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Nemzeti Stratégia a kábítószer- 
probléma visszaszorítására 

•  A	drogpolitika	olyan	közpolitika	(vagy	szakpolitika),	
mely	a	tudományos	szakdiszciplínák	által	
megteremtett	tudások	és	felismerések	sajátos	
alkalmazásai	kerete	egy	adott	társadalmi-politikai	
kontextusban.	Jelentősége	abban	van,	hogy	a	
probléma	

•  kezelésére	az	adott	összefüggek	között	
legalkalmasabb	megoldási	rendszert	alakosítsa	és	
valósítsa	meg.	
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A	nemzeti	szintű	drogpolitika	

•  a	kormányzatnak	a	drogkérdésre	vonatkozó	
általános	filozófiai-szemléleti	megközelítéseit,	
elveit,	értékeit,	az	aktorokra	stb.	Vonatkozó	
megállapitások	összessét	jelenti,	optimális	
esetben	konszenzusos	formában.	Nem	
feltétlenül	rögzül	dokumentum	formájában,	
de	meghatározza	a	döntéshozás	folyamatait.	

2019.03.01.	 SE	Egészségtudományi	kar	 3	



A	nemzeti	drogstratégia	

•  azoknak	az	eszközöknek	és	mechanizmusoknak	az	
összességére	vonatkozik,	melyek	együttesen	
hivatottak	a	drogpolitikai	elvek	céllá	formálására.	A	
stratégiák	sem	minden	esetben	fogalmazódnak	meg	
dokumentumokban,	habár	az	elmúlt	években	egyre	
növekvő	mértékben	jellemző,	hogy	a	nemzeti	
stratégiai	programokat	hivatalos	dokumentum	
formájában	kodifikálják.	Általában	a	kormány	vagy	az	
országgyűlés	fogadja	el	azokat.	
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A	nemzeti	cselekvési	program	

•  olyan	eszköz,	dokumentum,	melynek	célja	a	stratégia	
elveinek	megvalósítása	és	biztosítása,	melyben	célok,	
célterületek,	források	és	felelősségek	részletezetten	
kerülnek	azonosításra	és	meghatározásra	egy	
bizonyos	időtávra	vonatkozóan.	A	cselekvési	
program	céljainak	lebontása	a	közvetlen	akció	vagy	
cselekvés,	mely	lehet	intézményi	vagy	program	
jellegű	fejlesztés,	koordinációs	tennivaló,	
forrásbiztosítás,	vagy	szabályozási	aktus	elrendelése.	
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Közpolitikák	–	public	policies	–	céljai	

1.  Tiszta,	elérhető	és	realisztikus	célokat	kell	artikulálnia.	
2.  A	releváns	szakemberek	és	a	közvélemény	megerősítését	kell	

elérnie.	
3.  Egyértelmű	időkeretet	kell	meghatároznia	(monitorizálás!).	
4.  Független	evaluációs	folyamat	megtervezését	és	megvalósítását	

kell	biztosítania.	
5.  Az	eredmények	(és	sikertelenségek)	kommunikációját,	valamint	

a	folyamatok	nyitott	vitafórumát	kell	létrehoznia.	
6.  A	döntéshozónak	elkötelezettnek	kell	lennie	a	folyamatok	

felülbírálatára,	és	ha	szükséges,	megváltoztatására.	
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Kábítószerrel	kapcsolatos	politikák	céljai	

1.  A	drogok	előállításával,	kínálatával	és	megszerzésével	kapcsolatos	bűnözés	és	
közrendzavarás	mértékének	csökkentése	a	közösségekben.	

2.  A	drogok	előállításával,	kínálatával	és	megszerzésével	kapcsolatos	közvetlen	
halálozás			csökkentése.	

3.  A	drog	használatából	fakadó	súlyos	egészségügyi	következmények,	elsősorban	
HIV/AIDS	és	hepatitiszfertőződések	számának	csökkentése.	

4.  Azon	személyek	számának	csökkentése,	akik	droghassználaukkal	
összefüggésben	mentális	problémákkal	és	függőségben	szenvednek.	

5.  Csökkenteni	a	droghasználat	társadalmi	költségeit,	
6.  beleértve	a	családok	és	gyermekeket	ért	azon	hatásokat	is,	melyek	a	

droghasználatukkal	összefüggő	iskolázási	és	munkaerőpiaci	kieséseiket	és	
káraikat	jelenti.	

7.  A	drogok	termelésével,	kereskedelmével	és	megszerzésével	kapcsolatos	
környezeti	károk	csökkentése.	

8.  Alkoholizmus	Elleni	Állami	Bizottság	Drogalbizottsága	
9.  TBZ	kutatási	programok	
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Történelmi	áttekintés	1.	
•  1985	előtt	nem	volt	hivatalosan	drogprobléma	
•  1985-ben	XIII.	pártkongresszus	elismerte,	hogy	van	
drogprobléma	

•  A	fiatalkori	bűnözés	helyzetével	foglalkozó1985.	évi	
Minisztertanácsi	határozat	már	problémaként	
azonosita	az	illegális	szerfogyasztást,	és	első	
alkalommal	olyan	„intézményhálózat	kiépítését駸
sürgeti	

•  1013/1991.	(II.	28)	kormányhatározatával	létrehozta	
a	Kábítószerügyi	Tárcaközi	Bizottságot.	
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Történelmi	áttekintés	2.	

•  111/1996.	(XII.	19.)	OGY	határozattal	
felállított,	a	kábítószer-fogyasztás	
visszaszorítása	érdekében	létrehozott	
országgyűlési	eseti	bizottságot.	Kritika.	

