A hazai szenvedélybeteg-ellátás krízise
és a kitörés lehetőségei
I.

Az Országos Addiktológiai Intézet tevékenységei és a bezárás
miatti veszteségek

Az Országos Addiktológiai Intézet az Egészségügyi Minisztérium háttérintézménye,
amely az országos szintű egészségpolitikai tervezési és értékelési-monitorozási, továbbá
szakmai-módszertani fejlesztő feladatokon túl közvetlenül betegellátó tevékenységet is
végez. Járóbeteg-ellátó feladatait addiktológiai gondozók működtetésével valósítja meg,
ezek az ún. TÁMASZ-gondozók hálózatába tartoznak. Az elmúlt években az OAI
szervezeti elhelyezése, működési körülményei többször változtak, jelen pozíciójába 2003tól került, amikortól az akkor még működő és fejlesztési prioritásként kezelt Országos
Gyógyintézeti Központ részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű intézményeként
tevékenykedik.
Az elmúlt 3-4 évben több olyan fejlesztési feladat valósult meg, amely hozzájárult
a hazai, a szenvedélybetegségek megelőzését célzó politikák megvalósulásához.
Az Országos Addiktológia Intézet – eredeti, megalapításakori tevékenységi
körének megfelelően – a lakosság egészségét szolgáló, koherens szenvedélybetegségmegelőzési és –kezelési politikák létrehozásában, értékelésében gondolkodik és
tevékenykedik. Alapvető szakmai megközelítése megfelel az Egészségügyi Világszervezet
által alkalmazott megközelítéseknek, melyben a korszerű népegészségügyi,
egészségfejlesztési szemlélet alapján az egészségpolitika, az egészségügyi ellátás
fejlesztése és szervezése, a megelőzés és korai kezelésbevétel és a társadalmi környezet
egészség-központú befolyásolásának igénye nem válik el élesen egymástól, hanem
egymást kiegészítve és támogatva igyekszik hozzájárulni a szenvedélybetegségek okozta
károk megelőzéséhez vagy csökkentéséhez.
Ennek megfelelően az OAI legutóbbi időszakának szakmai feladatai közül – a
teljesség igénye nélkül, többek között – kiemelést érdemel az Alkohol-politika és –
stratégia összeállítása, amelyet 2006-ban az akkor még működő Népegészségügyi
Tárcaközi Bizottság tárgyalt, tárcaközi egyeztetés után pedig elfogadott és
megvalósításra javasolt.
További fontos módszertani projekt az ellátás-fejlesztési pályázat, amelyet
2006-ban kezdett el megvalósítani az Intézet, az ország 9 pontján. Ennek elsődleges
célja a területen tevékenykedő addiktológiai járóbeteg-ellátók együttműködésének
fejlesztése az egészségügyi alapellátással, a területen tevékenykedő szociális és
gyermekvédelmi intézményrendszerrel és helyi döntéshozókkal annak érdekében, hogy a
problémás ivók és alkohol-betegek ellátásba kerülésének esélyét növelje, illetve az
ellátásba kerülők gondozásának hatékonyságát növelje, továbbá az alkohol-probléma
által sújtott családtagok, a „passzív ivók” testi és lelki egészségkárosodását megelőzze
vagy csökkentse.
További
kiemelt
feladat
a
kábítószer-fogyasztás
miatti
kezelésekkel
kapcsolatos adatgyűjtési rendszer kialakítása és működtetése, beleértve ebbe a
közelmúltban létrehozott, uniós standardok szerinti ún. kezelési igény-indikátor
adatgyűjtést, amely a kezelésbe kerülő csoportokról gyűjt szocio-demográfiai adatokat.
A konkrét betegellátási tevékenységben a leginkább hátrányos helyzetű vagy
sajátos kezelési szükségletű csoportok kezelése is az Intézet gondozóinak tevékenységi
körébe tartozik, pl. a kábítószer-fogyasztó, gyermeket váró fiatal nők kezelése,
együttműködve ezzel foglalkozó civil szervezetekkel vagy az alkohol-betegek önsegítő
csoportjainak támogatása.

