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HÍV-f ertőzöttség
Kábítószer-használat 

Nyugat-Európa és az USA börtöneiben
Magyarország AIDS tekintetében a kevésbé fertőzött országok közé 
tartozik. E kedvező helyzet a lakosság mozgásának és ezen keresztül 
a HIV-vírus terjedésének is gátat szabó hajdani vasfüggöny jelenlé
tén kívül egyéb, többek között anyagi és kulturális tényezőknek is kö
szönhető. Az anyagi okok között szerepel az, hogy hazánk nem enged
hette meg magának sem a több száz ember vérét felhasználó (ezzel a 
fertőzés kockázatát nagymértékben megnövelő) drága külföldi -  és 
emellett fertőzött -  vérkészítmények vásárlását, sem ezen készítmé
nyek hazai előállításának költségeit. Ennek következtében a vér
átömlesztések során HIV-vel fertőződött betegek száma Magyaror
szágon a nyugat-európai szinthez képest feltűnően alacsony.

Az AIDS szempontjából közvetlen veszélyt jelentő intravénás kábítószer-használat 
egyelőre szerencsére nem jelent akkora veszélyt a magyar lakosság körében, mint a fej- 
lettebb nyugati országokban, illetve az USA-ban. Ez egyrészt kulturális okokra vezethe
tő vissza, avagy hazánkban a kábítószer-fogyasztás ez idáig nem terjedt el félelmet keltő 
méretekben, szemben a klasszikus droggal, az alkohollal, másrészt anyagi okokra, hiszen 
a súlyos ezresekért vásárolt „anyag” rendszeres vagy időnkénti használatát nagyon sokan 
nem engedhetik meg maguknak, míg az alkohol már csak -  viszonylagos -  olcsósága mi
att is sokkal nagyobb népszerűségnek örvend. Ennek következtében hazánkban a HIV- 
fertőzöttek körében az intravénás kábítószer-élvezők a nyugati országokhoz és az USA- 
hoz képest sokkal kisebb arányban vannak képviselve.

Mindezek tükrében érthető, hogy nemcsak általában a lakosság körében, hanem a ma
gyarországi börtönökben is a nyugati országokhoz képest eltérő helyzet alakult ki, mely
re jellemző mind a HIV-fertőzöttek, mind pedig az intravénás kábítószer-élvezők elenyé
szően alacsony száma. A következőkben a nyugati börtönhelyzetet szeretném szemléltet
ni. Remélem, hogy ezen összefoglaló minden propagandánál jobban alátámasztja a bün
tetés-végrehajtási intézményekben folytatott AIDS- és kábítószer-prevenciós oktatás fon
tosságát, segítve ezzel az Európa fejlettebb országaihoz való ilyesféle felzárkózást.
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Tesztelési irányvonalak
(HÍV-fertőzött vagy AIDS-beteg elítéltekkel szembeni bánásmód 

!7 európai ország börtöneiben)
Ország Tesztelés

HÍV-ellenanyagra
HIV-fertőzött 

elítéltekkel 
szembeni bánásmód

AIDS-beteg 
elítéltekkel 

szembeni bánásmód
A u s z tr ia Kérés alapján Nincs különbség Börtönkórház, esetleg át

szállítás valamely általános 
kórházba

B e lg iu m Rizikócsoportok esetében 
(önkéntes alapon) 
és kérés alapján

Elhelyezés egyfős zárkák
ban. Korlátozatlan részvétel 
a foglalkozásokon.

Átszállítás az egyetem 
kórházába

C ip r u s Rizikócsoportok esetében 
(kötelező) újratesztelés 
hathavon ta

Nincsenek HIV- 
pozitív elítéltek

Nincsenek AIDS-beteg 
elítéltek

D á n ia Kérés alapján Nincs különbség, kivéve ve
szélyt okozó magatartás és kü- 
lönkérés alapján egy fős zár
kában való elhelyezés

Kórházba szállítás

N é m e to r s z á g Rizikócsoportok esetében 
(önkéntes alapon)

Általában egy fős zárkában. 
Eltiltás konyhai és személyi 
sérülésveszélyt feltételező 
műhelvmunkától.

