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Eszterházy Károly Egyetem 

-

-

venció még mindig inkább a drogok fajtáira, fogyasztásuk következményeire 

-

-

részben biológia, tanító, óvodapedagógia szakos hallgatók töltötték ki. Ennek 

-

van a drogprevencióval foglalkozó szakemberek véleményével, mely szerint a 

Európa

Európában a kábítószer-lefoglalások alapján a leggyakrabban használt drog a 

marihuána és származékai, arányait tekintve a lefoglalások összes mennyisé-
1

-

szág kivételével az összes ország részt vett a kutatásban, vagyis vannak olyan 

1 
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2 Az utolsó 5 évben a kannabisz-származékok fogyasztása emelke-

dett, míg a klasszikus drogok fogyasztása visszaesést mutat.

Magyarország

Egy 2015-ös ESPAD felmérés alapján a leggyakrabban használt kábítószer 

-

1. ábra. Szerenkénti életprevalencia-értékek a 16 éves diákok körében 

2015-ben (forrás: Elekes, 2016).

alapján hazánkban is többféle prevenciót azonosíthatunk be a célcsoporttól, a 

populációt, az összes hazai lakost, de lehet behatároltabb is, például a középis-

kolások vagy csak néhány középiskola diákjait veszi csak célba. Az általános 

-

tott populációnak szól. A célzott prevenció esetében a populációból egy meg-

határozott szempont alapján veszélyeztetettnek nyilvánított egyéneket válasz-

2 
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tanak ki, és a programot úgy alakítják, hogy az ennek a célcsoportnak legyen 

hasznos. A javallott prevenció olyan személyeknek szól, akik ugyan még nem 
3 -

a drogokkal kapcsolatos ismeretek átadására helyezi a hangsúlyt. A programok 

fejlesztésére. Sajnos csak a programok kis része mutat alternatívákat a drog-

prevenciós szakemberek nagy részének véleménye az, hogy a közoktatási in-

sok iskolába be sem jutnak a szakemberek, sokszor a programok sem a megfe-

-

-

-

státusz felmérése után a legális és illegális drogfogyasztási szokásokra irányul-

-

-

-

PAD-Report-WEB.pdf]. Arra a kérdésre, hogy az elmúlt 30 napban hányszor 

3 
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számát Magyarországon.4 -

-

-

A

többször csinálni.

Amikor egy tevékenységet muszáj állandóan csinálnunk, akkor is ha ez aka-

jelent számunkra.

-

hatását. Ez azt jelenti, hogy még ebben a populációban, amely tájékozottabb a 

-

moly egészségkárosító hatása van. 

droghasználókkal való érintkezést, a kábítószer-használók jelentik az egyik le-

4 
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nagy része elutasító a drogfogyasztókkal szemben, ugyanakkor sokan nem tud-

-

anyagok között

-

volt a megítélése a kávénak, energiaitaloknak, varázsgombának, mesterséges 

ugyanennyien a „nem tudom” választ jelölték meg. Ezek a válaszok szorosan 
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-

-

-

A

D

-

-

delkezett pontos ismeretekkel. A média kannabisszal kapcsolatos híreit való-

-

szerint a kannabisz alkalmas skizofrénia kezelésére, holott a skizofréniával 

-

-

-
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hatása ugyanolyan, vagyis annak ellenére, hogy a prevenciós programok nagy 

része leginkább drogismeretet ad, a drogfajtákról alkotott tudásuk is nagyon 

-

szerepéhez nem fér kétség.5 Ugyanezen csoport nagy része azért próbálta ki a 

ezt a módszert választják ellazulásra.

-

csolatos ismeretek átadása, egészségfejlesztéssel kapcsolatos tudás fejlesztése, 

önismereti, visszautasítási technikák, életvezetési készségek és egyéb szociá-

lis készségek fejlesztése, alternatívák ismertetése. A programok nagy részénél 

-

nek meg, ott nagy hányaduk a droggal kapcsolatos ismeretek átadását célozza 

között felsorolják a forráshiányt, az iskolák alacsony prevenciós aktivitását 

-

-

-

-

6  Egy 

-

kutatás keretében 7 európai ország 170 iskolájában 7079 tanulót vontak be a 

prevalenciaadatok ismertetését, a diákok intraperszonális és interperszonális, 

5 
6 
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-

-

csökkent azon tanulók száma, akik az elmúlt 30 napban alkoholt fogyasztottak 

-

hiányos, nem helytálló annak ellenére, hogy a prevenciós programok nagy része 

-

gal kapcsolatos ismereteit. A prevenciós programoknál nagyobb hatékonyságú, 

-

sával kapcsolatos készségeket, a szociális és személyes kompetenciákat, és al-

ternatívákat ajánlanak a drogfogyasztás helyett. Ezeket a programokat minden 

megítélése. Kapocs, 8

-

Addictive Behaviors

a pszichotikus állapotok kialakulásában Psychiatria Hungarica, 22 2. sz. 

Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb 

drogfogyasztási szokásokról – 2015, Magyarországi eredmények, Budapesti 

Corvinus Egyetem, Budapest.

-

use. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2. CD003020 
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-

Preventive Medicine, 46.

Faggiano, F Vigna-Taglianti, F Bohrn, K Cuomo, L

Panella, M Scatigna, M Siliquini, R Varona, L van 

der Kreeft, P Vassara, M EU-Dap Study 

-

-

rolled trial. Drug and Alcohol Dependence, 108 . 

-

Acta Psychiatrica Scandinavica, 

105

Socio.hu

Addiktológia, 5.

The British Journal 

of Psychiatry, 168.

programs after adjustment for errors in the unit of analysis. Health Education 
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Social Science & Medicine, 72. htt-

-
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Similarly to other European countries, the use of illegal drugs, smoking, and 

consuming alcohol are spreading in Hungary. Unfortunately, the prevention 

programs -

-

ion programs is not satisfying.


