ALAPELVEK, ALAPÉRTÉKEK
 Egyenlő hangsúlyt, azonos prioritást kapjon:
 Prevenció – elérési
 Kezelés – ellátás – rehabilitáció
 Ártalomcsökkentés
 Egységes intézményrendszer legyen
 Közösségi szintű – humán ökológiai megközelítés
 Evidence Based

-

tényeken alapuló stratégia

Nemzetközi jó gyakorlat figyelembe vételével


Politikai- és vallás-semlegességen, az általános emberi jogokon alapuljon



A DS illeszkedjen a Bűnmegelőzési- és egyéb ADDIKCIÓK Nemzeti- és
Európai Uniós stratégiájához



Empowerment – Residiance / Megoldásközpontú megközelítés



Gyakorlati MEGVALÓSÍTHATÓSÁG



Komplex módon kezelni az addikciós problémákhoz vezető folyamatot
 Drogok együtt



Közegészségügyi prioritás



Fogyasztás büntetés mentessége



2009-es Alapelvek (NDS !!)



Testi-lelki egészség



Pénz hozzárendelés



Környezet kompetencia fejlesztése



MULTIDISZCIPLINALITÁS



Nem csak szakmai szervezetek által használható



Nagyobb tér – finanszírozás – befektetési lehetőség
 →
Egy személybe / -re - környezetére
 →
Eredményesség szempont



Ha átfogó a Stratégia – akkor jelenjen meg a kidolgozásban is
 Átfogó
- Mentálhigiénés
- Legyenek speciális részek / alkohol, viselkedési függ.



Szemléletformálás →



Minden egyes személy individuumként - a Rendszerben
 Ne a Rendszerhez alkalmazkodjon, legyen mérve a személy

képzések



Önsegítés elfogadtatása -

Társadalmi előny

Betegségszemlélet



Magyar Társadalomhoz való igazítása az Alapelveknek



Mértékletesség, Prevenció, Ártalomcsökkentés



A szermentesség illúzió



Az egészség nem statikus / dinamikus felfogás



Kereslet – kínálat: ma értelmezhetetlen



Megnyitás elmélete – SAKK analog.



Kereslet / Kínálatcsökkentés



Keresztényi élet



Egészség / Műveltség



Életcél



Produktív élet



Életmód



Szociális készségek



Mértékletesség



Kreatív élet



Család



Boldogság



Rendszerszemlélet



Szabálykövetés



Felelősség magunkért / másokért



Törvények, szabályozók felülvizsgálata, aktualizálása



Rendszerszintű, multidiszciplináris megközelítés



„használható” Drogstratégia (praxis orientált)



Prevenciós (elsődleges, másodlagos) hangsúlyú



Retributív (büntetés centrikus) szemlélet és gyakorlat helyett
Resztoratív szemlélet és gyakorlat →



Közösségépítő eljárások, módszerek és programok a megelőzésben

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, UTAK


Képzés – Szemléletformálás
 Iskolapszichológus
 NEVTAN
 Szociális munka
o Gyakorlatorientáció
o Szakmaközi megbeszélés
o Tapasztalatcsere



Reálisabb társadalmi kommunikáció
o Civilek – Szakmai – Kormányzati intézmények
 Kommunikációja
 Együttműködései
 Szakmai kompetenciák ismerete



KEF kapacitás növelés / hatékonyság
 Önkormányzati csapda
o FKEF ? – jobb név → látszat / politika



Fiatalkorúak egészségügyi és szociális ellátása
 Addiktológia, pszichiátria
o Törvényi szabályok összehangolása



Minden szolgáltatásnak legyen létjogosultsága egy szinten – egy körben /
stigmatizációk nélkül



RENDSZERSZEMLÉLET
o Integráció – Reintegráció
 Védett szállás
 Védett munkahely
 Képessé tétel
o Hozzátartozók komplex rehabilitációja
o Közvetlen szakmai szereplők (pl. védőnők, stb…) szakemberré tétele
→ ne fedeznie kelljen a klienst „hozzátartozóként”



ESETMEGBESZÉLÉS, SZUPERVÍZIÓ !!!!



OKTATÁS – NEVELÉS
o Családi nevelés
o Iskolai nevelés
o Iskolapszichológus
o Iskolai védőnő
o Ifjúságvédelmi felelős
o Pedagógusok és védőnők képzésébe az alapvető addikciókat
belevenni



EGÉSZSÉGÜGY
o Ambuláns ellátás
o Gondozói ellátás
o Intézményi ellátás



SZOCIÁLIS MUNKA
o Önkormányzati ellátás
o Civil ellátás



Keresletcsökkentés – BTK – Kínálatcsökkentés



Az alacsonyküszöbű ellátástól a rendszerből való kibocsátásig a kezelés
EGYMÁSRA ÉPÍTÉSE



KLIENS CSOPORTOK – ellátó rendszer
o Életkor szerint:
 Magzati
 Gyermek
 Serdülő
 Iskolaköteles életkor!
 Idős
o Társbetegségek
 Fertőző / HIV, Hepatitis
 Pszichiátriai (Sch –paranoid, PMD, AOHD)
 Személyiség zavar
 Belgyógyászati
o Társadalmi csoportok
 Fogyatékkal élők
 Roma, kínai, stb…
 Deviáns csoportok
 Destruktív csoportok
 Prostituáltak „szexipari dolgozók”



ELLÁTÓ RENDSZER
o Személyi feltételei
o Képzés finanszírozása
o AKKREDITÁCIÓ, KOMPETENCIÁK finanszírozása

A.

