzésének szükségessége is.

E 002

„Túl vagyok a szexen…?” Szex-függés és önsegítés

2C

Nagy Zsolt
FEGOSZ Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
A viselkedési addikciók igen elterjedt, de leginkább rejtôzködô formái közé
tartoznak a szexuális függôségek. Segítôi tapasztalataim szerint a felépülô exszerfüggôk – fôként a férﬁak – tekintélyes része küszködik valamilyen szexuális
jellegû viselkedési addikcióval (is), ami beárnyékolja, megnehezíti józanodását.
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Ennek felismerése nyomán 2006 novembere óta Magyarországon is mûködik
a Szex-, Szerelem-, és Romantikafüggôk önsegítô közössége (www.slaa.hu).
Elôadásomban – közel száz gyûlésen szerzett személyes tapasztalatra támaszkodva – a csoport eddigi tevékenységét, illetve az önsegítés alkalmazott módszereit, ennek elônyeit és lehetséges buktatóit mutatom be, ezen a különösen
érzékeny területen, szem elôtt tartva az anonim közösségek hagyományait.

E 003

A szenvedélybetegségbôl való felépülés, mint spirituális utazás

3D

Nagy Zsolt
FEGOSZ Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Magyarországon is kialakulóban van a felépülô szenvedélybetegek józanodó
közössége. Ma már több ezer olyan – elsôsorban – alkohol- és drogfüggôrôl
beszélhetünk, akik hosszú távú bentlakásos terápiákon vettek részt, és/vagy
önsegítô közösségekben józanodnak. Ennek a sajátos szabályokkal, rítusokkal
és hagyományokkal mûködô közegnek a megismerése szinte lehetetlen külsô
pozícióból. Saját élményû segítôként közel hét éve foglalkozom a szenvedélybetegség elméletével és gyakorlatával, ezen belül elsôsorban a felépülési folyamattal. Az elmúlt években mintegy ezer alkalommal vettem részt különféle
önsegítô csoportok gyûlésein, és ugyanebben az idôszakban körülbelül négyszáz
csoportot vezettem függôknek különféle intézményekben és kezelôhelyeken.
A résztvevô megﬁgyelés útján szerzett tapasztalatok, valamint az egyetemi
oktatói munkám során felmerült kérdések képezik az elôadás alapját, melynek
célja a függôségbôl való felépülési folyamat legfontosabb jellemzôinek, a terápiás közösségi keretben zajló „józanságmunka” mechanizmusainak, illetve a
sorskönyvi korrekció és az identitásváltás kulcselemeinek rövid bemutatása,
melynek során szenvedélybetegségbôl való felépülést, mint sajátos spirituális
utazást értelmezem a posztmodern kockázat- és élménytársadalom kontextusában.

P005

Kokain a „szív-ügye”?

Németh Attila, Simonyi Gábor, Bedros Róbert
plenáris Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Az USA-ban a STEMI gyanúval CPU/ED felvett betegek 40%-a 35–44 év közötti
kokain használó. A kokain erôs, NA/DA-reuptake gátló sympatomimetikus szer
(P, RR, kontraktilitás, O2 igény nô vs coronaria spasmus), ráadásul a krónikus
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alkohol, cigaretta fogyasztás is növeli az AMI kockázatát. Metabolikusan nô a
CRP, PAI1, Fg, vWF szint, ami thrombocyta aggregáció növelô. A COCHPA,
ACI-TIPI vizsgálatok alapján a MI incidenciája kokain használóknál (akut
és/vagy krónikus) 0,6–7% között mozog. A tünetek 40–60%-ban angina,
dyspnoe, diaphoresis, paliptatio, nausea, anxietas. Ezek hátterében STEMI/
NSTEMI, aorta dissectio (IRAD vizsgálatban 0,5% incidencia), PAH, „crack
lung” syndroma áll. A MI két harmada 3 órán belül következik be, a használat
utáni elsô órában a MI rizikója huszonnégy-szeres. Nincs közvetlen korreláció az „elfogyasztott” kokain mennyisége, és az AMI bekövetkezte között.
A kokain vizeletbôl, vérbôl, hajból kimutatható, a vizeletben kimutatható
benzoylecgonine 300 ng/mL feletti kórjelzô értéke 22 napig is pozitív. Az EKG,
CKMB, TpI, TTE, dobutamin stress-test, PCI itt is korrekt diagnózishoz
vezet, bár a korai repolarizációt jelentô „felkapott” J-pont gyakori a ﬁatalabb
használóknál. A kokain-függô MI ellátásában a BZD + ASA, magas RR esetén a NTG inf. célravazetô. Mindenképpen kerülni kell a BBC használatát
(ACC/AHA állásfoglalás) az erôs alpha-agonista kokainhatás miatt (esetleg
carvedilol, labetalol vagy ultrarövid hatású esmolol adása megkísérelhetô).
A PCI és stenting esetében a BMS javasolt vs DES, mivel a betegek clopidogrel
és/vagy ASA tartós szedése compliance problémák miatt nem megoldott.
A BMS után ASA mellett clopidogrel szedés 1 hónapig, DES-t követôen legalább
1 évig kötelezô. Az AMI mellett jelentkezô VTach Na-bicarbonat kezelésre jól
reagál, az amiodaron haszna nem bizonyított, a lidokain a KIR-i görcskészséget
fokozhatja. A kokain MI „átesettek” recidivizmusa magas, 60százalékuk újra
szerhasználó egy éven belül, ezért az aggresszív secunder prevenció igen fontos: cigaretta, hypertonia, lipidszintek, diabetes befolyásolása a szer elhagyása
mellett elengedhetetlen. ACEI, ARB, ISMN, ASA, statin, carvedilol is fontos
eszközei a másodlagos prevenciónak.

E 064

A GHB szerepe a szexuális erôszakok elkövetésében

2A

1

ELTE, Pszichológiai Intézet, Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport

2

Országos Egészség fejlesztési Intézet

3

Nemzeti Drogemelôzési Intézet

Németh Zsóﬁa1,2, Kun Bernadette1,3, Demetrovics Zsolt1,3,*

Háttér: Az elmúlt pár évben a GHB „randi drog”-ként való megjelenítése a
média számottevô érdeklôdését váltotta ki. Több híradás is megjelent arról,
hogy a GHB szedatív és hipnotikus hatása miatt kívánatos és elterjedt szer a
szexuális erôszakot elkövetôk között. Célkitûzés: Szakirodalom-áttekintésünk
célja az volt, hogy feltárjuk, mennyire kapcsolódik össze a GHB a „drog által
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facilitált” szexuális erôszakkal, és megvizsgáljuk, hogy az empirikus adatok
alapján valóban „randi drognak” lehet-e tekinteni a GHB-t. Módszer: Szisztematikusan áttekintettük a PsycINFO, a MEDLINE, a PubMed, a Science
Direct, a Web of Science és az EBSCO szakirodalmi adatbázisokat. 11 olyan
publikációt találtunk, amelyek kifejezetten a GHB és az állítólag elkövetett
szexuális erôszak összefüggését vizsgálták, és 1961 és 2009. június 30. között
jelentek meg. Eredmények: A GHB jelenléte az állítólag elkövetett és bejelentett szexuális erôszak eseteinek 0,2–4,4%-ában volt azonosítható az áldozat
szervezetében. Az eredmények azt mutatják, hogy a kábítószerek széles skálája mutatható ki a szexuális erôszak áldozataiban, amelyek közül a legtöbb
lényegesen gyakrabban fordul elô, mint a GHB. A legtöbb esetben alkoholt
(37–46,4%) és kannabiszt (18,2–25,6%) mutattak ki. Diszkusszió: A bizonyítékok
nem támasztják alá a GHB „randi drogként” történô széles körben elterjedt
felcímkézést, és úgy tûnik, jelentôs eltérés tapasztalható a GHB-val kapcsolatos,
a média által befolyásolt közvélekedés és a GHB szexuális erôszakban kimutatható valós prevalenciája között. Másrészrôl természetesen a GHB lehetséges
kockázatairól sem feledkezhetünk meg. Mindazonáltal, a kevéssé árnyalt,
szenzációt hajhászó médiabeli híradások a GHB és a szexuális bûncselekmény
kapcsolatáról félrevezetô és veszélyes lehet, mivel elterelik a ﬁgyelmet más, a
szexuális erôszak eseteiben gyakran kimutatható szerek elôfordulásáról.
* A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült.
E 053

Droghasználat a magyarországi börtönökben

2D

Paksi Borbála
Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet,
Viselkedéskutató Központ
Célkitûzés: Az Európai Unió országaiban (EMCDDA 2008) a fogvatartott
népesség mind érintettsége, mind a droghasználatának jellemzôi alapján az
általános populációhoz képest nagyobb kockázatú csoportnak tekinthetô.
A fogvatartottak drogérintettségének vizsgálatára az EMCDDA is különös
hangsúlyt helyez. A magyarországi fogvatartott populációban legutóbb készült
vizsgálat idôközi adatait a MAT II. Tematikus Konferenciáján már ismertettük.
Jelen elôadás a teljes vizsgálat eredményeit a tendenciákra, illetve a hazai és
nemzetközi kontextusra fókuszálva mutatja be. Módszer: A kutatás célpopulációját a vizsgálat idején a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben
jogerôsen fogvatatott, magyar állampolgárságú, felnôtt korú elítéltek képezték.
Az országos BV intézetek esetében intézetek szerint, a megyei letöltôházak
esetében pedig régiók szerint rétegezett, a férﬁak körében 5%-os, nôk körében
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pedig egyharmados véletlen mintát vettünk. A nettó minta nagysága 652 fô
volt, ami 95,5%-os valószínûséggel a férﬁ fogvatartottak esetében 4,5%-ban,
a nôk esetében 6,1%-ban maximálja a standard hibát. A nemenként arányos
országos minta (503 fô) elôállításához a nôk adatait kisebb súllyal (0,1534) vettük ﬁgyelembe. A kutatás során alkalmazott adatfelvételi battéria harmonizált
egyrészt a fogvatartott populációban korábban készült hazai vizsgálatokkal
(Elekes és Paksi 1997, 2004), másrészt a magyarországi általános populációs
drogepidemiológiai vizsgálatokkal (Paksi 2003, 2007, Elekes és Paksi 2003, Paksi
és Arnold 2007), továbbá megfelel az EMCDDA által az általános populációs
vizsgálatok (EMCDDA 1999, 2002), valamint a börtön népességre irányuló
kutatások (EMCDDA 12. standard tábla) vonatkozásában megfogalmazott
ajánlásoknak. A kérdôívek felvétele ún. „kevert” technikával, 2008. október 14.
és december 12. között történt. A kutatást a Nemzeti Drogmegelôzési Intézet
megbízásából és ﬁnanszírozásával a BCE MKI VK készítette. Eredmények/
következtetések: A magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben jogerôsen
fogvatatott populációban a tiltott drogok fogvatartás elôtti idôszakra számított
életprevalencia értéke 43,8%, büntetés megkezdését megelôzô évben minden
harmadik, az utolsó kint töltött hónap során pedig minden ötödik használt
valamilyen tiltott drogot. A folyamatos fogyasztási ráta 76%, és az aktuálisan
is használók aránya megközelíti a valaha fogyasztók háromötödét (58,3%).
A fogvatartási idô alatt valamilyen tiltott drogot fogyasztók döntô többsége a
büntetés-végrehajtási intézetbe való bekerülést megelôzôen is használt már
valamilyen tiltott drogot, így a teljes életre vonatkoztatott életprevalencia érték
(45,8%) csak minimálisan haladja meg a bekerülés elôtti idôszakra vonatkozóan
kapott értéket.
A 18–64 év közötti általános populáció drogérintettségére vonatkozó adatokkal (Paksi 2009, Paksi és Arnold 2007) összehasonlítva megállapíthatjuk,
hogy a fogvatartott népesség körében három és fél, négyszeres azok aránya,
akik a civil életük során kapcsolatba kerültek tiltott drogokkal. Az utóbbi
négy évben (2004 és 2008 között) szigniﬁkánsan növekedett a jogerôsen
elítél férﬁ fogvatartottak körében azok aránya, akik a büntetés-végrehajtási
intézetbe kerülésüket megelôzôen fogyasztottak valamilyen tiltott drogot.
Míg 1997 és 2004 között a fogvatartott populáció drogérintettsége a magyar
társadalomban bekövetkezett változások irányával harmonizálva növekedett,
a 2004 és 2008 közötti változások olyan társadalmi kontextusban történtek,
ahol a drogfogyasztás korábbi növekedési tendenciáját 2003 és 2007 között a
stagnálás váltotta fel (Paksi 2003, 2009). Ezek a változások nem a fogvatartottak
társadalmi összetételének a nagyobb érintettségû társadalmi csoportok felé
való elmozdulásának a következményei.
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E054