„Alkalmatlan a büntetés 
letöltésére”

F r a n c ia o r s z á g Rizikócsoportok esetében 
(önkéntes alapon)

Nincs különbség Börtönkórház, illetve ameny- 
nyiben szükség van rá, az 
AIDS-kórházba szállítás 
(Fresnes)

G ö r ö g o r s z á g Rizikócsoportok esetében 
(fokozatosan a többi 
elítéltet is tesztelik)

Külön részlegben történő el
helyezés. Külön szabadidő
terület. Diétás étrend.

Nincs AIDS-eset

H o lla n d ia Nincs Nincs, kivéve, ha az elítélt 
fertőzéssel fenyegeti az őrö
ket (fenyítést kap)

Kórházba szállítás. Arneny- 
nyiben rossz az egészségügyi 
állapota, kegyelmet kap.

O la s z o r s z á g Minden újonnan érkező 
(önkéntes alapon)

Nincs Esetleg az intézeten 
kívüli kórházi elhelyezés

Í r o r s z á g Rizikócsoportok esetében 
és kérés alapján

Férti elítéltek esetében teljes 
elszigetelés, nők esetében kü
lön zárka. Megszorítások a 
munka és a pihenés területén.

Intézeten kívüli kórházi el
helyezés

L u x e m b u r g Minden újonnan érkezőnél. 
Amennyiben megtagadják, 
karanténba kerülnek. Szabad 
ságolás után rizikócsoportok 
hoz tartozók és kábítószerfüg 
gők úiratesztelése.

Eltiltás konyhai és egyéb 
műhelymunkától.

Nincs AIDS-eset

N o r v é g ia Kérés alapján Nincs különbség, kivéve erő 
szak esetében

Lehetőleg kegyelem, kül
földiek repatriálása

P o r tu g á lia Minden elítéltet Teljes elszigetelés Civil kórház
S p a n y o lo r s z á g Rizikócsoportok esetében 

(kötelező), plusz kérés alaDián
Nincs különbség Nem jelzett

S v é d o r s z á g Minden elítélt ügyeimébe 
ajánlják (önkéntes alapon)

Nincs különbség.Pszicholó- 
giai segítségnyújtás.
Nincs különbség

Nincs AIDS-eset

S v á jc Rizikócsoportok esetében 
(önkéntes alapon) és kérés 
alapján

Pszichológiai segítségnyúj
tás.

Átszállítás az egyetem kór
házába. Halálhoz közeli 
állapotban büntetés felfüg
gesztése.

N a g y -B r ita n n ia  
(A n g lia  
é s  W a le s )

Kérés alapján Lehetőleg elszigetelés
Intézményen
kívüli kórházba szállítás
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Külföldi börtönökben
A nyugati országokban az AIDS-járvány kezdetén á fertőzöttek többsége homoszexu

ális férfiak köréből került ki, a járvány előrehaladtával azonban egyre nagyobb arányt kép
viseltek és képviselnek az intravénás kábítószer-élvezők. A börtönökben azonban ez a faj
ta átmenet nem volt tapasztalható, ugyanis itt mindvégig a kábítószer-élvezők tették ki a 
fertőzöttek zömét (85%). Ennek oka az, hogy a börtönlakók nagy százaléka az általános 
lakosság kábítószer-élvező (ennek kapcsán pedig kábítószerrel kereskedő) tagjai közül 
kerül ki. Az Amerikai Egyesült Ál lamokban például a leggyakoribb bűncselekmények ká
bítószerrel kapcsolatosak (az elítéltek ötven százaléka esetében)1, míg hazánkban a bün
tetés-végrehajtási intézetekbe kerülő elítéltek döntő többsége (80%) valamilyen erősza
kos bűncselekményt követett el.2 Mindezek következtében a börtönegészségügy elsődle
ges fontosságú feladatává vált a főleg kábítószerfüggés eredményeképpen bekövetkező 
HIV-fertőződések nyomon követése, megelőzése.

