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Bevezetés

A HIV-fertõzés, illetve az AIDS az egyik legje-
lentõsebb népegészségügyi problémát jelentik
a világ számára. Az 1981-ben leírt elsõ esetek

után 1983-ra azonosított humán immunhiányt
okozó vírus (human immunodeficiency virus,
azaz HIV) 2007-re világszerte 33,2 millió em-
bert fertõzött meg. Csak 2007-ben 2,5 millióra
(1,8–4,1 millió) becsülhetõ az új fertõzések szá-

Összefoglalás: Háttér: A HIV-fertôzés és az AIDS-betegség napjaink egyik legjelentôsebb népegészségügyi problémája;
2007-ben 33,2 millióra becsülhetô a HIV-fertôzöttek száma a világon. A HIV-fertôzés elsôdleges kockázati csoportját
a világ számos régiójában az injektáló droghasználók jelentik. Az injektáló droghasználat vált a domináns fertôzési
móddá Nyugat- és Közép-Európában, valamint Észak-Amerikában és Ausztráliában, míg Kelet-Európában és Közép-
Ázsiában kezdettôl ez a vírusátadási mód a domináns. Célkitûzés: A droghasználók – mint kockázati csoport – azono-
sítása számos intervenciós lehetôséget hívott életre, amelyek közül a szerzôk a tûcsere szolgáltatások bemutatásával
és hatékonyságuk elemzésével foglalkoznak tanulmányukban. Módszer: A MEDLINE, PsycINFO és a Web of Science
adatbázisai felhasználásával végeztünk adatgyûjtést. Eredmények: Az áttekintett szakirodalom alapján elmondható,
hogy a tûcsere-szolgáltatás egyértelmûen hatékony eszköze az intravénás droghasználattal kapcsolatos kockázati ma-
gatartásformák csökkentésének, s ezzel összefüggésben a HIV-fertôzés kockázata mérséklésének. A szerzôk bemutatják
a tûcsere különbözô formáit, illetve ezek hatékonyságát ismertetik. Konklúzió: Az egyéb lehetséges prevenciós progra-
mok és ártalomcsökkentési intervenciók mellett az adott populáció szükségleteihez, valamint az adott szociokul-
turális körülményekhez illeszkedô tûcsere biztosítása elengedhetetlen feltétel a HIV-fertôzés terjedésének hatékony
megelôzéséhez.
Kulcsszavak: HIV; hepatitisz; injektáló droghasználat; intravénás droghasználat; megelôzés; ártalomcsökkentés; tû-
csere; hatékonyság

Summary: Background: HIV infection has become one of the major public health problems of our time. An estimated
33.2 million people lived worldwide with HIV in 2007. Injecting drug users are the most at risk group of HIV infection
in many regions of the world. Injecting drug use became the primary route of infection in Western- and Central Europe,
also in North America and Australia, and dominated from the beginning of the epidemic in Eastern Europe and
Central Asia. Goals: Identifying drug users as risk groups has evoked a series of intervention possibilities, of which the
authors introduce and assess the effectiveness of needle and syringe exchange programs. Methods: We evaluated a lite-
rature search by the use of MEDLINE, PsycINFO and Web of Science databases. Results: After reviewing the scientific
literature the authors conclude that needle and syringe exchange programs are an effective way of reducing risky
behaviors related to injecting drug use, hence they are effective in reducing the spread of HIV among injecting drug
users and the population. The authors introduce the literature related to the effectiveness of various kinds of programs
for distributing sterile injecting equipment. Conclusion: Besides various kinds of prevention programs and harm
reduction measures, when adopted to the given populations needs and socio-cultural circumstances, the providing of
needle and syringe programs are an indispensable condition of successfully preventing the spread of HIV.
Key words: HIV; hepatitis; injecting drug use; intravenous drug use; prevention; harm reduction; needle exchange;
effectiveness
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ma, miközben közel ugyanennyien, 2,1 millió-
an hunytak el az AIDS következtében (1). A HIV
terjedésében a világ egyes régióiban az elmúlt
25 év során egyre növekvõ szerepet kapott az
intravénás droghasználat. Így a Nyugat- és Kö-
zép-Európában, valamint Észak-Amerikában
és Ausztráliában a kezdetben elsõsorban ho-
moszexuális kapcsolatok révén terjedõ járvány
mára inkább az intravénás droghasználattal
függ össze, míg Kelet-Európában és Közép-
Ázsiában kezdettõl az intravénás droghasználó
populáció volt a járvány terjedésének fõ kocká-
zati csoportja. Kelet-Európa és Közép-Ázsia az
a régió, ahol a HIV/AIDS járvány a világon a leg-
gyorsabban terjed. 2006-ban a régióban az új
HIV-fertõzések 62%-a injekciós felszerelés meg-
osztásához volt köthetõ (2). 2006-ban Kelet-Eu-
rópában és Közép-Ázsiában a HIV-pozitív nõk
35%-a fecskendõvel, 50%-uk pedig valószínû-
leg injektáló partnerrel létesített szexuális kap-
csolat útján fertõzõdött meg. Oroszországban
560.000–1,6 millió közötti HIV-pozitív ember él
(2). A járvány közegészségügyi és gazdasági ka-
tasztrófával fenyeget; az ICA adatai szerint a
HIV-fertõzöttek száma akár 2 millió is lehet (3).
Az AIDS járvány terjedésének elsõdleges oka
Oroszországban is az injekciós droghasználat-
hoz alkalmazott fecskendõk megosztása. Ahol
ismert volt a fertõzés oka, a HIV-fertõzések
66%-a fecskendõk megosztásához volt köthetõ
(2). Ukrajna felnõtt lakosságának már jelenleg
is több mint 1,4%-a (0,8%–4,3%) HIV-pozitív
(2005-ös adat). 2005 végére a HIV-pozitív ukrá-
nok számát 377.600 (250.000–680.000) körülire
becsülték. A járvány gyors terjedéséért itt is a
fecskendõk megosztása a felelõs, illetve növek-
võ mértékben az injekciós droghasználóval
(gyakran szexmunkással) létesített heterosze-
xuális kapcsolat. Az újonnan regisztrált HIV
esetek száma ugrásszerûen növekszik a közép-
ázsiai országokban is, mint például Azerbaj-
dzsánban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgi-
zisztánban, Moldáviában, Üzbegisztánban és
Tádzsikisztánban. Észtországban 1999-ig éven-
te alig pár új HIV-fertõzést regisztráltak, ugyan-
akkor 2001-óta a HIV-pozitív észtek száma meg-
duplázódott, 2004-re elérve a 4442 fõt (4). Litvá-
niában egészen 2002-ig nem mutatkozott szig-

nifikáns HIV-járvány, ekkor azonban a fegyin-
tézetekbõl kiindulva a vírus néhány hónap le-
forgása alatt az egész országban elterjedt. Több
száz intravénás droghasználó fertõzõdött meg;
1999 és 2005 között a HIV-pozitív emberek szá-
ma meghatszorozódott (492-rõl 3169-re emel-
kedett).

Az ártalomcsökkentés szemlélete

Az ártalomcsökkentés szemlélete, az absztinen-
cia mindenáron való elérésével szemben azt a
célt tûzi maga elé, hogy a droghasználattal
összefüggésben megjelenõ egyéni és társadalmi
károkat, ártalmakat minél alacsonyabb szintre
szorítsa. Ez a megközelítés tehát elfogadja azt a
tényt, hogy a „drogmentes társadalom” elérése
nem reális célkitûzés, s ennek belátásával keres
pragmatikus célokat és eszközöket (5–7). Az ár-
talomcsökkentõ szemléletet gyakran a kínálat-
csökkentés és a keresletcsökkentés melletti har-
madik fõ drogpolitikai irányzatként értelmezik,
valójában azonban az ártalomcsökkentés meg-
haladja, integrálja is az elõbbi kettõt. Az ártal-
mak csökkentése ugyanis akár keresletcsökken-
tõ, akár kínálatcsökkentõ programokat is magá-
ba foglalhat, bár kétségtelen az esetek többsé-
gében inkább olyan programokat sorolunk ide,
amelyek hagyományosan sem a kínálat-, sem a
keresletcsökkentésnek nem elemei.

Más megközelítésben MacCoun két lehetséges
stratégiát feltételez (8). Az egyik a prevalencia
csökkentése, amely a droghasználók számának
a csökkentésére irányul. MacCoun ide sorolja
mind a kereslet-, mind a kínálatcsökkentõ stra-
tégiákat. A másik megközelítés az ártalmak
csökkentésének lehetõsége. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy az ártalomcsökkentés sokkal inkább
jelent egy szemléletet, mintsem bizonyos prog-
ramokat vagy azok összességét. Az ártalomcsök-
kentés legfontosabb jellemzõi Riley és O’Hare
nyomán az alábbiak (9).

• Pragmatizmus, azaz annak az elfogadása,
hogy a droghasználat jelen van a társadalom-
ban, s bizonyos szempontból annak normál
összetevõjét adja. Ugyanakkor annak hangsú-
lyozása, hogy a droghasználat kezelésében reá-
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lis, megvalósítható célokat, s nem pedig vágyott,
ámde megvalósíthatatlan, ideális célokat kell
kitûzni.