A közoktatási intézmények prevenciós tevékenységének hatása: az
iskolai preventív beavatkozások célterületeként megjelenô problémás
magatartásoknak az iskolai prevenciós aktivitások, illetve egyéb intézményi szervezeti jellemzôk szerinti mintázódása
Paksi Borbála1, Arnold Petra2

2W

1

Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Viselkedés-

kutató Központ
2

ELTE TáTK, Szociológia Doktori Iskola

Célkitûzés: Az elôadásban bemutatásra kerülô kutatás célja a közoktatási intézmények drogprevenciós/egészségfejlesztési tevékenységének, az abban bekövetkezett változásoknak, illetve a tevékenység hatásának vizsgálata volt. Jelen
elôadásban a kutatási célkitûzések közül a kutatás hatásvizsgálati elemeire, az
iskolai preventív beavatkozások célterületeként megjelenô problémás magatartásoknak az iskolai prevenciós aktivitások, illetve egyéb intézményi szervezeti jellemzôk szerinti mintázódásának bemutatására fókuszálunk. Módszer:
A kutatás négy, egymáshoz szorosan kapcsolódó, kvantitatív adatfelvételbôl
állt. A négy megkérdezetti kört az intézményigazgatók (I), a feladat-ellátási
helyi vezetôk (II), illetve a mintába került intézményekben tanító pedagógusok
(III), valamint diákok (IV) képezték. A mintaválasztás két lépcsôs rétegzett
véletlen mintavétellel történt. Elsô lépcsôben intézményi mintát vettünk, az
iskola székhelye és programtípusa szerint rétegzett, véletlen mintavétellel.
A nettó minta összesen 133 intézményt, 165 feladatellátási helyet tartalmazott. A kiválasztott feladatellátási helyeken 692 pedagógust, és 3740 diákot
(8. illetve 11. évfolyamosokat) kérdeztünk meg. A vezetôi és a pedagógus
kérdôívek esetében az adatfelvétel kérdezôbiztosok bevonásával, az iskolai
színtéren történô személyes megkereséssel, jellemzôen „face to face” technikával zajlott. A diákok esetében pedig kérdezôbiztosok közremûködésével,
csoportos (osztály szintû) önkitöltôs technikával történt az adatfelvétel. Az
adatok felvétele 2009. március 11. és április 24. között zajlott. A kutatást az
Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Nemzeti Drogmegelôzési
Intézet megbízásából és ﬁnanszírozásával a BCE MKI VK készítette. Az adatok elemzése során az általános iskolai, illetve a középiskolai képzéstípusokra
külön-külön modelleket építettünk, „stepwise” módszerrel végzett lineáris
regressziós modellek megalkotása révén a függô változók (az iskolai preventív
beavatkozások célterületeként megjelenô problémás magatartások) variabilitását, több mint 60 intézményi jellemzôt tartalmazó változószetten próbáltuk
magyarázni. Eredmények/következtetések: Az elemzések során közepesen erôs,
esetenként pedig kifejezetten erôs modelleket sikerült alkotni, ami azt jelzi,
hogy az egyes feladatellátási helyeknek a preventív beavatkozások célterülete-
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ként megjelenô problémás magatartásokban való érintettségére az intézményi
sajátosságok hatással vannak. A magyarázó modellek esetenként ugyan nehezen
interpretálhatók, azonban modellekben visszatérôen szerepeltek különbözô, az
intézmény szervezeti világával, a tantestület légkörével kapcsolatos változók,
a prevenciós beavatkozások különbözô jellemzôinek esetleges elôfordulása
mellett. Az elemzések alapján azt mondhatjuk, hogy az, hogy egy iskolában a
problémás viselkedésformákban érintett diákok aránya mekkora, elsôsorban
nem az ezekre irányuló direkt beavatkozásokkal, s nem is a tanulói összetétellel, hanem az iskolai szervezet légkörével, a tantestületben jellemzô emberi
kapcsolatokkal hozható összefüggésbe.

E 055

A közoktatási intézmények prevenciós tevékenységének változásai az
utóbbi 5 évben

2W

1

Paksi Borbála1, Arnold Petra2
Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Viselkedés-

kutató Központ
2

ELTE TáTK, Szociológia Doktori Iskola

Célkitûzés: Az elôadásban bemutatásra kerülô kutatás célja a közoktatási intézmények drogprevenciós/egészségfejlesztési tevékenységének, az abban
bekövetkezett változásoknak, illetve a tevékenység hatásának vizsgálata volt.
Jelen elôadásban a különbözô kutatási célkitûzések közül a tendenciákra, a
korábbi, 2004-ben készült hasonló kutatásunk (Paksi, Felvinczi, Schmidt
2005) eredményeihez képest detektált változások bemutatására fókuszálunk.
A kutatásnak, illetve az elôadásnak külön aktualitást ad az a tény, hogy a Nemzeti Drogstratégia 2009-ig megvalósítandó hosszú távú céljai között számos
céltételezést fogalmazott meg az iskolai drogprevenciós színtér vonatkozásában. Elôadásunkban bemutatjuk a közoktatási intézményekben alkalmazott
prevenciós/egészség-fejlesztô programok aktuális jellemzôit, illetve az ezen
jellemzôk mentén bekövetkezett változásokat. Emellett kitérünk annak vizsgálatára, hogy milyen irányba változtak a prevenciós/egészségfejlesztési feladatok
szolgálatába állítható személyi és intézményi kapacitások. Módszer: A kutatás
négy, egymáshoz szorosan kapcsolódó, kvantitatív adatfelvételbôl állt. A négy
megkérdezetti kört az intézményigazgatók (I), illetve a feladatellátási helyi
vezetôk (II), illetve a mintába került intézményekben tanító pedagógusok
(III), valamint diákok (IV) képezték. A mintaválasztás két lépcsôs rétegzett
véletlen mintavétellel történt. Elsô lépcsôben intézményi mintát vettünk, az
iskola székhelye és programtípusa szerint rétegzett, véletlen mintavétellel.
A nettó minta összesen 133 intézményt, 165 feladatellátási helyet tartalmazott.
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A kiválasztott intézményekben 692 pedagógust, és 3740 diákot kérdeztünk meg.
A vezetôi és a pedagógus kérdôívek esetében az adatfelvétel kérdezôbiztosok
bevonásával, az iskolai színtéren történô személyes megkereséssel, jellemzôen
„face to face” technikával zajlott. A diákok esetében pedig kérdezôbiztosok
közremûködésével, csoportos (osztály szintû) önkitöltôs technikával történt
az adatfelvétel. Az adatok felvétele 2009. március 11. és április 24. között zajlott. A kutatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Nemzeti
Drogmegelôzési Intézet megbízásából és ﬁnanszírozásával a BCE MKI VK
készítette. Eredmények/következtetések: Az eredményeink az intézményi illetve
tanári kompetenciák tekintetében kedvezôtlen irányú tendenciákat jeleznek.
A korábbi évekhez képest a pedagógusok között tendenciájában csökkent a
prevenciós/egészségfejlesztési kompetenciákat növelni hivatott továbbképzésen résztvevôk aránya. Az öt évvel korábbi állapothoz képest 2009-ben
szigniﬁkánsan nagyobb arányban találtunk olyan iskolákat, ahol a prevenciós/
egészségfejlesztési feladatok ellátására nem rendelkeznek semmilyen intézményi
kapacitással. Az egyéni és intézményi prevenciós kompetenciák kedvezôtlen
irányú elmozdulása ellenére a prevenciós tevékenység rendszeressége jelentôsen
növekedett: az utóbbi években iskolák 85–88%-ában volt valamilyen prevenciós program.

E 023

A mûvész és a függôségek: szenvedély vagy féktelenség?

3C

Petôvári Csaba
Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola
Ki a jó mûvész? Valóban összefonódik-e a szenvedélybetegség a mûvészettel,
és nem csak a társadalom viszi át a mûvész-szerepbe a rejtett elvárásait? Négy
jelentôs XX. századi amerikai alkotó életútjának bemutatásán keresztül (Jackson
Pollock, Andy Warhol, Keith Haring és Jean-Michel Basquiat) keresem a
kérdésre a választ, hogy az alkohol- és drogfüggôségnek meghatározó szerepe
van-e az alkotói folyamatban. Pollock (1912–1956) mûvészetét alkoholizmusával
való küzdelme jellemezte, amelyet festészetén keresztül dolgozott fel. Pszichiátriai kezelésére is alkoholizmusa miatt került sor. Mivel Pollock számára
mindig is gondot jelentett verbalizálni problémáit, orvosa bátorítására vázlatokat kezdett hordani a kezelésekre. Az alkotások Pollock „Pszichoanalitikus
rajzaiként” híresültek el. Egyéni stílusa és technikája tette ismerté, a hihetetlen
munkabírása, munkatempója pedig egyaránt lenyûgözte a közvéleményt és
a mûvészeti sajtót. Tragikus haláláért is alkoholizmusa okolható. Részegen
autójával egy fának csapódott, beteljesítve életének „live fast, die young”
ﬁlozóﬁáját. Warhol (1928–1987) mûvei esztétizálóak, számára a performance
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ugyanolyan fontos volt, mint a képi megjelenítés. Interjúi, ﬁlmjei, életvitele
is mûvészetének szerves része volt, ennek a számlájára írható drogabúzusa
és talán homoszexualitása is. Sokszorosított képei elkészítéséhez munkaerôt
vett igénybe, amelyeket a mûtermében a „Factory”-ban szinte legyártottak.
A sztár státusza odáig fajult, hogy sikertelen fegyveres merényletet követtek el
ellene. Keith Harring (1958–1990) világát a partik, partidrogok jellemezték.
Cím nélküli kifejezô alkotásait a New York-i utcamûvészet befolyásolta. Fô
témái a drogokkal és a homoszexualitásával való küzdelme volt. Mûvészete
hihetetlen termékeny volt, nagy sikernek és közkedveltségnek örvendett és
örvend mai is. Élete utolsó szakaszában AIDS és drogellenes küzdelemben
vett részt alkotásaival, amit HIV fertôzése inspirált. Basquiatnak (1960–1988)
a korán jött sikerrel kellett megbirkóznia. Mûvészetét egy gyermekkori súlyos
balesete és kórházi élménye nagyban befolyásolta. Stílusa az ôsi ábrázolásokból és az utcamûvészetbôl táplálkozott. Hírhedt viszonyai is a ﬁgyelem
középpontjába helyezték, barátnôje volt Madonna, de Warhollal is élt együtt.
Korai halálát túladagolás okozta. Elôadásom témája, hogy valóban segíti-e az
alkotói kiteljesedést, imaginációt a tudatmódosító szerek használata, vagy csak
a bohém mûvész mítoszát erôsítik? A preverbális gondolkozásunk képekben
történik, de vajon tudja-e manipulálni a képi megjelenítést a képzômûvész?
Felkutathatóak-e pszichopatológiai elemzéssel a traumatikus élmények az
alkotásokon?

E006

A szülôi nevelési gyakorlat és az iskolai élet szerepe a serdülôkori
szerfogyasztásban
Pikó Bettina1, Kovács Eszter2

4A

1

SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet, Szeged

2

Semmelweis Egyetem, IV. sz. Doktori Iskola, Magatartástudományi Program, Budapest

A szakirodalomban a kortárshatást egyértelmûen rizikófaktornak tekintik
a serdülôkori szerfogyasztás alakulásában, míg a szülôk szerepét inkább a
védôfaktorok között említik. Ugyanakkor a szülôi szerep nem egyértelmû;
serdülôkorban egy viszonylagos eltávolodás történik a szülôktôl, ezért úgy
tûnik, az ô hatásuk a serdülôk viselkedésére jelentôs mértékben csökken. Az
újabb kutatások viszont azt igazolták, hogy a szülôi szerep átalakul ugyan, de
továbbra is jelentôs marad ebben a megváltozott formában. A szülôi nevelési
gyakorlat bizonyos elemei védôfaktorként funkcionálhatnak, mint például a
biztonságos kötôdés, vagy a szülôi kontroll (sokszor kevésbé nyílt, inkább rejtett
formában). Emellett az iskola még az a szocializációs terep, amely a serdülôkre
nagy hatást gyakorol, részint a kortárscsoportok kialakulása révén, részint
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pedig az mindennapi életvitel szabályozásával. Jelen kutatásunkban erre a két
potenciális szocializációs terepre koncentráltunk, azaz a szülôkkel és az iskolával
kapcsolatos lehetséges védôfaktorokat vizsgáltuk. Kérdôíves adatfelvételünkre
2008 tavaszán került sor szegedi középiskolás diákok körében (N=881; 41,2%
gimnázium, 38,4% szakközépiskola és 20,4% szakiskola; 14–20 évesek; átlagéletkoruk 16,6 év; a minta 44,6%-a lány). A kérdôívben szerepelt a dohányzás,
alkohol- és marihuána-fogyasztás; szülôi változók (társas támogatás, szülôi
kontroll, a szülôi értékrend elfogadása) és iskolai változók (szülô-diák viszony,
tanulmányi elômenetel, iskolai elégedettség). Többváltozós regresszióelemzés
alapján megállapíthatjuk, hogy a szülôi kontroll valamennyi szer fogyasztása
esetén védôfaktor; a szülôi értékrend elfogadása az alkoholfogyasztás esetében,
a jó tanulmányi elômenetel a dohányzás és alkoholfogyasztás, a problémák
megbeszélése a tanárokkal, valamint az iskolai elégedettség a drogfogyasztás
esetében védôfaktor. Ugyanakkor a serdülô-szülô viszonylatában valóban igazolható egyfajta eltávolodás, amire a társas támogatás korlátozott jelentôségébôl
következtethetünk.

E072

Alvászavar gyakorisága addiktológiai gondozó betegei között

2C

Radics Judit
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, I. sz. Addiktológiai Gondozó
Addiktológiai Gondozónkban 358 beteget szûrtünk az inszomnia elôfordulási
gyakoriságát tekintve. Az inszomnia jelenlétét részben hosszmetszetében,
részben keresztmetszetében vizsgáltuk. Úgy találtuk, hogy a betegek 34,6%ának (124 beteg) a hosszmetszeti, a betegek 10,3%-ának (37 beteg) pedig
keresztmetszeti állapotkép során fordult elô alvás-elégtelensége. Feldolgoztuk a betegek adatait: elsôsorban az inszomnia megnyilvánulási formája és
diagnosztikus kritériumok, másodsorban nem, életkor, kísérô betegségek,
alkalmazott pszichiátriai és szomato-gyógyászati gyógyszerek szedésének
vonatkozásában. Áttekintettük a terápiás megoldásokat, melyek az inszomnia
szanálásra irányultak – az adott diagnosztikus kategóriának megfelelôen.
Eredményeinket összefoglalva azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az inszomnia
kezelése döntô fontosságúnak bizonyult a pszichopathológiai tünetek stabilizálása érdekében, az alváshiány megszûntetése önmagában is jótékony hatású
volt, és az életminôséget látványosan javította. A korszerû hypnotikumok
közül választott z-szerek (zolpidem, zopiclon) az addiktológiai betegeknél nem
vezettek függôség kialakulásához. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezen
páciens-kör körében a szoros szakorvosi kontroll elengedhetetlen.
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E 028

Affektív státusz és a megküzdési mintázatok közötti összefüggések
vizsgálata az alkoholfüggôség hátterében
Rea Barbara1, Andó Bálint1, Kurgyis Eszter1, Tánczos Ervin1, Domján
Nóra1, Nagy Dalma1, Honti Judit1 Demeter Ildikó¹, Szikszay Petronella²,
Janka Zoltán¹, Álmos Péter¹

1C

¹ Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika
² Minnesota Modell szerint mûködô Szigetvári Addiktológiai Rehabilitációs Osztály

Háttér: Szenvedélybetegség kialakulásában a stresszel való maladaptív megküzdési stílus szerepe jól ismert a szakirodalomban. A szenvedélybetegségeket
kísérô hangulati változások befolyásolhatják a megküzdési módokat. A nem
megfelelô megküzdési stílus alkalmazásának mögöttes tényezôit még kevesen
vizsgálták. Célkitûzés: A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy alkoholbetegek
körében miként változik a megküzdési stílus az affektív státusz függvényében.
Módszer: 74 (47 férﬁ és 27 nô) DSM-IV alapján diagnosztizált, kezelés alatt
álló alkoholfüggô beteget vontunk be a vizsgálatba a Szegedi Addiktológiai
Osztályról és a Szigetvári Addiktológiai Osztályról. Négy csoportba soroltuk a
vizsgálatban résztvevôket a Beck Depresszió Kérdôív (BDI) standard kategóriái
alapján: (A) nincsenek depressziós tünetek, (B) enyhe depressziós állapot, (C)
középsúlyos depressziós állapot és (D) súlyos depressziós állapot. A megküzdési
stílus meghatározására a Coping Inventory for Stressful Situations (CISS-48)
mérôeszközt alkalmaztuk, amely alapján 3 megküzdési stratégiát vizsgáltunk a
különbözô súlyosságú depressziós állapotok függvényében: feladatközpontú,
emócióközpontú és elkerülésre irányuló megküzdési stratégia. Többszempontos
szóráselemzést végeztünk (ANOVA) a megküzdési stílusok és a depressziós
tünetek súlyossága közötti összefüggés vizsgálatára. Felépítettünk továbbá
három regressziós modellt, melyeknek kimeneti változói a megküzdési stílusokat leképezô CISS-48 skálái voltak. A modellekben az affektív státusz
indikátoraként magyarázó változóként szerepelt a BDI összpontszám mellett
a Spielberger-féle Állapot és Vonásszorongás (STAI) pontszám. Az elemzések
során az életkor, nem, iskolai végzettség hatását, továbbá a regressziós modellekben az affektív státusz indikátorainak hatását kontrolláltuk. Eredmények:
A BDI alapján kategorizált négy csoport szigniﬁkáns eltérést mutat az emócióközpontú megküzdés szintjében (F=6,46; p=0,001), tendencia-jellegû eltérést
mutatnak a csoportok a feladatközpontú megküzdésben (F=2,53; p=0,064,)
és nem találtunk eltérést az elkerülés tekintetében (F=1,33; p=0,271). A nem
és hangulati fekvés indikátora között interakciót találtunk. A megküzdési
stílusok magyarázatára felépített regressziós modellek esetében az emócióközpontú megküzdésre felépített modellben a STAI vonásszorongásnak van
szigniﬁkáns (β=0,519; p<0,001) magyarázószerepe. Következtetés: A vizsgálati
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eredmények azt mutatják, hogy a nem adekvát megküzdési stílus hátterében az
affektív státusz magyarázó tényezô. Az anxiodepresszív tünetek súlyosságával
hangsúlyosabbá válik az emóciófókuszú, és kevésbé jellemzô a problémafókuszú coping. A rehabilitáció fontos célja lehet a feladatorientált megküzdési
stílus kialakítása, melynek során ﬁgyelembe kell venni a hangulati tünetek
súlyosságát.

