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Alternatív
módszerek

Drogmegelőzés külföldön
A pszichoaktív drogok ellenőrzése az illető anyag jogi státusától

szerek): 
elie

Az engedélyezett drogok esetében a szabályozás az eladási feltételek felügyeleté
vel, addikciót vagy tudatállapot-változást eredményező gyógyszerek esetében pedig 
az orvosok által felírt receptek állandó ellenőrzésével történik. Emiatt engedélyezett 
drogok esetében nagy szerepet játszik a fogyasztók egészségvédelme úgy, hogy a dro
gokat az erre specializálódott hatóságok mind minőségileg, mind mennyiségileg be
vizsgálják, ellenőrzik és monitorozzák. Ezenkívül legális szerek esetében a fogyasz
tást a jog eszközeivel sokkal hatékonyabban és áttekinthetőbben lehet szabályozni.

Tiltott szereknél azonban teljesen más a helyzet. E szerek használatát büntető sza
bályok tiltják, amelyek egyformán vonatkoznak a használatra, a birtoklásra és a ter
jesztésre. E törvények következtében tehát e szereknek nincsenek minőségellenőrzött, 
legális előállítói és beszerzési forrásai, ennek következtében nem megoldott az enge
délyezett szerekkel szemben a fogyasztók egészségvédelme.

A tiltott és engedélyezett drogok szabályozása tehát eltérő, érthetően az ellenőrző 
szervek is eltérőek. Legális szerek esetében az ellenőrzők például orvosok, tudósok, az 
egészségügyi adminisztratív személyzet, míg az illegális kábítószerek esetében a rend
őrség, a büntetés-végrehajtás, a bíróság, a vámosok stb. Az illegális szerek szoros jo 
gi ellenőrzése miatt előfordulhat, hogy egy állam túlzott mértékben előtérbe helyezi 
ezeket a módszereket, azaz a kábítószerpolitika túlságosan függ a törvénytől, és hát
térbe szorulnak a szociális kontroll alternatív formái, melyek a drogfogyasztás káros 
hatásainak csökkentését tekintve néha hatékonyabbak és/vagy olcsóbbak, mint a csu
pasz jogi fegyverek. A törvény a kábítószerek kontrolljának erőteljes, de ugyanakkor 
néha hatástalan eszköze.

E cikk főképpen olyan alternatív lehetőségeket mutat be, melyek a törvényeken túl 
segítik mind a legális, mind pedig az illegális drogok kontrollját, egészségre káros fo
gyasztásuk megelőzését.
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Legális drogok
A legális drogok két szempontból nagyon lényegesek. Egyrészt nagy mennyiségű és gya

kori fogyasztásuk a fogyasztó egészségét károsítja, személyiségét torzítja. A társadalmilag ká
ros következmények akár törvénysértést is magukban foglalhatnak, például ittasan elkövetett 
bűncselekmények. Másrészt azonban a legális drogok úgynevezett „gateway”, azaz kapuef
fektussal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a legális szerek alkalmi vagy rendszeres fogyasz
tói nagyobb valószínűséggel válnak illegális szerek alkalmi vagy rendszeres fogyasztóivá, 
esetleg rabjaivá. Emiatt a legális szerek mint az illegális drogok kapui, nem elhanyagolható 
problémát jelentenek, kontrolijuk tehát épp e vetületűk miatt szükségszerű.

Közegészségügyi szakértők szerint a dohányzás főleg fiatalok körében teijedt el, mivel 
egyrészt az első cigaretta elszívása szinte kizárólag 18 év alatt történik, másrészt a dohányzó 
tinédzserek szinte mindegyike nikotinfüggő, harmadrészt a dohányzás általában pszichoszo- 
ciális rizikófaktorokkal kapcsolható össze, ráadásul a cigarettareklámok szinte kizárólag a fi
atalokat célozzák meg. A cigarettafogyasztók ezenkívül magasabb arányban fogyasztanak al
koholt. Kimutatták azt is, hogy a később illegális szereket fogyasztó fiatalok többségének kö
rében a cigaretta a legelső drog, illetve a cigarettafogyasztók szignifikánsan magasabb arány
ban használnak tiltott szereket. Ennek következtében a tizenévesekre irányuló cigarettaellen
es kampányok hosszú távon az illegális drogok megelőzését is szolgálják.

