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Előszó
Csaknem egy évtizede már, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. 
december 5-én egyhangú szavazással elfogadta a Nemzeti stratégia a kábítószer-
probléma visszaszorítására – a kormány kábítószer-ellenes stratégiájának 
koncepcionális alapjai című dokumentumot, amely a 2010. esztendő végéig 
hivatott meghatározni a hazai kábítószerügyi politikát. A százhúsz oldalas 
dokumentum számos olyan szakmai célt sorol fel, amelyről okkal alakulhatott ki 
konszenzus. Szinte mindenki egyetért azzal a céllal, hogy megyénként legalább 
egy drogambulancia működjön, ezzel párhuzamosan a kisebb addiktológiai 
rendelők országos hálózattá szerveződjenek, sor kerüljön az addiktológiai szociális 
szolgáltató rendszer kiépítésére, vagy hogy szenvedélybeteg emberek részére 
rehabilitációs munkahelyek létesüljenek. Ezek a célok ugyan a kívánatosnál 
lassabban teljesülnek, a megfelelő számú és színvonalú egészségügyi és a 
szociális ellátás működtetése olykor szervezeti és fi nanszírozási nehézségekbe 
ütközik, legalább az elérendő állapotokról egyetértés alakult ki.

Figyelemre méltó viszont, hogy a 2000. évi Nemzeti stratégia milyen kevéssé 
foglalkozik a kábítószer-használó emberek gyermekvállalásának kérdésével: 
rövidtávú fejlesztési célként az olvasható, hogy a terhes nők és a függő újszülöttek 
detoxikációját és gyógyszeres kezelését szolgáló egészségügyi ellátást bővíteni 
kell, más konkrét feladatot viszont nem említ a dokumentum. Pedig hányféle 
problémával találkozhatunk a kábítószer-használat és a gyermekvállalás 
összefüggésében! Gondoljunk csak azokra a szociális nehézségekre, amelyek egy 
problémás kábítószer-használó édesanya életében jelentkezhetnek! Ha újszülött 
gyermekével haza szeretne menni, van-e hova távoznia egy kórházból, van-e 
egyáltalán otthona? S ha nincs, hány helyen találunk ma Magyarországon őt és 
gyermekét befogadni kész szociális intézményt, amely hosszabb távon is ellátást 
nyújtana a számukra? Milyen szülészeti és nőgyógyászati, újszülött-gyógyászati, 
addiktológiai, pszichológiai, fejlődéspszichológiai kapacitások állnak rendelkezésre 
anya és gyermeke támogatására? Mi a segítői szándékunk a gyógyszeres kezelésre 
és detoxikációra nem szoruló anyákkal és gyermekeikkel kapcsolatban? Milyen 
szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani a nem szenvedélybeteg, de kábítószert 
használó emberek számára, hogy biztosítsuk gyermekvállalásuk optimális 
feltételeit? Szükségesnek tartjuk-e speciális, a szülészeti és nőgyógyászati 
kérdésekben is járatos addiktológiai ellátások kialakítását, és ha igen, mit kellene 
tennünk ennek érdekében? Milyen ismeretterjesztő programokat valósítanánk 
meg e témakörben? A kérdések sora hosszan folytatható.

Mind az egészségügyi, mind a szociális ellátó rendszer számára különös 
megterhelést jelent a kábítószer-problémával küzdő várandós nők ellátása. 
Nemcsak a droghasználó nők életviteléről hiányosak ismereteink, hanem a 
problémamegoldásban jelenlévő különböző szakmák tevékenységei, működési 
módjai sem átláthatók a különböző szakterületek képviselői számára.

E könyv megjelenésekor már napirenden van a Nemzeti stratégia 
újabb, 2011. évtől érvényes változatának kidolgozása. Bízunk benne, hogy a 
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megújuló szövegben több helyen találkozhatunk majd a kábítószer-használók 
gyermekvállalását támogató célkitűzésekkel és segítő eszközökkel, valamint a 
szakmák összehangolását szolgáló törekvésekkel.

Ennek fontosságát a legfrissebb európai kutatások is alátámasztják, hiszen 
az Európai Unióban megközelítőleg harmincezer főre becsülik az opiát-használó 
és ennél jóval többre a más típusú kábítószereket használó várandós nők számát. 
A téma sajátossága, hogy az önmagukban is nagy létszámú használói csoportok 
tagjai mellett, itt gyermekeik egészségével is foglalkozunk, amiért a kezelendő 
problémakör jelentősége is többszörös. Az időben megkezdett prevenció, az 
egészségügyi, szociális és más ellátások képviselőinek fokozott fi gyelme, az 
önkéntes és önsegítő közösségek szerepvállalása a születendő gyermekek testi, 
lelki és szociális jóllétéhez egyaránt felbecsülhetetlen támogatást nyújt.

Kötetünk, ahogy már címében is jelezzük, nem csak a kábítószer-használatból 
adódó kérdésekkel foglalkozik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy magzat fejlődése 
vagy egy sikeres terhesgondozás szempontjából nincs közvetlen jelentősége 
annak, hogy valamely típusú drogot ma törvényes vagy törvénytelen úton lehet 
beszerezni, e cselekményhez a jog vagy a társadalom hogyan viszonyul. Az 
újonnan létrejövő élet nem érzékeny felnőtt valóságunk vitáira, s alkalom adtán 
éppúgy kockáztatjuk épségét alkohol, nikotin, koffein, valamely gyógyszer, 
oldószer visszaélésszerű használatával, ahogy kábítószer fogyasztásával is 
megtehetjük. Ugyancsak vitaindító kérdés, hogy a kábítószernek nem minősülő 
drogok sokaságáról hazánkban semmilyen elfogadott stratégiai dokumentum nem 
szól, így azok kiegészítését nem áll módunkban ösztönözni.

Hiánypótló kiadványunk elsődleges célja, hogy a gyermeket vállaló 
droghasználó nők ellátásban érintett szakterületek működési módjait ismertesse, és 
így hozzájárulhasson a hatékonyabb együttműködéshez, annak érdekében, hogy 
a droghasználó várandós nők és gyermekeik megfelelő ellátásban részesüljenek.

Örömünkre szolgál, hogy magyar nyelven elsőként bocsáthatunk közre 
a droghasználat és a gyermekvállalás viszonyrendszerét feldolgozó könyvet. 
Szerzőink több területet képviselnek, van közöttük szülész-nőgyógyász, 
neonatológus, genetikus, addiktológus, pszichiáter, gyermekpszichiáter szakorvos, 
jogász, szociális munkás és néhány laikus segítő is, akikben annyi feltétlenül 
közös, hogy mindannyian foglalkoztak már gyermeket vállaló droghasználó 
emberek segítésével. Reméljük, a személyes tapasztalatok megosztásával, egyes 
ellátási formák bemutatásával, könyvünk hasznos útmutatóul szolgál az Olvasó 
számára.

Budapest, 2009. március 16.

         
Szerkesztők
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Szülészet-nőgyógyászat, újszülött- és 
gyermekgyógyászat

A szülészet-nőgyógyászat területén egyre gyakrabban szembesülünk a 
várandósság alatti droghasználattal és annak következményeivel. Ebben a 
részben szülész-nőgyógyász, neonatológus és gyermekneurológus szakorvosok 
írásait olvashatják arról, hogy a várandós nő szerhasználata miként módosítja a 
terhesgondozást, az újszülött gyermek ellátását, majd pedig fejlődésneurológiai 
vizsgálatát, egészen a kisgyermekkorig.

A szülészet-nőgyógyászat területén dolgozó szakemberek számára 
nehézséget jelent a szerhasználó várandósokkal való kommunikáció, holott a 
kommunikációs technikák alapvetően meghatározzák az orvos-beteg kapcsolatot. 
Ebben a részben arról is olvashatnak, hogy kommunikációs eszközökkel, hogyan 
lehet hatást gyakorolni a beteg együttműködési készségére, motiváltságára. 

Az együttműködést ugyanakkor sok esetben nehezíti a szerhasználat 
hátterében meghúzódó szociális problémák megjelenése, ezért a szülészet-
nőgyógyászat területén alkalmazott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munka 
kifejezetten fontos a szerhasználó várandós nők ellátásában. 
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Dr. Rigó János Jr.

A drogfogyasztó várandós nő terhesgondozása

A drogok olyan természetes vagy mesterségesen előállított vegyületek, melyek 
a központi idegrendszer működését befolyásolva hangulati és gondolkodásbeli 
változásokat okoznak, és a szervezet testi-lelki folyamatait károsan befolyásolják. 
Számos élvezeti szer is a drogok közé sorolható. A drogok feloszthatók illegális, 
tiltott szerekre (pl. kábítószerek) és legális szerekre (pl. alkohol, nikotin, koffein).
A terhesség alatt valamennyi drog kedvezőtlenül befolyásolja az anya állapotát és 
a magzat fejlődését, egészségét. 