E 036

3D

Hozzátartozói csoport. A Békásmegyeri Kék Pont Ambulancia hozzátartozói csoportjának néhány mûködési sajátossága
Sárosi Mária, Krizbacher Ildikó, Pászli Lívia
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány
Cél/háttér: Az elôadás a szenvedélybetegek hozzátartozói számára szervezett
csoport bemutatására vállalkozik, a Békásmegyeren három éve mûködô közösség tapasztalatainak tükrében. A csoportnak 27 állandó, 5 változó számú
tagja van, az üléseken általában 15 fô vesz részt, a csoport 3 éve óta mûködik,
három szakember facilitációja mellett, hetente három órában, a Kék Pont
Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Békásmegyeri Ambulanciáján.
A csoport esetmegbeszélésére lehetôség nyílik havi egy alkalommal. Az 1980as évek elején átadott lakótelepen 126 634 fô, fôleg alsó-középosztálybeli lakos
él, a 16–26 év alattiak aránya 19,37%, ezek közül a nem tanuló és nem dolgozó
ﬁatalok aránya becsült adatok szerint 1,5%-ra tehetô. Mindemellett elmondható, hogy a csoport összetétele heterogén mivel csoportra a lakótelep mellet
a kerület vonzáskörzetébôl is érkeznek felsô-középosztálybeli hozzátartozók.
Kitérünk a békásmegyeri közösség demográﬁai jellemzôire. Ismertetjük a
szakirodalom és a csoport-tapasztalatok alapján a hozzátartozók szerepét az
absztinencia megtartásában. Az elôadás ismerteti az önsegítés Magyarországi
történetét, metodikáját. Módszer: A hozzátartozói csoport üléseinek elemzése
kitérve a csoportdinamikai sajátosságokra, illetve a csoport összetételének egyéb
jellemzôire. Továbbá áttekintjük az egyén és a csoport fejlôdési lehetôségeit.
Tapasztalatok: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a támogató, ellenálló, kényszeres segítô, kodependens, hárító szerepek gyakran megjelennek a csoportban
résztvevôk kulcsmotívumaként, mely hátráltatja a hozzátartozót és környezetét
a problémától való elmozdulásban. Megbeszélés: A hozzátartozói csoport jelentôs
mértékben járul hozzá, a drogambulancia klienseinek, illetve a nem-kezelt
drogfüggôk hozzátartozói esetében az absztinencia, majd a felépülés (recovery)
eléréséhez, a drogfüggô és a hozzátartozók életminôségének és társas kapcsolatés támogatórendszerének fejlôdéséhez. Összegezzük azokat a tapasztalatainkat, amelyek arra mutatnak, hogy a hozzátartozói csoport vajon tekinthetô-e
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önsegítô csoportnak és a szakemberek facilitátori szerepe hogyan járul hozzá
a csoport mûködôképességéhez. Végül, összefoglaljuk a csoport közösségépítô
szerepét – érdekérvényesítés, társadalmi szerepvállalás –, ami már túlmutat a
hozzátartozói csoport közvetlen célkitûzésein és érinti a csoport közvetlen és
közvetett társadalmi hatásait.

PS006

Pszichedelikus drogokat önismereti célzattal használók életminôsége
Simon Katalin1, Móró Levente2, Bárd Imre3, Rácz József4

poszter

1

Semmelweis Egyetem és Nemzeti Drogmegelôzési Intézet

2

University of Turku (Finnország)

3

University of Vienna (Ausztria)

4

Semmelweis Egyetem

Háttér: A bemutatásra kerülô kutatás kiindulópontja az a szakirodalmi adatokkal
(Zinberg 2005, Duff 2006, Demetrovics 2009) megerôsített hipotézis, hogy a
társadalmi tanulás révén folyamatosan formálódó társadalmi és szubkulturális
kontrollmechanizmusok, valamint a drogfogyasztás jelenségének egyfajta
normalizálódása, ezáltal a jelenségrôl való nyíltabb és mindinkább tényalapú kommunikáció jelentôs mértékben hozzájárulhat a kevésbé kockázatos
szerfogyasztási módok elterjedéséhez, valamint a szerfogyasztók társadalmi
integrációjának erôsítéséhez. Kiváltképp igaz ez, ha ﬁgyelembe vesszük az
internet nyújtotta egyre szélesebb lehetôségeket, melyek egyúttal a csoportformálódás új irányait is lehetôvé teszik. Cél: Kutatásunk arra irányult, hogy
megismerjünk egy viszonylag erôs szubkulturális kontrollmechanizmusokkal
rendelkezô szerfogyasztó csoport, a pszichedelikumokat önismereti céllal
fogyasztók droghasználati szokásait, s feltárjuk, hogy a szerhasználat milyen
szerepet tölt be életminôségük, élethez való attitûdjük alakulásában. Résztvevôk:
Kutatásunk során 667 személy online felületen keresztül kitöltött kérdôívét
elemeztük. Az alanyok eléréséhez hólabda módszert alkalmaztunk, melyet a
saját közösségi internetes oldallal rendelkezô célcsoport (PSY) esetében célzott
online megkereséssel egészítettünk ki. A mintát a szerfogyasztási szokások
szerint 3 csoportra osztottuk: a PSY csoportba kerültek azok, akik jellemzôen
önismereti céllal fogyasztottak pszichedelikumokat, a K1 csoportba azok, akik
jellemzôen más drogokat fogyasztottak, nem önismereti céllal, a K2 csoportba
pedig a csak alkoholt és/vagy dohányt fogyasztó személyeket soroltuk. Módszer:
A három csoport körében összehasonlító elemzéssel vizsgáltuk a szerfogyasztással összefüggô problémák szubjektív tapasztalatát, szerfogyasztásnak az
életminôségre gyakorolt hatásait, a pszichológiai immunkompetencia (PIK)
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(Oláh 2005), az életcélok (PIL) (Crumbaugh, Maholick 1964) és a spirituális
motivációk (ISS) (Hodge 2003) változóit. Eredmények: A Pszichológiai Immunkompetencia Kérdôív eredményei alapján kijelenthetô, hogy az általunk
vizsgált mintán belül az egyes csoportok között nem voltak szigniﬁkáns különbségek. A pszichedelikus szerek önismereti célú használata gyenge pozitív
korrelációt mutatott a PIK-el. Az életcélok terén nem találtunk szigniﬁkáns
különbséget az egyes csoportok között, ugyanakkor az önismereti célzattal
pszichedelikumokat használók körében meglehetôsen magas eredményeket
kapunk az intrinzik spirituális motivációk terén. A PSY célcsoport tagjai kevésbé érzékelték problémásnak a szerfogyasztásukat, mint a K1 csoport tagjai, és
kutatásban résztvevô személyek az egyes szereknek az életminôségre gyakorolt
hatását tekintve a pszichedelikumokat ítélték a legpozitívabbnak. Diszkusszió:
A célcsoportra vonatkozó legjelentôsebb eredménynek az önismereti célú
pszichedelikum használat és a spiritualitásnak az életben betöltött szerepe
közötti pozitív összefüggést találtuk. Ezen túlmenôen érdekes, és további kutatásokat indokolttá tevô eredményeket kaptunk az egyes szerek életminôségre
gyakorolt hatásait illetôen is. Az eredmények kiemelik a drogfogyasztás jelenségének sokszínûségét, továbbá a szerhasználat társas meghatározottságainak,
valamint a személyes motivációknak a szerepét a drogfogyasztással összefüggô
ártalmak csökkentése terén.

E 050

Drogszûrôvizsgálatok a honvédségben, az elmúlt 10 év eredményei

1D

Sótér Andrea
Magyar Honvédség, Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
Az 1996-ben megkezdett drogepidemiológai kutatásaink feltárták a drogfogyasztás státuszát a sorkatonai szolgálatukat töltô, ﬁatal 18–24 éves korosztályban, vagyis a társadalomban megmutatkozó kedvezôtlen jelenségek szinte
akadálytalanul hatoltak be a laktanyák falai közé. Az eredmények ráirányították
a ﬁgyelmet egyrészt a megelôzô munka fontosságára, másrészt a honvédelmi
tárca jogalkotási tevékenysége törvényes lehetôséget biztosított az illegális
szerhasználók kiszûrésére. Már 1999-ben elkészült a Magyar Honvédség
Drogprevenciós Stratégiája és Cselekvési terve, mely többszöri átdolgozás után,
napjainkban is meghatározza többszintû drogprevenciós tevékenységünket.
A katonák kábítószerek hatása alatti állapotának ellenôrzésére céljából objektív,
komplex szûrôvizsgálati rendszert dolgoztunk ki, a minták feldolgozása akkreditált laboratóriumban történik. A rendszeresen végzett drogszûrô vizsgálatok,
az ismételt ellenôrzések fogyasztást visszatartó hatása egyértelmûen bebizonyosodott, a fogyasztás mértéke jelentôsen csökkent. A keresletcsökkentéshez
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kapcsolódó közösségi szintû megelôzés a kiképzett, felkészített segítô hálózatunk (orvosok, pszichológusok, egészségügyi szakdolgozók) által komplex
egészségfejlesztési koncepció keretén belül valósul meg.

E004

Élettörténetek narratív rekonstrukciója. Alkoholbetegek új megközelítésû csoportterápiája
Szabó József 1, Gerevich József 2

3C

1

Zala Megyei Kórház, Pszichiátriai Osztály, Zalaegerszeg

2

Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

Háttér: A közelmúlt autobiográﬁákat elemzô kutatásai rámutattak, hogy szociális kapcsolataink minôsége és mennyisége összefüggésbe hozható életünk
hosszúságával, és ehhez megfelelô mérési lehetôséget biztosít a szövegekben
elôforduló szociális szerepekre és integrációra utaló szavak gyakoriságának
vizsgálata. Bevezetésre került a „szociális szavak” fogalma (Pressman, Cohen
2007). A társas támogatottság mértékének az alkoholfüggôségbôl történô
felépülésre gyakorolt hatása szintén ismert jelenség (Bischof 2007). Korábbi
vizsgálatunkban visszaesô és felépülô alkoholfüggô személyek önéletrajzainak szókészletét vizsgálva megtaláltuk azokat a sajátos eltéréseket, amelyek
a vizsgált csoportok szociális támogatottságának különbségeit leírhatják.
A szociális szavak használatának gyakoriságában és mintázatában fellelhetô
eltérések kimutatásával terveztük bizonyítani a jellemzô különbségek meglétét (Szabó, Gerevich 2009). Az önéletrajzok, mint szelf-reprezentációk
kognitív-narratív átstrukturálása pedig számos vizsgálat alapján bizonyítottan
fontos része a felépülésnek és a terápiás folyamatnak. Célkitûzés: A visszaesô
és felépülô alkoholfüggôk önéletrajzaiban korábban azonosított jellegzetes
különbségek irányított felszámolásával, a csoportterápiás keretek között
folytatott önéletrajz rekonstrukció módszerével próbáltunk a felépülésre
jellemzô nyelvi kifejezésmódot, ezáltal felépülô én-reprezentációt kialakítani.
Ezzel kapcsolatos vizsgálatainkat a következô hipotézis mentén kezdtük el
osztályunkon: Az alkoholbetegektôl nyerhetô önéletrajzok, mint jelentôs
szelf-reprezentációk terápiás keretek közötti irányított átstrukturálása (az
alkoholfüggôkre jellemzô nyelvi kódok kiszûrése és átalakítása, illetve a társas
kapcsolatok irányított megjelenítése) mérhetô terápiás hatással bír, elôsegíti
felépülésüket. Módszer: A 30 fôs mintán elvégzett vizsgálat során az élettörténetek átalakítását, újraalkotását célzó csoportos program lefolytatása elôtt
és után a Reménytelenség Skálát (HS) és a problémamegoldó képességeket
vizsgáló MEPS tesztet is felvettük. Az önmagukban kedvezônek mutatkozó
változásokat két kontroll csoport felvett tesztjeinek eredményeivel vetettük
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össze: alkoholfüggôkbôl álló mintával, akik nem vettek részt a csoportban,
de más csoportterápiában részesültek, és más pszichiátriai betegekkel, akik
szintén részesültek egyéb csoportterápiában osztályos kezelésük során. Eredmények: A detektált változások mértékében a vizsgálati minta eredményei
szigniﬁkáns különbséget mutattak mindkét kontroll csoporthoz viszonyítva
(Khi-négyzet próbával), míg azok egymástól való különbözôségében nem
tudtunk szigniﬁkanciát kimutatni. Az irányított önéletrajz rekonstrukció
terápiás hatásúnak bizonyult.

