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A kutatás célja


Az elterelést biztosító szolgáltatók feltárása,
azonosítása valamennyi modalitás szempontjából
(megelőző-felvilágosító szolgáltatás, kábítószerhasználatot kezelő más ellátás, kábítószer-függőséget
gyógyító kezelés)
Milyen szakmai-személyzeti háttérrel dolgoznak a
szolgáltatók? (állandó foglalkoztatottak száma, alkalmi
foglalkoztatottak száma, az elterelésben dolgozó
szakemberek végzettsége, képesítése)
Az elterelés célkitűzései és módszerei







Milyen konkrét célkitűzéseket kívánnak elérni a szervezetek?
Milyen módszereket alkalmaznak az elterelést végző
szervezetek? Miért, milyen elméleti vagy gyakorlati
megfontolás miatt alkalmazzák ezeket a módszereket?

 Az elterelésbe kerülők jellemzői






nemi, életkori megoszlás,
szerhasználat típusa és súlyossága,
egyéb pszichoszociális problémák jelenléte,
súlyossága,
az elterelésbe kerülők céljai, illetve elvárásaik a
szolgáltatással kapcsolatosan,
az elterelésbe kerülők motiváltsága

 Az elterelés folyamatának elemzése (kliens és
szolgáltató viszonyrendszerében)



A hatékonyság, az eredményesség szempontjai









Az elterelésbe kerülők milyen arányban fejezik be az elterelést
Mekkora a szolgáltatást váltók aránya
Milyen mértékű a visszaesés (újbóli rendőrségi ügy) az elterelésben
való részvételt követően
Mi az elterelést végző szervezetek képviselőinek a percepciója az
Elterelés sikerességére, eredményességére vonatkozóan

Miben érzik sikeresnek, miben sikertelennek a programjukat?
Minek tulajdonítja a szolgáltató a sikereket, illetve kudarcokat?
Miben módosítana az elterelés intézményén (pl. jogszabályi
háttér, szakmai-működési standardok és elvárások), ha ez
módjában állna?



Mi az elterelést végző szervezetek
képviselőinek a percepciója az Elterelés
sikerességére, eredményességére
vonatkozóan
 Miben érzik sikeresnek, miben sikertelennek a

programjukat?
 Minek tulajdonítja a szolgáltató a sikereket,
illetve kudarcokat?
 Miben módosítana az elterelés intézményén (pl.
jogszabályi háttér, szakmai-működési standardok
és elvárások), ha ez módjában állna?

 A kutatásnak kötelezően magába kell foglalnia az alábbiakat.
 Valamennyi eltereléssel foglalkozó szervezet megkeresése és
vizsgálata a fenti kérdések mentén; valamennyi modalitás
szempontjából (megelőző-felvilágosító szolgáltatás, kábítószerhasználatot kezelő más ellátás, kábítószer-függőséget
gyógyító kezeléssel foglalkozó szervezet vonatkozásában),
 Adatfelvétel készítése a fenti szempontok mentén valamennyi
szolgáltató vezetőjével (vagy a szervezet egyéb képviselőjével)
 Adatfelvételt végezni a szolgáltatást végző szakemberek
megfelelő mintáján (figyelembe véve, hogy a különböző típusú,
célkitűzésű, módszerű programok egyaránt képviselve
legyenek a mintában)
 Adatfelvételt végezni az elterelésben résztvevő kliensek
megfelelő mintáján (figyelembe véve, hogy a különböző típusú,
célkitűzésű, módszerű programok egyaránt képviselve
legyenek a mintában)

Problematikus elemek
 Nagy számú szolgáltató
 Cc. 6000 kliens (3.752 mf+2588

egészségügyi szolgáltatásban a 2007-es
adatok tükrében)
 Eltérő készség az információk adására
(egészségügyi szolgáltatók)
 Meglévő adatbázisokhoz való hozzáférés
korlátozottsága (egészségügyi adatok
különösen szenzitív adatok)