A kábítószer-fogyasztás és a terhesség

Az elmúlt évtizedekben világszerte emelkedett a kábítószert fogyasztók száma. 
Nehéz megállapítani a tiltott drogokat fogyasztók számát. Becslések szerint az 
Egyesült Államokban megközelítőleg 250 000 nő alkalmaz intravénás kábítószert, 
többségük (90%) fogamzóképes korú. A közelmúltban az Egyesült Államokban 
megjelent nagy esetszámú tanulmány alapján az újszülöttek meconiumából 
10,5%-ban mutattak ki kokaint vagy opiátot. Pozitív eredmény esetén az anyák 
38%-a tagadta a terhesség alatti kábítószer-fogyasztást. 
Hazánkban is emelkedik a kábítószer-fogyasztók száma, a terhesség alatti 
előfordulási gyakoriságukról azonban nem áll rendelkezésünkre megbízható 
adat, melynek hátterében számos tényező áll. A terhes nők gyakran tagadják az 
illegális drogfogyasztást, félnek annak jogi vonzataitól, a társadalmi előítéletektől és 
következményektől. Esetenként csak az újszülöttnél fellépő tünetek hívják fel a fi gyelmet 
arra, hogy az anya a terhesség során rendszeresen kábítószert fogyasztott. 
A tiltott drogot fogyasztó terhes nők gondozása az egészségügy és a társadalom 
számára nagy kihívást jelent. Komplex feladat, mely az egészségügyi és a 
szociális gondozóhálózat összefogását igényli. Mindehhez társadalmi és politikai 
támogatás szükséges.

A kábítószer-fogyasztó várandós nők gondozásának főbb nehézségei
 
A kábítószert fogyasztó várandós nők terhessége során számos kockázati tényező 
veszélyezteti a terhesség kiviselését. 
A terhességek jelentős aránya nem tervezett, nem kívánt, ami gyakran feszültséget, 
félelmet vált ki a gravidában (terhes nő), aki többnyire egyedülálló. Számos esetben 
titkolt terhességről van szó, a várandós nő későn vagy egyáltalán nem jelentkezik 
terhesgondozáson, esetenként csak megindult szülés során derül ki, hogy az illető 
kábítószer-fogyasztó. Ismert, hogy gondozatlan terhesség esetén a terhesség és 
a szülés alatti szövődmények száma jelentősen emelkedik.   
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A drogfogyasztó terhes nő a társadalom bármely rétegében előfordulhat, de 
többségében rossz szociális környezetből származik. Sokan közülük hajléktalanok, 
munkanélküliek. 
Jellemző az alapvető egészségügyi ismeretek hiánya. Tájékozatlanok a 
kábítószerek hatásaival, veszélyeivel és a terhesség során fellépő szövődményekkel 
kapcsolatban. 
Többen pszichiátriai betegségben szenvednek pl. depresszióban, labilis az 
idegrendszerük, hangulati zavarról panaszkodnak. Többségükben segítség nélkül 
nincs elég indíték a leszokásra.
A kábítószert fogyasztók egészségtelen életmódja kedvezőtlenül befolyásolja az 
anya és a magzat egészségi állapotát. Magas a dohányzók és az alkoholfogyasztók 
aránya, jellemző az alultápláltság. Szexuális úton terjedő betegség gyakran 
kimutatható. Hepatitis B és C vírussal történt fertőzöttség és a HIV infekció is 
gyakrabban fi gyelhető meg. 
Az illegális drogfogyasztó terhes nők általában több kábítószert használnak 
egyidejűleg, amit gyakran eltitkolnak, ezért az egyes kábítószerek izolált magzati 
hatása nehezen vizsgálható.
Nehezíti a kábítószer-fogyasztó terhes nők gondozását a szülészeti szakma 
elzárkózó magatartása, mely a fejlett, nyugati országokban is megfi gyelhető. 
A szülész-nőgyógyászok sem mentesek az előítéletektől. Tartózkodnak a 
drogfogyasztók gondozásától arra hivatkozva, hogy nincs tapasztalatuk, mivel 
csak ritkán találkoznak kábítószer-fogyasztó gravidával, speciális ismereteket 
igényel a terhesgondozás, nem rendelkeznek olyan kapcsolatrendszerrel, mely a 
megfelelő ellátást biztosítaná.
További problémát jelent, hogy nincs egységes, nemzetközi protokoll, mely alapján 
történhetne a drogfogyasztó terhes nők gondozása. 

Kábítószer-fogyasztó várandós nők gondozása a 14. terhességi hétig

Valamennyi drog károsan befolyásolja az anya és a magzat egészségét illetve 
állapotát, ezért fontos, hogy a drogfogyasztó gravida mielőbb jelentkezzék 
terhesgondozáson. Ismert, hogy a terhesgondozáson későbbi gesztációs 
(terhességi) korban jelentkezők esetén magasabb a koraszülés és a kis súlyú 
újszülöttek aránya.
Vitatott a terhesgondozás színhelye. Egyesek speciális szakambulanciákon, 
mások az általános terhesgondozói hálózaton belül javasolják a gondozást. 
Előbbi előnye, hogy addiktológiai ellátással rendelkező ambulancián történik az 
ellátás, a gondozásban résztvevő team (szülész-nőgyógyász, szociális munkás, 
addiktológus, pszichiáter) egy helyen megtalálható, hátránya, hogy a terhes nő 
speciális ellátása miatt elkülönül a többi várandóstól. Az általános terhesgondozóban 
történő gondozás esetén a gravida kevésbé érez megkülönböztetést, izolációt. 
Célszerű olyan terhesgondozóban ellenőrizni a várandós nőt, melynek hátterét 
adó kórház megfelelő tapasztalattal rendelkezik a kábítószert fogyasztó gravidák 
újszülöttjeinek kezelésében, ellátásában.
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Lényeges, hogy a gondozást végző szülész-nőgyógyász előítéletektől mentes 
legyen, az első vizit alkalmával ne érezze a kábítószert fogyasztó terhes nő a 
megbélyegzettséget. 
A pontos anamnézis-felvétel során együttműködés csak attól a tiltott drogot 
fogyasztó nőtől várható, akinek bizalmát sikerült megnyerni. Az általános szülészeti 
és egyéb betegségekre vonatkozó információkon kívül fontos megismerni az 
illető kábítószer-fogyasztási szokásait: miért kezdte el a kábítószer fogyasztását, 
milyen drogokat, milyen rendszerességgel, gyakorisággal, milyen mennyiségben, 
milyen módon használ.  Fontos annak tisztázása, hogy a drogfogyasztók között 
gyakrabban előforduló fertőző betegségek közül melyeken esett át. Lényeges 
a terhes nő szociális körülményeinek, iskolázottságának, intelligenciájának 
megállapítása. Alapvető annak feltárása, hogy az illető rendelkezik-e motivációval 
a tiltott drogról történő leszokás érdekében, hajlandó-e együttműködni a terhesség 
során.  A férj vagy társ esetleges kábítószer-fogyasztási szokásainak ismerete is 
szükséges. 
A terhesség első trimeszterében végzendő rutin vizsgálatok (1. táblázat) mellett 
kiegészítő vizsgálatok elvégzése is indokolt, elsősorban különböző szexuális úton 
terjedő betegségek kizárása céljából. A kábítószert fogyasztó gravidák menstruációs 
ciklusa gyakran rendszertelen, nem emlékeznek az utolsó menstruáció első 
napjára, ezért a terhesség korának meghatározása nehézséget jelent. Fontos, 
hogy a 12-13. héten ultrahangvizsgálat történjen, mely alapján a szülés várható 
időpontja akkor is nagy pontossággal meghatározható, ha az utolsó menstruáció 
kezdetének időpontja nem ismert.  
A laboratóriumi vizsgálatok gyakrabban igazolnak anaemiás állapotot, melynek 
hátterében a hiányos táplálkozás áll. Emelkedett májenzim-értékek vírushepatitis 
gyanújára hívhatják fel a fi gyelmet. A hepatitis B és C vírus infekció kizárása már 
az első trimeszterben javasolt. A kábítószer használatának igazolása vérből vagy 
vizeletből, esetleg hajból történő analízissel lehetséges. A vizsgálat elvégzése a 
terhesség első trimeszterében, majd a későbbiekben többször, random módon 
tanácsolt.     
A kábítószer-fogyasztás mellett gyakran megfi gyelhető szabadabb, felelőtlenebb 
szexuális élet és az immunrendszer működésének zavara miatt a terhesgondozás 
során rutinszerűen végzett lues-vizsgálaton kívül, már az első trimeszterben 
indokolt a cervixváladék vizsgálata, a chlamydia fertőzés, illetve a gonorrhoea 
kizárása. Gyakrabban számíthatunk humán papilloma vírus (HPV) által okozott 
cervix és szeméremtest-fertőzésre. A herpes genitalis, a trichomonas vaginalis, és 
a bacterialis vaginosis gyakoribb előfordulását is észleljük. A kábítószert fogyasztó 
nők az AIDS szempontjából fokozott kockázatú csoportba tartoznak, ezért a 
HIV-fertőzés kizárása is indokolt. A fentieken kívül tuberculosissal is gyakrabban 
találkozhatunk. 
A HPV-infekció magasabb előfordulási gyakorisága miatt kiemelt fi gyelmet 
szükséges fordítani a citológiai és a kolposzkópos vizsgálatra. 
A terhes nő testsúlyának ellenőrzése, tápláltsági állapotának ellenőrzése kiemelten 
fontos feladat, mivel gyakran fordul elő anaemia, vitaminhiányos állapot. Célszerű 
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multivitamin készítmény rutinszerű alkalmazása, anaemia esetén vas- és folsav-
pótlás megkezdése.   
A kábítószerek teratogén hatása vitatott, a fejlődési rendellenességek magasabb 
aránya feltehetően az egyidejűleg alkalmazott több drog együttes hatásával, 
a kábítószer-fogyasztáshoz társuló egészségtelen életmóddal, hiányos 
táplálkozással, dohányzással, alkoholfogyasztással stb. áll összefüggésben. 
Mindezek alapján a várandóst genetikai tanácsadásban indokolt részesíteni.   
Amennyiben a kábítószert fogyasztó terhes nő nem áll addiktológus ellenőrzése 
alatt, mielőbb addiktológiai szakrendelésre kell irányítani, hogy a kábítószer 
fokozatos elhagyása megkezdődhessen.  A védőnő és a szociális munkás 
bevonása a terhesgondozásba szintén minél fi atalabb terhességi korban javasolt.
A kábítószer-fogyasztó terhes nők leggyakoribb szövődménye az I. trimeszterben a 
spontán vetélés. Ennek kockázata csökken, ha a kábítószert már koraterhességben 
sikerül elhagyni. 