E 065

Delírium kezelés

5B

Szendi István
SZTE ÁOK, Pszichiátriai Klinika
A delírium az egészségügyi intézményekben leggyakrabban elôforduló mentális
zavar. Interdiszciplináris helyzeténél fogva azonban – súlyos negatív kimeneteli
következményei ellenére is – alulbecsült, alulvizsgált, aluldiagnosztizált és
alulkezelt szindróma. Évtizedünk megélénkült kutatási erôfeszítései azonban fokozatosan fényt derítenek szakmánknak erre a talán legelhanyagoltabb területére is. Egyre határozottabb formát ölt tudásunk a fenomenológiai
jellemzôk világáról, az etiológiai és patoﬁziológiai hálózat elemeirôl, ezek
összefüggéseirôl, a farmakoterápiás, valamint a nem gyógyszeres kezelési és
prevenciós lehetôségekrôl. Ezekrôl a megújuló ismereteinkrôl nyújt vázlatos
áttekintést az elôadás.

E 019

Elterelés programban a dohányzásról

1D

Szögi Lakatos Maya, Törzsök Góczán Emese
Kék Kocka Kábítószer Konzultáció és Elterelés
Célkitûzés: Megelôzô-felvilágosító elterelés program sztenderdjének kidolgozása a kliensek egészségi állapotának, szükségletének, érdeklôdésének
megfelelôen. Módszer: Az elterelés programon résztvevô kliensek 35 kérdésbôl
álló kérdôívet töltenek ki az elterelés második felében, önkéntes alapon,
anonim módon. A minden kérdésre megválaszolt kérdôívek közül 200 db
összesítését végeztük el, melyeket 3 Pest megyei városban – Érd, Pomáz,
Szigetszentmiklós – töltöttek ki. Mivel a vizsgált kliensek életkora, neme,
elsôdleges szerhasználata (kannabisz 90%), a szerhasználat kezdete, intenzitása
megegyezik az országos adatokkal, ezért feltételezhetô, hogy a kérdésekre
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adott válaszok általános következtetések levonására is alkalmasak. Irodalmi
adatok szerint a családi rizikótényezôk vizsgálata, és a kannabisz-fogyasztás
gyakoriságának elemzése együttesen a dependenciára veszélyeztetett fogyasztók számát jelzi. Eredmények: A családban elôforduló egészségi ártalmak,
rizikófaktorok közül a dohányzás az elsô (72%), ami jelentôsen meghaladja a
magyar populációban mért átlagot. Vizsgáltuk még a rendszeres alkoholfogyasztás (17,7%), a kábítószer-fogyasztás (17%), egyéb szenvedélybetegségek
(3,8%), és lelki betegségek (0,7%) elôfordulását a családban. Az elterelésre járó
kliensek 83%-a dohányzik. Ezen belül a kevésbé rizikós dohányzás, napi 1–5
szál (11%), az összes többi dohányzó a magas egészségkockázatú kategóriába
tartozik. Vizsgálatunk alátámasztja a kannabisz-protokoll megállapítását,
miszerint a dohányzás fontos elôrejelzôje a kannabisz fogyasztásnak. Elterelés
utánkövetéses vizsgálatot 2006-ban végeztünk, melynek eredménye szerint
1–3 évvel az igazolás megszerzése után jelentôsen csökkent a drogfogyasztás,
viszont 65%-ról 80%-ra nôtt a rendszeres dohányzók aránya. Következtetés:
Célszerû bevezetni a megelôzô-felvilágosító program részeként dohányzásról
leszoktató, annak ártalmaival foglalkozó csoportokat. Ezzel nem csupán a
dohányzás által okozott egészségi ártalmakat csökkenthetjük, hanem a további kannabisz fogyasztás, a dependencia kialakulása is megelôzhetô ebben
a magas kockázatú csoportban.

PS002

Fiatalok a drogozásról

poszter

Szögi Lakatos Maya, Törzsök Góczán Emese, Papp Nimród
Kék Kocka Kábítószer Konzultáció és Elterelés
Faliújságra tûzzük a Kék Kocka elterelésére járó kliensek kézzel írott munkáit,
véleményét, rövid történeteit: Mit üzen annak a 14 éves ﬁatalnak, aki most
akarja kipróbálni a kábítószert? Mit tenne, ha kiderülne, hogy ﬁatalkorú
gyermeke drogozott? Üzenet egykori iskolámnak: beszéljünk-e a drogokról
az iskolában? Hány óra legyen, hányadik osztályban kell kezdeni, ki tartson
órát róla? Üzenet a diákoknak: Miért próbáltam ki a drogokat? Milyen hatását
tapasztaltam? Mit várok az eltereléstôl?
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PS005

poszter

A Merényi Gusztáv Kórház Addiktológiai Rehabilitációs Osztályáról
a személyzet és a kliensek szemszögébôl
Takách Gáspár, Lackó Zsuzsa, Martonicz Andrea
Merényi Gusztáv Kórház, Addiktológiai Rehabilitációs Osztály
Poszterünk az OPNI-ból a Merényi Gusztáv Kórházba átkerült Addiktológiai
Rehabilitációs Osztályról szeretne egyszerre szubjektív és objektív képet nyújtani. A szakmai stábot és az osztály betegeit egyaránt megkérdezzük arról,
hogy milyennek látják az osztály mûködését, a pszichoterápiákat. Kiderül az
is, hogy milyen itt gyógyulni vágyónak lenni, illetve milyen itt dolgozni stb.

E 009

1A

Addiktológiai osztályközösség, mint a változó kihívások válságkezelô
mûhelye
Takách Gáspár
Merényi Gusztáv Kórház
Jelen gazdasági-szociális krízishelyzet létbizonytalanságot, egzisztenciális
szorongást jelent az egyén számára. A „szülôként gondoskodó állam” illúziója
szétfoszlott, az egyén problémái súlyozottan életközelivé váltak, együtt kell
élnünk az eddig ismeretlen munkanélküliséggel, szociális biztonságvesztéssel. Paradox módon e krízisállapot a változás lehetôségét is jelentheti, ha az
egyén a regresszióból képes kreatív módon felnôtt én-állapotot kialakítani,
segítséggel viselkedési korrekciót tanulni. A személy visszanyerheti kompetenciáját léte összes, mikro- és makroszociális mezôjében. Az elmúlt 30 évben
az általam beindított és vezetett addiktológiai osztályok terápiás közösségként
mûködtek, mely nemcsak a betegközösség, hanem a gyógyító stáb tagjai
számára is „védôernyôül” és „válságkezelô mûhelyül” szolgált a változó kihívások krízishelyzeteinek kezelésére, a terápiás közösség tagjainak megtartására, személyes válsághelyzeteikbôl való továbblépésre is támogatást nyújtva.
(1978–85 Róbert Károly Kh. Alkohológiai Osztály, 1986–88 Pomáz-Kiskovácsi
Kh. Menthálhygiénés Osztály, 1988–1997 OPNI Drog-pszichoterápás Osztály, 1998–2007 OPNI Addiktológiai Osztály, 2008 január 1-tôl Merényi
Gusztáv Kh. Addiktológiai Osztály). Az elôadás az addiktológia osztály, mint
válságkezelô mûhely terápiás elveit, valamint három évtizedes mûködésének
tapasztalataiból leszûrt dilemmáit ismerteti.
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P009

Az új nemzeti drogstratégia lehetôségei és határai

Topolánszky Ákos
plenáris Nemzeti Drogmegelôzési Intézet
Bár a most lejáró nemzeti stratégia politikai, szakmai, és némely tekintetben
társadalmi konszenzust is képes volt teremteni, más vonatkozásban pedig – mint
elsô ebben a mûfajban –, képes volt a kezdeti idôszakban döntéshozói ﬁgyelmet vonni a tematizált problémára, mégis a végidôs értékelés szempontjából
túlnyomórészt negatív bizonyítványt kapott. Evvel együtt is kiinduló kerete
lett a most kialakított új dokumentumnak, mely jelenleg a politikai egyeztetés
és parlamenti vita irányába tart. Az új tervezet az elsô változatától számítva
már eddig is számos módosuláson esett át. Bár eredeti szemléleti keretét,
irányultságát, és operacionalizált megoldásait megtarthatta, látható, hogy
egyfajta lakmuszpapírja lesz a tudományos-szakmai, politikai és társadalmi
egyezkedéseknek. Az elôadás áttekinti a nemzeti stratégia tervezetére ható
erôket, vizsgálja azokat a csoportokat, intézményi összefüggéseket és társadalmi
felhajtóerôket, melyek az érdekérvényesítési koalíció keretrendszerében (ACF)
hatással vannak a stratégia tervezési folyamataira, és nyilvánvalóan azon túl is,
annak megvalósítása során. Áttekinti azokat a megoldásokat (elsôsorban a 3D
modell szerepét), mely a stratégiaalkotásban újdonságnak számítanak. Hangsúlyozandó, hogy a stratégia mindig folyamat és közpolitikai aktus egyszerre,
értékeli a kormányzati, valamint szektorok közötti.