• A humanisztikus értékek szem elõtt tartása,
azaz a droghasználó szerhasználatra irányuló
döntésének elfogadása, s ennek a morális meg-
ítélésétõl való tartózkodás.

• Ártalomközpontúság. Annak a belátása, hogy
maga a droghasználat ténye másodlagos a vele
kapcsolatosan megjelenõ ártalmakhoz képest.
Azaz, a problémát nem maga a droghasználat,
hanem a kapcsolódó, az egyén, a közösség vagy
az egész társadalom szintjén ható – egészség-
ügyi, szociális és gazdasági – ártalmak jelentik.
Az elsõdleges cél tehát a droghasználat negatív
következményeinek a csökkentése.

• Inkluzivitás. Az ártalomcsökkentõ megkö-
zelítés – célja elérése érdekében – befogadja, s
nem kizárja a különbözõ beavatkozási lehetõ-
ségeket. Ez annak a belátásán alapul, hogy a
különbözõ esetekben, más és más beavatkozá-
si módok lehetnek hatékonyak ugyanannak a
célnak – az ártalmak csökkentésének – elérésé-
ben. Ezzel összhangban az ártalomcsökkentés
nem zárja ki, de nem is várja el az absztinencia
elérését.

• A célok hierarchiája. Az elõzõ ponthoz kap-
csolódóan az egyik legfontosabb jellemzõje az
ártalomcsökkentõ megközelítésnek, hogy a cé-
lokat a célpopuláció, a kliens igényeit, szükség-
leteit, képességeit és lehetõségeit figyelembe
véve rugalmasan, az aktuális helyzethez igazo-
dóan képes alakítani. Ennek megfelelõen a cé-
lok akár a beavatkozás során is változhatnak.

• Költségek és hasznok egyensúlyban tartása.
Az ártalomcsökkentõ megközelítés – már csak
realista és pragmatikus jellegénél fogva is – nagy
hangsúlyt fektet a befektetések és az eredmé-
nyek arányosságának, a költséghatékonyság
szempontjának az elemzésére.

Érdemes megemlíteni, hogy más szóhasználat-
ban szokás az ártalomcsökkentõ beavatkozási
módokra alacsony küszöbû szolgáltatásként is
hivatkozni (10), utalva rá, hogy ezen szolgálta-
tások a küszöböt, azaz a klienssel szemben állí-
tott elvárásokat alacsonyabb szinten tartják,
mint azok a kezelõhelyek, amelyek a kezelésbe

vétel alapfeltételének tekintik az absztinencia
iránti elkötelezõdést.

Mindezek alapján a HIV-fertõzés megelõzé-
séhez azok a programok járulhatnak hozzá ha-
tékonyan, amelyek eredményesek tudnak lenni
(1) az injektáló droghasználat csökkentésében,
(2) az intravénás szerhasználat fennmaradása
esetén a fertõzések szempontjából biztonságo-
sabb használat elérésében, illetve (3) a bizton-
ságos szex elérésében. Ezen célok elérésére ki-
alakított legfontosabb programok általában a
tûcsereprogramok, az opiát szubsztitúciós te-
rápiák (a fenntartó metadon kezelés mellett a
buprenorphin és a buprenorphin-naloxon kom-
bináció Suboxone szerepe jelentõs), az infor-
mációt nyújtó, edukációs programok, az önse-
gítõ (sorstárs) csoportok, illetve az úgynevezett
drop-in programok. A következõkben a steril in-
jektáló felszerelést biztosító programokkal fog-
lalkozunk részletesen.

A tûcsereprogramok

A tûcsereprogramok alapvetõ célja az, hogy az
intravénás droghasználókat (IDH) steril injek-
táló felszereléssel lássa el, így megelõzze körük-
ben a felszerelés megosztását, illetve újrafel-
használását, valamint begyûjtse és megsemmi-
sítse a nem injektáló populációra nézve is fertõ-
zésveszélyt jelentõ már használt eszközöket.
Alapvetõ feladatuk tehát az IDH-k, és a velük
szexuális kapcsolatot létesítõk egészségének
megvédése, s nem utolsósorban a megbetege-
désekkel járó társadalmi költségek kivédése.

Az elsõ hivatalos tûcsereprogramot 1983-ban
indították Amszterdamban, miután egy intravé-
nás kábítószer-használókat tömörítõ egyesület
az amszterdami IDH-k körében kitört hepati-
tisz B járvány miatt az önkormányzat egészség-
ügyi hivatalától kérte egy ilyen program létre-
hozását (11).

A nyolcvanas évek második felében aztán a
HIV járvány megjelenése tette sürgetõen szük-
ségessé a hasonló programok elindítását a világ
számos országában. Napjainkban, több mint
40 országban mûködnek hivatalos tûcsereprog-
ramok.
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A tûcsereprogramok országonként és váro-
sonként is különbözhetnek egymástól. Van,
ahol ingyen, mások bizonyos mennyiségen fe-
lül pénzért adnak tût és fecskendõt. Egyes prog-
ramok egy az egyben cserélnek használt tût ste-
rilre, mások nem várják el, hogy valamennyi
használt tû és fecskendõ visszakerüljön a szol-
gáltatóhoz. A tûcsereprogramok a fertõzés meg-
elõzés érdekében biztosítanak minden olyan
eszközt, amelyek a heroin elõkészítése során
potenciális fertõzésforrást jelenthetnek. Ilyen a
heroin fõzéséhez használatos kanál (kupak,
vagy direkt erre gyártott steril eszköz formájá-
ban), a szer megszûréséhez szükséges filter, il-
letve vatta (létezik kifejezetten erre a célra kiala-
kított steril szûrõ). A programok gyakran bizto-
sítanak továbbá a fõzéshez – gyakran elõre cso-
magolt steril – vizet, a heroin könnyebb oldó-
dását elõsegítõ aszkorbinsavat (C vitamint), ér-
szorítót, alkoholos törlõkendõt a szúrási hely
megtisztításához, valamint vénaregeneráló kré-
met, illetve információs szórólapokat. Mind-
ezek biztosítása azért kifejezetten fontos, mivel
a fertõzés nemcsak a fecskendõ és a tû direkt
megosztása révén, hanem a szer elõkészítése és
használata folyamatának bármely fázisában
megtörténhet (12).

A programokban önkéntesek, diákok, szociá-
lis munkások, pszichológusok, orvosok, addik-
tológiai konzultánsok mellett gyakran aktív,
vagy volt szerhasználó kortársak is dolgoznak.
A helyi jellegzetességekhez igazodva, a progra-
mok gyakran nagy hangsúlyt fektetnek a másod-
lagos tûcserére, és magukat a használókat vonják
be a tûk további elosztásába és a használt fecs-
kendõk visszavételébe olyan injektálóktól, akik
maguk nem keresnék fel a programokat. A hely-
hez kötött programok mellett léteznek jármû-
ben üzemelõ programok is, illetve sok esetben
utcai megkeresõ tevékenységgel teszik hatéko-
nyabbá a célpopuláció elérését. Léteznek pati-
kák, ahol az injektáló droghasználók számára
speciális tûcsere mûködik. A tûcsereprogramok
gyakran csak egy elemét jelentik az adott szer-
vezet komplex alacsony küszöbû szolgáltatásá-
nak. Ilyen, kapcsolódó szolgáltatás lehet a szo-
ciális ellátások nyújtása, a vér útján és szexuális
úton terjedõ betegségekkel és biztonságosabb

használattal kapcsolatos alapvetõ információk
átadása, ingyen óvszer biztosítása, a kórházi
méregtelenítésre, szubsztitúciós kezelésbe, re-
habilitációra irányítás, adott esetben utaztatás.
Része lehet a szolgáltatásnak a pszichoszociális
segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás, a válto-
zásra való motiváció támogatása vagy az orvosi
ellátás, sebkezelés. A pihenési, alvási lehetõség,
az ingyen, vagy alacsony áron nyújtott ruha,
étel, ital és vitamin biztosítása szintén fontos
szolgáltatás lehet, csakúgy, mint a mosási, für-
dési, tisztálkodási lehetõség, vagy a szexuális
úton terjedõ betegségek szûrésének elérhetõvé
tétele, illetve szûrésre irányítás, tanácsadás és
vakcináció biztosítása, például a hepatitisz B
vírus ellen.