•  1998.	január	1-jei	határidővel	a	kábítószer-
politika	összehangolására	Kábítószerügyi	
Koordinációs	Bizottság	létrehozását	
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Történelmi	áttekintés	3.	
1.  Programtervezet	a	budapesti	kábítószer-problémák	megoldására	(Bácskai	

Erika	–	Gerevich	József	-	Drogprogram,	1991.	április),	
2.  Multidiszciplináris	kábítószer	kereslet	csökkentési	stratégia	1.	tervvázlata	

(Kábítószerügyi	tárcaközi	Bizottság	Titkársága	–	Budapest,	1996.	június	
17.),	

3.  Az	Országgyűlés	Kábítószer-fogyasztás	Visszaszorítása	Érdekében	
Létrehozott	Eseti	Bizottságának	jelentése,	illetve	annak	mellékletei;	

4.  Nemzeti	Drogstratégia	(tervezet)	1998.	Kábítószerügyi	Tárcaközi	Bizottság	
5.  Fővárosi	kábítószer-fogyasztás	visszaszorítását	szolgáló	Cselekvési	

Program	Fővárosi	Küzgyűlés	1998.	
6.  Későbbiekben	Alternatív	drogstratégia	címmel	jelent	meg	könyv	alakban	

(Veér	és	mtsai)	
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Szerkezet 2000-2009 

Közösség	és	
együttm

űködés	

M
egelőzés	

Kezelés-ellátás	

Kínálatcsökkentés	

Közösség	és	együttműködés	

Monitorozás-értékelés	
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A	Nemzeti	Stratégia	fejezeteinek	
terjedelme	a	teljes	dokumentum	

arányában	
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A stratégia főcélja 
•  A harmadik évezred küszöbén egy szabad, magabiztos és 

produktív társadalom kialakításának képe vezérel 
bennünket. Ez a társadalom az emberi méltóságot, a testi, 
lelki és szociális jól-létet illetve az alkotóképességet kiemelt 
fontosságúnak tartja. E tényezők megóvása és fejlesztése 
érdekében a társadalom képes kezelni a drogok 
használatával és terjesztésével összefüggő egészségügyi, 
szociális és bűnügyi ártalmakat és hátrányokat. 

•  A kábítószer-probléma valamennyiünket érint és együttes 
cselekvésre késztet. Az állam és intézményei az együttes 
cselekvésben jelentős szerepet kapnak. 

„Biztonságosabb	társadalom,	
megtartó	közösség”	
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A stratégia célja 2 
A Nemzeti Stratégia fő célja egy olyan magabiztos, 

szolidáris és produktív társadalom megvalósítása, 
ahol lehetőség nyílik kiegyensúlyozott 
megközelítésben kezelni a kábítószer-probléma 
hatásait, a lehető legtöbb egészség-nyereséget 
elérve ezzel az egyének és a társadalom számára.  

Célja a társadalom egészségi állapotának javítása, a 
szociális és társadalmi biztonság növelése, a 
drogfogyasztás mértékének, illetve a legális és 
illegális droghasználat ártalmainak, valamint 
kockázatainak és kárainak csökkentése célzott, 
rendszerszerű, tényeken alapuló és közösségi 
alapú beavatkozások, valamint nemzetközi 
együttműködések segítségével  
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Alapelvek 
•  A tények elsőbbsége 
•  Partnerség, közös 

cselekvés 
•  Átfogó megközelítés 
•  Elszámoltathatóság  
•  Hosszú távra történő 

tervezés  

•  Emberi jogok, emberi 
méltóság, egyenlő 
ellátás elve 

•  Az egészséghez, az 
egészséget támogató 
környezethez való jog 
elve 

•  A tények elsőbbsége 
•  Partnerség, közös 

cselekvés 
•  Átfogó megközelítés 
•  Elszámoltathatóság  
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Szerkezet 2000-2009 
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A stratégia struktúrája 2010-2018 

vulnerabilitás, 
kockázatértékelés 

és -kezelés 

Esetsúlyosság, 
méltányosság 

fenntarthatóság és 
hatékonyság 

Közösség és 
együttműködés 

Koordináció és nemzetközi 
együttműködés 

Monitorozás, értékelés, 
kutatás 

Pr
ev

en
ci

ó,
 k

öz
ös

sé
gi

 
be

av
at

ko
zá

s  

K
ez

el
és

-e
llá

tá
s-

ár
ta

lo
m

cs
ök

ke
nt

és
 

SK
ín

ál
at

cs
ök

ke
nt

és
 

prioritások	

pillérek	

Átívelő	eszközök	

2019.03.01.	 SE	Egészségtudományi	kar	 17	



Pillércélok – megelőzés/prevenció 
•  Esélyt teremteni arra, hogy a 

fiatalok képessé válhassanak egy 
produktív életstílus kialakítására 
és a drogok visszautasítására 
(megelőzés)  

•  A droghasználat megelőzése egy 
proaktív, többirányú, közösségi 
alapon szerveződő, több szektor 
együttműködését igénylő, 
kulturálisan érzékeny 
tevékenység, melynek célja az 
egyének, a családok és a helyi 
közösségek alkalmassá váljanak 
az életesemények nyomán 
keletkező kihívásokkal való 
megküzdésre. A prevenciós 
folyamat tehát olyan körülmények 
létrejöttét támogatja, melyek 
eredményeképpen az érintettek 
testi, lelki, fizikai jólléte 
fokozódik, számukra egy 
biztonságos, egészséges életvitel 
gyakorlása válik lehetővé  
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Prevenciós színterek 
•  Család 
•  Iskola 
•  Munkahely 
•  Szabadidő 
•  Egyházak 
•  A média 
•  Információs társadalom 
•  Honvédség 
•  A gyermekvédelem 

intézményrendszere 
•  Rendőrségi bűnmegelőzés és 

drogprevenció 
•  Kockázati csoportok, 

veszélyeztető állapotok 
•  Romákkal kapcsolatos megelőző 

programok 

•  Rövid – közép és hosszútávú 
célok 

•  Család 
•  nevelési-oktatási intézmény 
•  Munkahely 
•  Szabadidő eltöltés színterei 
•  Internet, más médiumok  
•  Gyermekvédelem 
•  Büntető igazságszolgáltatás 

intézményei 

•  Célcsoport és színtér 
megközelítés együttesen 

–  Univerzális 
–  Célzott 
–  Javallott 
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Kezelés-ellátás-ártalomcsökkentés 
•  Segíteni a drogokkal 

kapcsolatba kerülő és a 
drogproblémákkal küzdő 
egyéneket és családokat 
(szociális munka, gyógyítás, 
rehabilitáció)  

