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HEROIN-FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ANTHRAX FERTŐZÉSEK  
 
2009 decemberében több esetben derült fény anthrax fertőzésre Skóciában heroin-fogyasztók 
körében. 2010. január 25-ig összesen tizenhét esetet mutatták ki a lépfenét okozó baktérium 
jelenlétét. Egy további esetet Németországban azonosítottak. A tizennyolc fertőzöttből kilenc 
eset végződött halállal, a két országbeli esetek között összefüggést mindezidáig nem tártak fel.  
Az anthrax baktérium a lépfene okozója, melynek három főbb fajtája ismert. Az Országos 
Epidemiológiai Központ összefoglalója szerint emberek közt a bőr-anthrax a leggyakoribb, 
ritkábban megtámadhatja a tüdőt vagy jelentkezhet gasztoenterális fertőzés formájában. A 
baktérium injekciós szerhasználat (bőrfertőzés) és szippantás vagy füstölés útján (légúti 
fertőzés) is szervezetbe juthat. A szennyezett heroint ránézésre megkülönböztetni nem lehet. 
A tünetek a fertőzés módja szerint változnak. A fertőzést korai stádiumban felismerni nehéz 
feladat. A jelenlegi adatok alapján a bőr-anthrax volt a leggyakoribb, ezt a injektálás helye 
körüli vörös duzzanat jelezheti, mely egy-két napon belül megjelenik, előrehaladottabb 
állapotban fekete színű fekélyek jelentkeznek. A légzőszervi fertőzés gyors lefolyású, 
légzésdepressziót követő kóma jellemzi. Mindkét típusú fertőzést influenzaszerű tünetek (láz, 
fejfájás, hányás) kíséri. A korai felismerés és kezelésbe vétel kulcsfontosságú. A fertőzés 
emberről emberre nem terjed.  
 

További kapcsolódó anyagok:  
 
A skót egészségügyi hatóságok angol nyelvű tájékoztatása, mely további tájékoztató 
anyagokat is tartalmaz.  
 
A jelenségről bővebben olvashat az Eurosurveillance járványügyi szaklapban is.      ■ 
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http://www.oek.hu/oek.web?nid=149&pid=1&to=1226,1131
http://www.oek.hu/oek.web?nid=149&pid=1&to=1226,1131
http://www.sdf.org.uk/sdf/3448.html
http://www.sdf.org.uk/sdf/files/Anthrax%20Poster.%20Landscape.pdf
http://www.sdf.org.uk/sdf/files/Anthrax%20Poster.%20Landscape.pdf
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19465


A FECSKENDŐK TÍPUSÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE 
NEMZETKÖZI ADATGYŰJTÉS – FELHÍVÁS 

 
Nemzetközi projekt indult az injektáláshoz használt fecskendők típusainak feltérképezésére, 
melyhez felkérés alapján magyarországi partnert is keresnek. A kutatók arra a kérdésre keresik 
a választ, hogy vajon mennyiben befolyásolja a HIV és más betegségek terjedését az 
alkalmazott fecskendők típusa Európában és Ázsiában. A kutatók egy nagyon rövid kérdőív 
kitöltése mellett a fecskendőt, illetve az arról készült fotót is várják. A postai- és egyéb költséget 
megtérítik, illetve részvételi díjat is fizetnek.  
 

Bővebb információ a szakterület koordinátoránál kérhető: tarjan.anna@oek.antsz.hu, a kérdőív 
és a kutatással kapcsolatos részletek elérhetőek honlapunkon.      ■ 
 
 

A FECSKENDŐ TÍPUSA ÉS A FECSKENDŐ-TISZTÍTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A HEPATITIS C 
FERTŐZÖTTSÉGGEL 

CIKKALJÁNLÓ 
 
A kockázati magatartások (tű- és fecskendőmegosztás) és a vér útján terjedő fertőző 
betegségek kapcsolata ismert tény. Egy 2006-ban Budapesten, 215 fő aktív intravénás 
szerhasználó körében végzett vizsgálat nem csak ezen magatartások előfordulására kérdezett 
rá, hanem kvalitatív információkat is gyűjtött a használt fecskendők típusáról, tisztításáról és a 
felhasználás egyéb jellemzőiről is. A kétórás strukturált kérdőívet HIV és HCV szerológiai 
vizsgálat egészítette ki. A kutatást Éves Jelentésünkben bővebben is ismertettük.  
 

  

The association of syringe type and syringe cleaning with 
HCV infection among IDUs in Budapest, Hungary  
   V. Anna Gyarmathy, Alan Neaigus, Mary M. Mitchell, 
     Eszter Ujhelyi  
 Drug and Alcohol Dependence (2009)100. 240-247.    
 