Kábítószer-fogyasztó várandós nők terhesgondozása a 14-28. gesztációs 
hét között

A terhesgondozáson történő megjelenés gyakorisága az adott egyén és magzata 
állapotától függ, de legalább két-három hetente, ellenőrzés javasolt. Amennyiben 
még nem dőlt el a szülés várható helyszíne, úgy célszerű ez irányban döntést 
hozni és a további ellenőrzést a kórházhoz tartozó terhesgondozóban folytatni.
A rutin terhesgondozás során végzendő vizsgálatokon kívül az adott drog 
kimutatása tanácsolt véletlenszerűen vizeletből vagy vérből. 
A 18-20. héten végzett II. ultrahangvizsgálat során esetleges fejlődési 
rendellenességek felismerésére kerülhet sor. Elsősorban kokain és amphetamin 
használata esetén a magzati echocardiographiás vizsgálat a magzati szívfejlődési 
rendellenességek felismerésében nyújt segítséget.
 A kábítószert fogyasztó terhes nő gyakran a II. trimeszterben jelentkezik először 
terhesgondozáson, ekkor az I. trimeszterben elmaradt vizsgálatok mielőbbi pótlása 
szükséges.
Az opiátdependens terhes nők detoxikációjának megkezdése a terhesség 
ezen időszakában javasolt. A legtöbb tapasztalat a methadon-szubsztitúció 
alkalmazásával áll a rendelkezésünkre. Újabban a lassan felszívódó morfi n-
készítmény, a buprenorphin használatával kapcsolatban is kedvező eredmények 
születtek.
A methadon dózisának csökkentési üteme a terhesség alatt vitatott. Kis 
mennyiségű methadon-szubsztitúció esetén a methadon adagja 40 mg/nap alatti, 
míg ennél magasabb dózis esetén nagy mennyiségű szubsztitúcióról beszélünk. 
A szubsztitúciót több dózisban, megosztva kell végzeni a megvonási tünetek 
megelőzése céljából.
A methadon átjut a placentán, gyors dóziscsökkentése megvonásos tüneteket 
válthat ki a magzatban, ami a magzat hiperaktivitásában nyilvánul meg. Ekkor az 
anya a magzatmozgás intenzitásának és aktivitásának fokozódásáról számol be. A 



13

magzat aktivitása olyan mértékben növekedhet, hogy a placenta rezervkapacitása 
nem képes biztosítani a megnövekedett oxigénigényt, és a magzat elhalása 
következik be. A methadon dózisának csökkentése esetén a magzati állapot szoros 
monitorizálása (magzatmozgás-szám ellenőrzése, nonstressz-teszt, fl owmetria) 
indokolt.
Kimutatták, hogy a várandósnak adott 20 mg/nap methadon kezdődózist 13 
mg/nap adagra csökkentve, a magzatvíz epihenphrin és norepinephrin tartalma 
a kezdeti szint 9-10-szeresére emelkedik, sőt a methadon dózis további 
csökkentése során a két vegyület koncentrációja tovább emelkedik. A fentiek a 
mellékvese-működés és a szimpatikus idegrendszer fokozott aktivitására utalnak. 
Mindez jelentős magzati kockázatot jelenthet, ezért egyesek nem javasolják 
a III. trimeszterben végzett detoxikációt. Amennyiben mégis megkísérlik, úgy a 
magzat neuroendokrin monitorizálását tanácsolják. E mellett a III. trimeszterben 
a methadon lebomlása fokozódik, ezért szükségessé válhat a dózis emelése.
Jelenleg nincs egységes álláspont abban a tekintetben sem, hogy érdemes-e 
teljes detoxikációt végezni. Egyesek minimális fenntartó dózis (20 mg/nap) 
mellett tanácsolják a terhesség kiviselését. Véleményük szerint ekkor minimális 
a valószínűsége annak, hogy az újszülöttnél megvonási tünetek jelentkeznek. 
Tapasztalataink alapján kis mennyiségű methadon-szubsztitúció esetén, 3-5 
naponként történő, 1 mg-mal való csökkentés esetén teljes detoxikációra lehet 
törekedni. A szülés előtti methadon-igény, a methadon anyai plazmaszintje 
összefüggést mutat az újszülöttben előforduló megvonási tünetek súlyosságával. 
A detoxikáció kórházban és ambulanter egyaránt megkísérelhető. A kórházi 
kezelés előnye, hogy a beteg nem jut kiegészítő, ellenőrizhetetlen összetételű és 
mennyiségű drogpótláshoz, aminek nagy a veszélye ambulanter történő kezelés 
esetén. E mellett a járóbeteg-ellátás keretében zajló detoxikáció során a terhesség 
monitorizálásának a feltételei nehezen megvalósíthatók, és szükség esetén a 
gyors addiktológiai konzílium biztosítása is problémát jelenthet.

Kábítószer-fogyasztó várandósok gondozása a 28. terhességi hét után

Az opiát-, a kokain- és a marihuána-fogyasztók terhesgondozása során végzett rutin 
vizsgálatok során kiemelt fi gyelmet szükséges fordítani a leggyakrabban előforduló 
szövődmények megelőzésére és korai felismerésére. Ezek a koraszülés, a magzat 
növekedési retardációja és a méhlepény leválása. Detoxikáció és/vagy magzati 
növekedési retardáció észlelése esetén rendszeres fl owmetriás vizsgálat válhat 
szükségessé, mellette nonstressz-teszt vizsgálattal a magzat aktuális állapotát 
ellenőrizzük. Magzati veszélyállapotra hívhatja fel a fi gyelmet a magzatmozgás-
szám csökkenése. 
A 28. terhességi héten a szexuális úton terjedő fertőző betegségek ismételt 
szűrővizsgálata javasolt. 
Differenciáldiagnosztikai szempontból fontos elkülöníteni a kokain cardiovascularis 
hatásait a praeeclampsiától. A kokain gátolja a katekolamin újrafelvételét az adrenerg 
neuronokban, aminek következtében a katekolamin szérumszint növekszik, mely 
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vérnyomásemelkedéshez, tachycardiához, anyagcsere-fokozódáshoz, vércukor-
emelkedéshez vezet. Állatkísérletekben igazolták, hogy a kokain cardiovascularis 
toxicitását a terhesség fokozza. A kokain vazokonstriktor hatása következtében a 
praeeclampsiához hasonló tüneteket válthat ki. A klinikai képet hypertonia, fejfájás, 
látászavar, hasi fájdalom jellemzi. Esetenként görcsroham is felléphet. A vérnyomás 
és a tünetek rövid idő alatt rendeződnek és a laboratóriumi vizsgálatok (vizelet 
fehérjetartalom, májfunkció, thrombocytaszám) normál értékeket mutatnak. 
Amennyiben a várandós nő ambuláns detoxikációs kezelésben részesül, a 36. 
terhességi hét után célszerű hospitalizálni szorosabb praenatalis megfi gyelés 
céljából. 
A szülés időpontját, a szülésvezetés módját szülészeti javallat alapján határozzuk 
meg, hacsak nem áll fenn súlyos anyai pszichopatológiai állapot, ami ezt 
befolyásolhatja.

Egyéb, legális drogot fogyasztó terhes nők gondozása

Alkohol. A növekvő alkoholfogyasztás a világ egyik legsúlyosabb társadalmi, 
egészségpolitikai problémája. A mértéktelen italozás az egyén életét veszélyeztető 
kórképekhez, szövődményekhez (májcirrhosis, pancreatitis, cardiomyopathia stb.) 
vezet. 
A terhesség alatti alkoholfogyasztás egyaránt károsan befolyásolja az anya és 
a magzat egészségét. Az alkohol könnyen átjut a méhlepényen, a legerősebb 
teratogén hatású drog. A magzatkárosító hatást az alkoholnak és az acetaldehidnek 
tulajdonítják, melyek a DNS és fehérjeszintézis útján gátolják a sejtosztódást, a 
fejlődő szervek növekedését. Az alkohol toxikus hatása dózisfüggő, de nincsenek 
meggyőző bizonyítékok arra, hogy kis mennyiségben biztonságosan fogyasztható. 
Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres, kis mennyiségű alkoholfogyasztás is 
befolyásolja a magzat növekedését.
Az alkohol magzati hatásának súlyossága alapján az utóbbi években magzati 
alkoholszindrómát (FAS: fetal alcohol syndrome), magzati alkoholhatást (FAE: fetal 
alcohol effect) és egyéb, alkohollal összefüggő mentális zavart különböztetünk 
meg. 
A legsúlyosabb magzati szövődmény a FAS, mely alkoholbeteg, a terhesség alatt 
krónikusan alkoholt fogyasztó nők gyermekei között változó arányban, 6-50%-ban 
fi gyelhető meg. A tünetegyüttesnek három jellegzetes kritériuma van: 1./ prae- 
vagy postnatalis növekedési retardáció, 2./ központi idegrendszer diszfunkciója 
(hiperaktivitás, tanulási és viselkedési zavar, csökkent intellektus), 3./ craniofacialis 
dysmorphia (lapos arc, szűk szemrés, rövid, széles orr, elsimult philtrum, 
microcephalia, microphtalmia stb.), ezen kívül különböző minor és major fejlődési 
rendellenességek (cardiovascularis, végtag és urogenitalis rendellenességek) is 
előfordulhatnak.
FAE esetén általában két tünet áll fenn, ezért enyhébb fokú kórképnek tekinthető. 
Előfordul, hogy a FAS-ban szenvedő gyermek tünetei enyhébbek, mint FAE 
tünetei.
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Az alkoholfogyasztás mértékét standardizált kérdőívek segítségével javasolt 
felmérni. Az egyik legérzékenyebb, validált kérdőív a T-ACE teszt (2. táblázat). 
Jelentős mértékű alkoholfogyasztás esetén a várandós nőt részletesen tájékoztatni 
kell a FAS kockázatáról.
Rendszeresen alkoholt fogyasztó várandós nők között a koraszülés kockázata 
emelkedett, ezért a koraszülés megelőzésére fokozott gondot szükséges fordítani. 
A terhesgondozás során ultrahangvizsgálattal szimmetrikus magzati növekedési 
retardáció, cardiovascularis, csontrendszeri vagy egyéb fejlődési rendellenesség 
jelezheti a magzat érintettségét. Újabban a háromdimenziós ultrahangvizsgálatok 
alkalmazásával kísérlik meg a FAS egyes dysmorphologiai eltéréseinek korai 
felismerését.
Több vizsgálat igazolta, hogy a terhesség alatti alkoholfogyasztás csökkentése 
kedvezőbb perinatalis eredményhez vezet. Az alkalmi alkoholfogyasztás kockázata 
nem ismert, ezért az alkoholtól való teljes tartózkodást javasoljuk terhességben.

Koffein. A koffein könnyen átjut a placentán, de teratogén hatása nem igazolt. 
A placenta és a magzat nem tartalmaz citokróm P450 1A2 enzimet, mely a 
koffein anyagcseréjében kulcsszerepet játszik, ezért az anya enzimaktivitása 
meghatározza a magzatban levő koffein mennyiséget.
A koffein, vetélést okozó hatása megközelítőleg napi 5 kávé fogyasztása esetén 
érvényesül. A koffein befolyásolja a magzat növekedését, legkifejezettebben a III. 
trimeszterben. A 300 mg/nap feletti koffein-fogyasztás és a magzati növekedési 
retardáció között összefüggés mutatható ki. (Egy átlagos kávé koffeintartalma 100 
mg, egy csésze tea 40 mg, egy pohár cola 20 mg koffeint tartalmaz.) Egy csésze 
kávé elfogyasztása után 30 perccel nem mutatható ki változás a magzati arteria 
cerebri media, az arteria umbilicalis és az arteria uterina véráramlásában. Ezzel 
szemben 200 mg koffein elfogyasztása után az intervillosus térben a véráramlás 
25%-os csökkenése is megfi gyelhető. 
A koffein a placentán átjutva a magzatban fokozott szimpatikus hatást fejt ki, ami 
a szívfrekvencia növekedésben, a variabilitás változásában, az aktív izom- és 
légzőmozgásban nyilvánul meg.  
Jelenlegi ismereteink alapján terhességben a napi 100 mg alatti koffein-fogyasztás 
valószínűleg nem befolyásolja jelentősen a magzat fejlődését. Extrém mértékű 
koffein- fogyasztás esetén a várandós nő fi gyelmét tanácsos felhívni a várható 
szövődmények kockázatára.

Nikotin. Régóta ismert a dohányzás káros hatása a terhességben, ennek ellenére 
a várandós nők közel 10%-a dohányzik. A dohányfüstből közel 3500 vegyület 
mutatható ki, melyek közül 100 karcinogén és mutagén hatású. Ezek között 
található a nikotin is, mely a méhlepényen könnyen átjut és károsan befolyásolja 
a magzat fejlődését. Egy szál cigarettából l mg nikotin és 10-15 mg szén-monoxid 
szabadul fel, 20 cigaretta elszívása esetén a fentiek 20-szorosa kerül az anya 
szervezetébe. E dózisok csaknem egy nap alatt bomlanak le. 
A nikotin növeli a méh ereinek az ellenállását, csökkenti a myometrium véráramlását, 
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így csökkenti a magzati vérkeringést, ezáltal agyi keringészavar és oxigénhiány 
lép fel az agyban.  Az Egyesült Államokban a perinatalis mortalitás12%-a, a 
neonatalis halálozás 10%-a hozható összefüggésbe az anya dohányzásával. A 
dohányzás magzati növekedési retardációt okozó hatása dózisfüggő. E mellett a 
vetélésnek, a magzat méhen belüli elhalásnak, a koraszülésnek és a méhlepény 
idő előtti leválásának is növeli a kockázatát.
A terhesség felismerésekor fontos tisztázni a várandós nő dohányzási szokásait. 
Fel kell hívni a terhes nő fi gyelmét a dohányzás káros hatásaira, szövődményeire. 
A terhesgondozás során a későbbiekben a tájékoztatás ismétlése, a tanácsadás 
megerősítése szükséges. Bár a dohányzás mennyiségének csökkentése is 
kedvező hatású lehet, a dohányzás teljes felfüggesztésére kell törekedni. 
Több tanulmány a dohányzás helyett alkalmazott „nikotin-helyettesítő terápia” 
hatását vizsgálta. Sem a csökkentett nikotintartalmú rágógumi, sem a 
nikotintartalmú tapasz alkalmazásával nem sikerült csökkenteni a dohányzást 
felfüggesztők arányát a terhesség során. A cigarettával szemben előnyös hatásuk, 
hogy kevésbé befolyásolják a magzat fejlődését, az újszülött születési súlya tartós 
alkalmazás esetén növekedhet a dohányzó terhes nők újszülöttjeihez képest. 
Terhességben történő alkalmazásuk nem javasolt.
A magzat méhen belüli állapotának ellenőrzése során gondolni kell arra, hogy egy 
szál cigaretta elszívása után a magzatmozgás-szám csökken és a nonstressz-
teszt vizsgálat során a reaktív görbék száma szintén csökken. 
A terhes nő fi gyelmét célszerű felhívni arra, hogy a terhesség alatti dohányzás a 
gyermek fejlődését is befolyásolja, a későbbiekben viselkedési és fi gyelemzavar 
alakulhat ki.
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II. táblázat 
 
 
T-ACE-teszt          

 
T Mennyi ital elfogyasztása után érzi magát feldobottnak? (TOLERANCE) 
 
A Zavarta-e Önt valaha, hogy mások bírálják alkoholfogyasztása miatt? (ANNOY) 
 
C Érezte-e valaha, hogy abba kellene hagynia az ivást? (CUT down) 
 
E El fordult-e valaha, hogy reggel felkelés után az els  dolga az volt, hogy elfogyasztott 

egy italt, idegfeszültségének, másnaposságának enyhítésére? (EYE opener) 
 
A toleranciára vonatkozó kérdésre kett nél több pohár ital említése esetén min sül a válasz 
pozitívnak. A toleranciára vonatkozó pozitív válasz esetén 2 pont, a maradék három kérdés 
valamelyikének pozitivitása esetén 1 pont adandó. Ha a T-ACE-teszt végeredménye 2 vagy 
több, az alkoholfogyasztás kóros mértéket ért el. 
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Dr. Ádám Zsolt

Addikciók terhességben: 
az esetleges teratogén hatás megítélése

A modern társadalmakban alapvető elvárás - de már a prehistorikus időkből is ismert 
jelenség - a terhes nők fokozott védelme, óvása minden káros, vagy károsnak vélt 
hatástól. Napjainkban a védelem alapvetően két területen szükséges: a környezeti, 
foglalkozási ártalmak, illetve a medicinális, döntően gyógyszeres behatások (de 
ide tartoznak a sugárzások is) megítélése terén. 1961-ig, a híres Contergan 
(thalidomid) botrányig a teratológia történelme döntően a környezeti hatások, 
valamint egyes fertőzések (Gregg: rubeola szindróma, 1941) megfi gyeléséről szól, 
bár vannak már korai leírások egyes gyógyszerek magzati rendellenességet okozó 
hatásáról (alkiláló ágensek, aminopterin stb.), a gyógyszer teratológia lendületes 
fejlődését a Contergan-tragédia indította el. 

