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Változások az elmúlt években

Megváltoztak a szerek

Gazdasági környezet, válság 

kliensek életére de ellátórendszerre is...

Finanszírozás szűkült

Új drogstratégia

=> átalakult a környezet, amiben működünk

Egy dolgot kivéve: 

a „drogos”  a legelítéltebb társadalmi csoport ma is.



Kockázati környezet (Rhodes, 2002)

Beavatkozások sokszor egyénre és a kockázati magatartás 

normatív, morális felfogására építenek:

racionális=kockázatkerülő

kockázat=racionális mérlegelés

=> beavatkozások célja az egyén vis. megv.

DE a különböző ártalomcsökkentő beavatkozások

nem légüres térben működnek

−> siker függ a kockázati környezettől, ahol 

működnek



Kockázati környezet

PL.: „A járványok receptje” a Vancouver-i HIV járvány 

az IV szerhasználók között 1997-ben:

1) váltás heroinról kokainra, több szúrás

2) 12 háztömbnyi területen koncentrálódnak

3) kezelés nem volt, csak tűcserék voltak

4) csökkentették a tűcserékre szánt pénzt

=> rosszabb lett a hozzáférés (kevesebb steril tű)

=> nem volt HIV szűrés, tanácsadás

5) késve vették észre a járvány kitörését

Annak ellenére lett járvány, hogy nagy forgalmú tűcserék 

voltak, és stabilan alacsony HIV fertőzöttség... 



Kockázati környezet

Az, hogy van tűcsere önmagában nem biztosíték

Intézményrendszer fejlettsége fontos

Gazdasági, társadalmi viszonyok, jogi környezet  

nagyban tudják befolyásolni 

pl. Ukrajna, Oroszország 

vagy Bukarest (és Budapest...)

Fontosak a nem közvetlenül szerhasználattal 

kapcsolatos tényezők is



Kockázati környezet

Definíció:

a kockázati környezet egy olyan társas vagy 

fizikai környezet, ahol a különböző tényezők 

kölcsönhatása növeli a szerhasználatból 

eredő ártalmak előfordulásának esélyét

Tényezők: Mikro szint Makro szint

Fizikai környezet

Társadalmi környezet

Gazdasági környezet

Törvényi környezet



Kockázati környezet

PL.:

mikro kockázati környezet:

társas normák, értékek, társas kapcsolatok, 

hálózatok, többi szerhasználó, befolyásolás, 

környék ahol szúrnak, stb

makro kockázati környezet:

gazdaság, törvények, politikai környezet, 

nemi és etnikai egyenlőtlenségek, az 

egészségmagatartást befolyásoló 

társadalmi, anyagi különbségek, 

csempészési útvonalak, turizmus, stb



Hogy jön ez ide?

Helyi együttműködések a mikro szint, de 

makro szint ártalmait csökkentheti...

„Tűcsere a kezelési lánc első láncszeme”

Környezet ellenséges, se a klienseknek, 

se e program hatékonyságának nem jó

+ Jól működő tűcsere önmagában nem elég a 

HCV, HIV megállításához



A fórumról

Frontális előadásnak vége

Két téma: 

- szolgáltatáshoz, kliensekhez

kapcsolódó együttműködések

- környezethez, környékhez, 

lakossághoz kapcsolódó együttm.

Cél: 

1) „ajánlás” egy most induló tűcserének

2) bevált gyakorlatok, tippek egymástól


