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Bevezető
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2002 óta működik Debrecen
városában. Jelenleg 44 tagszervezete van a szakmai Fórumnak, idén ezt a tagságot megerősítette 24
szervezet. A tagság megszűnhet: kilépéssel, kizárással, illetve a KEF megszűnésével. A Fórum 2019-ben is
színvonalas szakmai munkájával és különböző programjaival jelentős eredményeket ért el.
A KEF szakmai munkáját a jelenleg hatályos „Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Tiszta
tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentum alapján, valamint a 2014.
szeptember 16-án elfogadott „Tegyünk közösen!” Debrecen Megyei Jogú Város átfogó stratégiája a
szenvedélybetegségek

megelőzésére

és

a

szenvedélybetegek

ellátására

2014-2020

című

dokumentumokban foglaltaknak megfelelően végzi.
A stratégiai gondolkodás fontos eleme a Fórum javaslattevő, koordináló funkciójának erősítése,
valamint az önkormányzati döntések, koncepciók összehangolása a helyi stratégiában megfogalmazott
szakmai elvekhez.
A Fórum szakmai tevékenységének változatlanul kitűzött célja a városban működő
szenvedélybetegségek megelőzése és ellátása területen működő szervezetek, Debrecen város lakossága
és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közötti párbeszéd és
együttműködés erősítése a drogprobléma városi szintű kezeléséről és a hatékonyabb szakmai
koordinációról. A KEF akció-centrikus munkacsoportokban dolgozva a helyi társadalom és a szakma közötti
párbeszéd kiszélesítésére törekszik. A KEF munkacsoportjai alkalomszerűen üléseznek.
A KEF Koordinációs munkacsoportja tartja a kapcsolatot az Önkormányzattal, illetve az illetékes
osztályokkal. A KEF közgyűlésére szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kerül sor. A KEF
koordinációs feladatait a Csomópont Iroda látja el, együttműködve a Kulturális Osztály referensével.
Debrecen a városi drogstratégiájában 2003-ban ajánlásként fogalmazta meg, hogy szükség van a
városban egy olyan iroda létrehozására, amely a KEF működését támogatja a napi szervezési feladatok
során. 2004 nyarán a város létrehozta a Csomópont Drogprevenciós Információs Irodát (a továbbiakban:
Csomópont Iroda), mely szervezetileg a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. részét képezi. 2011
szeptemberében az iroda korábbi helyéről az Ifjúsági Házba, a Simonffy utca 21. szám alá költözött. 20072016-ig a Csomópont Iroda vezetője Gesztelyi Tamás mentálhigiénés szakember volt. Az Ifjúsági Ház
ügyvezetője Halász D. János erre a munkakörre 2017 áprilisában Meszner Gabriellát vette fel.
Az iroda feladata és célkitűzése igen sokrétű. A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel,
intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az információgyűjtés és
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információszolgáltatás, vagy a pályázatfigyelés, de említhetnénk a saját honlap debkef.hu, az országos KEF
honlap kef.hu tartalmának kezelését, és a facebook oldal aktuális tartalmakkal való megtöltését is.
Ezeken az internetes felületeken hasznos információkat kínálunk szakembereknek, fiataloknak és
szülőknek, de szívesen látunk más, a téma iránt érdeklődőt is. Szívesen fogadjuk az egyéb véleményeket,
javaslatokat, visszajelzéseket a Csomópont Iroda e-mail címén.
A fenti teendők egyben a közvélemény formálására is alkalmat adnak megfelelő médiatámogatás
mellett, melyet a nyitás óta folyamatosan biztosítanak a helyi és az országos médiumok.
A KEF 2019-ben szakmai tevékenységét a KAB-KEF–18-A/B pályázati forrásból, valamint az
Önkormányzat által nyújtott támogatásból valósította meg.
A KEF általános feladatai, tevékenységei:



Szoros együttműködés elősegítése a KEF tagszervezetei között.
A városi drogstratégiában megfogalmazott drogprevenciós irányelvek képviselete, megvalósulásának




segítése.
A közoktatási intézményekben folyó prevenciós munka segítése, koordinálása.
Hozzáférhető adatbázis, részletes és folyamatos kimutatás készítése a városban működő prevenciós



munkát végző szervezetekről.
Jól működtethető kapcsolattartási metódus kidolgozása a prevenciós munkát segítő különböző, más



területen dolgozó szakemberekkel.
Kapcsolat kialakítása és tartása a helyi médiával. Kitűzött cél: a KEF prevenciós tevékenységéről korrekt,



széleskörű és időben történő tájékoztatás a lakosság felé.
A prevencióval összefüggő, rendszeres pályázatfigyelés, a célcsoportok figyelmének felhívása,



segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, benyújtásában.
A prevenciós munkát segítő, azzal összefüggő szakanyagok összegyűjtése, folyamatos bővítése, az



érdeklődők számára elérhetővé tétele.
Drogprevenciós programok, rendezvények szervezése.
KEF társadalmi elnöke: Dr. Papp Csaba tanácsnok
KEF szakmai elnöke:

Berényi András klinikai és addiktológiai szakpszichológus

KEF koordinátora:

Meszner Gabriella koordinátor
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KEF 2019. évi tevékenységei
Időpont: 2019. 01. 18.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Koordinációs munkacsoport: 2019. évi ütemterv megbeszélése, várható feladatok, programok egyeztetése
Résztvevők: 3 fő
Időpont: 2019. 01. 23.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
,,Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése"
Résztvevők: 3 fő
Időpont: 2019. 02. 27.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
,,Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése"
Résztvevők: 3 fő
Időpont: 2019. 03. 01.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4251 Hajdúsámson, Kossuth út 2.
„Hajdúsámsoni KEF működtetése”: Hajdú-Bihar Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Szakmai Napja
Résztvevők:65 fő, Berényi András KEF szakmai elnök, Meszner Gabriella KEF koordinátor
Időpont: 2019. 03. 07.
Helyszín: Forrás Lelki Segítők Egyesülete 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
VIII. Józanság napja első megbeszélés
Résztvevők: 15 fő
Időpont: 2019. 03. 08.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Koordinációs munkacsoport: 2019. évi közgyűlés, szakmai elnök választásának megbeszélése, várható
feladatok, programok egyeztetése
Résztvevők: 3 fő
Időpont: 2019. 03. 20.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
„Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése” című kiemelt projekt
Workshop: Online függőség, Netes zaklatás
Résztvevők: 19 fő, Meszner Gabriella KEF koordinátor
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Időpont: 2019. 03. 28.
Helyszín: ELTE Szociális Tanulmányok Intézete, Szociális Munka Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.100/B
„Fókuszban a célcsoport specifikus képzés – pszichiátriai és addiktológiai ellátásokban dolgozó szociális
szakemberek képzési lehetőségei – összhangban a szakmai irányelvekkel”
Résztvevő: Berényi András KEF szakmai elnök
Időpont: 2019. 04. 01.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
A KAB/KEF 18/A 26278 pályázati azonosítón belül: T című Nézőművészeti Kft. előadása
Résztvevők: 62 fő:
Időpont: 2019. 04. 04.
Helyszín: Forrás Lelki Segítők Egyesülete 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
VIII. Józanság napja második megbeszélés
Résztvevők: 9 fő
Időpont: 2019. 04. 11.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
KEF közgyűlés, KEF honlap bemutatása
Résztvevők: 21 fő
Időpont: 2019. 04. 11.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Nyíregyháza Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös
szervezésében Az internet addikció megjelenése és a kezelés lehetőségei konferencia, KEF honlap
bemutatása
Résztvevők: 120 fő
Időpont: 2019. 04. 25.
Helyszín: Forrás Lelki Segítők Egyesülete 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
VIII. Józanság napja harmadik megbeszélés
Résztvevők: 5 fő
Időpont: 2019. 04. 29.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
2019. évi Drogellenes juniális programsorozatának első megbeszélése
Résztvevők: 9 fő
Időpont: 2019. 05. 06.
Helyszín: Medián Hotel, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 13. szám.
„Hajdúnánási KEF működtetése”: Hajdú-Bihar Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Szakmai Napja
Résztvevők: 70 fő, Berényi András KEF szakmai elnök, Meszner Gabriella KEF koordinátor
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Időpont: 2019. 05. 06.
Helyszín: Forrás Lelki Segítők Egyesülete 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
VIII. Józanság napja negyedik megbeszélés
Résztvevők: 8 fő
Időpont: 2019. 05. 13.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
2019. évi Drogellenes juniális programsorozatának második megbeszélése
Résztvevők: 13 fő
Időpont: 2019. 05. 14.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
A KAB/KEF 18/A 26278 pályázati azonosítón belül: Soha, senkinek című Nézőművészeti Kft. előadása
Résztvevők: 62 fő
Időpont: 2019. 05. 22.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
,,Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése"
Résztvevők: 2 fő
Időpont: 2019. 05. 24.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
A KAB/KEF 18/A 26278 pályázati azonosítón belül: VIII. Józanság napja
Résztvevők: 70 fő
Időpont: 2019. 05. 25.
Helyszín: Szent László Katolikus Domonkos Plébánia 4027 Debrecen, Füredi út 6.
A KAB/KEF 18/A 26278 pályázati azonosítón belül: VIII. Józanság napja
Résztvevők: 55 fő
Időpont: 2019. 05. 29.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
,,Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése"
Résztvevők: 2 fő
Időpont: 2019. 06. 05.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
,,Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése"
Résztvevők: 2 fő
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Időpont: 2019. 06. 19.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
,,Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése"
Résztvevők: 2 fő
Időpont: 2019. 06. 19.,20., 21., 24.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
Tapasztalati szakértő képzés
Résztvevők: 9 fő
Időpont: 2019. 06. 20.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
Országos KEF honlap interaktív bemutatása és az Online tanácsadás szerepe és jelentősége a XXI. századi
segítő kapcsolatokban
Résztvevők: 33 fő
Időpont: 2019. 06. 26.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
A szenvedélybetegségek ellátásának aktuális kérdései – műhelykonferencia
1. Az online tanácsadás lehetőségei a szenvedélybetegség ellátásában
2. Ki a kompetens a drogprevencióban pedagógus vagy külső szakember?
3. Kézről – kézre, rehabra hangoló
4. Függő gondolkodás – függő ellátórendszer?
Résztvevők: 66 fő
Időpont: 2019. 06. 26.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Koordinációs munkacsoport: lezajlott pályázati programok megbeszélése, kiértékelése, várható feladatok
egyeztetése
Résztvevők: 3 fő
Időpont: 2019. 09. 27.
Helyszín: DMK Belvárosi Közösségi Háza, 4024 Debrecen, Kossuth u. 1.
EFOP-1.8.7-162017-00025 azonosító számú, Prizma – Egyén Család Közösség – Komplex Drogprevenciós
Program Debrecenben című projektindító rendezvény
Résztvevők: 78 fő, Dr. Papp Csaba KEF társadalmi elnök, Berényi András KEF szakmai elnök, Meszner
Gabriella KEF koordinátor
Időpont: 2019. 09. 27.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
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Koordinációs munkacsoport: lezajlott KEF tevékenységek megbeszélése, kiértékelése, várható feladatok
egyeztetése
Résztvevők: 3 fő
Időpont: 2019. 10. 11.
Helyszín: Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet 4024 Debrecen, Pósa u. 1.
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Iskolaegészségügyi ellátási központ és Egészségfejlesztési Iroda új épületének átadóünnepsége
A Debreceni KEF a "Keressük együtt az élményt!" című interaktív drogprevenciós kiállítás enteriőrjeivel
színesítette a Pósa utca 1. szám alatt található egészségügyi centrum ünnepélyes átadását
Résztvevők: 120 fő, Dr. Papp Csaba KEF társadalmi elnök, Meszner Gabriella KEF koordinátor
Időpont: 2019. 12. 13.
Helyszín: Debreceni Rendőrkapitányság, 4024 Debrecen Budai Ézsaiás u. 4.
Konzultációs Fórum
Résztvevők: 18 fő, Dr. Papp Csaba KEF társadalmi elnök, Berényi András KEF szakmai elnök, Meszner
Gabriella KEF koordinátor
Időpont: 2019. 12. 13.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Koordinációs munkacsoport: 2019 évben lezajlott KEF tevékenységek megbeszélése, kiértékelése, KEF
beszámoló elkészítése. 2020. évre tervezett feladatok egyeztetése
Résztvevők: 3 fő
Időpont: 2019. 12. 14.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Teret nyitunk információs programon belül tartott interaktív drogprevenciós foglalkozás Kékkereszt
debreceni csoportja
Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulóinak
Résztvevők: 100 fő
Időpont: 2019. 12. 19.
Helyszín: Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Kékkereszt – hozzátartozói csoport
Résztvevők: 8 fő
Időpont: 2019. 12. 20.
Helyszín: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztály 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27.
Bűnmegelőzési egyeztető értekezlet
Résztvevők: Berényi András KEF szakmai elnök
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Szakmai programok és konferenciák
A pályázati időszakban az 1. (Az iskolai prevenció és az egészségfejlesztés új kihívásai konferencia)
és a 3. (VIII. Józanság Napja) programelem támogatók, adományozók bevonásával valósult meg,
mivel a pályázati támogatási forrás nem került időben átutalásra. A pályázati támogatási összeg
(engedéllyel) átcsoportosításra került a 4.1 Legyen más a szenvedélyed! – prevenciós vetélkedő
programelemhez.
1. Programelem
Az iskolai prevenció és az egészségfejlesztés új kihívásai Konferencia -és műhelybeszélgetés
pedagógusok részére – Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Időpont: 2018. 08. 27.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
Programok


Megnyitó, köszöntő Dr. Papp Csaba-tanácsnok, KEF társadalmi elnök – Debrecen Megyei Jogú
Város



Új szemlélet az iskolai drogprevencióban Berényi András – KEF szakmai elnök, klinikai és
addiktológiai szakpszichológus Debreceni Egyetem



A homo ludenstől a homo addictusig Kiss József – Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
alacsonyküszöb, szakmai vezető



A közösségi oldalak, mint modern egérfogók Juhász Béla Szilárd addiktológiai konzultáns, online
mentálhigiénés tanácsadó Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület



"Kis figyelmet kérünk..." beszélgetés érintettekkel Batizi Ildikó – Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Fordulópont, intézményvezető



Designer drogok, amit a pedagógusnak tudni kell Posta János – igazságügyi toxikológiai szakértő, a
toxikológiai laboratórium vezetője

Résztvevők köre: szakemberek, pedagógusok, érintettek
Megjelentek létszáma: 60 fő

Az esemény szakmai és társadalmi visszhangja:
A résztvevők visszajelzése alapján, jelentős szakmai fejlődés folyamatában vettek részt. Új, segítő
információkkal lettek gazdagabbak. Sok általuk hozott kérdéskört sikerült más perspektívába helyezni,
ezáltal jobban megértették munkakörükben előforduló elakadásaik okait. Szakmai tapasztalatcserékre is sor
került. Az érintettekkel való beszélgetés mélyebb bepillantást tett lehetővé abba a világba, ahol nagy
szükség van a közvetlen segítségre.
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2. Programelem
Színházi prevenciós előadás a Nézőművészeti Kft. megbízásával
T című előadás
Időpont: 2019. 04. 01.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
A színdarab rövid ismertetője:

Nem találod a helyed?
Nem tudod, mit kezdj magaddal?
Nincsenek céljaid?
Alkalmatlan vagy az emberi kapcsolatokra?
Másmilyen vagy mint a többiek?
Vagy éppen hogy átlagos?
Ne aggódj, nem vagy egyedül.
Főhősünk bármelyikünk lehet, és mégis valaki. Egyedi és átlagos. Ahogy a problémái is azok. Egy
huszonéves srác mesél az életéről, s közben fel-fel tűnnek a környezetéből, kapcsolataiból villanások:
kapaszkodások, vonzódások és taszítások. Megfelelés, vagy éppen nem-megfelelés?
Mennyivel jobb rendet rakni a fejünkben, mint megpróbálni elpusztítani minden ott találhatót?
Hősünk gondolkodik, érez, leporol, kiürít, helyrerak, kitisztít, rendszerez.
Rájön, hogy nem mondhatja meg neki más, hogy mit kezdjen az életével.
Nem élheti más elképzelését.
De mindeközben mit tehet a másik?
Aki mindezt végignézi, hallgatja, éli.
Tehet-e bármit?
A külvilág: a tanárnő, a barátnő, a nővér részese lehet-e egy önmagával bajban levő ember útkeresésének.
Miként vagyunk képesek fogódzót találni ebben az őrült centrifugális körforgásban? Honnan tudhatjuk meg,
mit is akarunk igazából kezdeni önmagunkkal?
Van-e bármilyen bizonyosság?
Az előadás után mentálhigiénés szakemberek segítségével feldolgozó beszélgetés történt a színdarabról.
Résztvevők köre: Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulói,
pedagógusok, szakemberek
Megjelentek létszáma: 62 fő
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Az események szakmai és társadalmi visszhangja, tapasztalatok, a feldolgozó beszélgetés
csoportbontásban zajlott a KEF tagszervezeteinek szakembereivel:
I. csoport
A fiatalok kifejezetten élvezték az előadást, aminek élményét és lendületét tovább vitték a beszélgetésben
is. Tetszett nekik, hogy időnként a nézőket is bevonták az egyes jelenetekbe. A feldolgozás során
értelmezték az egyes jeleneteket, illetve az egész előadás ívét és mondanivalóját. Az értelmezés során sok
egyéni látásmód felszínre került, majd ezeket vonatkoztatták a mai fiatalok életvitelére, életérzésére. Ennek
hatására sok személyes véleményt megosztottak egymással. Pozitívan és együttműködően vettek részt a
beszélgetésben, a hangulat felszabadult volt, elégedetten távoztak.
II. csoport
A diákoknak tetszett a darab interaktív jellege, az, hogy kiszólogattak a színészek az előadás közben.
Beszéltek a címről, a helyszínekről. A diákok szerint, a darab mondanivalója az, hogy ne aggódj, nem vagy
egyedül. Leginkább a tanár és a féltesó karaktere fogta meg őket.
A darab kapcsán beszéltek a fiatalokat érintő problémákról: főként a továbbtanulás, párválasztás jött fel.
Fontos kérdés merült fel, hogy kinek akarunk megfelelni? Szüleinknek, barátainknak, tanárainknak, külső
elvárásoknak?
A szakember kérdésére, hogy milyen gondolatot visznek magukkal? A következő válaszok születtek:
útkeresés, tervezés, célok, vágyak, apró örömök, elmélkedés.
Szóba került az is, hogy mi történik, ha összehasonlítják magukat másokkal?: Súlyos károkat okozhat az
önsajnálat. Fontos az önbizalom, mert mindenki jó valamiben, csak meg kell találni – összegezték a diákok.
Fotók a programról
(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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2.1 Programelem
Színházi prevenciós előadás a Nézőművészeti Kft. megbízásával
Soha, senkinek
Időpont: 2019. 05.14.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
A színdarab rövid ismertetője:

Egy fiatal lány mesél a gondolatairól, érzéseiről, a családjával lévő ellentmondásos kapcsolatáról. Arról,
hogyan kezdte megismerni a szerelmet és a férfi-nő kapcsolat intimitásra épülő aspektusait. Majd szép
lassan felszínre tör az eltitkolt múlt is. S megjelenik a nagyapa, aki nem más, mint a kislány múltjában lévő
sötét alak. A férfi zaklatásának kitett lány a családjára nem számíthat, egyedül kell feldolgoznia azt, ami
történik vele. Miként lehet túllépni egy ilyen erős gyermekkori traumán? Miért fontosabb a látszat
megőrzése, mint egy gyermek őszintén fájdalmas segélykiáltása? Hogyan válhat egészséges felnőtté, egy
gyermekként mély traumát átélt kislány?
Reményeink szerint a diákközönség számára az előadásban játszó színésznők közvetlensége és az
előadás személyes hangvétele egy, a megszokottnál jóval nyitottabb és őszintébb párbeszédet generálhat a
családon belüli erőszak tabusított témájáról.
Az előadás után mentálhigiénés szakemberek segítségével feldolgozó beszélgetés történt a színdarabról.
Résztvevők köre: Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és
Szakközépiskola tanulói, pedagógusok, szakemberek
Megjelentek létszáma: 62 fő
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Az események szakmai és társadalmi visszhangja, tapasztalatok, a feldolgozó beszélgetés
csoportbontásban zajlott a KEF tagszervezeteinek szakembereivel:
I. csoport
A diákok, saját és pedagógusok visszajelzése alapján, szívesen vettek részt a rendezvényen. 15 éves
korosztály, hatékonyan sikerült véghez vinni a feldolgozó beszélgetést. Figyeltek a darabra, kérdéseket
tettek fel annak kapcsán, A mentálhigiénés szakember olvasta az eredeti könyvet, így pontos válaszokkal
tudott szolgálni Kiegészülhettek a diákok információi. A családon belüli erőszak témáját is komolyan vették,
és partnerek voltak a diskurzusban. Néhányan szólaltak csak fel a csoportból, de még közülük is voltak
ketten, akik -közvetetten- személyes példával tudtak szolgálni a témát illetően. Ebből is látszik, hogy
mennyire a mindennapjaink része a családokon belüli erőszaktevés, csak az esetek többségében
meghúzódik a félhomályban.
II. csoport
A beszélgetés első részében a főszereplő lány lelkiállapotáról beszéltek, összeszedték, hogy milyen érzések
jelenhettek meg benne. Majd megvizsgálták, milyen viszonyban volt a főszereplő a környezetével, és miért.
A történetben megkeresték a fordulópontot, hogyan sikerült a lánynak rendeznie az életét. A végén miből
volt érezhető, hogy túljutott ezen a nehéz megpróbáltatáson. A beszélgetés során a szakember elmondta,
hogy, hova lehet fordulni segítségért, hiszen a mű egyik kulcsmondata is erről szól: "ha változtatni akarsz,
akkor beszélni kell róla."
III. csoport
A diákoknak tetszett a színházi előadás, nagy tapsot kapott. A csoportban zömében lányok voltak, akiket
megérintett a téma. Sokan a színésznő helyébe képzelték magukat.
Értelmezték a címet: Soha senkinek... Egyesek szerint soha senkinek nem mondja el, de volt, aki azt
mondta, hogy soha senkinek nem kívánna ilyen szörnyűséget.
Közös ötletbörze segítségével összeszedték, hogy mit jelent számukra az a szó, hogy erőszak, mi jut
eszükbe először. Érdekes volt, hogy elsősorban a szóbeli és a lelki bántalmazás került előtérbe.
Sorba vették, hogy milyen vívódások zajlottak le a főszereplő lányban a traumatikus élmény után: tagadás,
önvád, bűntudat, szégyen félelem, elszigetelődés. Ebben nagyon ügyesek voltak.
Megoldási stratégiák is szóba kerültek: beszélni kell róla, szembenézés, pszichológus segítsége, hasonló
élményen keresztül ment emberek történetei. A diákok példának hozták fel, hogy sok híresség is megosztja
a világgal, ha ilyesmi történik velük, azért, hogy másnak segítsenek saját esetük által és felhívják a
figyelmet. Továbbgondolták, hogy hogyan folytatódna a történet? Milyen élete lesz a lánynak? A legtöbbek
szerint fel tudja dolgozni az esetet és boldog felnőtt lesz belőle, míg mások szerint ez az eset kihat, majd a
párkapcsolatára és szexuális életére. Fontosnak tartotta a beszélgetést vezető szakember, hogy mindenki
14