•  A kezelés – ellátás – 
ártalomcsökkentés hármas 
meghatározottságában 
elsősorban a problémás 
szerhasználat 
visszaszorítását, a kezelésbe 
vétel elősegítését, ott és ahol 
lehetséges a tartós 
absztinencia elérését, a 
szerhasználattal összefüggő 
egyéni és közösségi ártalmak 
csökkentését, és a tartósan 
nehézségekkel küzdők és 
családjaik, hozzátartozóik 
szakszerű és az emberi 
méltóságot szem előtt tartó 
gondozását kell biztosítani.  
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•  Magyarországon	a	droghasználók	kezelése	
vonatkozásában	a	kezelési	lánc	(a	
kapcsolatfelvételtől	a	detoxikáción	és	a	terápián	
át	az	utógondozásig,	rehabilitációig	és	a	
droghasználat	okozta	ártalmak	csökkentéséig)	
minden	eleme	alulfejlett	és	súlyos	kapacitási	
gondokkal	küzd.	Ezért	a	lánc	minden	eleme	
fejlesztésre	szorul,	de	a	legsürgetőbb	feladat	
elsősorban	a	kapcsolatfelvételt,	az	
intézményrendszerbe	történő	bejutást	lehetővé	
tevő	szervezeti	formák	fejlesztése.	Ehhez	a	ma	
még	Magyarországon	csak	kis	mértékben	
elterjedt	intézményi	formák,	szakmai	módszerek	
fejlesztésére	van	szükség.	Kapacitás-	és	
finanszírozási	problémákkal	küzd	a	kezelést	
követő	utógondozás	és	rehabilitáció	is.	
Fejlesztésre	szorul	a	droghasználók	speciális	
kezelésének	kapcsolata	más	orvosi	szakmákkal	és	
a	szociális	ellátórendszerrel.	Meg	kell	teremteni	
az	ellátás	hiányzó	szakmai	protokolljait,	az	ellátó	
intézmények	szakmai	akkreditációját	a	megfelelő	
szakmai	szervezetek	bevonásával,	a	nemzetközi	
ajánlások	figyelembevételével.	Különösen	sürgető	
ez	olyan	területeken,	ahol	a	speciális	
beavatkozásoknak	Magyarországon	nincsenek	
(vagy	alig	vannak)	hagyományai.	Ilyen	a	
gyermekkorúak	addiktológiai	ellátása,	a	speciális	
(más	kórképben	is	szenvedő)	betegek	ellátása,	a	
büntetésvégrehajtó-intézményeken	belüli	
programok	és	az	ártalomcsökkentés	területe.		

•  A	Kábítószerügyi	Egyeztető	Fórumok,	valamint	a	
KKB	munkacsoportjai	a	kezelés	helyi	és	országos	
koordinációjának	és	más	szakmákkal	történő	
együttműködésének	szervezeti	alapjait	bővítik.	

•  A kezelő-, ellátórendszer fejlesztése 
–  A kezelésbe-ellátásba irányítás fejlesztése 
–  A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 
–  A járóbeteg-ellátás fejlesztése  
–  A rehabilitációs programok fejlesztése 
–  Fiatalok kezelési, rehabilitációs programjainak, 

szolgáltatásainak fejlesztése  
–  Az egészségügyi és szociális ellátások 

együttműködésének fejlesztése 
–  A szenvedélybetegek szociális 

alapszolgáltatásainak és szakosított ellátási 
formáinak fejlesztése, illeszkedve a kezelési 
spektrum más elemeihez  

–  Az alacsonyküszöbű szolgáltatások fejlesztése 
–  A közösségi, önsegítő programok fejlesztése 
–  A felépülőben lévő szenvedélybetegek 

reszocializációs és szociális támogató 
rendszerének fejlesztése 

–  Kezelési – ellátási spektrum leglényegesebb 
elemeinek megteremtése és tényleges 
működtetése a büntető igazságszolgáltatás 
rendszerében 

–  Szakemberképzés fejlesztése 
–  Adatnyilvántartás, statisztikai rendszer 

fejlesztése 
–  Az adatvédelem biztosítása összhangban a 

stigmatizáció elkerülését célzó intézkedésekkel 
–  Szakmai fejlesztések a minőségi ellátások 

érdekében 
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•   A drogfogyasztás ártalmainak 
csökkentése 
–  Az intravénás  szerfogyasztáshoz 

kapcsolódó fertőző betegségek 
populációs kockázatainak [HIV, 
Hepatitis-C (HCV), Tbc, illetve további 
szexuális úton terjedő fertőzések (STD-
k)] csökkentése 

–  Növelni kell a tűcsereprogramok 
lefedettségét az injekciós 
droghasználók tekintetében 

–  A szubsztitúciós kezelés 
elérhetőségének javítása, továbbá a 
szubsztitúciós kezelésben részvevők 
számának növelése 

–  A droghasználat belgyógyászati és 
egyéb szövődményeinek kezelését 
biztosító ellátások fejlesztése  

–  Az országos surveillance-típusú és 
célzott fertőző betegségeket 
monitorozó vizsgálatok folytatása az 
intravénás droghasználók körében 

–  A kábítószer-túladagolások 
megelőzését szolgáló komplex 
beavatkozások fejlesztése innovatív 
eszközök, információs és képzési 
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Kínálatcsökkentés 
•  Csökkenteni	a	drogokhoz	való	hozzáférés	

lehetőségét	(kínálatcsökkentés		
•  A	kábítószerekhez	-	és	a	prekurzorokhoz	-	való	