A steril felszereléshez való könnyû hozzáférés
elõsegítésére a tûcsereprogramok mellett több
módszer is létezik. Ide tartozik a fertõtlenítõ-
szerek osztása, a gyógyszertári hozzáférés meg-
könnyítése és a tûcsere-automaták létesítése is.
A steril felszereléshez való hozzáférés segítésé-
re létesült programok hatás- és hatékonyság-
vizsgálatát szinte az elsõ programok beindulá-
sakor elkezdték. Az azóta felhalmozódott és a
következõkben áttekintett bizonyítékok alapján
elmondható, hogy a hatékony vakcinák kifej-
lesztéséig ezek a programok maradnak az IDH-k
körében és körükbõl kiinduló vér útján terjedõ
fertõzések megelõzésének leghatékonyabb
módszerei (11). A következõkben e programok
hatékonyságát elemzõ kutatásokat tekintjük át.
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A steril injektáló felszerelés intravénás drog-
használók számára való hozzáférhetõségének
növelésére létrejött különbözõ programok ha-
tékonyságát a kitûzött cél, vagyis kockázati ma-
gatartások, s ennek nyomán a fertõzõ betegsé-
gek terjedésének csökkentésében lehet lemér-
ni. Mivel ezen beavatkozás esetében a random
kontrollált vizsgálati elrendezés sem technikai-
lag, sem etikailag nem kivitelezhetõ, elsõsorban
keresztmetszeti összehasonlító vizsgálatokból
származó adatokkal, illetve utánkövetéses pros-
pektív eredményekkel rendelkezünk.



" � � � � � � � � � � � �  � � � � �

268

���������������������������
��������

���������
����������
������

Az Egészségügyi Világszervezet (11) megállapít-
ja, hogy „a gyógyszertárak és tûcsere-automaták
megnövelik a steril felszerelés elérhetõségét az
IDH-k részére”, illetve „komoly bizonyítékok
támasztják alá, hogy a steril tûk és fecskendõk
ilyen módon történõ biztosítása a tûcsereprog-
ramok mellett szintén elõnyökkel jár” (29. old).
A steril fecskendõhöz való hozzájutás hagyomá-
nyos helyszínei a legtöbb országban a patikák,
de számos ország külön erre a célra automatá-
kat is telepített, amelyek a nap 24 órájában
igénybe vehetõk. A steril felszerelés hozzáfér-
hetõsége a patikákban, illetve az automatákon
keresztül a vizsgálatok eredményei szerint po-
zitív hatással van a HIV megelõzés mutatóira –
azaz csökken a közös fecskendõhasználat, illet-
ve újrahasználat, valamint alacsonyabb a HIV
szeroprevalencia –, még az olyan helyeken is,
ahol tûcsereprogramok nem elérhetõek (11, 13).
Des Jarlais és munkatársai áttekintve az olyan
városokról szóló tanulmányokat, ahol az IDH-k
körében legalább öt éven keresztül 5% alatti
maradt a HIV szeroprevalencia, az egyik közös
jegyként a steril felszereléshez való legális
gyógyszertári hozzájutást azonosították (14).
Egy 2062 IDH-val készült londoni kutatás sze-
rint a steril fecskendõhöz való patikai és tûcse-
rén keresztül történõ hozzájutás 1987-es meg-
könnyítését követõen 1990 és 1993 között a hoz-
záférés növekedésével párhuzamosan 12,8%-ról
6,9%-ra csökkent a HIV szeroprevalencia (15).
Miután 1992-ben az egyesült államokbeli Con-
necticutban engedélyezték a fecskendõk recept
nélküli árusítását a gyógyszertárakban, szignifi-
kánsan (21%-kal) kevesebb intravénás drog-
használó számolt be a fecskendõ megosztásról,
illetve utcai tûvásárlásról (14%-kal kevesebben)
a megelõzõ 30 napra vonatkozóan, mint koráb-
ban. Hasonlóképp, 59%-kal többen szereztek
tût patikában, mint a változtatás elõtt (16). Fran-
ciaországban a patikák fecskendõ árusításának
1987-es liberalizációja elõtt a fecskendõk meg-
osztása mindennapos dolog volt az IDH-k kö-
rében. A változást követõen olyan mértékben
megnõtt a patikák igénybevétele, hogy az IDH-k

fele patikában szerezte be a fecskendõjét, és
nem osztotta meg mással. A szerzõk ugyanakkor
a patikai hozzáférés liberalizációját nem tartot-
ták elégségesnek a HIV járvány megfékezéséhez
(17). A tanulmányok ugyanakkor nem találtak
egyetlen olyan negatív következményt, ame-
lyek a fecskendõk könnyû hozzáférésének len-
nének tulajdoníthatók, és nem utalnak az ered-
mények arra sem, hogy a fecskendõk könnyebb
hozzáférésétõl többen kezdenének injektálni
(11).

A költséghatékonysággal kapcsolatban Lurie
és munkatársai (18) megállapították, hogy évi
2,1%-ot meghaladó HIV-fertõzés szeroinciden-
cia mellett, az általuk számított minden prog-
ramtípus (tûcsere, gyógyszertári tûcsere, gyógy-
szertári csomag osztása, gyógyszertári csomag
eladása, gyógyszertári tû eladás) költséghaté-
kony a preventív ráfordítás és a megelõzött ke-
zelési kiadások viszonylatában. A gyógyszertári
fecskendõ eladás már 0,3% éves HIV szeroinci-
dencia mellett megtérül. A patikák személyzete
gyakran nem szolgálja ki az IDH-t (19), mert at-
tól tart, hogy vagy „odaszokik”, lopni fog, vagy
megjelenésével, esetleg viselkedésével zavarja a
többi vásárlót, így rontja az üzletet. Több or-
szágban a patikusok speciális képzését szervez-
ték meg az alaptalan elõítéletekbõl adódó el-
utasítás csökkentése érdekében. Míg a tûcsere-
programok igen, a patikák leggyakrabban nem
ingyen adják a fecskendõt. A hazai patikákban
jelentõs éjszakai felárat kérnek a fecskendõkért.
Bonnet (20) Franciaországban kimutatta, hogy
ahol a patikák egy program keretében speciális
csomagokat osztottak, a fecskendõket átlagosan
négyszer használták újra a droghasználók, míg
ahol pénzért lehetett hozzájutni, ott tízszer is
szúrtak ugyanazzal a fecskendõvel.

A tûcsereprogramok az intravénás droghasz-
nálathoz szükséges egyéb felszereléseket is in-
gyen biztosítják, a – speciális program nélkül
mûködõ – patikák ilyet nem árusítanak, és álta-
lában nem is gyûjtik be a használt fecskendõket.
További elõnye a tûcsereprogramoknak a pati-
kákkal szemben, hogy míg a patikusoknak álta-
lában hiányzik az ilyen irányú képzettsége, a
tûcsereprogramok személyzete a fent felsorolt
járulékos szolgáltatásokat is megvalósítja, ame-
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lyekkel nem csupán a járványok megelõzését,
de a célcsoport bio-pszicho-szociális jóllétét is
fejleszteni képes, végsõ célként pedig az abszti-
nencia elérésében is segít. Az automaták elõnye,
hogy a tûcserékkel vagy patikákkal nem megfe-
lelõen lefedett területeken is könnyû és folya-
matos hozzáférést biztosítanak a fecskendõhöz,
továbbá alternatívát jelenthetnek a tûcsere-
programok és a patikák számára nehezebben
elérhetõ fiatalabb (21), vagy a személyes kapcso-
latot kerülõ droghasználók elérésére. Ugyanak-
kor a személyes kapcsolat hiánya miatt itt hi-
ányzik a tanácsadás, a gondozás vagy a beuta-
lás, illetve a személyre szabott információnyúj-
tás lehetõsége.
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A WHO (11) szerint a hipó és más fertõtlenítõk
hatékonysága nem bizonyított a HIV/AIDS meg-
elõzésben. „Gyengék a bizonyítékok arra nézve,
hogy a fertõtlenítõszerek biztosítása hatékony
lenne. [...] Ezeknek a szereknek a biztosítása el-
fogadható bizonyos olyan közösségekben, vagy a
büntetés-végrehajtás intézményeiben, ahol a tû-
csereprogramok bevezetése lehetetlen lenne a
közösség vagy a vezetõk félelmei és elõítéletei
miatt.” (28. old.)

Bár a hígítatlan hipó (NaOCl – nátrium-hipo-
klorit) a laboratóriumi vizsgálatok szerint alkal-
mas a HIV inaktiválására (22), a terepkutatások
szerint az IDH-knak osztott hipó nem, vagy csak
enyhe mértékben befolyásolta a HIV (23–25), il-
letve HCV prevalenciát (26). A jelenségnek több
magyarázata lehet. A fertõzések átvitele nem
csak a fecskendõkön keresztül történhet, ha-
nem egyéb eszközökkel is (27, 28), tehát csupán
a fecskendõk megtisztítása nem nyújt kellõ vé-
delmet. A HIV ellen a hipó csak megfelelõ kon-
centráció esetén hatékony (29) és a hatást befo-
lyásolja a tisztítás ideje (30 másodperc javasolt)
(30), illetve a vér alvadásfoka is. A nem megfele-
lõen elvégzett tisztítás tehát hatástalan lehet,
ráadásul téves biztonságérzetet nyújthat a hasz-
náló számára. A kutatások némileg ellentmon-
dásos eredményekre jutottak azzal kapcsolat-
ban, hogy az IDH-k megfelelõen használják-e a