gondolja át, hogy van-e olyan személy a környezetükben, akihez tudnak fordulni segítségért bármikor és
bármilyen témában.
Fotók a programról
(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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3. Programelem
VIII. Józanság Napja
Időpont: 2019. 05. 24-25.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
és Szent László Katolikus Domonkos Plébánia 4027 Debrecen, Füredi út 6.
VIII. alkalommal rendezte meg a Józanság napját a Forrás Lelki Segítők Egyesülete a Debreceni Kábítószer
Egyeztető Fórum segítségével.
Nagyon fontosnak tartjuk ezt a programot, hiszen lehetőség van arra, hogy bepillantást nyerjünk a
szenvedélybetegségektől érintettek, szakemberek, hozzátartozók és érdeklődők az öngyógyító csoportok
életébe, munkájába.
A VIII. Józanság napja idén is két napon keresztül zajlott:
2019. 05. 24.-én (pénteken) 13:00-17:15, és május 25-én (szombaton) 10:00-15:00 óra között. Az elmúlt
évekhez hasonlóan, az első nap helyszíne a Simonffy utcán található Ifjúsági Ház Debrecen volt. Az első
nap fontos momentuma, hogy a résztvevők bekapcsolódhatnak az önsegítő csoportok által tartott ülésekbe.
Ezen ülések nyílt ülés néven szerepelnek a programban. Ez a programelem azért is fontos, mert a
szenvedélybetegekkel való munka hatékonyságának a józanság megtartásának egyik fontos, eleme, hogy a
józanodó önsegítő csoportba járjon. Ezen csoportok ismerete mind a szakemberek, mind a családtagok,
mind a felépülési folyamatban lévők számára fontos.
A második nap helyszíne minden évben más és más, idén a debreceni Szent László Katolikus Domonkos
Plébánia adott lehetőséget a program lebonyolítására.
A második napon van lehetőség a szakma bemutatkozására, a tanúságtételekre, szakmai beszélgetésekre,
kerekasztal beszélgetésre, illetve kötetlen beszélgetés formájában az érdeklődők segítséget kérhetnek,
információt szerezhetnek az önsegítő csoportok működéséről. (Részletes programleírás melléklet: Józanság
napja plakát)
Fotó és média-megjelenés: (melléklet)
Sajtótájékoztató, megnyitó
Időpont: 2019. 05. 24.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) sajtótájékoztatót tartott a VIII. Józanság napi
rendezvényről. A sajtótájékoztatót tartotta: Dr. Papp Csaba, a Debreceni KEF társadalmi elnöke és Berényi
András a Debreceni KEF szakmai elnöke.
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Megjelenés az interneten:
https://www.debrecen.hu/hu/turista/esemenyek/viii-jozansag-napja
https://www.dehir.hu/tag/jozansag-napja/
https://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-kabitoszerugyi-egyezteto-forum-kabitoszer-drog
alkohol/2019/05/24/
http://www.forrasegyesulet.hu/hirek.php?id=35
http://debkef.hu/hirek-aktualitasok/
Résztvevők köre: szakemberek, érintettek, hozzátartozók és érdeklődők.
Megjelentek létszáma: 125 fő
Az esemény szakmai és társadalmi visszhangja:
A résztvevők fontosnak és kiemelkedőnek tartják ezt a rendezvényt, mellyel már hagyományt teremtett az
egyesület. A tapasztalati szakértők és a városban működő önsegítő csoportok tagjainak közreműködésével
a rendezvény egyik célja a figyelemfelhívás a szenvedélybetegség következményeire, valamint a gyógyulás
és a felépülés lehetőségeire, másrészt az önsegítő csoportok közötti kapcsolat erősödik, illetve fontos, hogy
a szakma, a szakemberek figyelmét is felhívja az önsegítő csoportok működésének fontosságára.
Fotók a programról
(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/
https://www.facebook.com/kozossegiklub.forras)
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4. Programelem
Drogellenes világnapi programsorozat -Szenvedélyes juniális szakmai és alternatív programjaiA 2019. évi Szenvedélyes juniális programjait 20 szervezet összefogása tette lehetővé Debrecen városában.
A júniusi programsorozat kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából (június 26.) jött létre, de
emellett más típusú szenvedélybetegségek megelőzésére is ráirányította a figyelmet.
4.1 Legyen más a szenvedélyed! – prevenciós vetélkedő
Időpont: 2019. 06. 12.
Helyszín: Nagyerdei Víztorony 4032 Debrecen, Pallagi út 7.
"Legyen más a szenvedélyed!" címmel a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, együttműködve a Debreceni
Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal és a Debreceni Víztoronnyal, a Szenvedélyes juniális keretein belül
hagyomány teremtően harmadik alkalommal rendezte meg prevenciós vetélkedőjét.
A vetélkedő célja, hogy felkészítse a diákokat a felelősségvállalásra, határozott véleményt formáljanak a
drogproblémával kapcsolatban, megismerjék a kortárssegítés lehetséges formáit, valamint alternatív
szabadidős tevékenységeket mutassanak meg nekik.
Érdekes, izgalmas versenyfeladatokkal várták a vállalkozó szellemű jelentkezőket, akik öt fős csapatokban,
sportos-, logikai, intelligenciát igénylő játékokban mérhették össze erejüket, tudásukat a versenytársakkal. A
vetélkedőn résztvevőket értékes „élmény-nyeremények” várták, melyek a közelgő nyári szünet során
használhatóak fel. Többek között sportuszoda-belépőket, a Víztoronyba szóló hangversenyjegyeket, havi
kombinált diákbérletet a DKV járataira, a Nagyerdei Szabadtéri Színpad és a Csokonai Színház előadásaira
szóló jegyeket, valamint belépőket az Aquaticumba, az Agórába vagy a Déri Múzeumba.
Fotó és média-megjelenés: (melléklet)
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Sajtótájékoztató, díjátadó
Időpont: 2019. 06. 12.
Helyszín: Nagyerdei Víztorony 4032 Debrecen, Pallagi út 7.
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) sajtótájékoztatót tartott a Szenvedélyes juniális keretein
belül zajló "Legyen más a szenvedélyed!" című vetélkedőről. A sajtótájékoztatót tartotta: Dr. Papp Csaba, a
Debreceni KEF társadalmi elnöke.
Fellépő szervezetek, előadók:
Forrás Lelki Segítők Egyesülete, együttműködve a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal és a
Debreceni Víztoronnyal.
Megjelenés az interneten:
http://www.forrasegyesulet.hu/hirek.php?id=37
https://www.dehir.hu/debrecen/nem-arulas-ha-valaki-droggal-kuzdo-baratjanak-ker-segitseget/2019/06/12/
https://haon.hu/helyi-kozelet/vetelkedovel-kuzdenek-a-kabitoszerek-ellen-2493724/
https://www.facebook.com/pg/dszcbarossgabor/posts/
https://www.facebook.com/events/nagyerdei-v%C3%ADztorony/legyen-m%C3%A1s-a-szenved
%C3%A9lyed-2019/2424183554480805/
http://debkef.hu/hirek-aktualitasok/
Résztvevők köre: középiskolás diákok és segítő pedagógusok, szakemberek.
Megjelentek létszáma: 90 fő
Az esemény szakmai és társadalmi visszhangja:
A résztvevő diákok visszajelzése alapján szimpatikusnak találták, hogy játékos formában és csapatokban
foglalkozhattak a témával. Alternatívákat kaptak a megmérettetés és kihívás lehetőségeiről, valamint a
drogok használata helyetti tevékenységekről. Fontos cél, hogy maga az érintett célcsoport fogalmazza meg
szükségleteit és véleményét a káros szenvedélyekről.
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Fotók a programról
(További fotók: https://www.facebook.com/kozossegiklub.forras)
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4.2. Programelem
A szenvedélybetegségek ellátásának aktuális kérdései – műhelykonferencia
Időpont: 2019. 06. 26.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
Fotó és média-megjelenés: (melléklet)
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) sajtótájékoztatót tartott A drogprobléma új kihívásai műhelykonferencia Lelkierő Egyesület által szervezett programjáról. A sajtótájékoztatót tartotta: Dr. Papp
Csaba, a Debreceni KEF társadalmi elnöke és Berényi András, a Debreceni KEF szakmai elnöke.
A konferencián bemutatásra került a PRIZMA – Egyén, Család, Közösség – Komplex drogprevenciós
program Debrecenben című pályázat, és abban rejlő lehetőségek a jövőbeli együttműködésre nézve.
A műhelykonferencia rendhagyó volt, a köszöntő és a bevezető után párhuzamosan folyt négy szakmai
műhely, melyet a műhelyvezetők összefoglaltak, kiértékeltek. Ez alapján folytatódik a közös munka a
jövőben. A konferenciát megelőzte egy közös világnapi flashmob.
Megjelenés az interneten:
http://www.dehir.hu/debrecen/szivvel-uzentek-a-szenvedelybetegeknek-debrecenben/2019/06/26/
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/segitenek-a-bajba-jutottakon-3397715/
https://www.facebook.com/pg/debkef/posts/
http://debkef.hu/hirek-aktualitasok/
Fellépő szervezetek, előadók:
Dr. Papp Csaba, Debreceni Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tanácsnoka, a Debreceni
KEF társadalmi elnöke
PRIZMA – Egyén, Család, Közösség – Komplex drogprevenciós program Debrecenben című (EFOP –
1.8.7-16) pályázat ismertetése Figeczki Tamás központvezető, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen
A szenvedélybetegségek ellátásának aktuális kérdései – műhelykonferencia
1. Az online tanácsadás lehetőségei a szenvedélybeteg ellátásban
Az online tér új kihívás a szakemberek számára, hiszen a hagyományos tanácsadási formák mellett a
fiatalokat saját közegükben kell elérniük. Erről kevés tapasztalatunk van, ezért érdemes beszélni róla.
E-mail tanácsadás, közösségi média felület, honlap, melyiket mikor és hogyan alkalmazzuk?
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Juhász Béla Szilárd mentálhigiénikus, addiktológiai konzultáns online mentálhigiénés tanácsadó Debreceni
Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
Katona Zsuzsa pszichológus, Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
Tóth Anikó Panna szociálpolitikus, Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
2. Ki a kompetens a drogprevencióban pedagógus vagy külső szakember?
Mi dönti el a prevenció hatékonyságát?
Mit tegyen az iskola a prevenció kapcsán, ha szerfogyasztó fiatalra bukkan?
Drogprevenció vagy droggal kapcsolatos felvilágosítás?
Együttesen határozzuk meg a prevenció új lehetőségeit!
Berényi András klinikai és addiktológiai szakpszichológus, a KEF szakmai elnöke
Csáki Leonóra Virág iskola- és óvodapszichológiai koordinátor, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat, Debreceni Tagintézmény
Gulyás Ferenc rendőr őrnagy, Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Meszner Gabriella KEF koordinátor, Ifjúsági Ház Debrecen
3. „Kézről-kézre rehabra hangoló”
Hogyan biztosíthatjuk a kliensutak segítését?
Mik az együttműködések lehetőségei és akadályai?
Motiváció kérdése a társintézmények részéről
Batizi Ildikó intézményvezető, Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Fordulópont Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézménye
Bagdi Tibor szociális munkás, Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és Rendelőintézet
Drotár Iván szakmai szervezeti egység vezető, Bihari Gyermekotthoni Központ Berettyóújfalui Szervezeti
Egység
Kiss József intézményvezető, Sámson Grund Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
4. Függő gondolkodás – függő ellátórendszer?
Mennyire tartja fent az ellátórendszer (szociális és akár az egészségügyi) a szerhasználói magatartást?
"Csak azon lehet változtatni, aki akarja a változást!" De mégis, mit tehetünk?
Nagy intézmények átalakulása támogatott lakhatássá – paradigmaváltás, szemléletváltozás.
Horog Máté, intézményvezető Új Esély Háza – Debrecen, Miskolc
Marton Krisztina esetfelelős, Baptista Szeretetszolgálat Boldogkerti Támogatott lakhatás
Simonné Kiss Mónika szociális munkás, Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi

Kórház és

Rendelőintézet Drogambulancia
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Szakály Dorottya esetfelelős, Új Esély Háza Debrecen
Szkupi Brigitta esetfelelős, Új Esély Háza Debrecen
Tőkés Tibor intézményvezető, Baptista Szeretetszolgálat Boldogkerti Támogatott lakhatás
Résztvevők köre: szakemberek, pedagógusok, pszichológusok, érintettek
Megjelentek létszáma: 66 fő
Az esemény szakmai és társadalmi visszhangja:
A műhelykonferencián résztvevő szakemberek visszajelzése alapján, hasznos és tartalmas szakmai
műhelyprogramon vettek részt, amelynek ismeretanyaga hozzájárult szakmai fejlődésükhöz, új
szemléletmód kialakításához. Különösen pozitívnak értékelték azt, hogy több szakmai ágazat és terület
képviseltette magát.
Fotók a programról
(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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4.3 Katedra Színházi Műhely Kóma című színdarab előadása
Időpont: 2019. 06. 12.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
A történet egy 16 éves fiúról szól, akit édesanyja egyedül nevel, élete félrecsúszott. Az egyik éjszakai buli
után alkoholos és gyógyszeres behatás alatt elüti egy autó. Ezután egy különös utazáson vesz részt, ahol
újraértékeli tetteit és életét és eldönti, hogy jó útra tér.
A téma releváns és a gimnazista színjátszók jobban megszólítják a saját korosztályukat, mint egy felnőtt
előadás. Az előadás után mentálhigiénés szakemberek segítségével feldolgozó beszélgetés történt a
színdarabról, melyen a kortárs szereplők is részt vettek. (Rendezte: Jószai Zoltán)
Résztvevők köre: középiskolás diákok, pedagógusok, pszichológusok, szakemberek
Megjelentek létszáma: szervezett csoportok létszáma:

93 fő

Az események szakmai és társadalmi visszhangja, tapasztalatok, a feldolgozó beszélgetés
csoportbontásban zajlott a KEF tagszervezeteinek szakembereivel:
A diákok, a pedagógusok visszajelzése alapján, szívesen vettek részt a rendezvényen. Elmondásuk szerint
a színdarab jelenlegi diákéletük problémáit fogalmazta meg. Figyelemfelhívás volt a számukra, hogy
figyeljenek egymásra a szórakozóhelyeken és a magánéletben is. Egy-egy nehezebb családi háttér
belesodorhat bárkit olyan szituációkba, melynek tragédia is lehet a vége. Fontosnak tartották, hogy lehet
segítséget kérni, akár anonim módon is. Tetszett a diákoknak, hogy kortársak adtak elő nekik és tudtak
velük beszélgetni.
Fotók a programról
(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)

24

A KAB-KEF–18/A pályázati programokkal elértek száma
A programok által közvetlenül elértek száma:

558 fő

A programok által közvetetten elértek száma:

2600 fő

A programok által elért hátrányos helyzetűek száma:

450 fő

5. Programelem
Ártalomcsökkentő sátor /”Pihenősátor”/ a Campus Fesztiválon
Időpont: 2019. július 17-21.
Helyszín: Debrecen Nagyerdő
Idén a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Forrás Lelki Segítők Egyesület és a Lelkierő Egyesület tagjai
segítettek a Campus éjszakákon a fiatalokon. 116 főnek nyújtottak segítséget, melyek közül 45 esetben
került sor közvetlen beavatkozásra.

korosztály

nemek aránya

életkor

férfi

nő

14 év alatt

-

2 fő

14 - 16 év

-

2 fő

16 - 18 év

7 fő

5 fő

18 - 20 év

4 fő

1 fő

20 - 25 év

7 fő

6 fő

25 – 30 év

4 fő

-

30 – 40 év

4 fő

3 fő

Összesen:

26 férfi

19 nő

1. Előzmények
2019. évben negyedik alkalommal fogtak össze a Debrecen Megyei Jogú Városban Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbű Ellátását működtető szervezetek (Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület, Ökumenikus
Segélyszervezet, Forrás Lelki Segítők Egyesülete) abból a célból, hogy a Campus Fesztivál ideje alatt a
szórakozó fiatalok számára – elsősorban a túlzott alkoholfogyasztás okozta ártalmak csökkentése
érdekében -Pihenősátrat működtessen. Ennek hiányában a túlzott alkoholfogyasztás következményeként
veszélyeztető állapotba került személyek ellátatlanok maradnának, vagy a Mentőszolgálatok (Országos
Mentőszolgálat, Hemomed Mentőszolgálat) közreműködésével – jobb híján – Sürgősségi Betegellátó
Osztályra kerülnének. A szolgáltatásnak köszönhetően számos veszélyeztető állapotba került fesztiválozó
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mentesült a további káros következményektől és került – szükség esetén szülő, hozzátartozó értesítése
következtében felügyelet mellett – a hazajutáshoz elégségesen biztonságos állapotba.
2. Együttműködés
2.1. Ellátó szervezetek és DMJV Önkormányzata között
Debrecen MJV. idén is vállalta a szolgáltatás anyagi biztosítását és részben a szervezési feladatok ellátását.
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinálásával az Önkormányzat és a feladatot ellátó
szervezetek között konstruktív együttműködés valósult meg. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás
biztosította a szolgáltatás ellátását.
2.2. Ellátó szervezetek és szervezők között
A rendezvény szervezői a szolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket biztosították.
Azonban meg kell jegyezni, hogy az Információs szolgáltatás és a Biztonsági szolgálat tájékozottsága a
szolgáltatásról nem minden esetben volt kielégítő. Többen jelezték, hogy próbáltak tájékoztatást kérni a
Pihenősátor helyéről, de a megkérdezettek tájékozatlanok voltak.
2.3. Ellátó szervezetek egymás között
A három szervezet közösen látta el a feladatot. A szervezetek közötti együttműködés minden tekintetben –
humán erőforrás és eszközök biztosítása, szakmai feladatellátás, egymás közötti kommunikáció, szervezés
megosztása – hatékonyan működött.
2.4. Ellátó szervezetek és mentőszolgálatok között
Az egészségügyi szolgálattal való együttműködés biztosította a szolgáltatás magas szintű ellátását. Egymás
munkáját segítve, kiegészítve, folyamatos kommunikációval a szolgáltatás végig hatékonyan, magas
szakmai színvonalon valósult meg. A mentőszolgálatokkal való együttműködés példásnak mondható.
2.5. Ellátó szervezetek és biztonsági szolgálatok között
A biztonsági szolgálatok végig segítették a feladat ellátását. Figyelték a szórakozó közönséget, rosszullét
esetén értesítették az egészségügyi szolgálatot, így az ellátásra szorulók a lehető leghamarabb ellátásba
kerülhettek. A munkát segítette rugalmas hozzáállásuk a segítők mozgásának biztosítása terén is.
Egy esetben segítséget nyújtottak ittas, agresszív ellátott ellátásának biztosításában, aki a mentősök felé
eleinte agresszíven lépett fel.
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Szakmai tartalom
Összesen 116 kontaktusra került sor a célcsoporttal. Voltak, akik nem igényelték a segítséget, illetve ez a
szám tartalmazza a szülők, hozzátartozók, barátok jelentette kapcsolatokat is, akik bevonásra kerültek az
ellátottak kapcsán. Közvetlen beavatkozásra 45 esetben került sor, melyek többsége súlyos állapotban –
tartós rosszullét, hányás, magatehetetlen, öntudatlan állapot – történt. A kevésbé súlyos esetekben pihenés,
víz, vitamin, beszélgetés után távoztak. A súlyosabb esetekben hányás segítése, több órai alvás-pihenés,
folyamatos kontroll után távozhattak, minden esetben mentőorvos engedélyével. A súlyosabb esetekre
jellemző volt a nagyon fiatal kor (13-18 év). Az esetek többségében nem egyedül távoztak.
4 esetben kellett szülőt/testvért értesíteni. A többség – a nagykorúak esetében – ismerőssel, barátokkal
távoztak.
Mentőszolgálat általi elszállításra 2 esetben került sor: egy esetben Sürgősségi Betegellátó Osztályra
fejsérülés miatt, illetve egy esetben a Gyermekklinikára.
Két esetben merült fel a kliens részéről ismeretlen anyag hatásának gyanúja, de a vizsgálatok és a tünetek
ezt nem igazolták.
Az előző évekhez hasonlóan most is feltűnt a 18 év alatti korosztály magas aránya – az összes ellátott több,
mint 1/3-a. Ők jellemzően nagyon súlyos, öntudatlan állapotban kerültek ellátásba. Esetükben több órai
ellátás volt szükséges és minden esetben csak kísérettel – szülő általi elszállítással – tudtak csak távozni,
illetve egy esetben a már fentebb említett, Gyermekklinikára való továbbküldés vált szükségessé.
Statisztikai adatok
Az adatokban csak az ártalomcsökkentő szolgáltatást igénylő esetek szerepelnek. Információadás, illetve az
ellátottak hozzátartozói, társasága nélkül.
Nem: Férfi:

26 fő

Nő:

19 fő

(1.sz. Ábra)
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Életkor:
14 év alatt:

2 fő

14-16 év:

2 fő

16-18 év:

12 fő

18-20 év:
20-25 év:

5 fő
13 fő

25-30 év:

4 fő

30-40 év:

7 fő

40 év fölött:

0 fő
(2.sz. ábra)

Korcsoportok, nemek szerint:14 év alatt férfi:
14 alatt nő:

2 fő

14-16 év férfi:

0 fő

14-16 év nő:

2 fő

16-18 év férfi:

7 fő

16-18 év nő:

5 fő

18-20 év férfi:

4 fő

18-20 év nő:

1 fő

20-25 év férfi:

7 fő

20-25 év nő:

6 fő

25-30 év férfi:

4 fő

25-30 év nő:

0 fő

30-40 év férfi:

4 fő

30.40év nő:

3 fő

0 fő

(3.sz. ábra)
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5. Tapasztalatok összegzése, javaslatok
A feladat ellátásban részt vevő szervezetek a szolgáltatás biztosítását magas szakmai színvonalon
valósították meg. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szolgáltatásra nagy igény mutatkozott, a
szolgáltatási kapacitás megfelelő volt.
A még hatékonyabb feladatellátás érdekében a Szervezők részéről szükséges az Információs szolgálat és a
Biztonsági szolgálat jobb tájékoztatása.
A szolgáltatást nyújtók által viselt Kábítószerügyi Egyeztető Fórumos pólók nem informatívak a célcsoport
számára – ráadásul az idei felirat a szolgáltatás szempontjából nem volt releváns. Szükséges lenne a
szolgáltatás lényegét kifejező ábra és/vagy felirat.
Többen kerestek különböző gyógyszereket – fájdalomcsillapító, savlekötő – ezekkel azonban sem a
szolgáltatás, sem a mentőszolgálatok nem rendelkeztek. A szolgáltatás javítása, illetve a veszélyeztető
állapotok kialakulásának lehetőség szerinti megelőzése érdekében, a szolgáltatást nyújtók a későbbiekben
további javaslatokat tesznek.
A kialakult szakmai kapcsolatok lehetővé teszik a jövőbeni együttműködést.
6. Egyéb észrevételek
Idén először volt megfigyelhető az ellátottak részéről az utólagos köszönet, hála kifejezése. Több esetben az
előző napi ellátás után másnap visszajöttek és megköszönték, illetve csokoládét adtak a szolgálatot
teljesítőknek.
Nem közvetlenül a szolgáltatással kapcsolatos észrevétel, hogy a Civil faluban önálló sátorral, illetve a
Fesztivál egész területén szórólapozással jelen volt a Drogmentes Világért Alapítvány. Tekintve, hogy az
Alapítvány a Scientológiai Egyház által létrehozott és működtetett szervezet, melynek tevékenységét a
drogszakmai szövetségek egységesen elítélik, talán érdemes jelezni a Szervezők felé a működésükkel
kapcsolatos szakmai fenntartásokat.
6. Programelem
Jóvátételi program a Hajdú-Bihar megyei Büntetés-Végrehajtási Intézetben:
Időpont: 2019. 01-2019. 12.
Helyszín: Hajdú-Bihar megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet
Dátum

Iskola

2019. 01. 15.
2019. 02. 12.
2019. 03. 12.
2019. 04. 09.

DSZC Irinyi János Gimnázium, Szakközép és Szakiskola
DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma
DSZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma
DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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2019. 05. 14.
2019. 06. 04.
2019. 09. 25.
2019. 10. 16.
2019. 11. 13.
2019. 12. 11.

Résztvevő diákok száma:

Hajdúszoboszló Bocskai István Szakgimnázium
DSZC Vegyipari Szakgimnáziuma
DSZC Irinyi János Gimnázium, Szakközép és Szakiskola
Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
DSZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola
Reménysugár Gyermekotthon Debreceni Egyetem
Hajdúszoboszló Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

495 fő

Médiával való együttműködés
Az elmúlt év során folyamatosan tájékoztattuk a médiát a KEF programjairól, illetve a drogprobléma
kezelésével kapcsolatos eseményeiről. Leggyakrabban a Debrecen TV, Dehír, Haon, Európa Rádió, Best
Fm Rádió, a Hajdú-Bihari Napló írott sajtó adott tájékoztatást a KEF programjairól, eseményeiről. Az
eseményekről több újságcikk és tévés interjú született. (melléklet)
Internetes felületen való megjelenés (honlap, facebook)
Internetes felületen az elmúlt években a facebook-os (https://www.facebook.com/debkef/ ) oldalon jelent
meg a KEF.
2018-ban létrejött a KEF hivatalos honlapja is: http://debkef.hu/, amely a https://www.debrecen.hu/ oldalról is
elérhetővé vált. A honlap idén is elősegítette a rendezvények népszerűsítését.

A KEF szakmai feladatainak tervezete a 2020. évre


A KEF saját, illetve országos honlap felületének folyamatos frissítése, információs anyagának
bővítése. Tagszervezeteinek a szervezeti információk feltöltésében való segítségnyújtás a kef.hu-ra



Szakmai Információs Adattár aktualizálása, nyomtatása



KEF-et bemutató PR anyag összeállítása, nyomtatása



Jóvátételi program a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben



Tagszervezetek megerősítő nyilatkozatainak további aktualizálása



A IX. Józanság napjának megszervezése



A megyében működő KEF-ekkel való kapcsolat további erősítése



Uniós és hazai támogatású pályázatok nyerteseivel való kapcsolatfelvétel. Együttműködési pontok
megtalálása



PRIZMA – Egyén, Család, Közösség – Komplex drogprevenciós program Debrecenben című
(EFOP – 1.8.7-16) pályázati munka megvalósulásában való segítségnyújtás a pályázatot
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megvalósító tagszervezeteinknek (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő
Központ, Debrecen és a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület)


A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézettel való együttműködés (DAEFI)
A fiataloknak szervezett egészségnevelési, életmód-tanácsadási és drogprevenciós előadások
területén



A Debreceni Ifjúsági Házban középiskolás diákoknak szóló Teret nyitunk információs programban
való – korábbi alkalmakhoz hasonlóan –, drogprevenciós foglalkozást tartása. A témában jártas
szakember 25-30 perces interaktív előadást tart a csoportok részére



Az addiktológiai konzultánsok szerepe a szenvedélybeteg-ellátás területén – tematikus konferencia
megszervezése



A 2020. évi Szenvedélyes juniális megszervezése a közművelődési intézményekkel együttműködve



Színházi prevenciós előadás szervezése a Katedra Színházi Műhely Kulturális Egyesület
megbízásával



„Keressük együtt az élményeket!” – újszerű-interaktív-alternatív-drogprevenciós kiállítás „10 és 99
éves fiataloknak” újbóli megrendezése



Campus fesztiválon ártalomcsökkentő sátor szolgáltatásainak továbbfejlesztése, hangsúlyt fektetve
a sátor köztudatba kerülésére. A Campus területén információs plakátok kihelyezése.