Az alkoholfogyasztás visszaszorításában a tizenévesek körében nagy szerepet játszik az al
koholra kiszabott adó mértékének növelése. Kimutatható, hogy az adó növelésével körükben 
az alkoholfogyasztás lényegesen csökken. Ez tanulmányi eredményeiket is befolyásolja, hi
szen így nőnek továbbtanulási esélyeik, ennek köszönhetően munka- és pénzkereseti lehető
ségeik. Az alkoholra kirótt adó emelése közvetve tehát megelőzi az olyan jellegű bűnözést, 
mely a létfenntartáshoz szükséges javak beszerzésére irányul.

A gyógyszerekkel történő visszaélésnek egyik megelőzési módja a narkotikus szerek or
vosok által felírt adagjának ellenőrzése. A gyógyszerekkel kábítószerezők egy csoportját 
„drogkereső egyéneknek” nevezik (drug seeking individual, DSI), mivel több orvos megkere
sésével egyszerre nagy mennyiségű narkotikus szert íratnak fel maguknak. Egy másik csoport
juk az orvosoktól lopott receptek hamisításával igyekszik beszerezni a gyógyszereket. Mivel 
nagyon sokféle narkotikus szer van gyógyszerforgalomban, ezen egyének azonosítása akadá
lyokba ütközik. Másrészt az ily módon féllegálisan és nagy mennyiségben vásárolt gyógysze
rek illegális forgalomba kerülnek, aminek már büntetőjogi következményei vannak, mind a 
„betegre”, mind az orvosra nézve. A drogfogyasztás ezen módjának megelőzése egyrészt az 
orvosok éberségén, másrészt egy jól ellenőrzött gyógyszertári számítógéprendszeren múlik, 
amely felismeri egyrészt a hamis recepteket, másrészt a narkotikus gyógyszerek túlságosan 
gyakori vásárlását.

A gyógyszerekkel történő visszaélés egyik érdekes csoportja, illetve célcsoportja az idős 
hölgyek köre. Esetükben a lakosság többi rétegéhez viszonyítva meglepően magas a nyugta
tok, altatók, fájdalomcsillapítók, azaz a legális kábítószerek fogyasztása. Ennek oka egyrészt 
az, hogy idős hölgyeknek nagyobb valószínűséggel ír fel az orvos ilyen jellegű gyógyszert, 
másrészt pedig a fiatal kábítószer-fogyasztó nők magasabb korba jutva mint legális kábítósze



MEGELŐZÉS

reket fogyasztó idős hölgyek jelennek meg. Körükben a gyógyszerfogyasztás alkoholfogyasz
tással is párosulhat, ettől a probléma még bonyolultabbá válik.

Illegális drogok
Az illegális drogok törvényi megítélése három alapvető kategóriába sorolható: a teljes til

tás, a relatív tiltás és a pragmatikus módszer kategóriába. A teljes tiltás irányvonala főleg az 
ázsiai országokban figyelhető meg, ahol a kábítószerek birtoklása akár halálbüntetést is von
hat maga után, s a „kezelés” tulajdonképpen munkatáborba való internálást jelent. A relatív til
tás a kábítószer-fogyasztást egészségügyi szempontból közelíti meg, állami kényszert alkala- 
maz a fogyasztók erőszakos gyógykezelésével. A pragmatikus módszer, igaz, elítéli a kábító
szer-problémát és a bűnözés kategóriába sorolja, bár Hollandiában például a marihuána legá
lisan fogyasztható és vásárolható, azonban az ilyen irányvonalat követő országokban a kábí
tószer-élvezők gyógykezelését alternatív módszerek alkalmazásával végzik, önkéntes alapon.

Hollandia esete az úgynevezett normalizációs törekvések közé tartozik. A normalizációs 
törekvések célja, hogy az állam a kábítószerek legális kereskedelmével az illegális pénzáram
lást kiiktassa, valamint a fogyasztók egészségét védje a drogok minőségének szigorú ellenőr
zésével. Az effajta irányvonal helyessége vitatott, mivel Hollandiában a normalizációs politi
ka bevezetését követően megnőtt a kábítószer-élvezők aránya, illetve a kábítószer-élvezők 
szeihasználatának gyakorisága. Ezzel ellentétben azonban a kábítószerrel kapcsolatos bűnö
zések száma csökkent. Az intravénás drogokkal szembeni normalizációs politika valószínű
leg a HIV-fertőzöttek arányszámának csökkenését vonná maga után.