A terhesség alatti gyógyszeres terápia az orvostudomány Szkülla és Kharibdisz 
kérdésének tekinthető. A méhen belül fejlődő új élet óvása minden potenciális 
ártalomtól jogosan elvárható, ugyanakkor a szakmai és laikus közvéleményben 
egyaránt megtelepedett túlzó félelem és bizonyítékokkal nem alátámasztott 
kockázat alapvetően torz szemlélethez vezetett. Az utóbbi évek bizonyítékokon 
alapuló orvoslásának egyik forradalmi területe a terhesség alatti potenciális 
gyógyszer ártalom mértékének pontosítása. 

Napjainkban szinte egyetlen új gyógyszerkészítmény terhességi 
alkalmazását sem tesztelik a piaci forgalmazás stádiuma előtt. Az állatkísérletek 
nyújtotta adatok csak megfelelő fenntartásokkal fogadhatók és értékelhetők, a 
teratológiai eddigi legnagyobb „eseményét” jelentő Contergan-botrány épp ezen 
állatkísérletek hiányosságait tárta a nyilvánosság elé. A gyógyszergyárak részéről 
ezt követően tehát érthetővé vált a túlzott óvatosság alkalmazása, mely napjainkra 
már gyakorlatilag bármilyen készítmény esetén a gyógyszerleiratban feltüntetett 
„terhesség alatti alkalmazása csak az előny kockázat alapos mérlegelésével 
javasolt” kitételben jelenik meg. A defenzív magatartás ezen megnyilvánulása a 
gyakorló orvos feladatát azonban semmiben nem könnyíti meg, hiszen ez a kitétel 
minden gyógyszerrendelés esetén alapigazság, az indokolatlan gyógyszeres 
terápia elkerülésének mérföldköve. A kezelés szükségessége, a beteg állapotának 
romlása a terápia elmaradása kapcsán, illetve a gyógyszeres kezelés által 
jelentett kockázat közti kényes egyensúlyozás jelenti a hajózó nehéz haladását 
a két veszélyes szikla között. Tovább nehezíti a gyakorló orvosok helyzetét az 
a tény, hogy a már forgalomban lévő gyógyszerek esetleges teratogén hatását 
illetően is igen nagy bizonytalanság fi gyelhető meg a tudományos irodalomban. 
A már említett mitológiai két tűz közti bizonytalanság tehát egyfelől az egyes 
készítmények biztonságosságát, másfelől a gyakorta csak egy-egy esetre 
vonatkoztatott esetismertetés kapcsán vélt ártalmasságát is jelentheti. Különösen 
nehéz a teratológiai kockázat megítélése gyógyszer, vagy egyéb szer addikciója 
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esetén: az adott készítmény okozta függőség csak egy eleme az egész 
perinatalis pathológiának. A kimenetel szempontjából mindenképpen kiemelkedő 
fontosságú az egyén életviteli szélsőségeinek esetleges káros vonatkozása, a 
következményes hatások (étrend, vitaminbevitel, másodlagos betegségek stb.) 
egyidejű fi gyelembevételével. 

Mindezen bizonytalansági tényezőket fi gyelembe véve jogosan 
feltételezhetnénk, hogy a terhesség alatti gyógyszeres kezelés - épp a túlzó 
óvatosságnak köszönhetően – elhanyagolható jelentőségű kérdés. Feltételezésünk 
azonban azonnal összeomlik, ha tényszerűen a számadatokat vizsgáljuk. 
Általánosságban igaz, hogy a terhesség első és második trimeszterében a terhesek 
szignifi kánsan több gyógyszert fogyasztanak, mint terhességük előtt. Ez a tény akkor 
is igaz, ha a terhesség során szinte rutinszerűen alkalmazott vitamin- és ásványi 
anyag pótlást szolgáló készítményeket nem vesszük fi gyelembe. A helyzet a vény 
nélkül kapható gyógyszerek listájának bővülésével egyre romló tendenciát mutat. 
A kérdés tehát a terhesek jelentős hányadát érinti, hiszen jogosan feltételezhető, 
hogy az ismert számadatokon túl a terhesek még nagyobb hányada vesz igénybe 
terhessége során indokoltan, vagy indokolatlanul gyógyszeres kezelést.  

Az addiktív megbetegedésekben szenvedő betegek terhességvállalása 
az elmúlt időszakban jelentős változáson ment keresztül. Bár az esetek döntő 
részében nem tervezett terhességekről van szó, az addikciók kezelésének 
sikeressége a tervezett terhességek emelkedő részarányát eredményezte. Az 
ebbe a csoportba tartozó nők részéről jelentkező terhességi igény korábban 
orvosi részről rendszerint elutasításra talált. Ennek hátterében a pszichés állapot 
szülői szereppel történő inkompatibilitásán túl, jelentős részben az addiktív szerek 
lehetséges magzatkárosító hatásától való félelem. A pszichiátriai kezelések 
eredményességének javulása, a társadalomba történő újra beilleszkedés 
elősegítésének eredményessége azonban elvezetett ahhoz a ponthoz, ahol a 
fókuszba már döntően az addiktív szer potenciális teratogén hatása került. 

A megszületéskor már észlelhető fejlődési rendellenességek populációs 
gyakorisága világszerte kb. 3% (ez az úgynevezett genetikai háttér kockázat), 
mely érték 5 éves korig vizsgálva 4.5-5.0% körüli. A veleszületett rendellenességek 
etiológiája az esetek mintegy 55%-ban ismeretlen. Jelen tudásunk alapján 
a teratogén noxa okozta rendellenességek az összes congenitalis anomália 
(veleszületett rendellenesség) mintegy 1-2%-át jelentik, etiológiai jelentőségük 
tehát alacsonynak tekinthető, ugyanakkor az ártalmas noxák kiküszöbölésével 
ebben a rendellenesség csoportban valósulhatna meg egyedül a valódi primer 
prevenció. 

Annak meghatározásában, hogy egy adott vegyület potenciálisan teratogén 
hatással bír a teratológia három alaptézise nyújt segítséget: fogékony faj, fogékony 
fejlődési stádiumában a kritikus dózis felett alkalmazott kezelés esetén várható 
teratogén ártalom kialakulása (Karnofsky szabály, 1965). 

A legtöbb alkalmazásban lévő gyógyszer esetleges teratogén hatását 
állatkísérleteken ellenőrzik a gyakorlati bevezetés előtt. Az addiktív szerek jelentős 
hányadánál áll rendelkezésünkre állatkísérletes adat az esetleges magzatkárosító 
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hatás tekintetében. E káros hatás felismerésére leggyakrabban rágcsálókat 
(fertilitás, veleszületett rendellenességek, születési súly változása, magatartás 
teratológia vizsgálata), nyulakat (veleszületett rendellenességek kialakulása), 
birkákat (uterinalis keringés, cardiovascularis hatás vizsgálata) alkalmaznak, 
de az eredmények csak a megfelelő korlátok között interpretálhatók humán 
vonatkozásokat illetően.

Az egyes állatfajok igen eltérő módon reagálhatnak egyes ágensekre: 
a különbség megjelenhet a teratológiai hatás teljes hiányában, az okozott 
rendellenesség súlyosságának, gyakoriságának különbözőségében, illetve teljesen 
eltérő abnormalitások megjelenésében. Az eltérések részben magyarázhatók a fajok 
eltérő lepényszerkezetével, a gestatio (terhesség) hosszának különbözőségével, 
de a fogékonyság genetikai háttere is jelentősnek látszik. Az egyes fajok közti 
eltérések ismerete az állatkísérletek szempontjából lényeges: célunk egy a humán 
kockázat megítélésére alkalmas modell - faj kiválasztása. 

Az intrauterin élet teratológiai értelemben vett fogékony – kritikus – 
periódusainak meghatározása a gyakorlat szempontjából az egyik legfontosabb 
kulcskérdésnek tekinthető. A fogamzástól az implantatióig terjedő kb. 2 hét 
teratológiai értelemben biztonságosnak tekinthető, ebben a preimplantatiós 
stádiumban a „minden vagy semmi” törvényszerűsége jut érvényre. A preembryót 
ebben a szakaszban érő ártalmas noxa vagy annak teljes pusztulását okozza, 
és korai, szubklinikai spontán vetélést eredményez, vagy akár egy totipotens 
blastomerből történő teljes regeneráció következik be, de congenitalis anomália 
kialakulása ebben a fejlődési stádiumban nem várható. A beágyazódást 
követően (post conceptionem a 2. héttől) az embrionális periódus (10. hétig post 
conceptionem, 12. hétig post menstruationem) az organogenesis időszakaként 
gyakorlatilag végig kritikusnak tekinthető, a legkritikusabb időszak azonban 
a 20-55. fogamzást követő nap. Az egyes szervek, szervrendszerek fejlődési 
intenzitása az organogenesis során eltérő lehet, de általánosságban elfogadható, 
és a gyakorlat szempontjából kielégítő egységesen kritikus időszakról beszélni a 
teljes organogenesis alatt. A terhesség 12. hetétől (post menstruationem) a fetalis 
időszakban az organogenesis lényegében befejeződik, a központi idegrendszer 
minőségi változásain kívül a fejlődést döntően a mennyiségi – növekedési – 
változások uralják. Teratológiai értelemben ez az időszak már lényegesen kisebb 
jelentőségű, bár a még kvalitatív változásokon átmenő központi idegrendszert 
érő behatások jelentősége nehezen felmérhető, veleszületett rendellenességek 
kialakulása ebben az időszakban már nem várható. Az úgynevezett magatartás 
teratológia egyik „célterülete” ez az időszak: a központi idegrendszer károsodásai 
ekkor már nem organicus laesióban nyilvánulnak meg, viszont funkcionális 
eltérések eredhetnek az idegrendszert érő károsító hatás következtében.