B.



Addiktológiai konzultáns
 Oktatásban
 Egészségügyben
o Ápoló, védőnő, orvos, háziorvos
 Szociális szférában
o Szociális munkás

C.


FOLYAMATOS MONITOROZÁS
o Ellátórendszer megfelelése az új kihívásoknak
 Új drogok, új addikciók

o Kliensek társadalmi összetétele:
 Életkor, betegségek szerint

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK, HANGSÚLYOK
1. Szemlélet formálás / képzések
o Rendszerszemlélet / család, munkahely
o Egységes addiktológiai szemlélet
 Elérés → Ellátás
2. Gyermek – serdülő addiktológia
 Fiatalok számára vonzó programok
 Védett munkahelyek / szállások
FINANSZÍROZÁSA
3. Marginális csoportok
 Nemzeti kisebbség / roma
4. Arrest referral
o Letartóztatottak továbbirányítási rendszere
5. Biztonságos szórakozóhelyek
o Finanszírozása pl. adócsökkentéssel



Kezelési lehetőségek – az összes érintett korosztály, csoport illetve egyén
számára



Kevert kórképekben szenvedők szakmai ellátása megoldatlan



Elterelés hatékonnyá tétele – legyen a közegészségügy része



Minőség



Szakmai kompetencia



ELLÁTÁS – KEZELÉS
RENDSZERFEJLESZTÉS









Szakember (meglévők beemelése)
Strukturális
Kooperáció
o Intézmény
o Szakember
NAT-ba (problémákkal való foglalkozás)
Továbbképzés – kompetencia fejlesztés
Normatíva
Közvélemény tájékoztatása (média)
Önsegítés képessége

TEMATIKAI HANGSÚLYOK - SZERKEZET


ÁRTALOMCSÖKKENTÉS
o
o
o
o

Prevenció
Gyógyítás
Rehabilitáció
(Re)Szocializáció



DS – Addiktológiai Stratégia?







Helyzetértékelés
Célok megfogalmazása
Alapértékek definíciója
Szakmai / Társadalmi együttműködés ↔ Konszenzus
Addiktológiai rendszer felépítése
o Intézményi struktúra
o Intervenciók
o Helyszín – színterek
o Célcsoport
o Szolgáltatási rendszer



Prevenciós szemlélet
o Kezelés – ellátás – rehabilitáció
o Ártalomcsökkentés
o Elérési programok



Finanszírozás területén általános



Jogszabály –
o Magyarországi harmonizáció
o Jogi környezet
o EU-s jogharmonizáció



Feladatok:
o Definíciója
o Kompetencia határok
o Szektorok:
 Oktatás
 Egészségügy
 Szociális
 Rendvédelmi szervek



FINANSZÍROZÁS
o Közigazgatási struktúra
o Feladat + pénz elosztás



„NE HASZNÁLJÁTOK A DROGFOGYASZTÓKKAL SZEMBEN A BÜNTETÉS
SZIGORÁT”



STRUKTÚRA
o Megelőzés (mentálhigiéné)
 Család (rajta kívülállók)
 Munkahely
o Ellátás – kezelés
Egészségügy
Szociális szféra
o Ártalomcsökkentés
o Kínálatcsökkentés
o Kutatás, monitorozás
o Intézményesülés
o Források:
 Eszköz
 Humán
 Pénz



Háttér feltételek
o Törvényi háttér
o Intézményi, személyi, financiális feltételek
o Egységes fogalmi rendszer: fogalmak pontosítása, standardok
o Tágabb kontextus (szenvedélybetegségek)



Háromszintű prevenciós modell gyakorlati szintű megfogalmazása az
alapértékeknek megfelelően



Rendszerszintű, interdiszciplináris megközelítés



Resztoratív megközelítés



Színterek EGYENLŐ HANGSÚLY
o Prevenció → ártalomcsökkentés → szubsztitúciós profil / ISKOLA
 Alacsonyküszöb
o Teamek – különböző terekről
o Komplexitás / pl. iskolai szociális munka
o (Gyermekvédelmi törvénnyel összhangban)
o Képzések, koordináció → cél: DECENTRALIZÁLÁS



Virtuális terek



TERÁPIÁS KÖZÖSSÉGEK (komplexitás) / KÖZÖSSÉGI TERÁPIA



o → HELYI vonzó közösségek
KEF → helyi Önkormányzatok



Alap –
o Érzékenyítés a téma fogadására → nemcsak a konkrétan érintettek
o Iskolákban / Munkahelyeken:





 NEM ELRETTENTÉS
 TABU MENTESSÉG
Szakmaiság legyen a központban – NE „PR”-anyag legyen
Legyen kezdeményező – a magyar realitásokra
Ne másoljon más stratégiát
ROMAHANGSÚLY – szubkultúra érzékenyítés

