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JAVASLATA
AZ ÚJ NEMZETI DROGSTRATÉGIÁT ELŐKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT RÉSZÉRE

Alapvetően fontos, hogy a készülő stratégia a segítés elve mentén készüljön, és ne a
rendészeti szabályozáson legyen a hangsúly. Alapvető fontosságú, hogy ne ideológiai, hanem
tudományos alapokra épüljön az anyag. Ez látszólag evidens, de valójában egy olyan,
érzelmileg, indulatilag fűtött területen, mint, amilyen a droghasználat kérdése, könnyen
előkerülnek elvi szempontok, s a nemzetközi tapasztalat, hogy jó szabályozás és sikeres
drogpolitika csak ott alakult ki, ahol racionális alapokon össze tudtak fogni az érintett felek.
Problémafelvetés
A pszichoaktív szerfogyasztás megítélése nagymértékben összefügg az adott társadalmi,
gazdasági, kulturális sajátosságokkal, ezért a kérdéskör akkor és annyiban tekinthető
egészségügyi problémának, amennyiben a szerfogyasztás érzelmi, illetve teljesítménybeli
csökkent funkcionálási szintet, problémát, nehézséget okoz a fogyasztó és/vagy környezete
számára. Szociokulturálisan, életkorát, tüneteit, állapotát tekintve igen heterogén
betegcsoporttal találkozik a klinikus.
A klinikai probléma klinikai körülmények között való feltárása rávilágít olyan egyéb,
társadalmi problémák hátterére is, melyek ismerete nélkülözhetetlen a prevenció területén.
Célcsoport a pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarokban
szenvedők (BNO X. F10-F19). Állapotukat és a szükséges beavatkozási szintet tekintve
három csoportba sorolhatóak a klienseink:
1. A személyek szerfogyasztási szokásai nem/alig lépik túl a társadalmilag elfogadható
mértékű, jellegű fogyasztást – problémáikat tanácsadás (konzultáció) szintjén lehet kezelni.
2. A személyek panasza és állapota már tünetben nyilvánul meg és ambuláns/járóbeteg
kezelést kíván.
3. A személyek állapota intézeti/fekvőbeteg ellátást igényel.
A klinikai szakpszichológus mindhárom szinten folytat diagnosztikai és terápiás
intervenciókat. Teamben dolgozik az orvossal, más pszichológussal, gyógypedagógussal,
addiktológiai konzultánssal, szociális munkással, szakápolóval, asszisztenssel, családterapeutával, jogásszal, és más segítő foglalkozású szakemberrel. 2001-től a klinikai
szakpszichológus képzettségre klinikai addiktológiai szakpszichológiai szakvizsga építhető.
Az eltelt 10 év alatt közel 25 fő klinikai addiktológiai szakpszichológus végzett a ráépített
szakirányú szakképzésben. Valamennyien magas színvonalon végzik addiktológiai
tevékenységüket, többen különböző felsőoktatási intézményben oktatnak addiktológiai
tárgyakat. Vannak. akik nemzetközileg elismert kutatók lettek közülük a kábítószer használat,
különböző szegmenseinek vizsgálata által. Az elmúlt évben végzett évfolyam 80%-a
Büntetés-végrehajtási Intézményben dolgozik, és munkájához nélkülözhetetlennek érzi az
addiktológiai képzettséget. Ezekben az intézményekben rendkívül fontos a jól képzett
szakember, nemcsak az akut esetek ellátása érdekében, hanem a „kényszerű absztinencia”
időszakában folytatandó prevenciós munka miatt is.
A klinikum területén dolgozó klinikai addiktológiai szakpszichológusok között gyakorlatilag
nincs gyermek- és ifjúság szakos végzettségű szakember, aki addiktológiai szakvizsgát tett
volna. Pedig igény lenne rá, de sajnos kevesen tudnának további forrásokat felkutatni saját
képzésük finanszírozására.

Javaslat
1) A korábbi drogstratégiák tervei között az addiktológus szakemberek felsőoktatásban
történő képzésének finanszírozása is szerepelt, de sajnos eddig nem valósult meg. A
pszichológusok kétlépcsős képzésében az MA szint már sokak számára önköltséges, akárcsak
az azt követő 4 éves szakpszichológus képzés. Nem várható el, hogy a közszolgálat érdekében
saját költségére képződjön a klinikai szakpszichológus a ráépített klinikai addiktológiai
szakpszichológus képzésben. Javasoljuk tehát olyan pályázati rendszer kiépítését, ami nem
csak az alacsonyküszöbű szolgálatok szakembereinek képzését támogatja, hanem a magasan
képzett és így magas színvonalon teljesítő szakemberek képzését is pályázati úton lehetővé
teszi.
2) Javasoljuk gyermek. és ifjúsági szakirányú addiktológiai konzultáns képzés indítását
3) javasoljuk bizonyítékokon alapuló módszerek alkalmazását (közösségi alapú intervenciók,
kognitív viselkedésterápia, interperszonális terápia)
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