Az OAI több, az alkohol- és drog-politikával kapcsolatos kiadványt is
megjelentetett az elmúlt években Ilyen pl. a Népegészségügyi Alkohol-politika, a
Kannabisz-fogyasztás egészségi ártalmai, amelyek ilyen témakörben elsőként jelentek
meg Magyarországon.
További fontos szakmai fejlesztési tevékenység a szakmai irányelvek,
protokollok kidolgozása, amelynek keretében most először jelent meg 2008-ban az
opiát-függőség, a kannabisz-függőség és az amfetamin-függőség szakmai protokollja,
továbbá megújításra került a metadon-kezelés szakmai protokollja.
Az OAI bezárásával nem látjuk megnyugtatónak a megkezdett szakma-politikai
feladatok folytatásának esélyeit, nem látjuk biztosítottnak azt, hogy a szenvedély- és
különösen az alkohol-probléma egészségközpontú kezelése kellő súllyal jelenhetne meg a
magyar államigazgatásban. A beteg-ellátási tevékenység tekintetében éppen azok a
sajátos ellátási szükségletű csoportok kezelése szenvedhet kárt, amelyek nem vagy csak
nehezen jutnak el az addiktológiai ellátásba.
További súlyos problémának látjuk azt, hogy az OAI beteg-ellátó tevékenységének
elsősorban finanszírozási jellegű problémái tulajdonképpen csak jelzői a hazai
szenvedélybeteg-ellátás nehéz helyzetének. Az OAI 2007-ben készített ezirányú
jelentésében is jeleztük az Egészségügyi Minisztérium számára, hogy a jelenlegi
finanszírozási feltételek között az alkohol- és más szenvedélybetegek járóbetegellátásban történő gondozása jelentős arányban ellehetetlenülhet.
II.
A magyarországi alkohol-politika előtt álló kihívások
A fent vázolt magyarországi helyzethez képest az Európai Unió tagállamaiban a
korábbiakhoz képest új lendületet nyert az alkohol-probléma csökkentéséért,
visszaszorításáért folytatott munka.
2006 végén jelent meg az EU-nak „A tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk
csökkentésében támogató uniós stratégiája”. Az azonnali cselekvés területéül a Bizottság
az alábbi öt kiemelt témakört jelölte ki, melyek valamennyi tagállamban előfordulnak
és melyek esetében – a nemzeti politikák és a nemzeti intézkedések koordinálásának
kiegészítéseként – a közösségi fellépés hozzáadott értéket képvisel:
 A fiatalok, a gyermekek és a magzat védelme;
 Az alkohol okozta közúti balesetekből eredő károk és halálesetek számának
csökkentése;
 Az alkohollal kapcsolatos károk megelőzése a felnőttek körében és a munkahelyre
gyakorolt kedvezőtlen hatás csökkentése;
 Tájékoztatás, oktatás és figyelemfelkeltés a káros és súlyos alkoholfogyasztás
hatását, valamint a megfelelő alkoholfogyasztási szokásokat illetően;
 EU-szinten a közös tudásalap kifejlesztése és fenntartása.
A fenti területek közül legalább négy (fiatalok, gyermekek és a magzat védelme, a
kezelés, munkahelyi programok, korai kezelésbevétel, a tájékoztatás, oktatás,
figyelemfelkeltés és a közös tudásalap) szükségessé teszi egy „OAI-típusú” intézet
hatékony működését. Mindemellett a korábban említett hazai alkohol-politika és –
stratégia megvalósítása is igényel kellő reprezentációt, legvalószínűbben egy jól működő
egészségügyi tárca háttérintézményeként.
Meglátásunk szerint Magyarország, mint az alkohol-probléma által az Unión belül
különösen sújtott ország, olyan helyzetben van, ami nem tűri tovább az alkoholprobléma kezelésének további halogatását. A harmadik leggyakoribb halálok az alkoholfogyasztás (évi kb. 8.000 halott), az alkohol-fogyasztásból eredő egyéni és társadalmi
károk aránytalanul nagyobb mértékben sújtják a társadalmilag hátrányos helyzetű
csoportokat és a kiszolgáltatottakat (szegényeket, gyermekeket és nőket), továbbá az
alkohol-probléma a társadalmi felemelkedés jelentős gátló tényezője is az ország számos
területén és társadalmi csoportjában.
Az átfogó alkohol-politika megvalósítása mellett a jelenlegi finanszírozási
helyzetből adódó sürgős feladat a szenvedélybetegeket ellátó rendszer létének
fenntartása, a járóbeteg-ellátás megóvása a további leépüléstől. Ez a finanszírozási

