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Miért fontos? 
Nemzetközi kutatások alapján

- Rosszabb /szegényesebb injektálási módszerek a kiskorúak 
körében; magasabb kockázati magatartások→ rossz 
gyakorlatok átadása kiskorú injektáló társaiknak

- Sok IDU az intravénás droghasználó karrierje elején 
fertőződik meg

- Rosszabb (nem önálló) anyagi helyzet →akadály a steril 
eszközök beszerzésében (gyógyszertárban, automatából)

- Nehezebben értik meg a hosszútávú következményeket
- Nem ismerik jogaikat, sokszor nem bíznak a programok 

anonimitásában
- Nehezebben küzdenek meg a stigmákkal, ezért rejtőzködőbb 

populáció, mint felnőtt korú injektáló társaik



Egyesült Királyság – alapelv:

• A kiskorú injektáló szerhasználók számára specializált 
szolgáltatást kell létrehozni, mivel a felnőtt korúak által 
igénybe vett szolgáltatások túl alacsonyküszöbűek és ott 
sok felnőtt korú injektáló szerhasználóval találkozhatnak, 
ezáltal további kockázatoknak lesznek kitéve.

• Speciális szolgáltatás lehet: 
tűcsere; 
biztonságos injektálással kapcsolatos tanácsadás; 
szűrés; 
fertőző betegségekkel kapcsolatos kezelésbe irányítás; 
alap egészségügyi ellátásba irányítás; 
egyéb kábítószer-problémával kapcsolatos kezelés; 
kiskorúakkal foglalkozó szolgáltatásokba irányítás. 

Forrás: National Treatment Agency for Substance Misuse: Young People’s specialist substance 
misuse treatment plan guidance 2010/11 – June 2009



Egyesült Királyság – nemzeti protokoll

• A nemzeti protokoll támogatja a 16 év alattiak körében a 
tűcserét DE más keretek között: 
- Szükséges az injektálási módszerek előzetes 

felmérése
- Egyénre szabott teljes esetértékelés
- A tűcsere egy komplexebb ellátási-csomag egyik 

eleme
↕

16 év felettiek számára nyújtott anonim, 
alacsonyküszöbű tűcsere program (kevés információ a 
kliensről, alacsony kontaktszám) 

Forrás: http://www.nta.nhs.uk/uploads/yp_exploring_the_evidence_0109.pdf

http://www.nta.nhs.uk/uploads/yp_exploring_the_evidence_0109.pdf


Assist tűcsere program (Anglia) 
Útmutató a 21 év alattiak ellátására vonatkozóan

• Előzetes felmérés: valóban injektál-e, biztonságosan injektál-e?  
• Értékelés: mi okoz több kockázatot, ha cserél vagy ha nem 

cserél
• Szükséges egyéni vagy szülői beleegyezés a tűcserében való

részvételbe 
• Bizalmasság
• Kevés fecskendő kiosztás /kontakt→ gyakoribb kontakt
• Képzett személyzet ( kiskorúakra vonatkozó speciális 

szolgáltatásban) 
• Esetnapló vezetése (kontaktok/ tűcsere/ döntések rögzítése)



Németország: 

egyedi eset-kezelés: integrált megközelítés
Kiskorúak tűcsere programban való megjelenése esetén, 
felveszik a kapcsolatot a szülőkkel, illetve a korcsoporttal 
foglalkozó speciális intézményekkel. 



EHRN jelentés 2009

Csehország:
Alsó korhatár: 15 év;  alacsonyabb is lehet, ahol a szolgáltatás 
anonim

Észtország:
Kiskorúaknak csak tanácsadás; szűrés, tájékoztató anyagok a 
tűcsere programokban
tűt/fecskendőt nem cserélhetnek

Románia:
Nincs korhatár szabályozás

Szlovénia:
Nincs korhatár szabályozás



Ukrajna:
Alsó korhatár: 16 év

Grúzia:
Hivatalosan nincs korhatár-szabályozás, azonban a tűcsere 
programok abban egyeztek meg, hogy a kiskorúaknak nem 
nyújtanak tűcsere szolgáltatást. 

Szerbia:
Belgrádi tűcsere program (Veza) – próba projekt
szolgáltatás kiskorúaknak is, nincs korhatár szerinti szabályozás

anonimitás segítette egyre több kiskorú bevonását
több kiskorú elkezdett dolgozni a drop-in programban 
Együttműködés hajléktalan kiskorúkkal foglalkozó szervezettel (Centre 
for Youth Integration), kliensek kölcsönös átirányítása



Hasznos linkek
Egyesült Királyság: 

• http://www.nta.nhs.uk/uploads/nta_good_practice_in_harm_reduction_1108.pdf
• http://guidance.nice.org.uk/PH18/NICEGuidance/pdf/English
• http://www.nta.nhs.uk/uploads/yp_exploring_the_evidence_0109.pdf
• http://www.nta.nhs.uk/uploads/nta_essential_elements_youngpeople.pdf

• http://www.exchangesupplies.org

EHRN: 
http://www.harm-reduction.org/images/stories/library/young_people_and_drugs_2009.pdf

http://guidance.nice.org.uk/PH18/NICEGuidance/pdf/English
http://www.nta.nhs.uk/uploads/yp_exploring_the_evidence_0109.pdf
http://www.nta.nhs.uk/uploads/nta_essential_elements_youngpeople.pdf
http://www.exchangesupplies.org/
http://www.harm-reduction.org/images/stories/library/young_people_and_drugs_2009.pdf


Köszönöm a figyelmet!

Tarján Anna
tarjan.anna@oek.antsz.hu
www.drogfokuszpont.hu
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