A kritikus időszak meghatározása a gyakorlatban egy újabb nagy dilemmát 
vet fel. A legtöbb terhes terhességét jobb esetben a vérzéskimaradást követő egy-
két héten belül ismeri fel, azaz az 5-6. post menstruationem terhességi héten. 
A terhesség felismerése többnyire tehát lényegében már a kritikus időszakra 
tehető. Értelemszerűen a koraterhességi embryonalis ártalmak kivédése 
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csak a preconceptionalis gondozás szemléletének elterjedésétől várható. A 
praeconceptionalis gondozás/gondoskodás azonban felelős szülői magatartást 
feltételez, mely alapvetően nem jellemző a súlyos addiktív betegségben szenvedő 
betegekre. 

A teratogén hatás kialakulásának dózis függősége egy küszöbmodellel 
magyarázható. Teratogén ártalom nem jön létre egy adott dózis küszöb eléréséig 
(no observable effect level), ellentétben a stochasticus dózisfüggőséget mutató 
carcinogenesistől, ahol a hatás a dózis függvénye: a dózis csökkentésével a 
carcinogén kockázat csökken ugyan, de elméletileg nem szűnik meg. 

A toxikológia alapja a toxikus (teratogén) hatás dózisfüggősége. Az eltérő 
mennyiségű noxa megjelenési formái:

Nincs észlelhető hatás (teratológiai küszöb alatti hatások)1. 
Funkcionális defi cit (bizonytalan, nehezen megítélhető)2. 
Az embryonális, majd fetális növekedés lassulása, retardatio3. 
Malformatiók kialakulása4. 
A fejlődő szervezet halála5. 

A teratológiai hatás időtartama szintén fontos a hatás kialakulásában. Az 
egyszeri, a kritikus időszakban ható dózis (single dose) teratológiai kockázata 
a vizsgálatok alapján magasabb, mint a kritikus időszak körül tartósan 
alkalmazott gyógyszerek hatása. A jelenség magyarázatát a máj mikroszomális 
enzimrendszerének indukciója, a kialakuló gyorsabb gyógyszer metabolizmus 
szolgáltathatja. Magasabb a teratológiai kockázat a kritikus időszak körül pulzatilisen 
alkalmazott gyógyszerelés esetén is. Több, egyenként nem teratogén gyógyszer 
egyidejű alkalmazása esetén a synergismus, vagy potencírozó együtthatás 
következtében teratogén gyógyszerkombináció jöhet létre. A potenciálisan 
károsabb noxa-beviteli sémák (pulzatilis nagyobb dózisú bevitel, több készítmény 
együttes alkalmazása) gyakorta jellemzők addiktív betegek viselkedésére.

A teratogén hatás megítélése a humán kutatásokban számos nehézségbe 
ütközik. Az állatkísérletek adatai extrapolálásával a humán kockázat becslése 
gyakran pontatlan, a fajok közti különbözőségek teljes kiküszöbölése nehezen, 
vagy egyáltalán nem megoldható feladat. A humán adatok - egyes szomorú 
tapasztalatokat kivéve (lásd a Contergan-tragédiát!) - döntően esetismertetések, 
retrospektív felmérések, pontatlan dózis/expositiós idő meghatározással, komoly 
tudományos következtetések levonását nem teszik lehetővé. Megfi gyeléseink, 
adataink döntően a minél szélesebb körű gyógyszerhatás nyomonkövetésből, 
esetismertetések alapos tanulmányozásából, teratológiai fi gyelőszolgálatokon 
keresztül születnek. 

Az egyes addiktív szerek lehetséges embryonalis/magzati hatásai

Kokain. A kokain praesynapticus neurotransmitter felvétel gátló, ennek 
megfelelően komoly adrenerg stimulációt jelent a szervezetben. Transplacentaris 
egyszerű diffúzióval átjut a lepényen – ez a jellegzetesség egyébként a legtöbb 
addiktív szer esetében igaznak tekinthető. Komoly vasoconstrictiv hatása van, 
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mely indirekt magzati hatásként az anyai vasoconctrictio révén hypertensiot, romló 
uteroplacentaris perfusiot eredményez; direkt magzati hatása pedig a fejlődő 
embryo/magzat ereiben létrehozott vasoconstrictio révén vascularis disruptio 
(másodlagos destrukció) lehet. 

Egyes megfi gyelések szerint az urogenitalis anomáliák, valamint a szívfejlődési 
rendellenességek gyakorisága szignifi kánsan emelkedik, valamint a lepényleválás 
kockázata is ötszörösére nő terhesség alatti kokainhasználat esetén. Emellett a 
kokain súlyos perinatális hatásokkal bír: kokainhasználók esetében szignifi kánsan 
rövidebb a terhesség, a születési súly és a fejkörfogat szignifi kánsan kisebb, 
lényegesen gyakrabban fordul elő 1500 gramm alatti születési súly, valamint 
gyakoribb a koraszülés aránya, a neonatális intenzív centrumban való ellátás 
szükségessége is közel duplája a kokaint nem fogyasztókhoz képest.

Amfetamin. Az amfetamin szintén egy sympathomimetikus központi idegrendszeri 
stimuláns. Az anyai hatások tekintetében annyiban hasonló az előbb említett 
kokainhoz, hogy hypertensioval, proteinuriával, eclamptiform görcsrohamokkal 
járhat az alkalmazása. Magzati következmények között elsősorban az intrauterin 
retardatio, az intrauterin elhalás és a lepényleválás magas kockázata említendő. 
Egyes eredmények szerint valamelyest emelkedik a szívfejlődési rendellenességek, 
az ajakhasadék és a biliaris atresia gyakorisága amfetamin terhességi alkalmazása 
során. Ugyanakkor több tanulmány szerint a fejlődési rendellenességek aránya 
nem változott szignifi kánsan, viszont a perinatális szövődmények minden esetben 
gyakoribbak voltak az amfetamint használók csoportjában.

LSD. Az LSD-ről már a ’70-es években feltételezték, hogy használatával 
a chromosoma törések kockázata emelkedik. Teratogén hatás nem tűnik 
valószínűnek. Bár alkalmazása során emelkedett spontán vetélési kockázatot 
fi gyeltek meg, de a spontán vetélés egy rendkívül multikauzális, multifaktoriális 
állapot, mely kialakulásában az életviteli tényezők szerepe jelentős fontosságú, 
így nehéz meghatározni az LSD specifi kus szerepét a kockázat növekedésében. 

Opiát származékok (heroin, morphine, phentanyl, meperidin). Opiát 
származékok (heroin, morphine, phentanyl, meperidin) esetében az indirekt 
magzati hatások jelentősége számottevő (malnutritio, fertőzések kialakulása stb.). 
Direkt magzati hatásként intrauterin retardatio, magzati distress jelentkezhet. 
Postnatálisan súlyos neonatális megvonási tünetek léphetnek fel, mely gyakorta 
komoly intenzív újszülött ellátást igényel.

A legtöbb tanulmány nem számol be szignifi kánsan magasabb fejlődési 
rendellenesség arányról opiátok tekintetében, teratogén hatás az eddigi adatak 
alapján nem látszik valószínűnek. Az addikciók terápiájában gyakorta alkalmazott 
methadon nagy dózisú alkalmazása mellett nagyobb eséllyel fordulhat elő 
macrosomia, macrocephalia, ugyanakkor fejlődési rendellenesség magasabb 
előfordulási gyakoriságát nem fi gyelték meg a kezelt terhesek között.
Barbiturátok (phenobarbital, hexabarbital). A barbiturátok (phenobarbital, 
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hexabarbital) nagy dózisú alkalmazása állatkísérletekben végtagfejlődési 
rendellenességekhez, valamint a csontrendszer fejlődési anomáliáinak gyakoribb 
kialakulásához vezetett.

Humán vonatkozásban ellentmondóak az adatok, de jelenleg az elfogadott 
teratológiai álláspont szerint a barbiturátok fejlődési rendellenességet igazolhatóan 
nem okoznak; ugyanakkor a III. trimeszterben való alkalmazásuk az újszülött 
vérzékenységét, valamint methaemoglobinaemiáját okozhatja.

Marihuána. A marihuána alkalmazása gyakorta egyéb addikciókkal is társul 
(alkohol, nikotin). Használata csökkent lepényi keringéshez, ezáltal méhen 
belüli sorvadáshoz vezethet. Több tanulmány igazolta, hogy tartós terhesség 
alatti alkalmazása esetén az újszülött kognitív fejlődésének lelassulása, az 
immunrendszer működésének supressioja várható.

Bár a legtöbb vizsgálat szerint a veleszületett rendellenességek incidenciája 
nem tűnik magasabbnak, azonban egyes kutatók a magzati alkohol szindrómához 
hasonló kórkép gyakoribb előfordulását fi gyelték meg marihuána terhesség alatti 
alkalmazása esetén.

Alkoholizmus. A jelentős mennyiségű alkohol fogyasztás magzati káros 
hatásáról egyértelmű klinikai adatok állnak rendelkezésünkre. Az alkohol okozta 
fejlődési rendellenesség tünetegyüttes markáns, jól felismerhető, súlyos betegség 
képében jelenik meg. Magzati alkohol szindróma esetén a szemek viszonylag 
távol helyezkednek el egymástól (hypertelorizmus), köztük egy széles orrnyereg 
fi gyelhető meg, a szemrés rövid és kissé lefelé görbülő. Microcephalia, maxilla 
hypoplasia, illetve az újszülött psychomotoros fejlődésének lelassulása jellemzi.

A magzati alkohol szindrómához hasonló a Toluene szindróma (FSS, fetal 
solvent syndrome, magzati oldószer szindróma), melyre cerebellaris és corticalis 
atrophia, microcephalia, alacsonyan ülő fülek és lapos orrnyereg jellemző. 
Postnatálisan hyperactivitas, cerebellaris dysfunctio, fejlődési lemaradás kísérheti 
a kórképet.

A dohányzás klasszikusan nem teratológiai kérdés. A nikotin és a cigaretta 
egyéb égéstermékei kis születési súlyt, méhen belüli sorvadást, lepény 
rendellenességeket, illetve emelkedett perinatális mortalitást okozhatnak. Léteznek 
ugyanakkor tanulmányok, amelyek az ajak- és szájpadhasadék gyakoribbá válását 
közlik - markáns dózis-dependencia mellett – dohányzó terhesek esetében.

Összegzés

Drogfogyasztás esetén a magzati kockázat csak elhanyagolható mértékben 
tulajdonítható az adott készítmény teratogén hatásainak. Az abusus perinatális 
direkt és indirekt káros hatása az esetek döntő többségében nem fejlődési 
rendellenességek létrehozása formájában jelentkezik. Ezen esetek igazi veszélyét 
a teratogén kockázatot jelentősen meghaladó mértékű perinatális szövődmények 
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jelentik. A praeconceptionális gondoskodás elveinek maradéktalan alkalmazása 
lenne a primer prevenció megvalósításának egyetlen hatékony eszköze ezekben 
az esetekben.
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Dr. Görbe Éva

A droghasználat lehetséges következményei 
az újszülött első életnapjaiban

- az újszülöttkori elvonási szindróma 
kezelési lehetőségei

A terhesség alatti túlzott mértékű, legális vagy illegális droghasználatot már 
évtizedekkel ezelőtt is vizsgálták; például az 1950-es évek óta ismerjük a 
dohányzás káros hatásait a várandós nő és a magzat szervezetére. 

Olyan ember esetében, aki nem beteg, nem mutat funkcionális eltérést, az 
alkohol, valamely kábítószer, a cigaretta, vagy ezek kombinációjának használata, 
lehet pusztán az életstílus része is. Mindenesetre elgondolkodtató ezzel 
kapcsolatban, hogy az Egyesült Államokban minden tizedik újszülött, talán az 
újszülöttek 15%-a is, magzati életében károsító hatásokat szenved el. 

A terhesség alatti gyógyszer-, és droghasználat leggyakoribb rizikói, 
amelyekkel számolnunk kell:

malformációk (fejlődési rendellenességek) gyakorisága nő;
abortusz (spontán vagy művi vetélés);
IUGR (méhen belüli növekedési elmaradás);
koraszülés;
elvonási tünetek és azok veszélyei;
a központi idegrendszer károsodásának veszélye;
a SIDS (sudden infant death syndrom, hirtelen csecsemőhalál szindróma) 
megnövekedett kockázata. 
A rizikót fokozó tényező továbbá a különböző szerek együttes használata. 

Példa erre a kokain fokozott veszélyessége azok körében, akik dohányoznak 
és alkoholt is fogyasztanak. A több kábítószer együttes használata nem gyakori, 
mintegy 0,5%-ra tehető. A gyakori inkább az, hogy sokan dohányoznak, alkoholt 
fogyasztanak a terhesség alatt, és alkalomszerűen - ha anyagi helyzetük 
megengedi – például heroin, crack stb. használatát iktatják be. 

Ebben a fejezetben a legelterjedtebb szerekkel foglalkozunk, amelyek a fejlődő 
magzatra és ennek következtében az újszülöttre káros hatással vannak, így a 
dohányzás, az alkohol, a marihuána, a kokain, az amfetamin és a heroin hatásaival. 
Ideális esetben e szerek használatáról már a terhesség kezdetén tudomást szerez 
a terhesgondozást végző orvos és elvégzi a szükséges vizsgálatokat. Ha erre 
nem volt lehetőség, úgy az újszülött vizsgálatának ki kell terjednie a Hepatitis B és 
C, valamint a HIV fertőzés és a syphilis szűrésére.

A magzati szűrővizsgálatoknak a magzati fejlődési rendellenességek és a 
növekedés ultrahangvizsgálatára, és szükség esetén a karyotípus meghatározására 
is ki kell terjedniük.
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Az anyai drogfüggőség következtében gyakori a vérzés, az idő előtti 
burokrepedés, a koraszülés és a meconiumosan festenyzett magzatvíz (a 
magzat székletének megjelenése a magzatvízben) előfordulása. Éppen ezek 
a tünetek, valamint az intrauterin növekedési retardáció (IUGR), a congenitáls 
malformációk (veleszületett fejlődési rendellenességek) gyakori előfordulása, és 
az újszülöttkori elvonási tünetek megjelenése hívhatják fel a fi gyelmünket az anyai 
drogabúzusra. 

A toxikológiai szűrés gyanú esetén elvégezhető. Microcephalia (kisfejűség), 
IUGR (méhen belüli növekedési elmaradás), koraszülöttség és veleszületett 
fejlődési rendellenességek társulhatnak a terhesség alatti anyai droghasználathoz, 
de nem minden esetben mutatja az érintett újszülött ezeket az eltéréseket.

Az újszülött vizeletének toxikológiai szűrése használható módszer a 
klinikumban, azonban a metabolitok (anyagcsere termékek) vizeletben való 
kiválasztása csak napokig, egyes szerek (cannabisz) esetén hetekig használható 
módszer. Az újszülött meconiumában kimutatható metabolitok a terhesség alatti 
expozíciót (magzati érintettséget) igazolják. Az anya és az újszülött hajának 
vizsgálata nem rutinszerű vizsgálat. 

Mivel hazánkban is gyakori a polydroghasználat, előfordulhat, hogy az 
egyes szerek farmakológiailag aktív metabolitja (mint például a kokain és alkohol 
használat esetén a koka-ethylén) kimutatható a meconiumból. 

Ebben a fejezetben áttekintést adunk az anyai droghasználat kimutatásáról, 
diagnózisáról és a lehetséges kezelés módszereiről. 

A drogok fajtái és hatásai az újszülöttre

Alkohol. A magzati alkohol szindróma (fetal alcohol syndrome - FAS) mintegy 50 
éve ismert kórkép. Főbb ismérvei a következők: 

intrauterin növekedési retardáció, 1. 
jellegzetes dysmorphia – eltérő megjelenés, kinézet (microcephalia - 2. 
kisfejűség, microphthalmia – kisebb szem, ptosis – lecsüngő szemhéj, 
strabismus – kancsalság, epicanthus – szemzugban levő bőrredő, az ajak 
feletti philtrum fejletlensége, vékony felsőajak, az állcsont fejletlensége, rövid, 
felfelé forduló orr, 
a káros agyi hatások következtében mentális retardáció/szellemi 3. 
fogyatékosság. Esetenként ehhez társulhat növekedési retardáció 
(disproporcionált növekedés, vagyis alacsony súly a testhosszhoz képest) és 
congenitális malformáció (veleszületett fejlődési rendellenesség). 

A gyakoriság 29 prospektív tanulmány összehasonlítása alapján 0,97/1000 
élveszülés (Abel EL, 1995). Az alkohol hatása gyakran összeadódik a dohányzás 
és esetenként más drog hatásával, így a teratogen hatásban, amely a magzati 
sejtek károsodásáért felelős, szerepet játszik a hypoxia (oxigénhiány) és a szabad 
gyökök hatása is.

Az alkoholfüggők gyermekeinek 30-40%-a kognitív és viselkedési zavarban 
szenved, gyakran anélkül, hogy az említett külső jegyekkel rendelkezne. Az 
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ilyen eseteket nem nevezhetjük magzati alkohol szindrómának, hanem magzati 
alkoholhatásnak. Neuropathológiai és MRI vizsgálatok corpus callosum agenesiát 
(az agy szerkezetének fejlődési zavara), anencephaliát (agyállomány hiánya), 
holoprosencephaliát (agyállomány fejlődési rendellenessége), cerebelláris 
dysgenesist (kisagyi fejlődési rendellenesség) igazoltak anyai alkoholhatásnak 
kitett magzatok esetében.