technikák átgondolását, az OEP-kassza ezen ellátásokra eső részének tudatos, tervezett,
a korai kezelésbe vételt, az alkohol-betegek és családtagjaik aktív gondozását, a
problémás ivók megkeresését és kezelésbe vonását célzó átalakítását vonja maga után.
III.

A hazai drog-politika betegellátást érintő kérdései

A hazai drog-politika, a Nemzeti Drogstratégia megvalósítása is szükségessé teszi
az ellátás, korai kezelésbe-vétel, kezeléssel kapcsolatos adatgyűjtések átgondolt
fejlesztését. Az EU 2005-2012 időszakra vonatkozó drogstratégiája a keresletcsökkentés
területén az alábbi prioritásokat határozza meg:
 „A
megelőzési
programokhoz
való
hozzájutásnak
és
a
programok
hatékonyságának javítása (a kezdeti hatástól a hosszú távú fenntarthatóságig),
valamint a pszichoaktív anyagok használata és az azokkal kapcsolatos
következmények kockázatainak fokozott tudatosítása. E célból a megelőző
intézkedéseknek ki kell terjedniük a korai kockázati tényezőkre, a felderítésre, a
célzott megelőzésre és a családi/közösségi alapú megelőzésre;
 A korai intervenciós programok (intézkedések) elérhetőségének javítása,
különösen a pszichoaktív anyagokat kísérleti jelleggel használó fiatalok számára.
 A célzott és szakosított kezelési programok elérhetőségének javítása,
beleértve az egységes pszichoszociális és gyógyszeres gondozást. A kezelési
programok hatékonyságát folyamatosan értékelni kell. A pszichoaktív anyagok
használatából eredő egészségügyi problémák kezelésének az egészségpolitika
szerves részévé kell válnia.
 A HIV/AIDS, hepatitisz, egyéb fertőzések és betegségek, valamint a
kábítószerekkel kapcsolatos egészségügyi és társadalmi károk megelőzésével és
kezelésével foglalkozó szolgáltatások elérhetőségének javítása.”
Ismét csak jelezni szükséges, hogy mindezen feladatok – amelyek nem a teljes
tevékenységi kört, hanem az aktuális időszak prioritásait mutatják be – szintén
feltételezik egy olyan, az egészség-politikával, drogpolitikával, és az egészségügyi
ellátórendszerrel egyaránt kapcsolatban lévő koordinatív, szakmai fejlesztő intézmény
létét, amely képes ezeknek a feladatoknak a megvalósításában aktív szerepet vállalni.
Ebben az értelemben látott neki az OAI a szakmai protokollok tudományos igényű
megfogalmazásának és ennek az érdekében fejlesztette a kezelésekkel kapcsolatos
adatgyűjtési rendszerét is, továbbá valósított meg képzéseket.
IV.