E 058

A magyarországi drogterápiás intézetek mûködése és értékelése címû
kutatás elsôdleges eredményei
Topolánszky Ákos1, Felvinczi Katalin1, Paksi Borbála2, Arnold Petra2

1A

1

Nemzeti Drogmegelôzési Intézet

2

ELTE TáTK, Szociológia Doktori Iskola

Célkitûzés: A hazai droghasználók és -függôk kezelését végzô intézményrendszer
értékelése érdekében az elmúlt idôszakban jó néhány célzott kutatás valósult meg,
ugyanakkor a hosszú távú drogterápiát végzô kezelési modalitás (drogterápiás
intézet, rehabilitációs otthon) mûködésével kapcsolatosan meglehetôsen kevés
információval bírunk. A hosszú távú terápiás intézetek a drogterápia kezelési
kontinuumában jellemzôen a drogfüggôk számára kialakított olyan intézmények, melyek többnyire a terápiás közösségi modell alapelveit és gyakorlatát
igyekeznek megvalósítani és megvalósíttatni a különbözô terápiás technikákkal. A drogterápiás intézetekre jellemzô, hogy magas feltételrendszert szabnak
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(magas küszöbû ellátás) a terápiába való felvétel, és az abban való megmaradás
szempontjából, és jellemzôen absztinencia-orientált irányzatokat képviselnek
(bár az elmúlt két évtizedben megﬁgyelhetô a szubsztitúciós kezelés és más
medikalizációs irányzatok térhódítása is). Az elôadásban bemutatásra kerülô
kutatás célja az volt, hogy más keresletcsökkentési tevékenységekhez hasonlóan
(prevenciós programok, elterelés, metadon kezelés), a hazai drogterápiás intézetekben zajló munka egységes szempontrendszer mentén történô strukturált
leírása megtörténjen, s ezáltal a terápiás célkitûzések és az alkalmazott módszerek
mentén megismerhetôvé váljék a drogterápiás intézményekben folyó munka
szakmai tartalma, illetve az intézetek egyéb szervezeti jellemzôi, humánerôforrás
ellátottsága, a kliensek sajátosságai, továbbá az intézetek szerezeti beágyazottsága a drogprobléma kezelésére irányuló intézményrendszerbe. Módszer:
A kutatás a magyarországi drogterápiás intézetek teljes körére kiterjedt. A kutatási
célkitûzéseknek megfelelôen négyféle kérdezési battéria került kidolgozásra.
Egyrészt a nemzetközi szakirodalom tanulmányozását, a más országokban zajló
hasonló céltételezéssel folyó kutatások áttekintését követôen került kialakításra
egy, a drogterápiás intézetek tevékenységének (strukturális jellemzôinak, kapacitásának, kliensösszetételének, a terápia tartalmi vonatkozásainak) leírására
szolgáló kérdôív (I), továbbá egy, a terápiás intézetek szervezeti beágyazottságának vizsgálatára irányuló kapcsolati háló kérdôív (II). Emellett az aktuálisan
kezelésben lévô kliensek körében felvételre került egy rövid reagálás központú
értékelésre irányuló kérdôív (III), illetve az intézetek munkatársai körében a
terápiás intézetek humánerôforrás összetételének formális és tartalmi vonatkozásainak leírására szolgáló kérdôív (IV). Az intézményi kérdôívek (I és II) „face to
face” technikával, a kliens és munkatársi kérdôívek pedig önkitöltôs módszerrel,
2009 nyarán kerültek felvételre. A kutatást a Nemzeti Drogmegelôzési Intézet a
Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének szakmai támogatásával készítette.
Eredmények/következtetések: Az elôadás a kutatás elsô eredményeinek bemutatását szolgálja, a drogterápiás programok tartalmi vonatkozásainak, strukturális
jellemzôinek, klienskörének áttekintése mellett kitér a tevékenység szervezeti
hátterének, humánerôforrás kapacitásának ismertetésére is.

E 057

2W

Javaslatok a kínálatcsökkentési tevékenységek új értékelési indikátoraira
Topolánszky Ákos Péter
Nemzeti Drogmegelôzési Intézet
A kínálat-csökkentési tevékenységek értékelése, tervezése és megvalósítása
rendkívül nehéz feladat, mivel a büntetô-igazságszolgáltatás és a társterületi
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politikák vonatkozásában ezek nem eléggé pontosan deﬁniáltak, nehéz pontosan
meghatározott sikerkritériumokhoz kötni ôket, sokszor politikailag generáltak,
ugyanakkor a célok elérése nem csupán a szorosan vett kínálat-csökkentési
oldali aktivitásokkal érhetô el. Emellett az adatszolgáltatás sokfajta problémát
vet fel, az adatok minôsége és használhatósága (értelmezhetôsége) korlátozott,
és számos módszertani probléma is felvetôdik. Jellemzô, hogy miközben igen
jelentôs szervezeti érdekek hatnak a büntetô-igazságszolgáltatás területén, az
elemzôi kapacitás fejletlen, alig ﬁnanszírozott és nem eléggé kiépült. Évek óta
egyre erôsödô igény és elvárás, hogy a kábítószer-problémával összefüggô
szakpolitikák kínálat-csökkentési oldalára is kiterjedjen a minôségértékelési–
és biztosítási rendszer, és ebben a körben is kialakuljon a tudományos igényû
értékelés (evaluáció) és folyamat megﬁgyelés (monitorozás) kultúrája. Négy
említésre érdemes index kialakítására került sor az elmúlt idôszakban (Allison
2008), melyek mind a drogpolitika kínálatcsökkentési oldalának újszerû értékelési kísérletei. Az elôadás ezen eszközök rövid bemutatása mellett négy
olyan új indikátorra tesz javaslatot, melyek együttesen tisztább képet adhatnak
a kínálat-csökkentési oldal hatékonyságáról, hatásosságáról, vagy éppen okozott
ártalmairól. A lefoglalási látencia-becslés, az elkövetési látenciatrend-becslés, az
ismertté vált elkövetések szociodemográﬁai és morfológiai vizsgálata, valamint
a büntetô-igazságszolgáltatás eszközrendszere segítségével történô kezelésbe
irányítás mértékének kutatása a terület mûködésének újszerû szemléleti megközelítését szolgálhatják.

E 024

Egyénre szabott ellátás a Kék Kockánál

1D

Törzsök Góczán Emese, Szögi Lakatos Maya
Kék Kocka Kábítószer Konzultáció és Elterelés
Célkitûzés: A megelôzô-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) személyre szabott intervenciókkal. Az elterelésre kerülô kliensek elsôdleges célja, hogy
eredményesen befejezzék az elterelést, és mentesüljenek a büntetés alól.
A megelôzô-felvilágosító elterelés célja személyre szabott egyéni fejlesztés
szerint egy folyamat elindítása, melynek következtében drogfogyasztásuk
csökken, megszûnik. Módszer: Alapelvünk az egyéni szükségletek ﬁgyelembe
vétele. A jelentkezésekor a klienssel együtt készítjük el a személyre szabott
egyéni fejlesztési tervet. A szakember elsôdleges feladata a kliens motivációját
felkelteni a változás iránt és segíteni a reális célok, változások meghatározását.
Eredmények: A problémás területek meghatározásával, átbeszélésével, a változás
megfogalmazásával, célok kitûzésével pozitív folyamatokat indíthatunk el.
A beszélgetés során a szakember feltárja a kábítószer-fogyasztás gyakoriságát,
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a fogyasztott kábítószereket. A kliens pszichoszociális jellemzôit, problémáit,
a szerfogyasztás motivációját. A közösen kialakított egyéni fejlesztési terv
tartalmazza a jelen állapotot, az elérendô célokat, a célokhoz vezetô konkrét
lépéseket. Következtetések: Szolgálatunknál a kliensek több mint 80%-a sikeresen
elvégzi az elterelést, ha az eredményességet csak a részvétellel, igazolás kiadásával mérjük. Egyénre szabott, a kliens szükségleteire ﬁgyelô ellátás biztosítása
a célunk, mellyel egy egészségfejlesztési folyamatot indítunk el. Van, akinél a
célok elérésére elegendô a fél év, de sokaknál a folyamat hosszabb, több hónapos/
éves. Utánkövetéses vizsgálat alapján az eredményesség eléréséhez általában
nem elég fél év. Azonban egy hosszú távú folyamat elindításához elegendô,
melynek eredményét évek múlva mérhetjük.

P004

Az evés és zavarai az addiktív spektrumon

Túry Ferenc
plenáris Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
Az evészavarok addikciós elmélete kiemeli e pszichoszomatikus zavarok addiktív
spektrumhoz tartozását. Az elhízás evési szenvedélynek is tartható, még inkább
jellemzô ez a bulímiára, amelyben a falás-hányás ciklusok jól megfeleltethetôk
az alkoholizmus egyes sajátságainak. Kérdés, hogy az étel, mint természetes
anyag, mennyiben fogható fel a szenvedély tárgyaként. Hasonló a helyzet: a
vízivás is lehet szenvedélyszerû tápanyagfelvétel tárgya. Az anorexiát soványságszenvedélynek is tartják, német neve (Magersucht) erre utal. E kórképben
kapcsolat van a vallásos megszállottsággal is, ami egyrészt a pszichózisok,
másrészt a kényszerspektrum felé jelent érintkezési pontot. Az evészavarok
spektruma az utóbbi két évtizedben kiszélesedett, több új kórkép, vagy legalábbis bizonytalanul körvonalazott szindróma jelent meg. Ilyen a testépítô
férﬁakra jellemzô izomdiszmorﬁa, ami a testépítés és az anabolikus szteroidok
használatának a hajszolását jelenti. Ehhez némileg hasonló a testépítô típusú
evészavar, azaz testzsír-fóbia. Az ebben megjelenô intenzív testedzés a testzsír
eliminálását célozza. Az orthorexia nervosa (egészségesétel-függôség) esetében
az étel minôsége a szenvedély, egyben a kényszeres viselkedések tárgya. Mivel
az evés zavarai mögött igen gyakran a testkép zavarai vannak, e viselkedések
gyakran társulnak testedzésfüggôséggel is. Az elôadás az evészavar-spektrum
addikcióval érintkezô formáit és e kórformáknak a kényszerspektrummal való
kapcsolatát tekinti át.
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E005

Hagyomány és újdonság: az etnobotanika, a szintetikus kémia és a
globalizáció új kihívásai az addiktológia számára
Ujváry István