A helyi médiákkal való kapcsolatfelvétel a drogprobléma megjelenésével kapcsolatban



Szülők szerepének bevonása a mentálhigiénés és drogmegelőzési szemlélet terjesztésébe



Online segítségnyújtás addikciós problémákkal küzdők számára



Kortárs-segítő képzés szervezése

A 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet értelmében az SZGYF Drogmegelőzési Programok Osztályának
feladatai 2019. augusztus 1-től beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központba (a
továbbiakban: NNK), került át.
Így idén a szervezeti átalakulás miatt nem került kiírásra jövő évre vonatkozó KAB-KEF pályázat.
Ezért kérjük az Önkormányzat támogató együttműködését a 2020. évi programterveink megvalósításához.
Emellett folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket a jövőre nézve.
Debrecen, 2019. december 15.
Meszner Gabriella
KEF koordinátor

Berényi András
KEF szakmai elnök
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MELLÉKLETEK
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Van kiút a szenvedélybetegségekből: ezt üzeni a debreceni Józanság Napja
Szerző: MCDB | info@mcdb.hu Közzétéve: 2019. 05. 24. 18:35 | Frissítve: 2019. 05. 24. 18:35
Debrecen – Idén is megrendezték a Józanság Napját. A szenvedélybetegeket segítő
programsorozatot közösen szervezte a Forrás Lelki Segítők Egyesülete és a Debreceni
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.
A szervezők bejelentették, hogy egész hónapos programsorozat is lesz Szenvedélyes Juniális címmel. A
rendezvényen kerekasztal- és csoportos beszélgetéseket tartanak, ahol az egykori alkohol és
kábítószerfüggők is elmesélhetik a történetüket.

– Józanságukat x napja ünneplő emberek jönnek és nyílnak meg és beszélnek a saját szenvedélyükről, a
saját útjukról, ami nagyon fontos, mert annyiban tudunk segíteni a szenvedélybetegeknek, hogy a példát
látva rájöhetnek, hogy ugyan nehéz út, de ha nem kezdjük el, soha nem lesz vége – hangsúlyozta Papp
Csaba, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társadalmi elnöke.

Címkék: Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, kábítószer, drog, alkohol,
Józanság napja, Forrás Lelki Segítők Egyesülete
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Nem árulás, ha valaki droggal küzdő barátjának kér segítséget – videóval
Szerző: MCDB | info@dehir.hu Közzétéve: 2019. 06. 12. 17:10 | Frissítve: 2019. 06. 13. 08:21
Ez volt a fő üzenete annak a vetélkedőnek, melyen középiskolás fiatalok vettek részt a Nagyerdei
Víztoronyban. A programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezte a Drogellenes Juniális
részeként.
A 12 debreceni középiskolából érkező csapatoknak egy indulót és egy rajzot is kellett készíteniük, amikkel
véleményüket fejezték ki a kábítószerekről. Így születtek meg például a Drogvadászok, vagy éppen a Fűnyírók. A diákok a DVSC egykori labdarúgójával, a Wyrfarkas rockzenekar dobosával, Dombi Tiborral is
találkozhattak.

– Én is arra hívnám fel a figyelmet, hogy van sokkal jobb dolog, amitől jól tudod magad érezni, hisz tényleg
akár a sport, vagy a zene, abban benne van minden, ami energiát ad, úgyhogy annál jobb serkentő dolog
nem kell szerintem, mint a sport meg a zene – mondta Dombi Tibor.
A cél, hogy megismerjék a 14-18 éves korosztály gondolkodásmódját a tudatmódosító szerekről, és
bemutassák nekik, hogyan tudnak együtt segíteni a drogfüggőknek.
– Talán legfontosabb a fiatalokat, a barátokat megszólítani, hiszen az a legkonkrétabb dolog, hogy nem
elárulja, ha problémát lát, ekkor segítenie kell. Nélküle, a jelzése nélkül nem fog meggyógyulni – emelte ki
Papp Csaba, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társadalmi elnöke.
A debreceni szakemberek drogellenes juniálist szerveznek, azaz egész hónapban különféle programok
lesznek a megyeszékhelyen.
Címkék: drog, kábítószer, Segítség, Drogellenes Juniális Segíthetünk a függőknek is
https://www.dehir.hu/debrecen/nem-arulas-ha-valaki-droggal-kuzdo-baratjanak-ker-segitseget/2019/06/12/
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Szívvel üzentek a szenvedélybetegeknek Debrecenben
Szerző: MCDB | info@mcdb.hu Közzétéve: 2019. 06. 26. 11:45 | Frissítve: 2019. 06. 26. 11:47
Flashmobbal és konferenciával ünnepelték a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját az
Ifjúsági Házban. Ez is része volt a Szenvedélyes juniális című programsorozatnak, amit a Debreceni
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei és civil szervezetek szerveztek.
Szív alakot formálva léggömbökkel a kezükben gyülekeztek a résztvevők az Ifjúsági Ház udvarán. A lufikat
magasba engedték, ezzel jelképezve, hogy a szenvedélybetegek nincsenek egyedül.

A programhoz műhelykonferencia is csatlakozott, ahol aktuális kérdéseket tárgyalták meg. Papp Csaba, a
KEF társadalmi elnöke azt mondta: a drogok szempontjából Debrecen közepesen fertőzött város, azaz a
fiatal korosztályban az érintettség egy százalék alatti. A városban igyekeznek minden segítséget megadni a
szenvedélybetegeknek.
– Mint minden világnapnak, a drogellenes küzdelem világnapjának is két üzenete van. Egyrészt felhívjuk a
figyelmét a lakosságnak, hogy létezik ez a probléma és ezzel szembe kell néznünk. A másik legfontosabb:
üzenni azoknak, akik szenvedélybetegek, hogy nincsenek magukban – hallhattuk Papp Csabát.
Címkék: kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja, Kábítószer-ellenes
Világnap, kábítószer, drog, Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
http://www.dehir.hu/debrecen/szivvel-uzentek-a-szenvedelybetegeknek-debrecenben/2019/06/26/?
fbclid=IwAR0pfhdqwsrVuY6zgYiUvMiUZuv1h6xzM3YmGUg2EOCWG9iZ2yRJ-KC2FrY
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S Z E N V E D É L Y E S J U N I Á L I S 2019. 06. 26. 14:25
Segítenek a bajba jutottakon
– A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése mintaként szolgálhat másoknak is az országban
– jelentette ki dr. Papp Csaba, a debreceni önkormányzat tanácsnoka, a KEF társadalmi elnöke szerdán az
Ifiházban, a szenvedélybetegek ellátásáról szóló konferencián, melyet a Szenvedélyes juniális
programsorozat keretében rendeztek.
– Amikor az érintettek a KEF valamely tagjához fordulnak, azt tapasztalják, hogy ez egy megszervezett
világ, tud segíteni rajtuk – tette hozzá, kiemelve a civilek igen aktív munkáját. – A Szenvedélyes Juniális
üzenete, hogy egyedül nincs visszatérés, kell hozzá az érintett, a család, a szakember, de az utolsó
pillanatig segítenek a bajban lévőn!
Papp Csaba arról is beszélt, hogy bár 35 ezer diák van Debrecenben, nem harapózott el a drogfogyasztás.
Ugyanakkor nagyon sok embert érintenek az alkohollal kapcsolatos problémák, emiatt erre a jövőben több
figyelmet kell fordítani.

Figeczki Tamás, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet debreceni Szociális és Fejlesztő Központjának
vezetője arról számolt be, hogy igen jelentős összeget, mintegy 94 millió forintot nyertek el drogprevenciós
programra, mely ősszel indul és két éven át tart. A Lelkierő Egyesülettel közösen valósítják meg, bevonva
szociális intézményeket és öt olyan cívisvárosi középiskolát, ahol magasabb kockázati csoportként sok a
hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő, tanulási és magatartási zavarral küzdő fiatal.
SzT

C Í M K É K DEBRECEN DROG DROGELLENES JUNIÁLIS KÁBÍTÓSZER SZENVEDÉLYES JUNIÁLIS
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https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/segitenek-a-bajba-jutottakon-3397715/
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PRIZMA 2019. 09. 27.
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagyszabasu-drogprevencios-program-indult-debrecenben-3572607/
A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FONTOSSÁGA 2019. 09. 27.