Lehetőségek a jelenlegi helyzet kezelésére és a fejlesztés céljai és
lehetőségei

A jelenlegi helyzet – ami az Országos Addiktológiai Intézetet illeti – egyre
nehezebben kezelhető. Az Intézet az anyagi ellehetetlenülés állapotában van, a beteggondozásért kapott finanszírozás nem fedezi az ellátás fenntartásának alapszintű
költségeit sem, a különböző modell-számítások szerint szinte esély sincs arra, hogy egy
ilyen típusú járó-beteg ellátási tevékenység jelen feltételek mellett fenntartható legyen.
Nyilván nem független ettől az a tény, hogy az ország számos pontjáról kapunk hírt az
addiktológiai gondozók, kisebb drogambulanciák fenntartási nehézségeiről. A
szektorszintű feladatok megvalósítására kapott költségvetési támogatás évek óta
zsugorodik, jelen helyzetet az is rontja, hogy a költségvetési előirányzat a 2008. évi
költségvetésben az OTH-nál jelent meg, míg az OAI május 1-ig az – egyébként
megszüntetés alatt álló – OGYK-hoz tartozik. Jelenleg még a legalapvetőbb működési
költségek sem biztosítottak.
A szektorszintű problémák is érdemi és időbeni beavatkozást igényelnek.
Rendezni kell a szenvedélybeteg-ellátás helyzetét, felül kell vizsgálni a jelenlegi
finanszírozási technikákat és kereteket (fix-díj és teljesítmény-finanszírozás viszonya és
problémája). A népegészségügyi célok megvalósításának szolgálatába kell állítani a
meglévő kapacitásokat és az ehhez szükséges finanszírozási technikákat ki kell dolgozni,
a kódrevízió során figyelembe kell venni a nemzeti népegészségügyi célokat.
A meglévő területi aránytalanságokat tervezett fejlesztési programokkal ki kell
egyenlíteni, új, hatékony technikákat alkalmazó, szakmai és teljesítmény-indikátorok

alapján értékelt és monitorozott, a helyi közösségekbe beágyazott ellátók
létrehozásával, a meglévők ilyen irányú fejlesztésével. A szenvedélybeteg-ellátást az
adott területen élők szükségleteihez, annak feltárásához igazodva kell végezni, a
szenvedélybetegségek kezelésében az igény-alapú tervezési technikák korlátozottan
alkalmazhatók, mert a betegek nem, vagy nehezen vesznek részt a kezelési
programokban (eltérően a legtöbb betegség-típustól), illetve hajlamosak elmaradni a
kezelésből.
V.

Határozati javaslat a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal számára

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal felszólítja a Kormányt, hogy:


Haladéktalanul tekintse át a szenvedélybeteg-ellátás helyzetét, benne a
fekvő- és járóbeteg-ellátás finanszírozási feltételeinek változásával és
az ellátórendszer valós helyzetének feltárásával.



Olyan finanszírozási és fejlesztési-tervezési rendszert dolgozzon ki,
amely biztosítja a helyi közösségek szükségleteihez igazodó
szolgáltatásokhoz
történő
hozzáférést.
A
kapacitások
fiskális
eszközökkel történő szűkítése, és a szenvedélybetegek és családtagjaik
részére rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés további romlása ebben a betegcsoportban – annak sajátos
jellemzői (kezelésből elmaradás, rejtőzködés) miatt – könnyen az
igénybe vétel csökkenéséhez vezet, ami további kapacitáscsökkentésre adhat indokot egy át nem gondolt leépítési folyamatban.
Az ellátatlan szenvedélybeteg súlyos egyéni, családi és
közösségi károk elszenvedője és okozója. Az alkalmatlan
ellátási feltételek és így a kezeletlen betegek okozta terheket a
családok,
közösségek
és
közvetetten
minden
magyar
állampolgár viseli;



Állítsa a népegészségügyi célok szolgálatába az egészségügyi
ellátórendszert, különösen a szenvedélybetegségek területén, ne
hagyja magukra a szenvedély- és különösen az alkohol-probléma által
érintett betegeket és családokat;



Haladéktalanul kezdjen hozzá egy átgondolt alkohol-politika
megvalósításához, a korábban kidolgozott, népegészségügyi alapelvek
szerint



Biztosítsa ezen politikák és programok beillesztését egy, az emberek és
az ország érdekeit szolgáló átfogó egészségpolitikába, melynek a
megelőzés,
korai
kezelésbe
vétel,
kezelés,
rehabilitáció
és
ártalomcsökkentés mellett minden más jelentős szektorra is ki kell
terjednie.



Biztosítsa azt, hogy az egészségpolitika megvalósítása során a
szenvedély-problémák, és különösen az alkohol-probléma
hatékonyan és kellően magas szinten legyen reprezentálva az
Egészségügyi Minisztérium intézményrendszerében.