2A
Az elmúlt években a pszichoaktív szerek európai és hazai választéka távoli
országokból származó és többnyire szabadon árusítható új drogokkal bôvült
(pl. látnoki zsálya, ayahuasca és kratom). A közelmúltban azonban egy váratlan
jelenséggel találkozhattunk: néhány új készítmény hatását nem a deklarált
növény(keverék), hanem – amint azt kémiai elemzések kiderítették – a gyártó
által eltitkolt szintetikus adalékok okozzák. Az elôadás két ilyen drogtípust,
illetve hatóanyagcsoportot ismertet. 1) A Spice márkanevû, „füstölôként” árult,
de cigarettaként szívott növénykeverékekrôl az elsô aggasztó híradások 2007
végén érkeztek Svédországból, Németországból és Ausztriából. Az EMCDDA
Korai Jelzôrendszerének jelentése szerint a marihuánaszerû hatás és a legalitás
miatt népszerû Spice-termékcsalád 2008 közepén már 20 európai országban volt
kapható. Németországi laboratóriumok 2008 decemberében mutatták ki, hogy
a Spice pszichoaktivitása nem a tasakon feltüntetett egzotikus növényeknek,
hanem szintetikus („designer”) kannabinoid adalékoknak, azaz indolil-keton
(pl. JWH-018) és/vagy fenilciklohexanol (pl. CP-47, 497) típusú vegyületeknek tulajdonítható. Hazai elemzések a nálunk kapható árukban is megtalálták
ezeket az anyagokat. A szakirodalom alapján a vegyületek receptor-kötôdési
vizsgálatokban és állatkísérletekben a THC-nál hatékonyabb CB1 receptor
agonisták; toxikológiai, illetve humánélettani hatásukról nincs irodalmi adat.
A termékeket használóknál egészségügyi problémák (sürgösségi esetek, függôség)
is elôfordultak. Bár e vegyületek forgalmazását több országban betiltották, a
piacon újabb szintetikus kannabinoidokat tartalmazó „marihuánapótlók” jelentek meg. 2) Európában újnak számítanak a Délkelet-Ázsiában ôshonos kratom
(Mitragyna speciosa) fafajta ópiumpótlóként is használt levélpreparátumai,
melyek – a dózistól függôen – stimuláns ill. szedatív hatásúak. A hazánkban is
kapható levelek fô hatóanyaga az opioidreceptor agonista 7-hidroximitraginin
alkaloid. Németországban 2009 közepén azonban azt találták, hogy egy
kratomkivonatként árult termék tényleges hatóanyaga a kábítószernek nem
minôsülô tramadol fájdalomcsillapító fô bioaktív – és inhalálva is hatékony –
metabolitja, az O-dezmetiltramadol volt. Várható, hogy legálisan árult növényi
készítményekben további szintetikus pszichoaktív adalékok jelennek meg.
Azonosításuk a szakemberek éberségét igényli. Ugyanakkor az irodalomban
közölt biokémiai és farmakológiai hatásadatok alapján megjósolható, hogy
mely vegyületek bukkannak majd fel a drogpiacon.
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P010

Klinikai és a népegészségügyi megközelítések a dohányzás visszaszorításában

Urbán Róbert
plenáris ELTE, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
A dohányzásról való leszokás támogatása az egyik legköltséghatékonyabb
intervenció az egészségügyben. Ugyanakkor a klinikai és a népegészségügyi
programok összehangolt rendszere képes arra, hogy elôsegítse a dohányzás
prevalenciája, a dohányzás okozta mortalitás és betegségteher, valamint az ezzel
járó egészségügyi költségek csökkenését. Az elôadás áttekinti a dohányzásról
való leszokás támogatásának szintjeit és evidenciáit, a nemzetközi jó gyakorlatokat, a hazai lehetôségeket valamint a nemzetközi és hazai innovációkat.

P011

A szerencsejáték stratégia lehetôségei

Vandlik Erika, Koós Tamás
plenáris Országos Addiktológiai Centrum
Egyértelmûen követhetô az a tendencia, hogy a szerencsejátékkal kapcsolatos
problémák számos fejlett országban egyre jelentôsebb terhet jelentenek, és
számos példát láthatunk a különbözô típusú beavatkozásokra. Egy átfogó szerencsejáték-stratégiának több ponton érdemes beavatkoznia a probléma kezelése
érdekében (szabályozás, kezelés, megelôzés, mindezekre források allokációja).
Az egyik fontos beavatkozási terület maga a törvényi szabályozás. Ezek többször és különbözô irányban módosultak, és tapasztalható volt számos esetben
az elsôsorban közvetlen gazdasági érdekeltség prioritása, ami a liberalizációs
tendenciáknak kedvezett ﬁgyelmen kívül hagyva a káros következményeket és
azok költségeit is (lásd. Nagy-Britannia). Egyes nemzetközi trendek segíthetik
egy hazai szerencsejáték-stratégia legalább részleges megvalósítását. Az Európai
Közösségek Bírósága által ez évben (2009. szeptember 8.) hozott ítélete lehetôvé
teszi az internetes szerencsejáték-piac határozott szabályozását és korlátozását.
További változás, hogy ez év tavaszán az USA kongresszusa külön ﬁgyelmet
szentelt a szerencsejáték problémának és elrendelte a problémás és kóros szerencsejáték külön beemelését az amerikai Szerhasználati és Mentálhigiéniás
Szolgálatok Hivatala (SAMSHA) által felügyelt programokba. Emellett kezdeményezte a problémás szerencsejáték káros következményeinek csökkentését
célzó nemzeti program kialakítását. A szerencsejáték-piac elôretörése hazánkban
a rendszerváltozást követôen, az 1990-es évek legelejétôl következhetett be.
Ezzel párhuzamosan a szerencsejátékok kínálata jelentôsen megnôtt. Spora-
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dikus, de a növekedés irányába mutató adataink vannak a szerencsejátékkal
kapcsolatos probléma elterjedtségére vonatkozóan. Ennek a tendenciának a
megállítására szükséges lenne egy hazai szerencsejáték stratégia kialakítása és
bevezetése, mely több aspektusból lenne képes kezelni és megelôzni a problémát. Erre – bár voltak kezdeményezések – mindannyiszor valamilyen okból
elhaltak. Összegezve: a magyarországi szerencsejáték-stratégia:
1. szükséges a probléma növekedô tendenciájának megállításához és a következményes károk csökkentéséhez;
2. megalkotható és meg is valósítható;
3. célrendszerében az egészségnek elsôdlegesnek kell lennie, nem szólhat kizárólag az állami bevételek növelésérôl és más gazdasági érdekek szolgálatáról.

W 008

Mértékletesség Éve kampány

4B

Varga Dániel, Dávid Ferenc, Rácz József
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány
2009. május 28-án indult a Mértékletesség Éve projekt – a Norvég Civil Alap
támogatásával – a holisztikus szemlélet jegyében kívánja az ártalomcsökkentés, az egészségtudatos nevelés (megelôzés) témákat új tartalommal megtölteni, kiegészíteni. Célja rámutatni az illegális és legális szerek használatával
kapcsolatos társadalmi és egyéni szintû felelôsségre, nyílt, valós társadalmi diskurzust generálni a tudatmódosításról, az érintett társadalmi csoportok aktív részvételével és a szórakoztatóipar piaci szereplôinek bevonásával.
A kampány a mértékletesség erényére épít, amely értelmezésükben nem önmegtartóztatás jelent. A mértékletesség az örömérzet, az élvezetek optimalizált
megélése. A Mértékletesség Éve kampány központi eleme a www.mertekletes.
hu honlap. Itt, amellett, hogy neves szakértôkkel készült szöveges és videós
interjúk, ártalomcsökkentési ajánlások olvashatók, a névtelenül regisztrálók
naponta feljegyezhetik drogfogyasztási szokásaikat (legális és illegális szerek
és a különbözô viselkedési függôségeket egyaránt beleértve) a tudatnaplóba,
megismerve azok rejtett összefüggéseit, követve a mennyiségek és az örömök
változását. A kampány további elemei a középiskolásoknak kiírt fotópályázat
a köztéri tudatmódosító reklámok kritikájaként, vj-pályázat szintén a mértékletesség témája köré szervezôdve, illetve a Mértékletesség Tere kiállítótér és
ártalomcsökkentô pont fesztiválokon, partykon, egészségnapokon. A kampány
eddig csak részben váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Láthatólag szakmai
tartalmát, közérthetôségét, felépítését tekintve jól mûködnek az egyes elemek.
A honlap, mint funkcióit, mind külalakját tekintve elnyerte a használók tetszését, a tudattabló kimondottan jó eszköznek bizonyult. Probléma azonban,
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hogy rendkívül nehéz folyamatosan napirenden tartani a programot, megfelelô
aktivitást kiváltani, és azt tartóssá tenni.
A workshopban a program szakmai alapjait, célkitûzéseit, a kampány online
és ofﬂine elemeit kívánjuk bemutatni. Megvitatásra javasoljuk az ártalomcsökkentés ideológiáját új megvilágításba helyezô mértékletesség ﬁlozóﬁáját
és annak jövôbeni szerepét.
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Közösségi szenvedélybeteg ellátás a Félúton Alapítványnál

2D

Varga Sándor Márius
Félúton Alapítvány
Félúton Alapítvány közösségi ellátásának bemutatása (ellátás célja, ellátottak
köre, ellátási területe, kliensköre, szakmai és intézményi háttere). A közösségi
ellátás gyakorlata: a közösségi ellátás keretében segítséget nyújtunk az önálló
életvitel fenntartásában, a meglevô képességek megtartását, illetve fejlesztését,
a háziorvossal és a kezelôorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást
igénybe vevô állapotának folyamatos ﬁgyelemmel kísérését, a pszichoszociális
rehabilitációt, a szociális és a mentális gondozást, a szolgáltatások igénybevételére ösztönzést, megkeresô programok szervezését az ellátásra szorulók elérése
érdekében.
Eszköztárunk: szûrés és korai felismerés, speciális technikák és intervenciók, problémaelemzés és megoldás, készségfejlesztés, pszichoedukáció,
pszichoszociális rehabilitáció. Az elôadás – a saját példán keresztül – bemutatja a
közösségi ellátás az egészségügyi és szociális ellátórendszer együttmûködésének
fontosságát; ismerteti az együttmûködésbôl kifolyólag létrejött hatékonyságot;
kerületspeciﬁkus dimenzióban is. Esettanulmány bemutatása a gyakorlati
munka illusztrálására.
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A segítô önsegítô

3D

Victorné Erdôs Eszter
Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
„A szakembereket megdöbbentô és egyben nagy reményekre serkentô tény,
hogy az önsegítô csoportok túlnyomó többsége spontán képes megoldani
problémáit és jelentôs viselkedésváltoztatást ér el. Igen ötletesen segítenek
elsôsorban érzelmileg és kapcsolatokon át, de tanácsokkal és szolgáltatásszervezéssel is. A szakembereket e csoportok öntevékenysége és hatékonysága
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ragadta meg. E csoportok meg tudják ôrizni tagjaikat, a bekerülô problémás
emberek pszichológiai vagy szomatikus állapota jelentôsen javul, a krónikus
betegek együttmûködése az orvosokkal sokkal jobb lesz.”
Miért is? Mi a titka az önsegítô csoportoknak? Hogyan mûködik, hogyan
mûködtethetô az önsegítô szemlélet a szenvedélybetegek ellátásában, a drogterápiás otthonban?