Hazánkkal ellentétben, ahol is minden újonnan elítéltet kötelező jelleggel megvizsgál
nak, kizárva a Hl V-fertőzést, a nyugat-európai országok többségében és az Egyesült Ál
lamokban a szűrés önkéntesen történik3 (Lásd az 1. ábrát). Ennek ellenére a HIV-fertőzött 
elítéltek száma és aránya a büntetés-végrehajtási intézetekben ismert, mivel a bebörtön
zéskor elvégzett rutin orvosi vizsgálatok során levett vérmintákat e vizsgálatok elvégzé
se után - névtől és egyéb adatoktól megfosztva - Hl V-re is letesztelik.'1

Ezen felmérések azt mutatják, hogy az US A-ban a H 1 V-fertőzöttség intézménytől füg
gően férfi elítéltek esetében 2,1% és 7,6%, nők esetében 2,5% és 14,7% közötti. Fehérek 
esetében ez az arány 2,5%, szemben a színes bőrűek körében tapasztalt 4,8%-kal. A férfi
ak és a nők közötti eltérésnek az lehet a magyarázata, hogy a női elítéltek között sok a pros
tituált, akik heteroszexuális úton fertőződtek meg a HIV-vírussal. A színes bőrűek magas 
százalékos aránya azt a tényt tükrözi, hogy az általános lakosság tekintetében is e kisebb
ség körében magasabb a drogfogyasztási arány.

Az európai országok a börtönökben tapasztalt Hl V-fertőzöttségi arány szempontjából 
két csoportra oszthatók: az erősebben és a gyengébben fertőzöttek csoportjára. Az erőseb
ben fertőzött országokban az elítéltek átlag 10-12%-a fertőzött. Ide tartozik például Svájc 
(11%), Franciaország (12,6%, bár egy, csak kábítószer-élvezőket fogvatartó intézmény
ben 6 1%-ot jelentettek), Hollandia (11%), Olaszország (16,8%), Spanyolország (26%). 
A gyengébben fertőzött országok között a fertőzöttségi arány csupán 1 -2%-os. Ez tapasz
talható Belgiumban (1,004%), Luxemburgban (0,196%), valamint Ciprus szigetén és Por
tugáliában, ahol is statisztikailag elenyésző fertőzött figyelhető meg a büntetés-végrehaj
tási intézetek fogvatartottjai között. Nagy-Britanniában a fertőzöttség az 1986-os 32%- 
ról 1991-re nulla százalékra zuhant.5

Rizikós magatartásformák
Kábítószer-használat. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban 1992 és 1994 

között a diagnosztizált AIDS-betegek több mint harminc százaléka intravénás kábítószer
élvező volt (összehasonlításképpen: az AIDS-esek csupán 47%-a, tehát kevesebb mint a
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fele fertőződött meg homoszexuális/biszexuális kapcsolat révén).6 Ez az arány a HlV-fer- 
tőzöttek körében valószínűleg hasonló, vagy talán még magasabb. Felmérések szerint az 
elítéltek 25-35%-a fogyasztott a bekerülése előtt intravénás kábítószert,7 bebörtönzésük 
ideje alatt becsempészések révén 24%-uk. A drogsegítő központok adatai szerint az 
összes kábítószer-élvező több mint ötven százaléka fertőzött a HIV-vírussal, így a fent 
említett, az elítéltek körében tapasztalt 10-12 százalékos fertőzöttségi arány reálisnak 
tűnik.

Tudvalevő, hogy az intravénás kábítószeresek körében a HIV-vel való fertőződés ve
szélyét nem maga a kábítószer-élvezet jelenti, hanem a művelet során igénybe vett és 
szennyezetté váló tűk és fecskendők közös, tisztítás nélküli ismételt felhasználása. Bebör
tönzésüket megelőzően az intravénás kábítószer-élvezők 51%-a8, bebörtönzésük alatt 
70%-uk9 használt közös tűt és fecskendőt.