hozzáférés	csökkentése	érdekében	végre	kell	
hajtani	a	maffia-ellenes	törvénycsomag	
kábítószerekkel	kapcsolatos	rendelkezéseit.	
Fejleszteni	kell	a	a	kínálatcsökkentés	
intézményrendszerét	(rendőrség,	VPOP,	
határőrség),	valamint	az	orvosszakértői	
tevékenység	és	a	pártfogó	felügyelet	működését.	
Utóbbira	a	BTK	módosítása	nyomán	új	feladatok	
várnak,	melyre	ez	a	szervezet	jelenleg	még	nem	
felkészült.	Az	említett	fejlesztések	szervezeti	
változásokat,	létszámbővítést,	képzéseket	és	a	
technikai	háttér	fejlesztését	jelentenek,	valamint	
az	eddig	is	jól	működő	nemzetközi	kapcsolatok	
kiszélesítését.	A	BTK	módosítás	hatásait	hosszabb	
távon	szükséges	tanulmányozni.	Az	ERÜBS	
megújulása	során	a	kábítószer-bűnözéssel	
kapcsolatos	speciális	szempontokat	kell	
érvényesíteni	a	jelenség	pontosabb	
körülhatárolása	céljából,	a	szükséges	
beavatkozások	pontosabb	tervezése	érdekében.	
Meg	kell	oldani	a	rendvédelmi	szervek	
szakemberei	képzésében	a	kábítószerekkel	
kapcsolatos	ismeretek	tantárgy	szintű	oktatását.	A	
Kábítószerügyi	Egyeztető	Fórumok,	valamint	a	KKB	
munkacsoportjai	a	kínálatcsökkentés	helyi	és	
országos	koordinációjának	és	más	szakmákkal	
történő	együttműködésének	szervezeti	alapjait	
bővítik.	A	szervezett	bűnözés	elleni	törvénycsomag	
rendelkezései	2000	folyamán	újabb	
szabályozásokkal	egészülnek	ki.	

•  Csökkenteni kell a drogok 
hozzáférhetőségét, valamint a drogok 
használatából és kereskedelméből 
fakadó egyéni és közösségi ártalmakat 
és kockázatokat. Az alapvető emberi 
jogok tiszteletben tartásával 
biztosítani szükséges a társadalom 
közösségeinek legnagyobb fokú 
biztonságát a kábítószerek illegális 
előállítása, kereskedelme és a 
prekurzorok, kábítószerek és 
pszichotróp anyagok eltérítése elleni 
hatékonyabb fellépés segítségével. 
Emellett a droghasználattal 
kapcsolatos bűnelkövetés csökkentése 
érdekében mennyiségileg és 
minőségileg is fejleszteni kell a 
megelőzési programokat a 
közreműködő szervezetek számának, 
és egymás közötti együttműködésének 
növelésével, a megvalósítás 
társadalmasításával a közösségi 
politikák keretében. E cél 
megvalósítása érdekében a bűnüldözés 
területén a kábítószerrel való 
visszaélés bűncselekményi körének 
kínálati oldali elkövetéseire kell 
összpontosítani  
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Miben	áll	a	különbség?	

•  Más	a	struktúra	–	dinamikus	
•  Specifikusabb	–	a	célok	részletezettebbek,	de	időben	
nem	tagoltak	-	akcióterv	

•  A	színterek	színterek,	az	indikátorok	szakmailag	jól	
indokolhatóak	

•  Új,	további	alapelvek	
•  Tükröződik	benne	az	előző	stratégiából	adódó	
tapasztalat	

•  Tükröződik	benne	a	kábítószer-probléma	jobb	
megértése	
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Mi az egészség?

•  Az egészség felfogható a testi, lelki és szociális 
jólét állapotaként,	(WHO, 1946).		

•  Egyfajta fizikai és mentális egyensúlyi állapotot 
is, melynek során az egyén optimális kapacitása 
birtokában a leghatékonyabban képes 
megvalósítani azokat a társadalmi szerepeket, 
melyeket környezete a munkahelyén, a családban 
elvár tőle	(Parsons, 1972). 
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Mi az „pszichés”egészség?
„Pszichésen egészséges az az egyén, aki 
viselkedésében, gondolkodásában és 
cselekvésében egyaránt teljesíti a 
megfogalmazható normát, annak mindegyik  
vonatkozásában, vagy olyan mértékben közelíti 
azt meg, hogy a társadalom maga nem minősíti 
azt kórosnak”

(Juhász, Pethő 1983)
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Miből lesz az egészség?
•  a különböző környezeti tényezők legalább 50%-ban 

(életmód, táplálkozás, mozgás, stb.), 
•  a genetikai tényezők egyre növekvő, de legalább 

25-30%-ban hatnak egészségdeterminánsként 
•  és a betegségek kialakulására, kb. 10% körül van a 

szociális, oktatási, pszichológiai, stb. tényezők hatása.
•  átlagosan mindössze 11%-ban befolyásolják az 

egészségügyi rendszerek, az egészségügyi ellátás az 
egészségi állapotot. 
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Mi a pszichiátriai betegség? 

			A pszichiátriai megbetegedés kritériuma nem elsősorban 
szociális, hanem miután társadalmi tényként és szociális 
viszonylatban felismerték, a kórfolyamat csak a személy és a 
személyiség saját tartományában, az egyed viszonyítási 
rendszerében igazolható.
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Mi az alkoholbetegség?

„Alkoholproblémás az az ember, akinek 
az alkohollal ok-okozati összefüggésben 
szomatikus, pszichikus, egzisztenciális 
vagy familiáris gondjai keletkeztek. ”


(Jellinek/Levendel)                 
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Az alkohol feltételezett hatásai

•  Tünetek
–  Aktiváció,agitáltság
–  Eufória
–  Anxiolizis/ Ataxia
–  Szedáltság/ Amnézia
–  Hányinger
–  Megvonás

•  Transzmitter / Receptor
–  Noradrenalin/ Dopamin
–  Dopamin / Ópioid /HT2
–  GABA
–  GABA  /  NMDA-blokád
–  5HT-3 stimuláció
–  Ca2+-influx  (L-tipusú Ca2+- 

csatorna NMDA receptor)
–  Mg2+
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Az alkohol hatásai
> 0,3 első jelek eufória, nyugalom, gátlások oldódása, 

beszédkésztetés, kibővült éntudat, stb. 
0,8 – 1,2 ittasság helyzetértékelés, finommozgások, térlátás, 

egyensúlyérzés enyhe zavara 
1,2 – 1,6 enyhe koordinációs zavar, elkent beszéd, 

gátlástalanság, megnyúlt reakcióidő 
1,6 – 2,0 közepes fokozódó tünetek 

2,0 súlyos tompultság, depresszív hangulat, 
aluszékonyság 

2,0 – 3,0 tudatborulás  

3,0 –4,0 zavartság, 
stupor 

 

