
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálat alacsonyküszöbű 

ellátásnak tűcsere programja

Szekszárd 

Tűcsere programok éves találkozója - Fórum

Nemzeti Drog Fókuszpont

Budapest, 2014. április 10.



Legfontosabb partnereink  

a szolgáltatás, kliensek szempontjából

A RÉV Szolgálat tűcsere szolgáltatásnak szakmai keretei:

A tűcsere integrált ellátása a RÉV Szolgálatnak (másodlagos tűcsere). Szekszárd kisváros, nincsen

nagy iv. szerhasználói populáció, becslés alapján : 40 -50 fő

Együttműködések :

Addiktológiai ellátásban a delegálás könnyen működtethető,a RÉV-en belül, a nappali

alapellátásba, vagy konzultációs folyamatba.

Dél-Dunántúli Drogterápiás Otthonokban rehabilitálódtak leginkább, élő a kapcsolat.

A szekszárdi Közterület Felügyelet mts-nak edukációs előadás, majd közös esti járőrözés és

megkereső munka

Lakosság- hotline vonal/ webes felület, mint nyílt utcai szerhasználat, és drogszemét bejelentő-

jelző rendszer

Gyógyszertárak – aktív kapcsolat, kliens kezébe adott tűcsere szóróanyag, RÉV –tűcsere

elérhetőségei a papírtasakon, amiben kiadják a steril eszközöket

Pszichiátriai Osztály – kihelyezett alacsonyküszöbű tanácsadás (tűcserét is ajánljuk)

2013. Kiadott Hozott Kontakt /fő

Állandó telephely 1562 1516 70/ 11 

Mobil (07.01-12.31 ) 705 525 14 / 2



Legnehezebb partnereink  

a szolgáltatás, kliensek szempontjából

A Gyermekjóléti Szolgálat – utcai megkereső munka kapcsán kapcsán többször 

kezdeményeztük az egyeztetést, együttműködést ám a közös munka nem valósult meg

Rendőrség - 2012. év  folyamán többször jelezték az iv. szerhasználó klienseink, hogy 

figyelik, követik őket (nem  csak paranoid tünetként)  



Legfontosabb partnereink  

a környezet, lakosság szempontjából

A RÉV tűcsere szolgáltatásának előkészítése kapcsán diszkréciós biztosítékok

igénye merült fel a megkérdezett intravénás klienseink között.

Ennek megfelelően a tűcsere helyszíne egy irodahelység, semleges, nincsen nagy

forgalom, a drop in szolgáltatás ideje alatt működik. A környező lakosság nem tudja, mi

a célja a helynek, mi történik ott, nincs a tűcserére vonatkozó felirat.



Egy példa a saját gyakorlatból

A szekszárdi gyógyszertárakkal való jó együttműködés:

Kliensek kiszolgálása steril eszközökkel és tűcsere-szóróanyagokkal

A RÉV Szolgálat évente megismételt felmérésére való nyitottságuk, amely az iv.

szerhasználóknak kiadott steril eszközök darabszámára, másrészt a klienskör

szokásaira, jellemzőire irányul.

Az OEK szervezésében zajlott kampány-szűrések, ami minden esetben behozott új ,

az intézmény látókörében nem lévő iv. szerhasználókat



Dilemmák, kérdések 

az együttműködésekben

A meglévő iv. szerhasználók mellé bevonni még új, tűcserében eddig nem járt iv.  

szerhasználókat - ennek lehetséges  útjai

Esti megkereső / mobil tűcsere – protokollja, jó gyakorlata 

Lakossági bejelentés (drogszemétre és nyílt szerhasználatra vonatkozó) lehetősége –

tapasztalatok