A nyugati országokban a tiltott szerek kialakult fogyasztása esetében, mint már említettük, 
kétféle megelőzési mód lehetséges. Egyrészt a direkt, szigorú jogi és büntető kontroll, más
részt az indirekt, alternatív, főleg a kábítószerbetegek gyógyítására törekvő másodlagos meg
előzés. Emellett nem szabad elfeledkezni az elsődleges megelőzésről, azaz a tiltott szereket 
nem fogyasztók körében végzett felvilágosításról sem.

A direkt, közvetlen eszközök a birtoklásért és a terjesztésért történő letartóztatás és a kábí
tószerek elkobzása, az indirekt, közvetlen eszközök pedig pl. a gyógyszertárakban vagy moz
gó alkalmatosságokban tűk és fecskendők eladása, vásárlása, valamint a kábítószer-fogyasz
tást okozó kulturális és szociális faktorok elemzésén és kutatásán alapuló különböző pszicho
lógiai jellegű programok.

A jogi kontroll első célja a kereslet csökkentése és megelőzése. Ennek keretében intézmé
nyes rendszer vizsgálja a kábítószer-problémakör változását és irányait. A második cél a kíná
lat ellenőrzése, melynek módszerei a termőterületek ellenőrzése, a tiltott növények ültetvénye
inek felszámolása, a szintetikus drogok előállításához szükséges vegyi anyagok illegális pia
cának ellenőrzése. A harmadik cél az illegális kereskedelem megszüntetése, melynek eszkö
zei a nyomozás, a kiadatás, a vagyonbefagyasztás, a vagyonelkobzás. Mindezekhez a nemzet
közi rendőri szervek együttműködése elengedhetetlen.

Az áltematív módszer, azaz a megelőzés lényege a kábítószer-fogyasztó kezelése és reha
bilitációja. Fontos eszköze e módszereknek a programok népszerűsítése, tökéletesítése, az e 
területen dolgozó szakemberek képzése.
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Az Egyesült Államok, ahol a kábítószer-probléma talán a világon a legsúlyosabb, jól bizo
nyítja a közvetett és közvetlen módszerek hatékonyságát. Az utcai letartóztatások, az ellátási 
láncok nyomozása, a tiltott növényeket termő földek megsemmisítése és a csempészet vissza
szorítása nagy hangsúlyt kapott a rendőrség eszközei között. Ennek következtében valóban 
sok mindenkit sikerült letartóztatni és sok mindent sikerült elkobozni, azonban semmi bizo
nyíték nincs arra vonatkozóan, hogy ezen rendőrségi erőfeszítések valóban csökkentették vol
na a kábítószerek teijesztését és fogyasztását. Emiatt a társadalom egyre nagyobb hangsúlyt 
fektet az alternatív módszerekre.

Az egyik ilyen alternatív módszer a tűosztás vagy tűcsere. Ennek, igaz, vannak ellenzői, 
akik szerint a tűkhöz és fecskendőkhöz való korlátlan hozzáférés éppen megnöveli az intravé
nás kábítószeresek arányát, valamint a kábítószert már használók körében megnöveli a befecs
kendezés gyakoriságát. Több kutatás is vizsgálta az efféle aggályokat, és egyértelműen kide
rült, hogy a tűcsereprogramoknak semmiféle ilyen hatásuk nincs. A tűcsereprogram résztve
vői között alacsonyabb arányban fordulnak elő büntetett előéletűek, illetve olyan személyek, 
akik közös tűket és fecskendőket használnak, illetve galerikban fogyasztanak kábítószert. Nem 
tudni azonban, hogy ez ok-e vagy következmény.

Bizonyos országokban, illetve az US A bizonyos államaiban törvények szabályozzák a tű
csere, illetve tűosztás lehetőségeit. E törvények szerint csak orvosi receptre lehet tűket és fecs
kendőket kapni a gyógyszertárakban. Kimutatható, hogy azokban az államokban, ahol a tör
vények következtében nincs lehetőség tűcsereprogramra, magasabb a HIV-fertőzöttek arány
száma, mint az engedékenyebb törvényekkel rendelkező államokban.