hipót. Míg egyes vizsgálatok megfelelõ alkal-
mazásról számoltak be, addig mások szerint a
nem megfelelõ tisztítás még akkor is gyakori az
IDH-k körében, ha egyébként a helyes módszer-
rõl kellõ információ áll a rendelkezésükre (11).
A hipó használatának bizonytalanságát tá-
masztja alá Contoreggi és munkatársainak (29)
laboratóriumi eredménye is, amely szerint, míg
a magas koncentrációjú hipó alkalmas a fecs-
kendõk tisztítására, addig alacsony koncentrá-
cióban a hipó megnövelte a fecskendõben lévõ
HIV fertõzõképességét. Abdala és munkatársai
három vizes öblítéssel majdnem ugyanolyan jó
eredményt kaptak, mint egy hipós mosással
(22). A fecskendõben maradt hipó-maradvány
véletlenszerû szervezetbe injektálása nem mér-
gezõ, a bõrre jutva a hipó oldat enyhe irritációt
okoz. Nagy mennyiségben lenyelve veszélyes,
de ilyen baleset elõfordulásának valószínûsége
fertõtlenítõ csomag („Bleaching Kit”) osztása
miatt elhanyagolható (11).
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De Wit és Bos a Kábítószer és a Kábítószer-füg-
gõség Európai Megfigyelõ Központja (EMCD-
DA) 2004-es szakirodalmi áttekintõjében meg-
állapítja, hogy a legfontosabb kutatások szerint
a tûcsereprogramok a HIV és hepatitisz elõfor-
dulását az IDH-k körében egyharmaddal, vagy
annál nagyobb mértékben is csökkenteni képe-
sek, anélkül hogy növelnék az IDH-k számát
(31). Gibson és munkatársai (32) áttekintésük-
ben összesen 42, 1989 és 1999-között megjelent
tanulmányt vizsgáltak, amelyekbõl 28 a tûcse-
rék pozitív védõ hatását mutatta ki, 2 negatívat,
14 pedig vagy nem talált semmilyen hatást,
vagy a negatív és pozitív esetek kombinációját
mutatta ki. A szerzõk végkövetkeztetése, hogy a
tûcsereprogramok hatékonyak az IDH-k kocká-
zati magatartásainak csökkentésében és a HIV-
fertõzés prevenciójában. Az eredmények
ugyanakkor a vizsgálatok sajátos elrendezõdé-
sét is mutatták. Azok a kutatások, amelyek köz-
vetlenül a klienseket vizsgálták, minden eset-
ben a tûcsereprogramok preventív és magatar-
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tásformáló hatását mutatták ki, míg a negatív,
vagy semmilyen hatást nem kimutató kutatá-
sok azok közül a vizsgálatok közül kerültek ki,
amelyek a tûcserét igénybe vevõket a tûcserébe
nem járó IDH-kal hasonlították össze. A szerzõk
értelmezése szerint a negatív kapcsolatot muta-
tó eredmények a helyi jellegzetességekbõl és az
összehasonlított minták különbségeibõl adódó
torzító tényezõkkel magyarázhatók. A negatív
kapcsolatot igazoló néhány kutatást gyakran
hozzák fel a tûcserék eredményességének kriti-
kájaként, ezért érdemes ezeket módszertani
szempontból nagyon alaposan elemezni. Bru-
neau és munkatársai (33) gyakran idézett vizs-
gálata szerint például a montreali tûcserét
igénybe vevõknek nagyobb kockázata volt a
HIV szerokonverzióra, mint a tûcserét nem
használóknak. Késõbbi írásukban, Bourgois és
Bruneau (34) aztán a klasszikusan dichotóm
kutatási elrendezés torzító hatásaira figyelmez-
tetnek. Rámutatnak, hogy a tûcserét igénybe ve-
võk elsõdlegesen olyan kokain-használók vol-
tak, akik többet injektáltak és nagyobb fecsken-
dõket használtak, sõt, a többségében heroin-
használókból álló kontrollcsoporttal ellentétben
megvolt az a szokásuk is, hogy több vért szívnak
fel a fecskendõbe injektálás elõtt. A tûcserében
résztvevõk szintén gyakrabban jártak illegális
belövõszobákba, és a kontrollcsoporthoz képest
jelentõsebb mértékben vettek részt szexmun-
kában. Ezzel szemben a kontrollcsoportban
szereplõ heroin-használók életmódja rendezet-
tebb volt, és nagyobb valószínûséggel jártak el
patikákba is napközben, mint a kokain-injektá-
lók. Bourgois (35) ugyanakkor a szigorú egy az
egyhez arányú csere és a maximum limit hibá-
jára hívja fel a figyelmet, megjegyezve, hogy a
tûcsere montreali negatív hatása megszûnt,
amikor a program átváltott a tûk korlátozás nél-
küli osztására a kokain-használók számára.
Gibson és munkatársai (32) a 14 kevert vagy
semmilyen eredményt nem hozó kutatás közül
13-nál azt találták, hogy a vizsgált városokban a
patikákban egyébként könnyû és olcsó volt
fecskendõhöz hozzájutni.

Az eddigi legátfogóbb áttekintést az ENSZ
Egészségügyi Világszervezete közölte (11). A
fecskendõhöz való hozzáférésrõl és különbözõ

tûcsere módokról született, mintegy 200 kuta-
tást áttekintõ 2004-es összefoglaló tanulmány
arra a következtetésre jut, hogy egyértelmû bi-
zonyítékok igazolják, hogy a steril injektáló fel-
szerelés elérhetõségének növelésével jelentõsen
csökkenthetõ a HIV/AIDS-fertõzés elõfordulá-
sa az injektáló droghasználók körében.

A tanulmány szerzõi frissebb, 2006-os össze-
foglalójukban 45, 1989 és 2002 között megjelent,
a tûcsereprogramok a HIV szerokonverzióra, a
HIV szeroprevalenciára, illetve a kockázati ma-
gatartásokra gyakorolt hatását vizsgáló tanul-
mányt azonosítottak (36). A tûcseréknek a koc-
kázati magatartásokra (fecskendõ megosztás,
fecskendõ kölcsönkérése, kölcsönadása, újbóli
használata) vonatkozó hatását vizsgáló 33 kuta-
tásból 23 kedvezõ, protektív hatást mutatott,
míg 7 esetben közepesen kedvezõ, egy esetben
pedig negatív hatás mutatkozott. A HIV szero-
pozitivitás tekintetében protektív hatást muta-
tott ki tízbõl hat tanulmány, míg két kutatás ne-
gatív, kettõ pedig semmilyen hatást nem tudott
kimutatni. A szerzõk megállapítják, hogy amel-
lett, hogy azoknak a tanulmányoknak a száma,
amelyek a tûcsereprogramok védõ hatásáról
számolnak be, messze felülmúlja azokét, ame-
lyek bizonytalan, vagy negatív eredményt hoz-
tak, a pozitív eredmények megismételhetõek
voltak, és ugyanarra az eredményre vezettek kü-
lönbözõ szerzõknél, különbözõ országokban,
valamint a HIV járvány különbözõ fázisaiban is
(11, 36).

A WHO áttekintése az ökológiai, országokat
és városokat összehasonlító tanulmányok ese-
tében is pozitív eredményeket talált. Példaként
hozható az az ausztrál minisztériumi tanul-
mány, amely a HIV prevalenciákat hasonlította
össze 24 ország 103 városában. A HIV szero-
prevalencia évi 18,6%-kal csökkent abban a 36
városban, ahol volt tûcsere, míg 8,1%-kal nõtt
abban a 67 városban, ahol nem volt ilyen szol-
gáltatás (37). Hurley és munkatársai (38) 52 tû-
cserével nem rendelkezõ és 29 ezzel rendelkezõ
ázsiai, európai, észak-amerikai, dél-amerikai és
dél-csendes-óceáni város IDH-inak HIV szero-
prevalenciáját összehasonlítva azt találták,
hogy a tûcserét nem mûködtetõ városokban évi
5,9%-kal nõtt, az ilyen programot üzemeltetõ
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városokban pedig 5,8%-kal csökkent a HIV sze-
roprevalencia értéke. Gibson és munkatársai
(32) szakirodalmi áttekintõjükben hat ökológiai
tanulmányt azonosítanak, amelyek közül öt a
tûcserék védõ hatását jelzi a HIV szeropreva-
lenciára nézve (a hatodik kutatás a HCV preva-
lenciát vizsgálta).

Kaplan és munkatársai a fentiektõl eltérõ
módszert alkalmaztak a hatékonyság modelle-
zésére (39–44). Feltételezésük az volt, hogy a tû-
csereprogram beindulásával az IDH populáció-
ban használt fecskendõk hamarabb kerülnek
vissza a programokba, vagyis cirkulációs idejük
lecsökken, továbbá a fecskendõkben kimuta-
tott HIV mennyisége is csökkenni fog. A lecsök-
kent cirkulációs idõ tehát együtt jár a kevesebb
fecskendõ megosztással. Eredményeik igazolták
ezt a feltevést. Három hónap alatt a cirkulációs
idõ 1 hétrõl 2–3 napra csökkent, a fertõzött fecs-
kendõk aránya pedig egyharmaddal esett vissza
(40, 41).