W 001

Portage modell a börtönökben

1W

Victorné Erdôs Eszter
Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
A Portage egy olyan drogterápiás hálózat Kanadában, amely montreali székhellyel, több tartományban mûködtet bentlakásos drogterápiás intézeteket és
nappali ellátó helyeket. Börtönökben is sikerrel alkalmazzák. Mit csinálnak
és hogyan?
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Változtatási javaslatok az elterelés intézményrendszerével kapcsolatban
az elterelés különbözô szereplôi részérôl
Vitrai József 1, Busa Csilla2, Füzesi Zsuzsanna2, Kesztyüs Márk2, Szilágyi
Judit2, Tistyán László2

3B

1

EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonproﬁt Közhasznú Kft.

2

Fact Intézet

Az „Elterelés hatásosságának vizsgálata” c. kutatás részletesen megvizsgálta az
elterelés eredményességének, hatásosságának különbözô tényezôit az intézmények, az elterelést végzô szakemberek és az elterelt kliensek szemszögébôl. Mind
az elterelés elméleti hátterének, mind gyakorlati megvalósulásának vizsgálata
során a rendszer szereplôi számos változtatási javaslatot fogalmaztak meg. Az
intézményvezetôk többnyire az anyagi források növelését említették javaslataik
között. A kliensek problémáihoz igazodó, idôben is differenciálható elterelés,
valamint az elterelésben részt vevô szakemberek szakmai fejlôdési lehetôsége és
más szereplôk (pl. rendôrök) informálása szintén fontos javaslatként fogalmazódott meg részükrôl. A differenciáltabb elterelés iránti igényt támasztja alá a
szakemberek egy részének álláspontja is. Véleményük szerint a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetôvé a kliensek drogproblémáikhoz illeszkedô ellátásban
való részesítését, mely az elterelés eredményességét nagymértékben befolyásolja. Az alkalmi fogyasztók, a nem problémás szerhasználók szükségtelenül és
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hosszú ideig terhelik a rendszert, elvonva az erôforrásokat a problémás esetek
kezelésétôl, s ezzel összességében csökkentve az elterelés eredményességét.
Szükség van tehát a jogi szabályozás felülvizsgálatára és módosítására, valamint
az állapotfelmérés függetlenítésére. Az elterelésben részt vevô szakemberek
számára az elterelés eredményessége a szakmai továbbképzésekkel, a szakemberek tudásának fejlesztésével növelhetô leginkább. A kliensek válaszai alapján
nem lehetett az elterelés eredményességének javítására vonatkozóan általános
javaslatokat megállapítani. Úgy tûnik, többségük elégedett az elterelés jelenlegi
rendszerével, azon nem kívánnának változtatni.
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Az „Elterelés hatásosságának vizsgálata” címû komplex kutatás bemutatása
Vitrai József 1, Busa Csilla2, Füzesi Zsuzsanna2, Kesztyüs Márk2, Szilágyi
Judit2, Tistyán László2

3B

1

EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonproﬁt Közhasznú Kft.

2

Fact Intézet

Az EgészségMonitor és a Fact Intézet – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
anyagi, és a Nemzeti Drogmegelôzési Intézet szakmai támogatásával – országos
kutatást végzett az elterelés hatásosságának, eredményességének vizsgálata céljából. A kutatás általános célja az elterelés monitorozása volt, konkrét célja pedig
olyan alkalmazott társadalomtudományi vizsgálatok lebonyolítása, melyek során
az elterelés hatásosságának vizsgálata standardizált szociológia módszerekkel
történik, s amelyek eredményeként konkrét javaslatok fogalmazhatóak meg az
elterelés rendszerének továbbfejlesztésére. A kvantitatív (kérdôíves adatfelvétel) és kvalitatív módszereket (dokumentumelemzés, mélyinterjús vizsgálat)
egyaránt alkalmazó kutatás három szinten valósult meg: az elsô szintet az
elterelésben résztvevô intézmények, szervezetek, a második szintet az elterelést
végzô szakemberek, a harmadik szintet pedig az elterelt kliensek jelentették.
A háromszintû vizsgálat lehetôvé tette, hogy a kutatás eredményeképpen
komplex képet kapjunk az elterelésrôl – mind annak szakmai-elméleti hátterét,
mind pedig az elterelés gyakorlatát, megvalósulását illetôen. A kutatás részeként
végzett mélyinterjús vizsgálat az intézményrendszer különbözô intézménytípusainak reprezentánsaira terjedt ki. A kérdôíves vizsgálatban 69 intézmény,
szervezet, ezen intézményektôl, szervezetektôl 149 szakember, valamint 302
kliens vett részt. A vizsgálat adatfelvételi szakasza 2009. áprilisában kezdôdött
és 2009. augusztus 31-én zárult, a kutatás eredményeit bemutató tanulmány
végleges változata október végére készül el.
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PS008

Munkavállalás és az illegális kábítószer fogyasztás kapcsolata

poszter

1

Wesley János Lelkészképzô Fôiskola, Szociális Munka Szak

2

Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház, Drogambulancia

Wágner Nikolett1, Szabó Tünde2, Csorba József 2

Cél: Felmérni a munkavállalási jellemzôket kezelésben lévô illegális kábítószerfogyasztóknál. Módszer: A felmérést anonim, önkitöltôs és önkéntes kérdôíves
módszerrel végeztük. A kérdôívben a következô témákat mértük fel: szociodemográﬁai adatok, iskolai végzetség, foglakoztatási státus, használt kábítószer
típusa, igénybevett segítô szolgáltatás, álláskeresési tevékenység, saját helyzet
megítélése. A kérdések típusai: zárt (szelektív, több kimenetelû, dichotom),
nyitott, félig nyitott, egyválaszos kérdés, Likert skálázási technika. A kérdôív
felvétele a Nyírô Gyula Kórház Drogambulancia, a Soroksári Addiktológiai
Centrum, a Megálló Csoport Alapítvány és Református Egyház Válaszút Miszszió kliensei között történt. Eredmények: Az elôzetes eredmények a következôk
voltak a jövedelemszerzési módozatokat tekintve: a szubsztitúciós gyógyszeres
kezelésben részesülô kliensek 31,6%-ának van bejelentett munkahelye, 42,1%-a
feketemunkát végez, 21,1% vallotta magát munkanélkülinek, 3,5% tanuló,
4% nyugdíjas és 8% prostitúcióból, vagy bûnözésbôl is szerez jövedelmet.
Az absztinencia-orientált intenzív pszichoszociális intervencióban részesülô
kliensek: 60%-a rendelkezik bejelentett munkával, 30%-a feketemunkát végez,
10%-a munkanélküli, és 10%-a tanul. A továbbtanulási hajlandóság jellemzôi
a szubsztitúciós gyógyszeres kezelésben részesülô kliensek körében 58%-uk
továbbtanulna a jobb munkahely érdekében, 21,1%-uk elköltözne más városba,
43,9%-uk más országba és 10,5%-uk feleslegesnek tart bármilyen erôfeszítést.
Absztinencia-orientált intenzív pszichoszociális intervencióban részesülô kliensek 75%-a továbbtanulna, 30%-a elköltözne más városba, 30%-a más országba,
van aki többet is jelölt, és van, aki a kapcsolatokat többre tartja a keresésnél.
A szerhasználat befolyása a munkavállalásra: szubsztitúciós gyógyszeres kezelésben részesülô kliensek közül 72% szerint befolyásolja, 10,5% szerint nem
befolyásolja a munkavállalást Absztinencia-orientált intenzív pszichoszociális
intervencióban részesülô kliensek: 75% állította, hogy befolyásolja és 20% pedig,
hogy nem változtat semmin a szerhasználat. Konklúziók: A kutatás nem egy
reprezentatív vizsgálat, de jelzô értékû lehet. Az illegális kábítószer fogyasztás
egyértelmûen hátrányt jelent a munkavállalás területén. Magas arányú a fekete
munka végzése. A továbbtanulási, továbbképzési igény jelentôs. Az intenzív
pszichoszociális intervenciók javítják a munkavállalási jellemzôket
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1D

Értékcsere elôsegítése kortárscsoportban – Csoportdinamikai hatás
alkalmazása ﬁatalok egészségmagatartásának alakítására
Zombori Judit
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
A serdülôkor legfontosabb fejlôdési feladata az identitás kialakítása, választ
találni a „ki vagyok én?”, „merre tartok?” kérdésekre. Ennek a pszichoszociális
fejlôdésnek, a szerves része az önmagukban való kételkedés, jellemzôen szerepkísérleteket folytatnak, mely során különféle viselkedésformákat, érdeklôdési
irányokat, ideológiákat fedezhetnek fel. Sok hiedelem kapcsán világossá válik,
hogy a szerepek, viselkedésmódok kipróbálhatók, módosíthatók, és ha kell,
elvethetôk az integrált én-fogalom kialakulásának folyamatában. Mindaddig,
míg az egyén én-képe nem lesz konzisztens, még nincsenek olyan belsô
normái, melyek segítségével értékelhetné saját magát. Így érzékenyebbek az
új ingerekre, új élményekre, szívesebben próbálnak ki veszélyesnek tartott
viselkedésformákat különbözô csoportokban, sebezhetôkké válhatnak, miközben átmenetileg élménykeresô magatartással jellemezhetôk. A „csoport”
szónak számos jelentése van a hétköznapi és tudományos beszédben. A létszám alapján a csoportokat feloszthatjuk kis- és nagycsoportra. A kiscsoport,
olyan emberek együttese, amelyben a résztvevô egyének közvetlenül érzékelik
egymást, egymással folyamatosan vagy rendszeresen interakcióban vannak.
A különbözô készségek fejlesztésének megfelelô terepet biztosít a kiscsoport.
A kortárssegítô csoport, a csoportok egy sajátos fajtáját képezi, a többi csoporttól a következôkben különbözik: 1. célja tagjainak fejlesztése; 2. szándékosan
hozták létre; 3. megtervezett a csoport változásának fô fázisai: keletkezés,
növekedés, leépülés, elmúlás; 4. a csoport célját önmaga által valósítja meg.
A csoportban a problémákat a résztvevôk sajátjukként élik át, a gyakorlatokon
dominál a játékosság, a szimulációs jelleg. Ezek oldják a hangulatot, elôsegítik a
kreatív viselkedést, ugyanakkor feszültséget, dinamikát is visznek a csoportba.
Ennek a játékos jellegnek köszönhetô, hogy sikerülhet a komoly helyzetekbôl
való kiemelkedés, a szerepproblémákkal való azonosulás. És mindezt erôsíti a
verbális kommunikáció, a hogylétrôl, az egyéni tapasztalatokról.
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