Nagyszabású drogprevenciós program indult Debrecenben – Mindig szívügyem volt a nagybetűs
népegészségügy – mondta dr. Papp Csaba önkormányzati tanácsnok, a Debreceni Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum társadalmi elnöke pénteken a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi
Házának pódiumtermében tartott projektnyitón.
A program célja, hogy átfogó segítséget nyújtson az iskoláskorú fiataloknak, a szülőknek, a
pedagógusoknak és a szociális szakembereknek egyaránt. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet,
partnerségben a Lelkierő Egyesülettel, Prizma – Egyén, Család, Közösség – Komplex drogprevenciós
program Debrecenben címmel kezd kétéves, kábítószer-használatot megelőző tevékenységet a
cívisvárosban. A célspecifikus egyéni- és csoportfoglalkozások mellett a közösség szemléletformáló erejével
kívánnak segítséget nyújtani az iskolás korú fiataloknak, a szülőknek, a pedagógusoknak és a szociális
szakembereknek.

45

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Lelkierő Egyesülettel karöltve kezd neki a két éven át tartó
munkának, melyben szemléletformáló programokkal, tanácsadásokkal, csoportfoglalkozásokkal segítenek a
sérülékeny csoportoknak, különösen a közösségek és a családok körében. A tervek szerint a
segélyszervezet a tanintézetekben, az egyesület pedig a szociális intézményekben munkálkodik majd a
drogmegelőzés érdekében.
Szerteágazó lehetőség
Köszöntőjében dr. Papp Csaba kiemelte, fontos a gyermekekben tudatosítani, hogy az az egészségkártya,
amit születéskor kaptak, a legnagyobb kincs. Úgy véli, a fiatal kori megelőzés adja a későbbiekben a
legnagyobb eredményeket. Ezt előadásokkal és szűrésekkel igyekeznek hangsúlyozni a fiatalok számára,
így 19 ezer iskolás előtt nyitják meg az egészség kapuját.
– Egész Debrecennek tudunk segíteni a családokon keresztül – mondta Orosz Ibolya Aurélia, a Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. Úgy véli, a kezdeményezés lehetőség a szakembereknek,
gyerekeknek, családoknak, intézményeknek, hiszen egy újabb szimbóluma lehet együttműködésük
megerősítésének.
LD

2019. október 11.
Korszerű épület ad otthont a jövőben annak a debreceni fiatalok egészségi állapotát felmérő
szűrőprogramnak, amelyet a város és a Debreceni Egyetem közösen indít. Az új Iskola-egészségügyi
ellátási központot október 11-én adták át.
- Debrecen városa az egyetemmel és támogatókkal összefogva 45 millió forintból hozta létre az
egészségügyi központot, ahol minden évben 19 ezer kisdiák egészségi állapotát kísérjük figyelemmel
különböző szűrővizsgálatokon keresztül. Azt, ami eddig szétszórtan, az iskolaorvosi ellátás keretében
valósult meg, mostantól koncentráltan, megfelelő szakemberháttérrel és infrastruktúrával tudjuk
megvalósítani – fogalmazott beszédében Papp László, Debrecen polgármestere a központ pénteki
átadóünnepségén.
A Debreceni Egyetem Klinikai Központján (DEKK) belül működő Debreceni Alapellátási és
Egészségfejlesztési Intézet (DAEFI) 2019. július 1-től vette át a várostól az egészségügyi alapellátási
feladatokat, köztük a teljes iskola-egészségügyi ellátást, az ügyeleti rendszer megszervezését, valamint az
Egészségfejlesztési Irodát. Ez utóbbi szintén a megújult központban kapott helyet.
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Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja úgy fogalmazott: a szervezeti átalakítás és a korszerűsítés új
minőséget jelent az iskola-egészségügyi ellátásban. Ezentúl nem csak koncentráltabban lehet elvégezni a
szűréseket, hanem olyan vizsgálatokra is lesz lehetőség, amelyeket az iskolaorvosi rendelőkben eddig nem
tudtak megvalósítani. A kancellár reményét fejezte ki, hogy a betegségek kiszűrése mellett, bizonyára olyan
teljesen egészséges, erejük teljében lévő gyerekekre is felfigyelnek majd, akik a sportban jeleskedhetnek,
ezáltal a központ a Sportcentrum "kincskeresésének" új színtere lehet. Az átadón Bács Zoltán bejelentette,
hogy a Debreceni Egyetem egészségügyi koordinációért felelős kancellárhelyettese szeptember 1-től ÓnodiSzűcs Zoltán.
– Egy orvosképző felsőoktatási intézmény felelős azért, hogy egy beteg útját az alapellátástól a
legmagasabb szintig koordinálja. Az alapellátásnak ezért a Klinikai Központban van a legjobb helye, hiszen
csak így van lehetőség arra, hogy a betegutat az elejétől kezdve transzparenssé, átláthatóvá tudjuk tenni –
hangsúlyozta Berényi Ervin, a DEKK elnöke.
Papp Csaba, a DAEFI igazgatója a megnyitón kiemelte: az intézetnek az a missziója, hogy megtanítsa a
gyermekeknek megőrizni legnagyobb értéküket, az egészségüket. Az egyetem keretein belül immár ezt
megfelelő módszertannal és háttérrel tudják megtenni.
A Pósa utca 1. szám alatt található egészségügyi centrumban október 14-én, hétfőn kezdődnek a komplex
szűrővizsgálatok. Az iskoláskorú gyermekek kétévente, szervezett módon vesznek részt az egész napos
vizsgálatokon, valamint itt zajlanak majd a fogászati szűrések is, ami országosan egyedülállóvá teszi a
szűrőprogramot. A fiataloknak egészségnevelési, életmód-tanácsadási és drogprevenciós
előadásokat is tartanak majd.
Sajtóiroda – MM
https://hirek.unideb.hu/hu/hir/20191011_atadtak-az-uj-iskolaorvosi-kozpontot?
fbclid=IwAR1nUtzTAktWXORyJ8SewlnAF-jx-6qOVCKjpo2Fq6_my3O0dEiL40LxqDw
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Ezentúl egy helyre mehetnek az összes szűrővizsgálatra a debreceni gyerekek – fotókkal, videóval
Szerző: Nádasdi Anikó | nadasdi.aniko@mcdb.hu Közzétéve: 2019. 10. 11.
Minden szűrővizsgálat egy helyen – átadták az Iskola-egészségügyi Ellátási Központ és
Egészségfejlesztési Irodát. Ezentúl a Pósa utcai intézményben végeznek EKG-t, fogászati szűrést,
látás- és hallásvizsgálatot a debreceni diákokon.
A debreceni diákok ezentúl egy helyen, a Pósa utcai Iskola-egészségügyi Ellátási Központ és
Egészségfejlesztési Irodában vehetnek részt különböző szűrővizsgálatokon.
– Eddig ez a tevékenység szétszórtan, az iskolaorvosi ellátás keretében, különböző oktatási
intézményekben valósult meg. Most ez koncentráltan, megfelelő szakemberháttérrel, megfelelő
infrastruktúrával ellátva tudjuk itt, ezen a ponton megvalósítani – mondta a mai átadón Papp László
polgármester.
Mint elhangzott, hogy a város a Debreceni Egyetemmel és támogatókkal együtt alakította ki a komplex
szűrővizsgálatokra alkalmas épületet.
– Örömmel veszünk részt a város alapellátási feladatainak ellátásában, és erre az utóbbi időben nagy
hangsúlyt fektettünk. Teljesen új szervezeti keretek közé helyeztük az alapellátást és az egészségfejlesztést
– közölte Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellára.
A szűrővizsgálatokat kétévente kell elvégezni.
Ezek eredményeit a szülők is megkapják, így hamar felismerhetőek lesznek az esetleges betegségek.
– EKG, hallásvizsgálat és fogászati szakvizsgálat, ami soha sehol nem működött eddig egységesen. Ezt
követően kerülnek a védőnőhöz és az iskolaorvoshoz – sorolta Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és
Egészségfejlesztési Intézet igazgatója.
A szűrési eredményeket arra is használhatják, hogy megfelelő sportágat választhassanak a fiatalok. Ebben
a Debreceni Sportcentrum is partner.
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http://www.dehir.hu/debrecen/ezentul-egy-helyre-mehetnek-az-osszes-szurovizsgalatra-a-debrecenigyerekek-fotokkal/2019/10/11/
http://www.dehir.hu/galeria/iskola-egeszsegugyi-ellatasi-kozpont-es-egeszsegfejlesztesi-iroda
2019. 12. 13. Debreceni Rendőrkapitányság, Konzultációs Fórum
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2019. 12. 14.Ifjúsági Ház Debrecen Teret nyitunk – interaktív prevenciós program
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