       4,0 <       kóma 
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alkohol-ekvivalencia

0,5 dl tömény vagy 2 dl bor vagy 5 dl sör
    
     0,2 ezrelék

 
lebontása: 1 óra
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biztonsági-határ

• 21 egység / hét (280 g)




• 14 egység / hét (168 g)

legalább kettő alkoholmentes nap / hét!
egy egység: 10 ml alkohol ~ 1 pohár sör ~ 1 dl bor ~ 3 cl tömény
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A gyógykezelés orvosi koncepciói
•  mintha “anyagcsere zavar” - diéta - nedves kultúra
•  mintha “malignus betegség” - korai felismerés és 

kezelésbevétel
•  mintha “egészségtelen életmód” - nem csak személyes 

következmények
•  mintha “TBC” - népbetegség - korai kezelésbevétel - 

szociális szempontok - kényszer kezelések
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A gyógyítás technikái 

 Absztinencia kialakítása és fenntartása - 
biológiai eszközökkel (szubsztitució - 
vágycsökkentés - kognitiv funkciók javítása - 
antidipsotrop szerek)

  nem biológiai eszközökkel (averzív - behavior - 
szociális tanulás - AA - AE)
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APA kezelési irányelvek, 1995 

 … alkoholfüggőségben szenvedő betegek 
gyógykezelésében gyakran csak a 
visszaesések gyakoriságának és 
súlyosságának az enyhítése lehet reális 
célkitűzés …


APA Practice Guidline for the treatment of patients with substance use disorders: 
alcohol, cocaine, opioids. 

[Am J Psychiatry 1995 Nov; 152 (11 Suppl) J-59] 
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Ártalomcsökkentés
Korai ártalomcsökkentés
Megakadályozni a KIPRÓBÁLÓ droghoz nyúlását és ha a 

droghasználat kifejezett veszélyekkel is jár együtt, 
akkor a prevenciós munka részeként a droghasználat 
aktuális ártalmait kell csökkenteni
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Ártalomcsökkentés	
Késõi ártalomcsökkentés
A gyógyulni nem akaró és nem tudó, ám mind a 

társadalmat, mind önmagát veszélyeztetõ krónikus 
drogossal való foglalkozás.
*csökkenteni a bünözést 
*csökkenteni a társadalom kiadásait 
*gyengíteni a kábítószer maffiát 
*a kliens termeljen  értéket 
*érezze jobban magát
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Paradigmaváltás a terápiában 

•  Ártalomcsökkentés (korai ill. késői)
•  Absztinencia fenntartás - relapszus prevenció 
•  megcsúszás 50%-os 3 hónap után  
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Befolyásolás

•  Disulfiram - etika! - jó az erősen motiváltaknál 
Goyer P., Major L. Hepatotoxicity in disulfiram treated patients. J.Stud.Alcohol. 1979. 

40:133-137.  
Johansen J., Mörland J Disulfiram implant. Alcoholism.1981 15:532-536.



•  lithium, carbamazepin - antikindling - fázis 
profilaxis 

Sulliven J, Sykora K, Schneiderman J, Naranjo C, Seller E., Assessment of alcohol 
withdrawal Br J Addict    1989. 84:1353-1357.  

 Sellers E, Naranjo C. New strategies for the treatment of alcohol withdrawal. 
Pscychopharmacological    Bull.1986 22:88-92.
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Befolyásolás II.

•  tiaprid - D2, D3 selektív antagonizmus             Scatton,B et al.: 
The preclinikal profile of tiapride. Eur.Psych. 2001.(suppl. 1)29-34.

•  antidepresszáns SSRI - chr.alc.-ben szerotonin deficit 
- MAO-A  is hat - tianeptin 

Meert T.F. Effects of various serotonergic agents on alcohol intake and alcohol preference  
Alcohol Alcohol (England) 1993. 28:157-170.
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Komorbiditás
•  Kedélybetegséggel

–  10-71% * 
•  Szorongásos  betegséggel

–  3-55%**
–  *Yates et al  1988
–  *Nakamura et al  1983
–  **Meyer 1989 
–  **Schuckit 1994 

•  Saját  adatainkból

–  kedélybetegséggel 
•  39 %

–  szorongásos betegséggel
•  27%
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a kezelés gazdaságos

•  ha a beteg részére is kevesebb költséggel jár
•  ha csökkenthetőek a család kiadásai
•  ha megtakarítással jár a társadalom számára is

–  funkcionális gyógyulás
–  esélyek a munkaerőpiacon
–  növekvő részesedés a társadalmi termelésben
–  csökkenő függés az intézményi ellátástól
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kezelési terv

•  pszichiátriai kezelés
•  stratégiás megközelítés

–  absztinencia érdekében
–  találkozások és következményeik csökkentése
–  comliance erősítés
–  relapszus-gyakoriság és súlyossági fok enyhítése
–  pszichoszociális funkcionálás javítása

•  komorbid állapotok ellátása
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Tűzoltás és vágycsökkentés
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Craving
•  Vágy

–  erősebb érzelem és cél
•  Szenvedély

–  intenzív érzelem és egyértelmű 
cél

•  Sóvárgás
–  ellenállhatatlan vágy, mely a 

fiziológiás módon elérhető 
intenzitást meghaladja
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				„sóvárgás-csökkentés”

•  javuló absztinencia-ráta
–  költségcsökkenés az akut kórházi ellátásban
–  csökkenő költségek az intézményi rehabilitációban
–  csökkenő termelési veszteségek

•  javuló compliance
–  olcsóbb utánkövetés

•  alkalmazható ópioid-függőknél
– megvonásos tünetegyüttes oki kezelése olcsóbb...

