Kedves Kolléga!

Örömmel tudatjuk, hogy az EMMI Kábítószerügyi Koordinációért felelős szervezeti egysége
támogatásban részesítette a Magyar Addiktológiai Társaságot, a Magyar Drogprevenciós és
Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségét, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségét,
valamint az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesületét. A támogatás jóvoltából lehetőségünk
nyílik arra, hogy egy két napos szakmai konferenciát rendezzünk, amelynek témája egyfelől
az új pszichoaktív szerek (UPSZ) okozta kihívások, másfelől pedig az ellátási spektrum egyes
elemei közötti átjárhatóság, együttműködés kérdésével foglalkozik.
A konferencia címe: ÚJ SZEREK - ÚJ(KLIENS) UTAK?
Időpontja: 2014. március 27-28.
Helyszín: Budapest, Benczúr Hotel
A támogatásnak köszönhetően lehetőségünk nyílik arra, hogy 60 fő vidékről érkező kolléga
számára (többségében kétágyas elhelyezés formájában) szállást is, és összességében 120 fő
részvételét és ellátását (ebéd, kávészünetek) biztosítsuk.
Arra kérjük a kollégákat, hogy az alábbi linken található jelentkezési lap valamennyi
kérdésére válaszolva jelezzék a konferencián való részvételi szándékukat 2014. március 5ig. A konferencia szervezői március 10-ig visszajelzéssel fognak élni a jelentkezés
elfogadásáról. Nagy öröm számunkra a támogatás ténye, ugyanakkor ez az összeg is csak
korlátozott számú résztvevő teljes körű vendégül látását teszi lehetővé. Amennyiben az
érdeklődők száma túlmegy a támogatás által lehetséges kereten, a 4 ernyőszervezet
vezetősége közös döntést fog hozni annak érdekében, hogy a regionális és az intézményi
profil szerinti lefedettség minél inkább biztosított legyen.
Akinek a jelentkezését már nem tudjuk elfogadni támogatott formában, annak is lehetősége
van a konferencián részt venni önköltséges módon. Napijegy (ami tartalmazza a
kávészüneteket és az ebédet is): 7.000,- Ft. A szállásról mindenki maga gondoskodik.
A konferencia az alábbi témaköröket tervezi áttekinteni plenáris ülések és párhuzamos
szekciók formájában:
Március 27 – első nap
Plenáris ülés: Az UPSZ elterjedtségével, a piac sajátosságaival kapcsolatos
nemzetközi és hazai tapasztalatok
Nemzetközi kontextus, trendek és elemzésük – angol nyelvű előadás, tolmácsolással
A hazai kontextus a reguláris adatgyűjtés fényében
Hazai tendenciák - a Magyarországon lefoglalt anyagok vizsgálata miről tájékoztat?
A rendőrségi tapasztalatok az UPSZ használókkal kapcsolatban
A halálozási adatokban miként jelennek meg az UPSZ-ek
Plenáris ülés: Klinikai tapasztalatok és a szerhasználók körében szerzett kutatási
tapasztalatok az UPSZ-szel összefüggésben
A toxikológiai osztályok tapasztalatai: trendek és kliensek
Az UPSZ használók demográfiai és pszichológiai sajátossága

Miért olyan népszerűek az UPSZ-ek – kvalitatív vizsgálatok tapasztalatai
Párhuzamos szekciók
Az ellátórendszert érintő kihívások – probléma kataszter/jó gyakorlatok
A prevenciós programokat érintő kihívások – probléma kataszter/jó gyakorlatok
Március 28 – második nap
Plenáris ülés: Szabályozási környezet itthon és Európában
Az Uniós szabályozás, alapelvek és a megvalósítást segítő intézmények
Kockázatbecslés Magyarországon: elvárások és megvalósulás
Érvek és ellenérvek a nemzetközi diszkusszióban:
Plenáris ülés: Kliens útja az ellátórendszerben
Átjárások/rések az ellátórendszer különböző elemei között - angol nyelvű előadás,
tolmácsolással
Plenáris ülés folytatása: A kliens útja a hazai ellátórendszerben az UPSZ-ek
megjelenésével
Felkért előadók 25-30 perces előadásai
Nyitott fórum

A konferencia jelentkezési lapja az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/1hQ_Aljjlavl_cftl2wKnmA32ovg4MiyPyZEauQifmNQ/viewform

Kérjük a jelentkezési határidők betartását.

A közeli találkozás reményében, üdvözlettel:

Magyar Addiktológiai Társaság,
Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége,
Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége,
Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete

A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja

