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AIDS-tükör
Megelőzés a hévénél

Világszerte nagy problémát okoznak a bv. intézetekben is a szexuá
lis úton terjedő fertőző betegségek, köztük az AIDS, amelynek gya
korisága a nyugat-európai adatokkal összehasonlítva hazánkban 
egyelőre még alacsony szinten áll. A HIV-fertőzöttek számát illető
en Európában Franciaország vezető helyen áll, majd Spanyolor
szág, Olaszország, Németország és az Egyesült Királyság követi. Je
lenleg Magyarország a legkevésbé fertőzött.

A világ összes fertőzöttéinek csupán négy százalékát teszik ki az európaiak. Az elmúlt 
öt évet figyelembe véve a magyarországi HIV-fertőzöttek számában lassú, de fokozatos 
emelkedés figyelhető meg. 1990-ben 239, 1992-ben333, 1994-ben415, 1995-ben471 és 
1996 első negyedévében 561 HIV-fertőzöttet tartottak nyilván. 1990-hez képest a HIV- 
fertőzöttek száma napjainkig 2,3-szeresére emelkedett és e tendencia tovább folytatódik.

A jelenleg ismert HIV-fertőzöttek esetében a vezető átviteli mód a homo-/biszexuális 
kapcsolat, majd ezt követi sorrendben a heteroszexuális átvitel és a hemofíliások, akik ko
rábban fertőződtek. Nem elhanyagolható az a tény, hogy a fertőzés terjesztésében egyre in
kább előtérbe került a heteroszexuális kapcsolatok útján történő átvitel. Bizonyos egyének 
életvitelük és magatartásuk miatt fokozottabban veszélyeztetettek. Ókét a korábbi rizikó- 
csoport elnevezés helyett/cA'iyzüftofl veszé/yezferefímagatartásúaknak nevezzük. Ide sorol
juk a homo- és biszexuálisokat, az intravénás kábítószer-élvezőket és a prostituáltakat.

Vizsgálataimat a fokozottan veszélyeztetettek egyik csoportjában végeztem. Kutató
munkámat a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak körében végzem 
1995 augusztusa óta, és a munka jelenleg is tart. A vizsgálathoz kérdőíves módszert hasz
náltam. A felhasznált kérdőív 12 kérdéséből csak a legdemonstrábilisabbakra adott vála
szokat értékeltem.

Kutatásom céljául tűztem, hogy képet kapjak a fogvatartottak AIDS-szel kapcsolatos 
ismereteiről, szexuális attitűdjéről és általános szexuális kulturáltságáról. A vizsgálathoz 
120 főből álló reprezentatív mintacsoportot állítottam össze. A vizsgáltak közül a nők át
lagéletkora 29,5 év, a férfiaké 25,7 év volt. A vizsgálat kiterjedt a fogvatartottak iskolai 
végzettségére is. Analfabéták és felsőfokú végzettségűek is megtalálhatók közöttük. A női 
elítéltek 64,2 százaléka nyolc általánossal rendelkezik, míg a férfiak 44,4 százaléka szak
iskolai vagy szakmunkás végzettséggel bír. Összességében a 120 vizsgált személy 11,6 
százaléka rendelkezik érettségivel, míg 71,6 százalékuk nyolc általános vagy szakisko-
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lai/szakmunkás végzettségű. A felmérés alapján elmondható, hogy a vizsgált csoportnál 
általános aluliskolázottságról nem beszélhetünk.

A következőkben ismertetem a kérdőív kérdéseire adott válaszokat: ,
Az első kérdésre -  Miből lehet kimutatni a fertőzöttséget? -  a megkérdezettek 72,5 

százaléka a vért jelölte helyes válaszként, 1,6 százalékban a nyálat jelölték meg kimuta
tási alapul, egyetlen válaszadó jelölte meg a vizeletet.

Érdemes megemlíteni, hogy a 120 főnek 23,3 százaléka több választ ítélt helyesnek. 
Elmondható, hogy a megkérdezettek alapvetően tisztában vannak a fertőzést terjesztő kö
zeggel.

A kérdőív rákérdezett a szexuális attitűdre is. A válaszadók 93 százaléka heteroszexu
álisnak vallotta magát. Érdemes megemlíteni, hogy három százalékuk nem jelölte meg a 
preferenciáját. Összesen 2-2 százalék vallotta magát homo-, illetve biszexuálisnak. A nők 
nagyobb hányada vallotta be saját neméhez való vonzódását. A kapott eredményt nem tar
tom reálisnak, mert egy korábbi, hasonló vizsgálatából kiderült, hogy a férfiak 10,1 szá
zaléka, a nők 17,2 százaléka vonzódik a saját neméhez is.

A harmadik kérdésre -  M ilyen védekezési módot használ a fertőzés elkerülése érdeké
ben? -  a megkérdezettek 59,1 százaléka a gumi óvszert tartja a legbiztonságosabb véde
kezési módnak. Azonban az is kiderült, hogy a 120 főnek mintegy 25 százaléka semmi
lyen védekezési módot nem alkalmaz. Ha ezt a nemek megoszlásában vizsgáljuk, a nők 
31 százaléka nem védekezik. Ez alapján elmondhatjuk, hogy a nők felelőtlenebb szexuá
lis életet élnek, vagy nincsenek tisztában a védekezési módokkal.

A következő kérdés így hangzott: Hány szexuális partnere volt életében? A nők 40 
százaléka öt vagy az alatti partnerrel folytatott szexuális kapcsolatot, míg a férfiak 70 szá
zaléka tíznél többel. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy a férfiak közel azonos kor
osztályban promiszkuisabbak, mint a nők.
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Az ötödik kérdésre -  Ismer-e HÍV-pozitív személyt? -  a megkérdezett 120-ból öt férfi 
és egy nő jelölte, hogy ismeretségi körében van HIV-fertőzött.

Kiderült: a vizsgált személyek 15 százaléka vett részt önkéntes szűrésen. Ha a nemek 
szerinti megoszlásban vizsgáljuk, elmondható, hogy a nők tíz százaléka, míg a férfiak 16,6 
százaléka járt már szűrésen. Ha figyelembe vesszük, hogy egy fokozottan veszélyeztetett 
csoportról van szó, akkor a 15 százalék közepes eredménynek számít.

Véleményem szerint tehát:
1. A vizsgált személyek a terjesztő közeggel általánosságban tisztában vannak.
2. A nők döntő hányada a szexuális kapcsolatai során semmilyen módon nem védeke

zik. Felelőtlenebb szexuális magatartást folytatnak, illetve tájékozatlanabbak.
3. A vizsgált személyek közül többen nem vállalják tényleges szexuális attitűdjüket.
4. Az azonos korosztályba tartozó nők és férfiak közül a férfiak sokkal promiszkuisabbak.
5. Fokozottan veszélyeztetett csoport ellenére közülük kevesen vesznek részt szűrésen.
Mindezekből következik, hogy feltétlenül szükséges az AIDS primer prevenciója a fo

kozottan veszélyeztetett csoportok esetében, így a büntetés-végrehajtási intézetek lakói 
körében is. A kérdőívek kiértékeléséből kitűnik, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 
monogám párkapcsolat vagy legalábbis az alacsonyabb szexuális partnerszám, valamint 
a gumi óvszer használatának propagálására. Fontos cél, hogy észérvekkel meggyőzzük a 
fokozottan veszélyeztetett magatartást folytatókat arról, időnként vegyenek részt AIDS- 
szűrésen.
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