A kutatások túlnyomó része tehát alátámaszt-
ja a tûcsereprogramok hatékonyságát a HIV
megelõzésében és a kockázatos magatartások
csökkentésében. A kutatások ugyanakkor rávi-
lágítanak olyan tényezõkre is, amelyeket a ha-
tékonyság érdekében fontos figyelembe venni.
Más lehet a hatékonysága egy programnak, ha
egy az egy arányban cseréli a fecskendõket, vagy
egyéb módon limitálja a kiadott fecskendõk szá-
mát, mint ha nem. Növeli a hatékonyságot, ha
folyamatosan és megbízható mennyiséget és
minõséget biztosítva mûködnek a programok.
A programok kialakításakor figyelembe kell
venni a célcsoportok eltérõ jellegzetességeit. A
hatékonyságot akkor lehet maximalizálni, ha a
programot a megfelelõ idõben, a HIV járvány
kezdetekor vezetik be úgy, hogy egyéb szolgál-
tatások is – például megkeresõ munka – társul-
nak hozzá. Szintén fontos szempont, hogy a
programok mekkora lefedettséget képesek elér-
ni. Egy hawaii tûcsereprogram tapasztalatai
szerint akkor lehet nagy lefedettséget biztosíta-
ni, ha a program széles körû politikai támoga-
tottságot élvez, megfelelõen finanszírozott,
progresszíven terjeszkedik, az ellene ható té-
nyezõket felszámolják, kortársakkal dolgozik, a
tûcserék kapcsolódnak egyéb, kábítószer-hasz-

nálók számára nyújtott programokhoz, különö-
sen a kezeléshez; illetve a programot rendsze-
resen értékelik (45). A WHO (11) is megállapít-
ja, hogy a tûcserék egy átfogó ártalomcsökken-
tõ rendszer részeként lehetnek valóban hatéko-
nyak, önmagukban nem elegendõk.
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A hepatitisz C jóval elõbb jelent meg az IDH-k
körében, mint a HIV, és lényegesen virulensebb
is annál, így a legtöbb országban nem a járvány
megelõzése, hanem már csak a visszafordítása
lehetett a kitûzött cél. Hagan és munkatársai
(46) szerint a tûcsereprogramok nem bizonyul-
tak hatékonynak a hepatitisz-megelõzés terén,
míg mások ezzel ellentétes eredményeket kö-
zölnek (47–50). Az Ausztrál Egészségügyi Mi-
nisztérium 2002-es tanulmánya, Hurley és mun-
katársai (38) fent idézett módszertanát használ-
va azt találta, hogy míg a HIV esetében a tûcse-
rék egyértelmûen hatékonyak, addig a hepati-
tisz C esetében bár kevésbé, de szintén eredmé-
nyesek (37). Ennek ellenére egyértelmûnek tû-
nik, hogy a hepatitisz terjedésének megelõzésé-
vel kapcsolatosan új módszerek kidolgozására
van szükség, a tesztelési és kezelési lehetõség
növelése mellett (51). A hatékony HCV preven-
ció esetében a megfelelõ lefedettségnek szintén
nagy szerepe lehet. Parsons és munkatársai (52)
összefüggésbe hozták a HCV fertõzöttség ma-
gas számát az alacsony tûcsere lefedettséggel
jellemezhetõ Skóciában, összehasonlítva az
angliai magasabb lefedettséggel és alacso-
nyabb HCV prevalenciával.
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Kezelésbe vétel

A tanulmányok szerint a tûcsereprogramok a
HIV és hepatitisz vírus mellett képesek meg-
elõzni az egyéb vér útján terjedõ vírusok terje-
dését, csökkentik a piszkos, illetve baktérium-
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mal fertõzött tû miatt kialakuló proximális
megbetegedéseket (tályogokat és cellulitiszt),
illetve a baktérium okozta disztális megbetege-
déseket is (szívbelhártya gyulladás, agyi tályog)
(11). Az ártalomcsökkentõ információátadással
a kockázati magatartások – a fecskendõk és
egyéb eszközök, illetve óvszer biztosításán túl is
– csökkenthetõk, a biztonságosabb szerhaszná-
lat, vagy akár a patikák igénybevételének pro-
motálásával.

A tûcsereprogramoknak szerepe van az
egészségügyi ellátásba történõ felvételben is.
Így például Seattle-ben (53) vagy New Havenben
(39) a terápiába való felvétel és a kezelésben
maradási arány magasabb volt a tûcserébe já-
rók, mint a nem járók körében. Egy másik vizs-
gálat a tûcserében résztvevõk magasabb arányú
jelentkezését mutatta a HIV-fertõzés kezelésére
vonatkozóan (54). A tûcseréknek az injektálás
csökkentésére, illetve az injektálással való fel-
hagyásra is pozitív hatása lehet.

A használt fecskendõk begyûjtése

A legtöbb tûcsereprogramban lehetõség van ar-
ra, hogy a használt fecskendõket megsemmisí-
tés céljából összegyûjtsék. A visszahozatali
arány növelését szolgálja több helyen az „egy az
egyhez csere” szabály. A programok gyakran
megkeresõ munka során gyûjtik be az eldobált
fecskendõket, és készülnek termékek kimondot-
tan injekciós droghasználók számára a használt
fecskendõk biztonságos tárolására is. Felmerül-
het a kérdés, hogy a fecskendõk osztása az ala-
csonyabb visszahozatali arány mellett nem nö-
veli-e az utcán eldobált fecskendõk mennyisé-
gét, ezzel a köztéri fertõzéses balesetek kocká-
zatát. Elméletben a fecskendõben maradt vér-
ben mind a HIV, mind pedig a HBV, HCV vírus
– a vírus és vér mennyiségének, a hõmérséklet-
nek, a napsütés és pára mennyiségének függvé-
nyében – hetekig fertõzõ maradhat. Annak elle-
nére azonban, hogy Ausztráliában évi több mint
30 millió fecskendõt osztanak szét, Thompson
és munkatársai (55) nem találtak egyetlen pub-
likált esetet sem arról, hogy valaki ilyen módon
fertõzõdött volna meg, amibõl azt a következte-

tést vonták le, hogy a fertõzés ilyen kockázata
nagyon alacsony. Baggaley és munkatársai (56)
a HIV-vel való fertõzõdés különbözõ módjai-
nak kalkulációjakor megállapították, hogy a tû-
szúrásos balesetek esetében az egészségügyi
dolgozók között a megfertõzõdés esélye kisebb,
mint 1 a 400-hoz (0,23%). A nem egészségügyi
környezetben történõ tûszúrásos balesetek
(leginkább gyermekek) során Angliában (57),
Írországban (58), Spanyolországban (59), Olasz-
országban (60) és Dél-Amerikában (61) nem ta-
láltak HIV-fertõzéssel járó esetet. A köztéri ba-
lesetekben egyrészt nem minden fecskendõ
fertõzött, másrészt a vírus elpusztulhat a kör-
nyezeti körülmények miatt, harmadrészt pedig
a seb mélysége sem olyan, mint az intravénás
használat esetében.

Doherty és munkatársainak Baltimore-ban
végzett longitudinális vizsgálatai szerint a tû-
csere megnyitása nem növelte meg az utcán el-
dobált fecskendõk számát, sõt két év alatt a szá-
muk majdnem a felére csökkent (62, 63).
Windham városában, Connecticutban, a tûcse-
rét okolták a város kábítószer-problémájáért és
az eldobált fecskendõk számáért, és bezárták a
programot. A bezárás után az utcán talált fecs-
kendõk száma egyáltalán nem csökkent, de a
programból kikerült magasabb kockázatú injek-
táló viselkedésre váltottak (gyakoribb fecsken-
dõ megosztás, illetve újrahasználat, és bizony-
talanabb forrásból való beszerzés) (64). Khosh-
nood és munkatársai (65) eredményei szerint,
azok az IDH-k, akik elsõdlegesen a new haven-i
tûcserét használták a fecskendõk forrásaként,
szignifikánsan kevesebb alkalommal dobták el
a fecskendõiket az utcán, mint azok, akik a tû-
cseréket nem látogatták. Mint ahogy arra ké-
sõbb kitérünk, a jogi környezet nagyban befo-
lyásolja a fecskendõk visszahozatalára való haj-
landóságot.

A túladagolás kezelése

A tûcsereprogramok gyakran nyújtanak tanács-
adást a túladagolások kezelésére is. Néhány vá-
rosban az oktatáson felül az opiát antagonista
naloxon osztására is sor kerül, amit a kliensek
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maguk tudnak használni, ha társuk túladagolta
magát. A New York-i program elsõdleges köztes
eredményei alapján a módszer hatékonyan al-
kalmazhatónak tûnik (66). Bár a naloxon prog-
ramok átfogó vizsgálatára sajnos a mai napig
nem került sor, több amerikai városból pozitív
eredményekrõl számolnak be (67). Chicagóban
például 2001 óta a naloxon disztribúciós prog-
ram során 3500 embert láttak el a gyógyszerrel,
amelyet 319 esetben alkalmaztak, 20%-kal csök-
kentve a túladagolások számát 2001-ben, és
10%-kal 2002-ben és 2003-ban. Baltimore-ban
2004 és 2006 között 951 embert láttak el nalo-
xonnal, és tanítottak meg az alkalmazására,
aminek következményeként 131 túladagolást
kezeltek a kliensek maguk. San Franciscóban
2003 óta 700 személy kapott naloxont, és 170 al-
kalommal alkalmazták is azt, míg New Yorkban
2005 óta 1485 ember kapott képzést és nalo-
xont, amellyel 104 túladagolást kezeltek (67).

A túladagolás kezelése volt az egyik fõ oka an-
nak, hogy a világ több városában mûködnek ma
már a tûcserén túl biztonságos fogyasztói szo-
bát, „belövõ szobát” üzemeltetõ programok is.
Összefoglalónknak nem tárgya a belövõ szobák
hatékonyságának részletes elemzése, de meg
kell jegyezni, hogy a kutatások szerint ezek a
programok hatékonyak a túladagolások meg-
elõzésében és kezelésében (68).

Van-e a tûcsereprogramoknak
negatív hatása?

A WHO összefoglalója szerint (11) „nem tá-
masztják alá bizonyítékok azt, hogy bármilyen
komoly nemkívánatos negatív hatással járnának
a programok. „... Majd húsz év kutatásainak fé-
nyében még mindig nem létezik meggyõzõ bi-
zonyíték arra, hogy a tûcsere programok növel-
nék a kábítószer-használat vagy az intravénás
kábítószer-használat elõfordulását, idõtartamát
és gyakoriságát.” (28. old.). A tanulmányok ke-
restek, de nem találtak bizonyítékot arra, hogy
a tûcsereprogramok növelnék az injektálás gya-
koriságát (69, 70), növelnék a kábítószer-hasz-
nálatot (71, 72), növelnék a tûk megosztását
(69, 73), új intravénás droghasználókat toboroz-

nának (40, 70, 74), szociális hálók alakulnának
(75), növekedne az eldobált fecskendõk száma
(63, 64, 76), kisebb lenne a változtatás iránti
motiváció (77), vagy megnõne az egyéb mó-
dokról az intravénás adagolásra történõ váltá-
sok száma (71).

Költséghatékonyság

Az Egészségügyi Világszervezet (11) megállapí-
totta, hogy „habár nehéz egyik országról a má-
sikra általánosítani [...] egy sor fejlett és fejlõdõ
országból származnak meggyõzõ bizonyítékok
arra nézve, hogy a tûcsereprogramok költség-
hatékonyak”. A költséghatékonyságot vizsgáló
kutatások a tûcserére fordított kiadásokat ha-
sonlítják össze azzal a költséggel, amelyet a tû-
cserékkel elért viselkedésváltozással a HIV
és/vagy hepatitisz kezelések elmaradásán ke-
resztül az állam megspórolni képes. De Wit és
Bos (31) szakirodalmi áttekintõjében hét tanul-
mányt talált, amelyek a tûcsereprogramok költ-
séghatékonyságát elemzik, és bár rámutatnak a
kalkulációk hiányosságaira, végkövetkeztetésük
az, hogy ezek a programok a HIV tekintetében
költséghatékonynak tekinthetõk. Íme néhány
példa a költséghatékonyság számításokra. Lurie
és Drucker (78) kiszámolták, hogy ha az Egye-
sült Államokban a járvány kezdetén bevezetik a
tûcsereprogramokat, akkor (15%-os elõfordulás
csökkentéssel) 4394, vagy (33%-os elõfordulás
csökkentéssel) 9666 HIV-pozitív esetet elõzhet-
tek volna meg 1987 és 1995 között. Ezeknek az
embereknek a kezelése az Egyesült Államoknak
244–538 millió dollárjába került. Konzervatív
becslésekkel a kanadai Hamilton-beli tûcsere
öt év alatt 24 HIV-pozitív esetet elõz meg, ezzel
1,3 millió dollárt takarítva meg az államnak,
miután a tûcsere költségeit levonjuk. Ez 4:1-hez
megtakarítási arányt jelent (79). Egy másik ku-
tatás szerint New York városában a tûcserék ál-
tal megelõzött egy HIV eset évi 2667 dollárba
került 1997-ben. Ehhez képest, egy évi kezelési
költség abban az évben 56000–80000 amerikai
dollárba került. A teljes megtakarítás a progra-
mokkal tehát egy esetre vetítve 53000– 77000
dollár volt (80).
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A költséghatékonysággal kapcsolatban az
Ausztrál Nemzeti Kábítószerügyi Tanács
(ANCD) a tûcsereprogramok munkáját áttekint-
ve megállapította, hogy csak 1991-ben, amikor
a kormány 10 millió dollárt költött tûcsereprog-
ramokra, megközelítõleg 3000 fertõzést elõzött
meg, amivel legalább 266 millió dollár egészség-
ügyi kiadást spórolt csak abban az évben (81).
Egy új-zélandi független vizsgálat szerint min-
den egyes új-zélandi dollár, amit tûcserére köl-
töttek, 20 új-zélandi dollárt spórolt meg a ké-
sõbbi kezelési költségekbõl (82).

A HCV esetében ugyanakkor De Wit és Bos (31)
szerint nem tekinthetõk költséghatékonynak a
tûcserék, mert a populáció eleve nagyon magas
arányban fertõzött, az injektálás kezdete után
sokan rövid idõn belül elkapják a vírust, és a
Pollack (83) által átlagosan 11 évesre becsült int-
ravénás droghasználói karrier során a legtöb-
ben HCV hordozóvá válnak. A szerzõ szerint a
tûcserék egyéb hatékonyabb programokkal va-
ló kiegészítése és az aktív használók kezelésbe
vonása szükséges ahhoz, hogy a programok ha-
tékonyabbak legyenek a HCV prevencióban.

Tûcsere a büntetés-véghajtási
intézményekben

A valaha kábítószert kipróbálók Európa-szerte
felülreprezentáltak a börtönpopulációban, a
fogvatartottak illegális szerhasználatra vonat-
kozó életprevalencia értékei 22–86% közöttiek
(84). Összesen mintegy 180000–600000 kábító-
szer-használó fordul meg évente Európa börtö-
neiben (85). Mára a legtöbb országban elisme-
rik, hogy minden biztonsági intézkedés ellenére
a kábítószerek a büntetés-véghajtási (bv) intéz-
ményekben is hozzáférhetõek, a kábítószer-
használók közül sokan itt is folytatják a drog-
használatot. A szerhasználat a bv intézmények-
ben egyaránt szolgálhat az unalom, a munka
hiánya és a stressz elviselésére, de a kábítószer
sok helyen fontos fizetõeszköz a rabok között.
Az intravénás kábítószer-használók közül sokan
elõbb-utóbb rövidebb-hosszabb idõre fogva-
tartottá válnak. A WHO 12 városra kiterjedõ ta-
nulmánya szerint az IDH-k 60–90%-a volt már

börtönben (86). Számos ország börtöneiben je-
len van az intravénás szerhasználat is, egyes
helyeken a volt fogvatartott IDH-k 50%-a is be-
számolt arról, hogy injektált, amíg börtönben
volt (87). Egy oroszországi tanulmány szerint a
megkérdezett IDH-k 20%-a injektált a börtön-
ben, ebbõl 13% itt is kezdte el az injekciós hasz-
nálatot (88).

A börtönpopulációban világszerte magasabb
a HIV szeroprevalencia, mint az átlagnépesség
körében, ráadásul a HIV-fertõzés rendkívüli
gyorsasággal tud elterjedni a börtönön belül
(89, 90). Bár a börtönben az injektálás kevésbé
rendszeres, mint kint, a rejtõzködés és az esz-
közhiány miatt a kockázatosabb intravénás
használat valószínûsége nagyobb. Egy fecsken-
dõt akár 15–20 ember használhat folyamatosan,
de elõfordul házilag gyártott eszközbõl, pl. go-
lyóstollból készített fecskendõvel történõ hasz-
nálat is. A rabok cserélõdése miatt a közösen
injektáló partnerek is gyakrabban cserélõdhet-
nek, mint a kinti környezetben.

A tûcserét, mint a börtönön belüli intravénás
droghasználatra adott ártalomcsökkentõ intéz-
kedést, elsõként Svájcban vezették be 1992-ben.
Mára, Svájc mellett Németország, Spanyolor-
szág, Moldávia, Belorusszia, Kirgizisztán, Ör-
ményország és Irán börtöneiben is mûködnek
tûcsereprogramok. 2003-ban összesen 46 tû-
csereprogram mûködött világszerte börtönök-
ben (91). A tûcserének a börtönben is számos
formája lehet, mûködhet automatán keresztül,
adhatja az egészségügyi személyzet vagy az erre
kiképzett õrök, külsõ civil szervezet munkásai,
vagy a rabok közül erre megtanított sorstárs se-
gítõk is. A kutatási eredmények szerint a börtö-
nökben végzett tûcserék hatékonynak mond-
hatók (84, 85, 91, 92). A droghasználat a progra-
mok következtében vagy nem nõtt meg, vagy
éppen csökkent, a fecskendõk megosztása jelen-
tõsen csökkent, vagy a legtöbb esetben teljesen
megszûnt. Egy börtönben sem számoltak be a
tûcsereprogram beindulása után új HIV- vagy
HBV, HCV fertõzésrõl. A programok negatív ha-
tással nem jártak, a tûket nem használták a ra-
bok fegyverként, és a börtönszemélyzet hozzá-
állása is általában pozitív volt a programokhoz
(92, 93). Ahogy a megfelelõ hatékonyság érdeké-
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ben minden városnak, és minden tûcsereprog-
ramnak valamilyen szinten alkalmazkodnia
kell a helyi intravénás használat karakteriszti-
káihoz, úgy a börtönöknek is a reálisan meglé-
võ problémákra kell tudniuk megoldást találni.
Moldáviában például a börtönben mûködõ tû-
csere csak azután vált sikeressé, miután a bör-
tönszemélyzet helyett sorstársakat képeztek ki
a programra, és a fogvatartottak bizalommal
fordulhattak hozzájuk a nap 24 órájában.

A büntetés-végrehajtásban mûködõ tûcsere-
programokkal kapcsolatban az Egészségügyi
Világszervezet álláspontja pont olyan egyértel-
mû, mint általában a tûcserék esetében. A WHO
már 1993-ban (94) a következõ ajánlást tette a
HIV és börtön kapcsolatáról szóló útmutatójá-
ban: „Minden fogvatartottnak joga van az összes
olyan egészségügyi ellátáshoz, beleértve a meg-
elõzõ programokat, amelyek a társadalomban
elérhetõek, diszkrimináció nélkül, különösen a
jogi helyzetükre vagy nemzetiségükre nézve. A
nemzeti AIDS programok általános elvei egyen-
lõen kell, hogy vonatkozzanak a tágabb társa-
dalomra és a fogvatartottakra. [...] Azokban az
országokban, ahol a közösségben steril injektá-
ló felszerelést tesznek elérhetõvé az IDH-k szá-
mára, megfontolandó, hogy ugyanezt kérésre
biztosítsák a fogvatartottaknak is a fogvatartás
ideje alatt és távozáskor.” (233–234. old.)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a
UNAIDS (az ENSZ AIDS-re szakosodott szerve)
és a UNODC (az ENSZ Kábítószer-ellenõrzési
és Bûnmegelõzési Hivatala) 2004-ben közös
nyilatkozatban (93) állapította meg, hogy „a
börtönön belüli HIV prevenció legnagyobb gát-
ja, hogy a kormányok nem ismerik el az intra-
vénás droghasználat és szexuális kapcsolatok
létét a börtönökben, és nem az, hogy nincsen
elég bizonyíték a beavatkozások hatékonyságá-
ra. [...] A bizonyítékok szerint a megelõzõ prog-
ramoknak a tágabb közösségben mûködõ min-
den szolgáltatást magukban kell foglalniuk, be-
leértve a HIV/AIDS oktatást, az önkéntes tesz-
telést és tanácsadást, a tûk és fecskendõk és óv-
szerek nyújtását, valamint a drog-függõség ke-
zelését, beleértve a metadon kezelést” (2. old.).

A fecskendõk birtoklásával kapcsolatos
jogi környezet hatásai

A WHO (11) egyértelmûen megállapítja, hogy
az injektáló eszközök jogi korlátozása akadá-
lyozza a HIV megfékezését az injektáló drog-
használók között. „Bizonyított, hogy [a steril
felszereléshez való hozzáférés jogi korlátozása,
úgymint vénykötelesség vagy rendõrségi eljárá-
sok a fecskendõ birtoklása esetén] ezeknek a
korlátozásoknak a feloldása komoly közegész-
ségügyi elõnyökkel jár. (29. old.).” Továbbá,
„nincsen bizonyíték arra, hogy a jogszabályok
szigorítása a HIV terjedését megállítaná” (22.
old.). A WHO, UNAIDS és UNODC (95) hangsú-
lyozza, hogy az olyan törvények, amelyek bün-
tetik a droghasználókat vagy drogfüggõket, ha
fecskendõt tartanak maguknál, vagy büntetik
azokat az egészségügyi dolgozókat vagy szociá-
lis munkásokat, akik ezeket az eszközöket oszt-
ják, komoly korlátjai lehetnek az intravénás
droghasználók közötti HIV-megelõzésnek. A
kérdést vizsgáló kutatások megegyeznek abban,
hogy a tûk és fecskendõk elérhetõségét akadá-
lyozó jogszabályok és rendõrségi intézkedések
azzal járnak, hogy az injekciós droghasználók
nagyobb valószínûséggel osztoznak meg a fel-
szerelésen, és jelentõsen megnõ körükben a
HIV (és egyéb vírusokkal való) fertõzöttség koc-
kázata (51). A Human Rights Watch emberi jog-
védõ szervezet felmérése szerint az oroszorszá-
gi járvány drasztikus elterjedésében jelentõs
szerepe volt annak, hogy a rendõrség folyama-
tosan akadályozta a steril felszereléshez való
zavartalan hozzáférést (96). Egy 2002-es, öt
orosz városban készített interjúsorozat ered-
ményei szerint, az interjút megelõzõ egy hó-
napban a droghasználók 44%-át állították meg
rendõrök, kétharmaduktól a rendõrök elvették
az injektáló felszerelést. 40%-uk ezért nem tar-
totta magánál a fecskendõket. Azok a droghasz-
nálók, akiket a rendõrök letartóztattak, vagy õri-
zetbe vettek, négyszer valószínûbben osztották
meg injektáló felszerelésüket mással az interjút
megelõzõ egy hónapban (97).
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A tûcserével kapcsolatos alapvetõ
nemzetközi stratégiák és ajánlások

A Magyar Köztársaság által is aláírt, Gazdasági,
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyez-
ségokmánya 12. cikkében megállapítja, hogy
„Az Egyezségokmányban részes államok elis-
merik mindenkinek a jogát arra, hogy a testi és
lelki egészség elérhetõ legmagasabb szintjét él-
vezze” (98). Az Egyezségokmány 14. Általános
kommentárja (99) szerint a jog teljes megvaló-
sítása érdekében teendõ intézkedéseknek „a
járványos [...] megbetegedések megelõzésére,
gyógyítására és ellenõrzésére” is ki kell terjed-
niük, melybe beletartozik „a szexuálisan terjedõ
betegségek, különösen a HIV/AIDS-szel kapcso-
latos prevenciós és oktató programok megvaló-
sítása” (12.2(c) cikkely). A testi és lelki egészség
elérhetõ legmagasabb szintjéhez való jog nem
csak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést
jelenti, hanem, az ENSZ Gazdasági, Szociális és
Kulturális Jogok Bizottsága szerint megkívánja
az államoktól azt, hogy támogassák az egészség-
fejlesztést, és tartózkodjanak az olyan beavat-
kozásoktól, amelyek korlátozzák az embereket
abban, hogy megõrizzék egészségüket (99). Az
ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Bizottsága szerint az a törvény vagy politika,
amely „felesleges megbetegedéshez és elkerül-
hetõ halálhoz vezet”, az egészséghez való jog
megsértését jelenti (i.m. 3. fejezet 50. pont).

Az ENSZ speciális, HIV/AIDS-szel foglalkozó
2001-es New York-i közgyûlésén elfogadott el-
kötelezõdési nyilatkozata különösen nagy hang-
súlyt fektet a kockázati csoportok emberi jogai-
nak tiszteletben tartására, illetve az érintett kö-
zösségeknek a döntéshozatali folyamatokba
való bevonására (100). A New York-i nyilatkozat
elõírja a tagállamok számára, hogy 2005-ig je-
lentõsen növeljék az injekciós droghasználók-
nak a steril injekciós felszereléshez és kondo-
mokhoz való hozzáférését, valamint, hogy tö-
röljék el azokat a jogszabályokat, amelyek a
kockázati csoportok diszkriminációját jelentik.
Az ENSZ HIV/AIDS és Emberi jogok címû do-
kumentumának negyedik nemzetközi irányel-
ve szerint: „A tagállamoknak felül kell vizsgálni-
uk büntetõ törvényeiket és büntetés-végrehaj-

tási rendszerüket, hogy megbizonyosodjanak
arról, hogy azok a nemzetközi emberi jogi köte-
lezettségekkel összhangban vannak és a HIV/
AIDS vonatkozásában nem kerülnek helytele-
nül alkalmazásra, illetve nem alkalmazzák õket
kiszolgáltatott csoportok ellen” (101). A hatodik
irányelv pedig így szól: „A tagállamoknak olyan
törvényeket kell alkotniuk, amelyek úgy szabá-
lyozzák a HIV-vel kapcsolatos információkhoz,
illetve javakhoz és szolgáltatásokhoz való hoz-
zájutást, hogy széles körben biztosítják a minõ-
ségi megelõzõ intézkedésekhez és szolgáltatá-
sokhoz, a megelõzésre és a kezelésre vonatkozó
megfelelõ információhoz, és a megfizethetõ árú
biztonságos és hatékony kezeléshez és gyógy-
szerhez való hozzáférést”.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az
ENSZ AIDS-re szakosodott szerve a UNAIDS,
valamint az ENSZ Kábítószer-ellenõrzési és
Bûnmegelõzési Hivatala, a UNODC 2004-ben a
tûcsere hatékonyságát alátámasztó bizonyítéko-
kat áttekintve a következõ közös ajánlást tette
az országok kormányainak: „Azok a közösségek
vagy országok, melyeket fenyeget a HIV járvány,
vagy ahol már megjelent az injektáló droghasz-
nálók között, sürgõsen tegyék meg a szükséges
lépéseket a steril injektáló felszereléshez való
hozzáférés növelése, és a használt eszközök
megfelelõ megsemmisítése érdekében. Ezen lé-
pések közé tartozik a kockázat-csökkentõ okta-
tás, a drogfüggõség kezelésére történõ beutalá-
sok és a tályogok kezelése, az óvszerhasználat
népszerûsítése, a HIV tesztelés és tanácsadás,
valamint nyújtsanak ellátást, kezelést és támo-
gatást a HIV/AIDS-szel és más szexuális úton
terjedõ betegséggel élõ embereknek. Amennyi-
ben szükséges, a drogfüggõséggel és a droghasz-
nálathoz szükséges eszközökkel kapcsolatos
jogszabályok felülvizsgálata és kiegészítése ja-
vasolt, annak érdekében, hogy a tûcsereprogra-
mok mûködése és fejlesztése megtörténhes-
sen” (95).