 
A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a hepatitis C vírus terjedése nem csak a tű- és 
eszközmegosztási kockázati magatartások gyakoriságával függ össze, hanem ezen belül az 
injektáláshoz használt fecskendő típusával és a fecskendő-tisz
A két részből álló fecskendő esetén

títási szokásokkal is.  
 a tű és a benyomott 

dő-tisztítási szokások is befolyásolják a vírusok 

itatív információkkal szolgál a fecskendő-

ockázati magatartások és a vírusfertőzések 

állapotú dugattyú között nagyobb a holttér, mint az 
egyrészes fecskendő esetén. Mivel a kétrészes 
fecskendőben több vér maradhat, a kórokozók nagyobb 
eséllyel okoznak fertőzést fecskendő-megosztás során. A 
kétrészes fecskendők és a HIV fertőzés magasabb 
kockázatának kapcsolata ismert, de a hepatitis C fertőzés 
terjedésével kapcsolatos összefüggés alaposabb feltárást 
igényel.  
A fecsken
terjedését. A CDC szerint a melegítés, a savas vagy 
alapos, vízzel történő tisztítás nagymértékben csökkenti a 
HIV fertőzés átadását. A hepatitis C terjedése és a 
tisztítási szokások összefüggései további vizsgálatok 
igényelnek.   
További kval
megosztási szokásokról az átadás iránya. A receptív 
használat, azaz amikor a szerhasználó jellemzően átveszi 
a már használt fecskendőt kockázatosabb, mint a 
disztributív, azaz a jellemzően átadó magatartás.  
Ezek a kvalitatív információk tovább árnyalják a k
átadása között összefüggésekről szóló ismereteinket.      ■ 
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http://drogfokuszpont.hu/?lang=1&pid=207
http://drogfokuszpont.hu/?pid=96#2009


MEGKERESŐ MUNKA A GYÓGYSZERTÁRAKBAN – AZ ART ÉRA JÓ GYAKORLATA  
 

z Art Éra Alapítvány 2009. januárban kezdett el szenvedélybetegeknek alacsonyküszöbű 

gyék ki a kiadóablakokba a matricát, adják a kis 

szajárunk a kerület patikáiba és az elfogyott kártyákat 

ánk, (köztük az első kliensünk is!) hogy a 

Puy Tamás 
Art Éra

 
 Drog Fókuszpont és a Patika Magazin közös cikkeit a gyógyszertári tű

vű korábbi kiadványa újra hozzáférhető nyomtatásban 

 EMCDDA Insights 4: Injecting drug use, risk behaviour and qualitative research in the 

A
ellátást nyújtani a VII. kerületben. Frekventált helyen vagyunk, közel a Keleti, mellettünk a 
Péterfy kórház. Az elmúlt év májusában indítottuk el tűcsere programunkat és ezzel egy időben 
elkezdtük a megkereső munkánkat is. Mivel a kerületben lévő tereket, parkokat elkerítették, 
éjszakára bezárják, őrzik, az utcák pedig be vannak kamerázva, szinte teljesen lecsökkent a 
szabadtéren történő droghasználat. Ezért más úton indultunk el, hogy tudassuk a 
szerhasználókkal, hogy van lehetőségük Erzsébetvárosban is használt fecskendőiket sterilre 
cserélni. A kerületi gyógyszertári listával a kézben és egy nyomtatott térképpel kezdtünk el 
kilincselni a patikákban. Magunkkal vittük az alapítvány logójával, TŰCSERE felirattal és 
elérhetőségünkkel ellátott tenyérnyi méretű matricáinkat illetve házilag laminált kis kártyákat, 
melyeken szintén az elérhetőség szerepel.  
Együttműködést kértünk és kérünk, hogy te
kártyát mellékelten mindazoknak, akik tűt vásárolnak náluk. A fogadtatás meglepően pozitív. 
Kétféle reakciót tapasztalunk. Vagy nagyon megörülnek nekünk és készségesek, 
együttműködők, remélve, hogy nem hozzájuk járnak fecsit vásárolni, vagy pedig azonnal 
elzárkóznak még a gondolattól is, hogy esetleg kábítószeresek vásárolnak náluk. Szerencsére 
ebből van kevesebb, mára nincs is a kerületben olyan patika, amelyik ne működne együtt. 
Örülünk annak, ha „hívják a főnököt” mert vele azt is meg lehet beszélni, hogy a bejárati ajtóra 
is ragaszthassunk matricát. A gyógyszertárak többsége megengedi, hogy kiragasszuk, így már 
belépésnél meglátják azt, és a gyógyszerészek mentesülnek attól a tehertől, hogy 
droghasználókat keljen győzködniük. 
Rendszeresen, menetrend szerint vis
pótoljuk, az elkopott matricákat pedig lecseréljük.  
Klienseinknek nagyjából a fele úgy jutott el hozz
gyógyszertárakból irányították őket a Rottenbiller 10-be. 
 

 Alapítvány 

A cseréről elérhetik 
honlapunkról a sajtó menüpont alatt.  
 

z EMCDDA két vonatkozó angol nyelA
is. Igény esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot irodavezetőnkkel a domotor.diana@oek.antsz.hu 
email címen.  
 

time of AIDS 
 

 EMCDDA Insights 2: Outreach work among drug users in Europe: concepts, practice 
and terminology     ■ 

 
 
 
 

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA – PÉCSI MODELL  
 
2006-ban indult útjára egy a diákok szociális kompetenciáit fejlesztő olyan koncepció, mely 
szerint a segítő jelen van az iskolában, és a diákkal, a családdal és az iskolával egyaránt 
kapcsolatban áll. A koncepció szerves fejlődés eredményeként ma már Pécsi modell néven 
vált ismerté.  
 

A pécsi jó gyakorlat elismertségét igazolja, hogy arról az iskolai szociális munka nemzetközi 
gyűjtőszervezete is beszámolt januári hírlevelében. Az ott megjelent angol nyelvű írás 
olvasható az INDIT Közalapítvány vonatkozó oldalán (alul).    ■ 
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