Eprogramokjelentősége nem közvetlenül adrogmegelőzésben,hanemaHIV-fertőzés ter
jedésének megelőzésében rejlik. Közvetve azonban hatással lehet a kábítószer-használat 
visszaszorítására, mivel a tűcsereprogram keretében AIDS-felvilágosításban és HIV-antitest 
vizsgálatban résztvevők körében egyértelműen csökkent a kábítószer-használat gyakorisága.
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Sokan jelentkeztek közülük leszoktató programokra. A leszoktató programok az úgynevezett 
medikalizációs törekvések közé tartoznak. A kormány olyan rendszert épít ki, amelynek segít
ségével a kábítószer-élvezőket a közegészségügy hatókörébe vonja, ellenőrzése alá veszi az 
addiktív anyagok terjesztését, árát, tisztaságát és hozzáférhetőségét. Ennek nemcsak köz
egészségügyi vonatkozásai vannak, hanem büntetőjogiak is, mivel a tiltott drogkereskede
lembe folyó pénzösszegeket negatív módon befolyásolja.

A medikalizációs törekvések egyik legjobban elteijedt formája a különböző methadon- 
programok gyakorlata. A methadon olyan szintetikus ópiát, mely szájon keresztül adagolha
tó, így az intravénás kábítószer-élvezet negatív egészségügyi következményei -  pl. hepatitisz 
vagy HIV-fertőzés -  kiiktatódnak. Igaz, a methadonnal szemben is függőség alakul ki, s a le
szokás sokkal tovább tart, mint a heroin esetében, azonban az elvonási tünetek jóval enyhéb
bek.

A methadon-programok eredményei közé tartozik nemcsak az, hogy a résztvevőknél 
csökken a tiltott ópiátok használatának gyakorisága, hanem megfigyelhető a -  tiltott szerek be
szerzésével szoros kapcsolatban álló -  bűnözés mértékének csökkenése, a HIV-fertőzéssel 
kapcsolatos rizikós magatartásformák javulása, a várható élettartam növekedése és a szociális 
rehabilitáció kedvezőbbé válása. J

Bizonyos amerikai államokban a költségek csökkentése érdekében az ingyenes methadon- 
programban résztvevőket átküldték fizető programra. Ennek eredményeképpen az önköltsé
ges programban részt venni nem tudók körében magasabb bűnözési arány és a tiltott szerek na
gyobb mértékű használata volt megfigyelhető. A fizető program eredményeképpen befolyó 
összeget a büntetés-végrehajtási intézmények megnövekedett létszáma azonnal fel is emész
tette.

Az orvostudomány napjainkban újabb leszoktató szer kutatásán fáradozik: a buprenorfin 
kipróbálásának lehetünk tanúi. A buprenorfin szedése mellett a tiltott szerek használatának ará
nya sokkal alacsonyabb volt, mint a methadonkúra esetében. Ezenkívül a methadonnal kezei
tekhez képest kevesebben estek vissza intravénás kábítószerfüggő betegségükbe.

Ausztráliában viszont heroinnal történő leszoktatási kúrával kísérleteznek, meglehetősen 
kecsegtető eredményekkel.

A gyógyszeres leszoktató módszerek elengedhetetlen részét képezi az oktatás. Ennek so
rán tényszerűen közük a kábítószerfüggő beteggel a kábítószer-használat különböző aspektu
sait, fény- és árnyoldalait. Fontos módszer ezenkívül még a pszichológiai tanács-adás, példá
ul a motivációs tanácsadás, ami a klasszikus felvilágosítással szemben kiemeli és megerősíti 
azt az okot, motivációt, ami a függőségtől való megszabadulás legvonzóbb következménye, 
valamint azokat a negatív jelenségeket, amelyek a függőség megmaradásával járnak. Egy má
sik módszer a magatartásterápia, amelynek keretében az orvos vagy ápoló szorgalmazza az ön
kontroll fejlesztését, a beteg családjával történő kapcsolatfelvételt.

A pszichikai ráhatás részekéntléteznek olyan videokazetták, melyek a leszoktató program
ban résztvevőkben „tartják a lelket”, azaz olyan eseteket, szereplőket mutatnak be, akiknek si
került leszokniuk, s ezáltal szebb és jobb életet alakítottak ki maguknak és családjuknak.

Gyarmathy Anna