•  nem hepatotoxikus
–  kevesebb laborköltség
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                                                                                       Naltrexon 
 
                                                                                       megerősítő 
Alkohol          Endogén ópioid release            Reinforcment 
                                                        
 
 
 
 
Alkoholfogyasztáshoz      Kondicionált                    IVÁS 
kapcsolódó ingerek            sóvárgás ( NMDA / Dopamin ) 
                                                                    jutalmazó 
                                            Acamprosate 

Hatáshely 

Dopamin 
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Az alkohol lebontása

etanol acetaldehid ecetsav 

alkohol-
dehidrogenáz 

aldehid-
dehidrogenáz 
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															 Határértékek 

0,2 ezrelék


0,5 dl tömény 
vagy 2 dl bor 
vagy 5 dl sör


                lebontása: 1 óra



Kezelési algoritmusok.	
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nem 

IGEN 

OTTHONÁBA  BOCSÁTHATÓ 

KONZÍLIUM 
(traumatológiai 

neurológiai, stb.) 
SZAKELLÁTÁS 

belgyógyászati ambulancia 

veszélyeztető 
állapot? 

részeg vagy részegnek tűnő ember      (közterületen) 

mentőszolgálat 
orvosi ügyelet 
SŰRGŐSSÉGI 

ELLÁTÁS 
 OTTHONÁBA BOCSÁTHATÓ 

belgyógyászati  
szakvizsgálat 

intenzív ellátás? intenzív terápiás  
osztály 

középes fokú mérgezés? belgyógyászati osztály befejezett detoxikálás? 

szakellátást 
igényel-e? 

IGEN 

IGEN nem 

nem 

nem 

IGEN IGEN IGEN 

IGEN 

IGEN 

IGEN 

szövődmény? 
kísérő betegség? 

nem 

IGEN 

TOVÁBBI KIVIZSGÁLÁS 

nem 

befejezett ellátás? 

IGEN 

nem 

nem 

súlyos fokú mérgezés? 

enyhe fokú mérgezés? 

mentális és  
viselkedési zavar? 

PSZICHIÁTRIAI KONZÍLIUM 

IGEN 

nem 

befejezett ellátás? 

befejezett detoxikálás? 

nem 

nem 

nem 
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Ajánlás
•  1996. évi LXIII. Törvény az összes ágyszám 10-13%-ában 

határozta meg (elmerehabilitációval együtt). 8,1-10,6 (10e 
lakosra)

•  a WHO ajánlásoknak megfelelő 10 ágy/10 ezer lakos értéket. 
•  11/2002. (III. 26.) EüM rendelet a kapacitást oly módon 

szabályozta,  
–  gyermek- és ifjúságpszichiátriát a csecsemő- és gyermekgyógyászathoz, 
–  pszichiátriai rehabilitációt az orvosi rehabilitációhoz 

•  A pszichiátriánál így de jure csak a felnőtt pszichiátriai akut 
ellátás maradt, 10e lakosra 4,2 ágy (a kapacitások legalább 10%-a 
addiktológia). 
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Lehetőségek

•  AE
•  AA

•  Karitász
•  Kékkereszt

Hatékonyság - Kooperáció
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Koomorbiditás
•  Magasnak tekinthető a krónikus alkoholbeteg és 

pszichiátriai betegség élettartam prevalenciája (45%), 
•  De lényegesen nem csekélyebb a pszichiátriai 

betegségben szenvedők alkoholfüggőségének élettartam 
prevalenciája (30%). 

•  A pszichiátriai betegségeken belül jelentős a 
szorongásos és az affectív spectrumba tartozó 
betegségekkel való koomorbiditás. 
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Kezelési szakaszok
	Első és talán az egyik legfontosabb szakasz a motiváció 
ki-/felépítése. 
– első találkozáskor kezdődik. 
– első találkozás jelentősen kihathat a későbbi 

betegségkarrier kialakulása szempontjából. 
– a diagnózist felállítása, 
– megnyerni a beteg együttműködését és kialakítani a 

motivációt. 
– Nehezíti a feladatot a beteg bagatellizálása, az 

környezet és a társadalom hipokrit viselkedése. �
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Kezelési szakaszok

Második szakasz a detoxikálás, méregtelenítés 
szakasza. 

–  Ez a szakasz néhány naptól néhány hétig 
tarthat. 

– A körültekintő farmakoterápia a meghatározó 
ilyenkor (lásd korábban). 

– A beteg állapota, a szövődmények és társult 
betegségek határozzák meg a teendőket. 
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Kezelési szakaszok
•  A leszoktatás a harmadik periódus. 

–  Ebben a szakaszban, amely több hónapig is eltarthat, a cél az 
absztinencia kialakítása és fenntartás, 

–  A sóvárgás csökkentése a megcsúszások (visszaesések) 
megelőzése, a visszatérő megvonásos tünetek kivédése. 

–  Komplex kezelés részeként gyógyszeres és pszichoterápiás/
szocioterápiás módszerek együttes alkalmazásától várható 
eredmény. 
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Kezelési szakaszok
	Negyedik periódus az utógondozás. 

–  Ez sokszor évekig tartó egészségügyi és szociális feladat. 
Ebben a kliens optimális pszichoszociális helyzetének 
kialakítása, fenntartása fontos szempont. 

–  Az egészségügy szerepét itt már gyakran a civil segítők veszik 
át (AE; AA; Kékkereszt; Karitász. Stb.) Tapasztalat szerint a 
hatékony utógondozás nem lehet meg nélkülük 



Megelőzés és utógondozás.	
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Amiről beszélni szeretnék

Akut ellátás
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Delirium tremens-epidemiológia

Hazánkban 800 ezer – 1 millió 
alkoholbeteg


- 5-15%-ukban  delirium tremens (DT)
DT- ben 1-3 % halálozás
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	A delirium tremens kezelése:

Országonként

Osztályonként

Pszichiáterenként

 változó
150 féle gyógyszer ( Környey-Kassai 2002)
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Terápiás szempontok

•  Gyógykezelés fő 
szempontjai
–  pszichopatológiai tünetek 

kezelése
–  vegetatív tünetek 

befolyásolása
–  szomatikus és neurológiai 

szövődmények megelőzése 
ill. kezelése

•  Gyógyszerválasztás 
szempontjai
–  hasson a vegetatív 

tünetekre
–  szedatív hatás
–  antipszichotikus hatás
–  görcsküszöböt emelje
–  ne legyen addiktív
–  ne szomatikus mellékh.
–  Segítse a motivációt
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Amiről beszélni szeretnék