Az Európai Unió kapcsolódó dokumentumai
közül az Európai Unió 2005–2012-re vonatkozó
Drogstratégiája (102) és 2005–2008-ra szóló Cse-
lekvési terve (103) szintén fontos szerepet szán
az ártalomcsökkentés, így a tûcsereprogramok
terjesztésének és fejlesztésének. Az Európai Ta-
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nács 2003. június 18-i ajánlása kifejezetten azt
tanácsolja a tagállamoknak, hogy biztosítsanak
hozzáférést a droghasználók számára a steril
fecskendõkhöz és kondomokhoz.

A hazai helyzet – HIV epidemiológia,
tûcsere és dokumentumok

Magyarországon a 2000-ben parlamenti kon-
szenzussal elfogadott és 2008-ig érvényben lé-
võ „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma
visszaszorítására” címû országgyûlési határo-
zat hosszú távú célként tûzi ki a droghasználat
okozta társadalmi és egészségügyi ártalmak és
károk csökkentését (104), és egyértelmûen az ár-
talomcsökkentõ programok hatékonysága mel-
lett foglal állást: „Az ártalomcsökkentõ módsze-
rek a HIV (és hepatitisz) fertõzésnek kitett int-
ravénás droghasználó csoportokban lényegében
az egyetlen hatásos és költséghatékony megelõ-
zõ módszert jelentik: speciális beavatkozások a
krónikus, leszokásra nem motivált droghaszná-
lók esetében életmentõk, súlyos, az életre ve-
szélyt jelentõ betegségeket lehet így megelõzni,
miközben nem mondunk le a teljes drogmen-
tesség elérésének hosszú távú céljáról sem” (66.
old.). A Stratégia rövid távú célként az alacsony
küszöbû szolgáltatások jelentõs fejlesztését, il-
letve modell-intézmény hálózat kialakítását
tartja indokoltnak.

A Stratégia szellemében a hazai programok
1994–2007 között minisztériumi, önkormány-
zati pályázati rendszerben (illetve magántámo-
gatások útján) jutottak anyagi forrásokhoz, de a
jogi kérdések (ti. bûncselekmény-e egyáltalán
Magyarországon a tûcsere) megoldására egé-
szen 2007-ig kellett várni. Ekkor a Szociális tör-
vényben (105) a szenvedélybetegek alacsony
küszöbû szolgáltatása nevesítésre került a kö-
zösségi ellátások keretén belül, és így a tûcsere,
mint választható (106) alacsony küszöbû ellátás,
normatív finanszírozásban részesült. A jogsza-
bályba kerülés egyes értelmezések szerint a tû-
csere kvázi legalizációját jelentette (107).
Ugyanakkor 2009-tõl a normatív ellátási forma
ezen a területen megszûnik.

Civil mûködtetésû és államilag támogatott tû-

csereprogramok Magyarországon már 1994 óta
mûködnek, 2007-ben 14 program mûködött az
országban, beleértve az ország 5 tûcsere-auto-
matáját is. A programok tûforgalma folyamatos
emelkedést mutat, 2007-ben kb. 213000 inzuli-
nos fecskendõt osztottak szét és 105000 db-ot
gyûjtöttek be. A tûcsereprogramok 2007-ben
2019 klienssel voltak kapcsolatban, 27967 alka-
lommal (átfedés valószínû) (108). Mint ahogy
az injekciós droghasználat, úgy a nagyobb tû-
forgalom is inkább a nagyvárosokra jellemzõ.

Magyarországon a legfrissebb becslés szerint
3941 (2069–5813 közötti konfidencia interval-
lummal) intravénás droghasználó élhet (109). A
valódi számot igen nehéz megmondani, szak-
értõk korábban a számot sokkal magasabbra,
tíz-tízenötezerre becsülték. Tekintettel a becs-
lések bizonytalanságára, a lefedettséget gya-
korlatilag lehetetlen értékelni. Az alacsony kü-
szöbû szolgáltatások mûködésérõl, a szolgálta-
tások típusairól számol be Márványkövi és Rácz
(110) dolgozata.

A HIV tekintetében a hivatalos statisztikák sze-
rint Magyarország az alacsony fertõzöttségû or-
szágok közé tartozik. 2008 második negyedévé-
ig 1561 fõre nõtt az 1985 óta hazánkban diag-
nosztizált HIV-pozitív esetek száma (111). A hi-
vatalos statisztikák szerint 1985 és 2008 második
negyedéve között világ- és nyugat-európai vi-
szonylatban kevés, mindössze 21 személyt re-
gisztráltak, aki intravénás droghasználat útján
fertõzõdhetett meg, ráadásul 1985 és 1999 kö-
zött közülük két személy volt magyar állampol-
gár, mindkettõjük külföldön fertõzõdött meg
(112). Azóta magyar állampolgárságú HIV-po-
zitív intravénás droghasználó a hivatalos doku-
mentumokban mindössze egy szerepel; egy
2004-ben boncolás során kiszûrt személy (113).
Valószínûsíthetõ, hogy az idejében elkezdett és
a legmarginalizáltabb IDH-kal kapcsolatba lép-
ni képes hazai tûcserék hozzájárultak ahhoz,
hogy hazánkban nem jelent meg a korábban
Nyugat-Európában és jelenleg Kelet-Európá-
ban és Közép-Ázsiában tomboló HIV járvány az
IDH-k körében. A hazai intravénás populáció
HIV és HCV fertõzöttségével kapcsolatban a leg-
átfogóbb kutatás 2006–2007-ben zajlott le. Az
Országos Epidemiológiai Központ az alacsony
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küszöbû intézmények segítségével ujjbegybõl
történõ vérvételes módszerrel 2006-ban 300,
2007-ben pedig 567 intravénás droghasználó
HIV, HCV és HBV szûrését végezte el (108). HIV-
pozitív személy kiszûrésére egyik évben sem ke-
rült sor, a HCV pozitivitás mértéke ugyanakkor
mindkét évben magas volt, 2006-ban 28,9% (83
értékelhetõ mintából), 2007-ben pedig 25,7%-
uk (548 értékelhetõ mintából) volt hepatitisz ví-
rushordozó. Külön említést érdemel, hogy a Bu-
dapest nyolcadik kerületében mûködõ tûcsere-
programban megszûrt 70 személy 75%-a volt
HCV pozitív (114). Ezek az adatok arra utalnak,
hogy bár HIV tekintetében Magyarország eddig
elkerülte a járvány kirobbanását, de a hepatitisz
fertõzöttség súlyos közegészségügyi problémát
okoz már jelenleg is, és még súlyosabbat fog
okozni a jövõben, ha nem alkalmazkodunk idõ-
ben megfelelõ lefedettségû és minõségû szol-
gáltatásokkal, illetve nem fejlesztjük tovább ár-
talomcsökkentõ szolgáltatásainkat úgy, hogy a
„csendes járvány” kihívásaira is választ tudja-
nak adni.

Összefoglalás

A fentiekben összefoglaltuk az intravénás drog-
használók számára nyújtott tûcsere-szolgálta-
tásokkal kapcsolatos legfontosabb kutatásokat.
A kutatások áttekintése azt jelzi, hogy a tûcsere,
más intervenciókkal együtt a HIV járvány terje-
dése megelõzésének egyik alapvetõ eszköze le-
het, amely a kockázati magatartások és ezáltal a
járvány terjedésének csökkentése mellett költ-
séghatékony eljárásnak is tekinthetõ. Magyar-
országon ugyanakkor ez a beavatkozási forma
még ma sem tekinthetõ széles körben elfoga-
dottnak. Fontos lenne a társadalom pontosabb,
részletesebb informálása errõl az intervenció-
ról, szükségességérõl, fontosságáról. Feltehetõ-
leg ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy más árta-
lomcsökkentõ eljárásokkal együtt a tûcsere-
programok szükségességét is reális alapon tud-
ják megítélni, nem csak a szakemberek, de a
szélesebb társadalom is. Ezen társadalmi elfo-
gadottság növelése a programok hatékonysá-
gához is hozzájárulhat.
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