Tisztelt Kolléga!
A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, együttműködésben a Magyar Addiktológiai Társasággal
konferenciát szervez, amelynek témája a hazai, kábítószer-problémával kapcsolatos kutatások
áttekintése, értékelése, a jövőbeli prioritások, finanszírozási lehetőségek megvitatása.
Az elmúlt egy évtizedben örvendetesen megnőtt a kábítószer-problémával foglalkozó hazai
kutatók és kutatások száma. Számos kutatás készült, új kutatóhelyek jöttek létre, új projektek
indultak, több kezdeményezés nemzetközi kutatásokba is bekapcsolódott. Érdemes tehát számot
vetnünk azzal, hogy hol tart ma a kábítószer-probléma kutatása Magyarországon, illetve mik
lehetnek a jövő feladatai. Hangsúlyozandó, hogy a 2009 decemberében elfogadott új Nemzeti
Drogstratégia, az előző Stratégiához hasonlóan kiemelten kezeli ezt a területet, s többek között
célul tűzi a Drogkutatások Tanácsának felállítását is.
Mindezen témák áttekintése, megvitatása végett a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, a Magyar
Addiktológiai Társasággal együttműködésben, egynapos szakmai konferenciát szervez 2010.
február 18-án, amelyre a kábítószer-probléma kutatásával foglalkozó szakemberek, a terület
szakmapolitikai döntéshozói, valamint a nagyobb pályázati rendszerek képviselői kapnak
meghívást.
A konferencia tervezett főbb témái a következők: (1) Milyen kutatási témák, prioritások
határozhatóak meg hazánkban a következő évek kábítószer-témájú kutatásai tekintetében; (2)
Milyen továbbképzési, vagy fejlesztési szükségletek azonosíthatóak a minél magasabb színvonalú
kutatások megvalósulása érdekében; (3) Mik a lehetőségei és feltételei a bizonyíték-vezérelt
drogpolitika előmozdításának Magyarországon.
A program délelőtti részében hazai és külföldi előadók nyújtanak majd néhány alapvető elméleti
szempontot a fenti témákhoz, míg a délután folyamán három szekció keretében kerülnek
megvitatásra a fenti témák, majd egy plenáris diszkusszió során összegeznénk tapasztalatainkat.
Az előzetes programtervet ezúton csatoljuk.
Kérjük, amennyiben módjában áll tisztelje meg részvételével és aktív közreműködésével a
Konferenciát. Bízunk abban, hogy ez a rendezvény hatékonyan és érdemben tud hozzájárulni a
hazai, kábítószer-problémával kapcsolatos kutatások jövőbeli alakulásához, s ezért kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy minél több, a területen kutató szakember jelen legyen a rendezvényen.
Kérjük, részvételi szándékát a mellékelt regisztrációs lap visszaküldésével február 3-ig jelezze
számunkra. A jelentkezési lapot a mervo.barbara@ndi-int.hu e-mail címen vagy a 237-6740-es fax
számon tudja eljuttatni számunkra.
Jelenlétére feltétlenül számítunk!
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