Kórház rehabilitáció

Akut ellátás
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Rehabilitáció osztályon

•  Lehetőségek korlátozottak
•  Motiváció felkeltése
•  Network aktiválása
•  Megküzdés erősítése (kognitív sémák) Odüsszeus 

szindroma; negatív Pigmalion
•  Realitás kontroll
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Amiről beszélni szeretnék 

Kórház rehabilitáció Dömös

Akut ellátás
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A Misszió környezete

•  1895-ban alakul a Kékkereszt Svájcban az 
alkoholizmus elleni küzdelemért, 
– 1948-ban feloszlatják, 
– 1993-ban újjáalakul

•  Felekezeti és egyéb megkülönböztetés nélkül önkéntes 
jelentkezéssel fogadtak rászorulókat
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MKKE Református Iszákosmentő 
Misszió

•  RIM  1981-ben alakult Siklós József lelkipásztor 
vezetésével
– 1953-ig Evangéliumi Iszákosmentő Szolgálat
– 5 -6 alk. évente 6 napos konferenciák

•  1984-től Balog Zoltán lelkész vezeti
– Bükkszentkereszt, Dömös 1989. 10 tábor évente, 2-3 

utógondozó, családi és ifjúsági hét
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A módszer

•  DÖMÖS I: „Gyógyító” hetek,  új betegek vagy 
megcsúszás esetén - egyéni és csop.th, 
nagycsoport, - evangelizáció

•  DÖMÖS II:  Hitmélyítő - pasztoralpszichológiai 
protokoll - tematikus csoportok - evangelizáció

•  DÖMOS III:  családi „prevenciós” hét - 
családminta - családtagokkal együtt. - 
milliőterápia



A	DROGRÓL	
II	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK	

–  kokain	
–  amfetaminok	
–  nikotin	

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK	
–  LSD	
–  szintetikus	amfetaminok	(MDA,	MDMA)	

•  KIR	DEPRESSZÍVUMAI	
–  alkohol	
–  opioidok	(BDZ-k,	barbiturátok)	

+	rendhagyó	drogok	(kenderfélék,	oldószerek,	stb)	
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Kokain 

 
A kokacserje, az Erythroxylon coca fő alkaloidja 

(Délamerika) 

Orvosi gyakorlat -  helyi érzéstelenítés   
(Európa, 19. sz.vége) 

Abuzus  
(Európa, 70-es évek) 
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Kokain 

 
jómódú rétegek 

nagyon erős lelki függőség 
a legerősebb megerősítő „reinforcer” 

 
súlyos magzatkárosító hatás 
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KOKAIN	

•  kokó,	koksz,	cake	
	 	szippantás	
	 	nyálkahártyára	
dörzsölés	

•  crack	(villámcsapás)	
	 	pipában	vagy	
cigarettával	
	 	kokainból	sütőporral	és	
vízzel	
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KOKAIN	
KIR	stimuláns	és	helyi	érzéstelenítő	
•  D	és	NA	receptorok		

–  eufória,	energia-	és	libidónövekedés,	csökkent	étvágy,	
fokozott	éberség,	önbizalomnövekedés	

–  nagyzolás,	impulzivitás,	túlzott	ingerelhetőség,	
hiperszexualitás	

–  pulzus,	RR	nő	
–  szorongás,	ingerlékenység	növekedés,	konfúzió,	
hallucinációk	

•  mérgezés	
–  izomrángás,	görcsök,	vérzés,	infarktus,	légzészavar	
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KOKAIN-FOGYASZTÁS	ESZKÖZEI	

83	



2017.03.31.	 SE	Egészségtudományi	kar	

KOKAIN	MEGVONÁS	

•  erős	sóvárgás	
•  alvászavar	
•  depresszió		
•  hiperfágia	
•  aluszékonyság	
•  örömképtelenség	
•  unalom	

viszonylag	jó	prognózis...	
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AMFETAMIN-KÉSZÍTMÉNYEK	

•  pszichostimuláns	
–  csökkenő	éhségérzet,	
alvásigény	

–  fokozódó	pszichikus	
teljesítmények	
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Amfetaminok 

kémiai szintézis  
orvosi indikációk  

(XX. század): 

elhízás, koncentráció-gyengeség,  
hangulatzavar 

 
rekreációs céllal:  

energetizáló, hangulat-emelő hatás 
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Hatás  
Kokain és az amfetamin-származékok  

pszichés aktivitás fokozódása, hangulat 
emelkedése 

éberség, energia fokozódása 
éhség és szomjúságérzés csökkenése 

önértékelés fokozódása, teljesítmény fokozódása 
gátlások oldódása,  sebezhetetlenség  és  hatalom 

érzése 
hallucinációk (látási, tapintási, hallási) 

gondolkodási zavarok, üldöztetéses téveseszmék 
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Túladagolás, toxikus tünetek 

az idegrendszer fokozott működése 
szapora pulzus, gyorsult légzés 

 emelkedett testhőmérséklet és vérnyomás. 
kokain túladagolásnál epilepsziás rohamok, 

légzésdepresszió, szívritmuszavarok,  
koronáriaartéria-görcsök, szívizominfarktus 

agyi infarktus, agyállomány-vérzés, 
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Cigibolt	régen	és	most	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK	

–  kokain	
–  amfetaminok	
–  nikotin	

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK	
–  LSD	
–  szintetikus	amfetaminok	(MDA,	MDMA)	

•  KIR	DEPRESSZÍVUMAI	
–  alkohol	
–  opioidok	(BDZ-k,	barbiturátok)	

+	rendhagyó	drogok	(kenderfélék,	oldószerek,	stb)	
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LSD	MEGJELENÉSI	FORMÁI	

•  trip,	trinyó,	lecsó,	acid	
•  szájon	át	vagy	i.v.	
•  széles	spektrumú	
kiszerelés	
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LSD 

Lizergsavas dietilamid 
 

Hoffmann állította elő 
Népszerűsége tetőpontját a XX. Század 60-as  

éveiben érte el  
Az egyik legnépszerűbb disco-drog az Extasy 

és  
az amfetaminok mellett 
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Hatás 
utazás „trip” 

