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SANANIM Drogszolgálat
Cseh Köztársaság
- 1990-ben alakult, napjainkban az egyik legnagyobb, komplex
szolgáltatásokat nyújtó szervezet az alkoholon kívüli
szenvedélybetegségek terén
– 9 fő projekt és néhány kiegészítő program
– több mint 140 alkalmazott
- kb. 250 kliens a nappali ellátásban naponta
– több mint 50 kliens a bentlakásos programokban naponta
– több mint 200 gyerek és édesanyjuk kezelése
– 1,700.000 tű cseréje évente
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UPSZ A KEMÉNY SZERHASZNÁLÓK KÖZÖTT A
CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN
Prágában az intravénás szerhasználók között helyi trend
a katinonok injektálása. Ez egy marginális csoport, elég
kicsi és csökkenőben van; ők a katinonokat fecskendővel
használják rendszeresen.
A katinonok beceneve funky. Összetételük változó:
MDPBP, MαPPP, alpha-PVP, Clefedron, C17H25NO.
Egy másik új trend az ópiát gyógyszerek intravénás
használata, pl. a fentanyl tapaszok.
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Az UPSZ használat jelenlegi trendje és alakulása
a kemény szerhasználók között
Az új pszichoaktív szerek előfordulásának növekedése a Cseh
Köztársaságban összefügg az on-line áruházak megnyitásával
(2009) és különösen a tényleges üzletek létrejöttével (2010/2011
fordulója).
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Milyen tényezők befolyásolják az
UPSZ választást?
• Az új pszichoaktív szerek választásában a fő tényező az
elsődleges kábítószer – metamfetamin – PERVITIN –
elérhetőségében és minőségében történt változások.
• Másik tényező ezeknek a szereknek az ára és a célcsoport
bevételeinek csökkenése.

• Erős kábító hatás.
• A központok elégtelen kapacitása az ópiát függőségek
szubsztitúciós kezelésére és a meth. szubsztitúciós
kezelésének hiánya.
• Az ópiát függőség szubsztitúciós kezelésének gyakorlata.
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Milyen tényezők befolyásolják az
UPSZ választást?
• Úgy tűnik, hogy a fogyasztók számára ezen szerek jogi
státusza önmagában nem elég fontos indok a szerek
használatára. A szereket az illegális drogokhoz hasonlóan
titkos találkozókon árulják.
• Ugyanakkor ezekkel az anyagokkal való legális kereskedés
ösztönző lehet, mivel az
• alpha-PVP betiltásra került
2015/10. hónapban
•those who trade with these substances.
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Hogyan számolnak be a kemény szerhasználók az
UPSZ pozitív hatásairól?
- A katinonok rövidebb hatásideje. Abba lehet
hagyni és lefeküdni. A metamfetamin
használatánál gyakori, hogy a fogyasztók
éjszakákon át nem alszanak.

- Az adaghoz történő könnyebb hozzájutás az
alacsonyabb ár miatt.
- Az ópiát függőség helyettesítő kezelésében
nincs büntető megszakítás (ha pl. a beteg
methadone vagy Subutex kezelésen vesz részt és
a metamfetamin helyett katinonokat használ, a
vizeletvizsgálat nem mutatja ki a katinonokat.
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Hogyan számolnak be a kemény szerhasználók a
katinonok negatív hatásairól:
• Kimerültség veszélye (akár összeeséshez is vezethet) .
• Bőrproblémák.
• Fáradtság.

• Több beadás és a vénák gyorsabb elhasználódása .
• Pszichózis, integritás szétesése.
• Bánat, hangulatingadozás.
• Többiektől való elszigeteltség, magány.
• Elvonási tünetek rossz hangulattal.

• Értelmi hanyatlás.
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A (nem halálos) túladagolás veszélye – katinonok
• Túladagolás vagy rossz utazási élmény veszélye a katinonok
első használatakor.
• Összeesés veszélye intenzív használat esetén az intravénás
fogyasztóknál, az alacsony ár és a további adagok hatásának
következtében.mine the efficacy

Intervenciós terv – Szükségletek
- Kemény szerhasználók (PUDH) új pszichoaktív szereket
használnak (főleg katinonokat és ópiát gyógyszereket), és
egészségügyi és mentális problémáik vannak
- A szakemberek nehezen tudják elérni az UPSZ használókat
és kommunikálni velük, valamint az ártalomcsökkentő
szolgáltatások kevéssé képesek reagálni az UPSZ-re
- A korai jelzőrendszer korlátai és nem megfelelő működése
a Cseh Köztársaságban
- Fontos szereplők (pl. rendőrség, helyi politikusok) nem
támogatják a helyettesítő kezelést. Kevés információjuk
van az ún. „balloneffektus” veszélyéről.
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Mit próbálunk tenni?
- Közvetlen kommunikáció szerhasználókkal az UPSZ veszélyeiről.
- A megkereső vagy kapcsolattartó munkások számára képzések
szervezése
- Sorstársak által vezetett tevékenységek az UPSZ áruló helyeken
- A Cseh Köztársaságban jelenleg meglévő Korai Jelzőrendszer
problémáinak és korlátainak felismerése, leírása és definiálása
a Nemzeti Fókuszponttal való találkozókon és nyomásgyakorláson
keresztül
- A rendőrség és helyi politikusok
véleményének megváltoztatása,
hogy támogassák a helyettesítő
kezelést
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Intervencióink értékelése
• A kemény szerhasználók felvilágosítása az új
szintetikus szerekről.
• A katinonok iránti negatív hozzáállás erősítése.
• Növeltük a téma iránti tudatosságot az alacsony
küszöbű szolgálatoknál.
• Megbeszélések megkezdése a „ballonhatásról“
• Még nem találtunk rendszerszintű javulást a Korai
Jelzőrendszer működésében.
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Thank you for your attention!
Aleš Herzog, SANANIM
herzog@sananim.cz
www.sananim.cz
www.edekontaminace.cz

Czech Republic
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