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Tartalom

Intravénás szerfogyasztás Európában és
Magyarországon 

Fertőző betegségek az intravénás szerfogyasztók 
körében, Európában és Magyarországon (2006-2007)  
• HIV
• HBV
• HCV

Intravénás szerfogyasztók kockázati magatartásai, 
annak felmérése a jelenben és a jövőben 



Intravénás szerfogyasztók az EU-ban (1)

Becsült számuk országonként (2005/06-os adatok):
általában: 1-5 fő / 1000 fő; Észtország: 15 fő/ 1000 fő
Magyarország: 3941 fő (2069 – 5813 fő) ; 0,6 fő/ 1000 fő

Heroin-helyzet: a friss adatok megkérdőjelezik az 
eddigi javuló tendenciákat

– globális ópiumtermelés 2007-ben 34%-kal nőtt 
(rekordszintű afgán termelés: 8200 tonna)

– növekvő számok..
• Lefoglalások
• Kezelés iránti igények
• Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek



Intravénás szerfogyasztók az EU-ban (2)

Forrás: EMCDDA

Az intravénás szerfogyasztók körében végzett HIV/ HCV/ HBV 
felmérések mintái alapján (2006), néhány országban…

Új intravénás használók (<2 év): 20% felett
Fiatal intravénás használók (<25 éves) : 40 % felett

→ Jelezheti az intravénás szerhasználat bizonyos 
országokban való fellendülését



Fertőző betegségekre vonatkozó adatok 
forrásai

Magyarország:
• Bejelentett új megbetegedések rizikócsoport bontásban

• OEK országos kampányszűrés az intravénás szerfogyasztók 
körében (prevalencia):
2006-ban: 300 fő/ 10 szervezet
2007-ben: 567 fő/ 15  szervezet
2008-ban: 600 fő/ 18 szervezet

• Kutatások, tanulmányok
(Gyarmathy és mtsai:2005/06 Bp.-i kutatás-még nem publikált)

Európai Unió: EMCDDA - tagállamok összesített adatai



HIV fertőzöttség Európában 

•HIV fertőzés az iv. fogyasztók körében tovább csökkent (2006)

• Oroszország, Ukrajna: új HIV fertőzött iv. fogyasztók száma 
növekszik
(2006: Oroszország: 79 fő/ 1 millió lakos   Ukrajna: 153 fő/ 1 m lakos) 

Forrás: EMCDDA



HIV fertőzöttség Magyarországon

• OEK kampányszűrés: - eddig nem találtak HIV fertőzött  
intravénás fogyasztót 
2006: 300 fő/ 0 fő;    2007: 567 fő/ 0 fő

• 2005/ 06 kutatás Bp. (Gyarmathy): 185 iv. fogyasztó/ 0 fő



HBV fertőzöttség az EU-ban

Védőoltás:
•WHO ajánlás 1991 óta (teljes népesség, célzott populációk)
• alacsony HBV fertőzöttségi ráták (2006)

Forrás: EMCDDA



HBV fertőzöttség Magyarországon

• Bejelentett akut Hepatitis B betegek (2007): 
81 főből/ 2 fő intravénás szerfogyasztó

• OEK kampányszűrés iv. fogyasztók körében:  

Védőoltás: kötelező (1999); iv. fogyasztók számára ingyenes



HCV fertőzöttség az EU-ban

Magas fertőzöttség az intravénás fogyasztók körében: 15 - 90%  (2006)

Forrás: EMCDDA



HCV fertőzöttség Magyarországon (1)

• Bejelentett akut Hepatitis C betegek: (2007)
22 fő/ 5 fő iv. fogyasztó ( 4 férfi, 1 nő)

• OEK kampányszűrés az iv. fogyasztók körében: 



HCV fertőzöttség Magyarországon (2)
OEK 2007 kampányszűrés részadatai

• 34 év feletti nők körében kiugróan magas fertőzöttség: 51,7 %-os 

• opiát: 397 fő/ 109 (27,5%); nem opiát: 151 fő/ 32 (21,2%)

Forrás: OEK beszámoló (Csohán et al. 2008a)
Nemzeti Drog Fókuszpont Éves Jelentés 2008

2006: 0%



HCV fertőzöttség Magyarországon (3)
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KOCKÁZATI MAGATARTÁSOK
AZ INTRAVÉNÁS SZERFOGYASZTÓK KÖRÉBEN



Fertőzöttségi adatok monitorozása
(Helyzetkép/ tendenciák)

MIÉRT? HOGYAN?  

• Intravénás szerhasználattal összefüggő 
kockázati magatartások monitorozása

• Szűrési adat + kockázati magatartás 
összekapcsolása



Szűrés + a kockázati magatartások 
együttes monitorozása

Fontos, mert…

• magyarázza, értelmezi a fertőzöttségi adatokat
• korai jelző rendszer 
• megmutatja a potenciális fertőződési útvonalakat egy 
kapcsolati hálózaton belül
• segít a helyi ártalomcsökkentő programok 
tervezésében, értékelésében,  a prioritási területek 
meghatározásában



2008

(6 Börtön /1100 fő/; Sziget Fesztivál)

OEK kampányszűrés 2008:
EMCDDA alap kérdések:  
•Tű/fecskendő / injektáló segédeszköz megosztás (utolsó 4 hét)
•HIV/ HCV tesztelés, tudja-e a státuszát (utolsó 1 év)

2005/06-os  Bp.-i kutatás (Gyarmathy): 
HCV státusz ismerete:

33/ 6 fő disztributív tűmegosztás



2009

További kockázati magatartások monitorozása: 

• injektálás gyakorisága (4 hét)
• injektáló társak száma  (4 hét)
• receptív / disztributív tűmegosztás
• steril tűk száma (4 hét)
• óvszerhasználat, szexuális szolgáltatás
• lakhely 
• ……….
Közösen kidolgozható kérdések    



Köszönöm a figyelmet! 

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