 

•  vizuális illúziók, hallucinációk 
•  egyéb különös észlelések 

•  megváltozik a tér és időélmény 
•  megváltozik a távolság és a mélység érzete 

•  a tárgyak nagyobbnak, vagy kisebbnek tűnnek 
•  elmosódnak az „én-határok” 

•  egységérzés alakul ki a kozmosszal, vagy az emberiséggel 
•  tévely észlelések 

•  természetfeletti képességek érzése 
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Kellemetlen hatások 
 

Bad trip”:  
 fenyegető jellegű illúziók, kóros vonatkoztatások 

 súlyos szorongás - pánikállapot  
 

„Flashback”:  
 drogmentes állapotban hasonló észrevevési zavar 

lép fel mint eredetileg a hallucinogén-hatás alatt 
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Hallucinogének 
kémiailag heterogén csoport  

természetes növényi anyagok: 
 meszkalin, peyotl kaktusz 

 pszilocibin psilocybe gombafajok 
félszintetikus drog  

(LSD – anyarozs alkaloidáiból szintetizálják) 
szintetikus készítmények (MDA, MDMA) 

 
gyógyászat anyarozs - a szülések utáni méhvérzések  

megállítására  
Ergotamin: első anyarozs alkaloid (1918)  
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Dependencia, tolerancia 

 
A tolerancia 3-4 napi használat alatt kialakul, 

az abbahagyást követően 4-7 nap alatt  
múlik el. 

Klinikailag jelentős megvonási szindróma  
nincs.  
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LSD-BÉLYEGEK	
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LSD	HATÁSA	

•  hallucinogén	(30-40	percen	belül)	
•  percepció	fokozódása	

–  látási,	hallási,	tapintási	
–  változó	térérzékelés	

•  tájékozottság	zavara	
–  időben,	térben	

•  „flashback”	
•  fokozott	érzelmi	átélés	
•  pszichikus	függés!	
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ECSTASY	TABLETTÁK	
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„AMFETAMIN”-HATÁS	

•  10-30	percen	belül	
•  elmúlik	a	fáradtság,	az	éhségérzet	
•  fokozódó	teljesítmények	

–  testi,	szellemi	

•  javuló	közérzet,	önbizalom	növekedés	
•  P-RR-légzésszám	nő	
•  fokozott	vegetatív	izgalmi	tünetek	
•  felhevülés	
•  szédülés,	álmatlanság,	tág	pupillák	
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EXTÁZIS	HATÁSA	

•  Bevezető	fázis:	
–  kb.	fél	órányi	tájékozatlanság	

•  Eufória	fázisa:	
–  „rush”	1-4	órán	keresztül,	+	izomrángás,	rágáskényszer,	
fogcsikorgatás,	zsibbadásérzés	

•  „Boldog	szociabilitás”	fázisa	
–  30-60	perc	
–  csökkent	veszélyérzet,	nem	érzékeli	a	túlmelegedést,	
kiszáradáshoz	vezet,	keringés	összeomlásával,	szívhalálhoz...	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK	

–  kokain	
–  amfetaminok	
–  nikotin	

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK	
–  LSD	
–  szintetikus	amfetaminok	(MDA,	MDMA)	

•  KIR	DEPRESSZÍVUMAI	
–  alkohol	
–  opioidok	(BDZ-k,	barbiturátok)	

+	rendhagyó	drogok	(kenderfélék,	oldószerek,	stb)	
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az	alkohol	lebontása	

etanol	 acetaldehid	 ecetsav	

alkohol-
dehidrogenáz	

aldehid-
dehidrogenáz	
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alkohol-ekvivalencia	

0,5	dl	tömény	vagy	2	dl	bor	vagy	5	dl	sör	
		 		
		 	 																					 	0,2	ezrelék	

	
lebontása:		1	óra	
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biztonsági-határ	

•  férfiak	
•  21	egység	/	hét	

•  nők	
•  14	egység	/	hét	

	legalább	kettő	alkoholmentes	nap	/	hét!	
	egy	egység:	10	ml	alkohol	~	1	pohár	sör	~	1	dl	bor	~	3	cl	tömény	
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az	alkohol	hatásai	

> 0,3 első jelek eufória, nyugalom, gátlások oldódása, 
beszédkésztetés, kibővült éntudat, stb. 

0,8 – 1,2 ittasság helyzetértékelés, finommozgások, térlátás, 
egyensúlyérzés enyhe zavara 

1,2 – 1,6 enyhe koordinációs zavar, elkent beszéd, 
gátlástalanság, megnyúlt reakcióidő 

1,6 – 2,0 közepes fokozódó tünetek 

2,0 súlyos tompultság, depresszív hangulat, 
aluszékonyság 

2,0 – 3,0 tudatborulás  

3,0 –4,0 zavartság, 
stupor 

 

       4,0 <       kóma 
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alkoholos	kórképek	

•  heveny	alkoholmérgezés	
•  patológiás	részegség	
•  alkoholmegvonás	
•  delírium	tremens	
•  alkoholos	személyiségzavarok	
•  alkoholos	pszichózisok	(paranoid	zavarok)	
•  kognitív	zavarok	
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alkoholbetegség		
és	következményei	

•  dependencia	vagy	abúzus	
•  kölcsönhatások	

–  genetikai,	családi,	biológiai,	pszichoszociális,	társadalmi-
gazdasági,	kulturális,	nemi,	viselkedési	

•  következmények	
–  halál,	sérülés,	baleset,	öngyilkosság,	komorbiditás,	
megbetegedések,	szociális	problémák	

•  költségek	
–  közvetlen,	közvetett,	társult	
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APA	kezelési	irányelvek,	1995	

…	alkoholfüggőségben	szenvedő	betegek	
gyógykezelésében	gyakran	csak	a	visszaesések	
gyakoriságának	és	súlyosságának	az	enyhítése	
lehet	reális	célkitűzés	…	

	
	APA	Practice	Guidline	for	the	treatment	of	patients	with	substance	use	disorders:	alcohol,	
cocaine,	opioids.		

	[Am	J	Psychiatry	1995	Nov;	152	(11	Suppl)	J-59]	
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