Mivel a kábítószer-fogyasztók körülbelül 50-80%-a büntetett előéletű10, Nyugat-Eu- 
rópában és az Egyesült Államokban a büntetés-végrehajtási intézményekben folytatott 
AIDS-prevenciós munka kétszeresen is létfontosságú: egyrészt az intravénás drogosok 
nagy százaléka felvilágosítható a börtönön keresztül, másrészt nagyszámú HIV-fertőzött 
világosítható fel a továbbfertőzés megelőzési módjairól másodlagos prevenció révén.

Szexuális viselkedés. A kábítószer és a szex révén történő fertőződés között átmenetet 
képvisel a kábítószeresekkel folytatott védekezés nélküli nemi aktus, ami, figyelembe vé
ve a fertőzöttek nagy számát, az infekció valószínűségét tekintve hasonló a védekezés nél
küli homoszexuális nemi aktushoz. A börtönlakók 13%-a ismerte be, hogy az elmúlt öt 
évben szexuális kapcsolatot folytatott intravénás drogossal.

A Hl V-fertőzés valószínűségét a partnerek száma is növeli, mivel a partnerszám emel
kedésével megnő annak valószínűsége, hogy a partner fertőzött. Ehhez kapcsolódik a 
prostituáltakkal folytatott szexuális kapcsolat is, mivel egy kliens egy aktus révén, ahogy 
mondani szokás, a prostituált minden addigi kliensével közösül. Angol adatok szerint az 
elítéltek több mint harmincöt százaléka folytatott több mint hat fővel nemi kapcsolatot a 
börtönbe kerülésüket megelőző évben, tizennégy százalékuk pedig több mint 11 hódítást 
könyvelt el." A bebörtönzés előtti fél év alatt pénzért folytatott szexről a droghasználó el
ítéltek 20%-a számolt be, közülük 86% használt minden alkalommal gumióvszert. Ma
gánjellegű kapcsolatot 65%-uk folytatott, közülük csupán 18% használt mindig gumióv
szert, míg 69%-uk soha.

Amerikai felmérések azt tanúsítják, hogy az ottani büntetés-végrehajtási intézetekben 
fogva tartottak 22-33%-a folytat homoszexuális aktust. Éppen ezért e börtönökben az or
vosok az elítélteket, kérésre, gumióvszerrel látják el.

A börtönprevenció eszközei
A fentiek miatt a büntetés-végrehajtási intézetekben nagy hangsúlyt kap a prevenciós 

tanterv és módszer. Vitatott téma, hogy milyen mértékben legyen elérhető az elítéltek szá
mára az óvszer és az intravénás befecskendezésre alkalmas tű és fecskendő, mivel a bör
tönhatóságok attól félnek, hogy egyrészt ezekkel a rabok visszaélhetnek, vagyis bizonyos
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helyzetekben fegyverként használhatók a személyzettel szemben, másrészt pedig ezzel 
beismernék azt, hogy az óvintézkedések ellenére a büntetés-végrehajtási intézményeken 
belül virágzik az illegális kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem.'2 E viták eldöntéséig 
az mindenesetre biztos, hogy az elítéltek problémáinak felmérése és a prevenciós előadá
sok a legnagyobb bizalmassággal és lehetőleg anonimitással kell hogy folyjanak, mivel 
csak ezzel biztosítható az elítéltek őszintesége az AIDS-szel kapcsolatos témák terén. 
Szakértők javasolják külsős AlDS-megelőzéssel foglalkozó szervezetek részvételét, mi
vel a személyes, bemutatkozás nélküli beszélgetések alkalmával és névtelen kérdőívek ki
töltésével az elítéltek biztosak lehetnek abban, hogy a közölt bizalmas információk nem 
járnak számukra esetleges negatív következményekkel. A nevelőtisztek -  igaz, a szemé
lyek megnevezése nélkül -  pedig ily módon olyan információk birtokába jutnak, amelyek
re éppen mindennapi kapcsolataik miatt nem tehetnének szert.

Gyarmathy Anna
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