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Felmerült konkrét javaslatok:
 Bevezetés legyen kevésbé részletes, a célok megfogalmazása legyen konkrétabb.
 Legyen nagyobb hangsúly a felnőtt korosztályon
 A 7. oldalon érdemes megfontolni az Eurobarometer szerhasználattal kapcsolatos
legújabb jelentését.
 A 8. oldalon a kezelés indokául szolgáló szerhasználat: az ábra tartalma.
 Fontos a Stratégia monitorozásának bevétele az anyagba, valamint az egyes célokhoz
indikátorok rendelése.
 Az ártalomcsökkentés, mint kifejezés határozottabban jelenjen meg, valamint utaljon a
szöveg arra is, hogy ez egy komplex szolgáltatás, a „…tüneti ellensúlyozását tűzi ki
célul” helyett.
 Legyen előzménye a családra és közösségre támaszkodásnak.
 A hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek megszüntetése..
 Az OEP jelenleg csak orvosi órákat számol el, biztonságosabb és kiszámíthatóbb, a
szorosabban nem medikális személyzetre is kiterjedő finanszírozás kidolgozása
szükséges.
 Védőnők – akikkel minden ember gyerekként vagy szülőként találkozik - nagyobb
hangsúlya. Biztosítsák számukra az addiktológiai képzést, és a részvételt az
együttműködésben.
 A szöveg határozottabban jelenítse meg, hogy az addiktológiai ellátás team-munka.
 Foglalkozzon a Stratégia a területen dolgozók lelki egészségével, a kiégésmegelőzéssel.
 Az egyes fejezetek között nincs meg az összhang, jobban össze kell dolgozni.
 Az eltereléshez kapcsolódó észrevétel, hogy a drogkarrierben a visszaesés
mindennapos jelenség, így szabályozás megváltoztatásakor ezt is figyelembe kell
venni.
 Hangsúlyozódjon a gyermek- és fiatalkorúak ellátásának, a kapacitások
konkretizálásának fontossága, illetve legyenek számukra – jelenleg hiányzó – speciális
ellátó helyek.
 Ha a fogyasztót mindenképpen büntetni kell, hozzanak létre esetlegesen „félzárt”
intézményeket, ahová bírósági határozattal is be lehet kerülni.










Jelenleg a kezelésbe kerülésnek kicsi az esélye, sokan maradnak ellátatlanok,
foglalkozzon ennek lehetőségeivel és a vonatkozó jogszabályokkal a Stratégia.
Jelenjen meg a szövegben az ellátási lánc, konkretizálódjanak az ezzel kapcsolatos
célok.
A kliensek valós szükségletei szerint strukturálódó ellátási elemeknek kellene
megjelenni a szövegben.
A 14. oldalon az internet hatásaival kapcsolatos szövegrész negatív hangvételű, és ez
beszűkítheti az online tanácsadások lehetőségeit.
A 26. oldalon a zenés-táncos szórakozóhelyek résznél a prevenciós és
ártalomcsökkentő programok szerepét kellene hangsúlyozni.
A Kábítószer Információs Központ rész fejtse ki részletesebben a helyi
tevékenységeket.
Átgondolandó a designer drogok kommunikációja, mivel ezek nagyrészt legális
szerek.
Több említés kellene az iskolákon kívüli prevenciós tevékenységekről is.

