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Az alkohol- és drogfogyasztó magatartás és személyiség
bemutatása; értelmezési keretrendszer kialakítása az addiktív
kliensekkel végzett munka hatékonyabbá tételéhez; a szakmaközi
együttműködés elősegítése a segítés lehetőségeinek
megismerésével. A témával kapcsolatos elméleti alapok
megismertetése.
szociális munka szaktárgyak

Tanóra típusa
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Kreditszám
A tantárgy célja
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tudományos
fokozata
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I. Az addikciók makroszintű megközelítése
1. Hazai alkohol- és drogepidemiológiai helyzet (különös tekintettel
a fiatalokat érintő felmérésekre, statisztikai adatokra pl. ESPAD
vizsgálat)
2. Deviancia–elméletek. Az addiktív magatartás fogalmának
multidiszciplinális értelmezése. A fogyasztás kulturális
meghatározottsága.
3-4. Drogpolitikai modellek. Drogpolitika Magyarországon.
A hazai intézményrendszer vázlatos bemutatása (egészségügyi és
szociális ellátás, az önsegítő csoportok szerepe, a KEF-ek)
5. Prevenció (A prevenció fogalma; beavatkozás és célcsoport
szerinti modellek – a prevenció felosztása )
6. Az egészségnevelés és a drogmegelőzés megjelenése a
különböző stratégiákban (ÚMFT, Egészséges Nemzetért
Népegészségügyi Program, Nemzeti Stratégia, társadalmi
Bűnmegelőzés Nemzeti stratégiája, Egészség Évtizedének Nemzeti
Programja)
II. A droghasználat problémájának megjelenése a gyakorlatban
A) Általános ismeretek
7. Az alkoholfüggő személyiség alapvető jellemzői, a
személyiségkép módosulása. Elhárító mechanizmusok.
A kényszeres drogfogyasztó személyisége. Alkohol- és drogkarrier.
Személyiségjellemzők és drogpreferencia.
8. Az addikciók kialakulásában szerepet játszó fő tényezők: szer,
személyiség, szociokulturális tényezők. Kockázati és protektív
tényezők
Családi diszfunkciók – a diszfunkcionális családok főbb jellemzői.
9. Szerfogyasztás és kapcsolatrendszer I. – a kodependencia
jelensége-rendszerszemléletű megközelítés. Alkoholista játszmák.

10. Szerfogyasztás és kapcsolatrendszer II. – az alkoholista
gyermekei. Jellegzetes gyermeki szerepek
B) A segítés lehetőségeiről
11. Intézményi szerepzavarok – diszfunkcionális szerepek a
drogprobléma kapcsán.
12. Kivezető utak. A felépülés kritériumai.
13. Szerhasználó és segítő kapcsolata. A hatékonyság feltételei.
Speciális játszmák az addiktológiai segítésben.
14. Főbb felépülési modellek (Prohászka-DiClemente modell).
15. Állapotfelmérés, egyéni kezelési terv, relapszus prevenció.
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A tantárgy aláírásának feltétele az órákon való aktív részvétel. A
félév végi értékelés alapja az egyénileg vállalt kiselőadások tartása
előre választott és megbeszélt témából.
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