A megszületés után észlelt akut alkohol elvonási tünetek esetén kezdeti 
hyperaktivitás, tremor (remegés), görcsjelek után lethargiát (bágyadtságot) 
tapasztalunk, majd kialakul a normál aktivitás.

Az akut alkohol elvonási tüneteket mutató újszülött monitorizálása indokolt és 
ugyanolyan kezelés javasolt, mint az elvonási szindróma egyéb eseteiben (például 
opiátok esetén).

Későbbi, Day és Richardson által végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
terhesség alatti alkohol expozíciónak kitett újszülöttek súlya, hossza, fejkörfogata 
elmarad az átlagostól és a teratogen (magzatkárosító) hatás következménye még 
a csecsemőkori fejlődésben is kimutatható. Fejlődésneurológiai utánvizsgálat a 
magzati életben alkohol expozíciónak kitett újszülöttek esetén indokolt.

Fentiek alapján a megelőzést hangsúlyozza számos irodalmi és tankönyvi 
adat, ezért az alkohol fogyasztásának teljes mellőzését javasoljuk már a terhesség 
tervezésekor, a terhesség és a szoptatás ideje alatt.

A zsírsavak ethyl-észtereinek kimutatása a meconiumból, az egyik lehetőség 
azok szűrésére, akiknek további fejlődésneurológiai és pszichoszociális gondozásra 
lesz szükségük. 

Dohányzás. A világszerte elterjedt dohányzás elleni kampányok ellenére napjainkig 
a nikotin a leggyakoribb szer, amelyhez kötődés alakul ki, és a terhesség alatti 
nikotin dependencia is gyakori. Rockville által 1992-ben végzett felmérés szerint a 
terhesség alatti dohányzás gyakorisága 20,4%.

A dohányzásnak számos hatása van a magzatra: az anya étvágytalansága 
befolyásolja a magzati fejlődést, a nikotin, mint vasoconstrictor (érszűkítő) 
szer csökkenti az méh vérátáramlását, hypoxiás-ischaemiás (oxigénhiányos 
keringészavar) állapotot okozva és csökkenti a méhlepényen átjutó aminosavak 
mennyiségét is. A direkt hatás abból adódik, hogy a nikotin átjut a placentán 
(méhlepényen) és korán kimutatható az acethylcholin receptorok stimulációja. 
A neurotoxikus (idegkárosító) hatást igazolja számos vizsgálat. Összességében 
az anyai dohányzás perinatális (születés körüli időszak) elhalást, vetélést, 
lepényleválást, koraszülést és intrauterin növekedési retardációt okozhat. 

A neonatális morbiditási tényezőket dohányos anyák újszülöttei esetében a 
koraszülöttség és az intrauterin növekedési retardáció jelenti. Emiatt igényelnek 
Neonatális Intenzív Centrumban történő megfi gyelést és kezelést. A neonatális 
mortalitásban (újszülöttkori halálozás) a dohányzás szerepe a hirtelen csecsemőhalál 
szindróma (sudden infant death syndrome, SIDS) gyakoribb előfordulása miatt 
jelentős. Mind a prenatális (születés előtti időszak) mind a postnatális (a születést 
követő időszak) nikotin hatás esetén Anderson és munkatársai a SIDS gyakoribb 
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előfordulását igazolták. A congenitális malformációk (veleszületett fejlődési 
rendellenességek) előfordulása nem gyakoribb a nikotinfüggő anyák újszülöttei 
között, csupán az ajak- és szájpadhasadék előfordulásának rizikója fokozott. 
Fejlődésneurológiai vizsgálatok verbális kifejezési nehézségeket, hyperaktivitást, 
agressziót mutattak gyermekkorban azoknál, akiknél prenatális nikotin expozíció 
(a magzatnál szülés előtti időszakban nikotin hatása) volt kimutatható.

A gyermekkori légúti infekciók (fertőzések), asthma és a SIDS gyakorisága is 
nagyobb azoknál, akik passzív dohányosok.

Marihuána. Az illegális drogok közül a marihuána használata a leggyakoribb 
a fi atal felnőtt populációban. A Cannabis sativa nevű növény száraz kivonatát 
leginkább cigaretta formájában élvezik, de jól oldódik ezért szájon át táplálékkal 
is fogyasztható. Az euphorián kívül szívfrequencia növekedést (akár 50%-kal) 
és esetenként vérnyomás-emelkedést okozhat. A koordináció zavarán kívül a 
rövidtávú memória, a koncentrációs képesség és a tanulás károsodását okozhat a 
60-nál is többféle cannabis-származék.
 A tetrahydro-cannabiol (THC), a pszihoaktív vegyület jól átjut a placentán 
(méhlepényen), jó zsíroldékonysága következtében egy anyai abúzus után 
elhúzódó magzati hatást válthat ki.
A magzati agyban módosítja a neurotransmitterek (ingerület-átvitel az 
idegrendszerben) rendszerét (serotonin, dopamin, GABA), aminek következtében 
megváltozik az idegsejtek növekedése, differenciálódása és érése, strukturális és 
funkcionális eltéréseket okozva a magzati agyban.

Az újszülöttkori klinikai tünetek az élet első hetében jellemzőek anyai 
marihuána használat után. Tremor, fényingerre adott csökkent válasz fi gyelhető 
meg. Az alvászavar esetenként gyermekkorig perzisztálhat. Maradandó károsodást 
a magzati korban elszenvedett marihuána abúzus nem okoz. Gray és munkatársai 
által végezett, a hosszútávú kimenetelre vonatkozó vizsgálatok hyperaktivitást és 
depresszióra való hajlamot mutattak ki.

Kokain. Stimuláló valamint éhségérzetet csökkentő hatását régóta használják. 
Euphorizáló hatását a XIX. század óta ismerik. A kokain toxicitás görcsöket, 
szívinfarktust és halált is okozhat felnőtt kokainélvezőkben. A kokain-hydrochlorid 
vízoldékony fehér por. A „crack” kokain cigaretta formájában használatos. Intravénás 
használata is gyakori.  Relatíve drága szer, ennek ellenére évről évre emelkedik 
a kokain-expozíciónak kitett újszülöttek száma. A Rockville és munkatársai által 
végzett vizelet toxikológiai szűrő vizsgálatok szerint 1,1% a kokain abúzus a 
várandós nők között az Egyesült Államokban.  Ennél magasabb a gyakoriság, ha 
meconium tesztet vizsgálnak. 

A farmakológiai (gyógyszertani) hatás a szimpatikus idegvégződéseken a 
norepinephrin, a dopamin és serotonin újra-felvételének gátlása. A receptorokra 
való kötődés eredménye, hogy a felszaporodó epinephrin és norepinephrin 
vasoconstrictiot (érszűkületet), hypertoniát (magas vérnyomást), arrytmiát 
(ritmuszavart), tachycardiát (szapora szívműködést) és tremort (remegést) okoz. 
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A kokain metabolitjai is farmakológiailag aktív anyagok, melyek ugyancsak 
neurotoxikusak, mind az anyára, mind a magzatra. 

A perinatalis kimenetelt a kokain keringési hatásai határozzák meg. Az 
emelkedő anyai arteriás középnyomás, a méh vérátáramlásának csökkenése és 
a tranzitorikus (átmeneti) magzati szisztémás vérnyomás-esések a legjellemzőbb 
hatások. Állatkísérletekben kokain infúzió hatására magzati hypoxiát (oxigénhiányt) 
is kimutattak. Az anyai vérnyomás emelkedése és az intermittáló (időszakosan 
ismétlődő) magzati hypoxia (oxigénhiány) az abruptio (lepényleválás) veszélyét 
fokozza, növeli az intrauterin retardatio (méhen belüli növekedési elmaradás) és a 
congenitális anomáliák (veleszületett fejlődési rendellenességek) kialakulásának 
lehetőségét.

A kokain is és néhány metabolitja is átjut a placentán, kiválasztódik az 
anyatejben. A magzatvíz mintegy rezervoár (tárolási hely) szerepel, s az elhúzódó 
hatásért és a direkt magzatkárosítás exacerbációjáért (ismétlődéséért) is felelőssé 
tehető. Ehhez társulhat még a többféle drog, dohányzás vagy alkohol együttes 
hatása valamint a hiányos perinatális (születés körüli) ellenőrzés, gondozás. 

A veszélyek többek között (túl az anyai agyvérzés terhesség alatti veszélyén) 
a kokain direkt uterus contractiot (méh összehúzódások) okozó hatásában, a 
méh és a méhlepény vérátáramlásának csökkentésében van, a következményes 
magzati változó oxigenizációval, a distress (magzati oxigénhiány és keringési 
zavar) és a koraszülés veszélyével. A koraszülés előfordulása 50% feletti is lehet a 
kokaint élvező várandós nők között. Az abruptio (lepényleválás) veszélye a szülés 
előtti időszakban alkalmazott kokainnal függ össze leggyakrabban. A kokain mind 
anyai, mind magzati mortalitás (halálozás) oka lehet.

Növekedésre gyakorolt hatásának következménye az IUGR, a testhossz 
csökkenése és a kisebb fejkörfogat. A növekedésre gyakorolt gátló hatás 
dózisfüggő, az anya hajának kokaintartalmával arányos. A szexuálisan 
átvihető fertőzések közül a HIV, a congenitalis syphilis (veleszületett szifi lisz) 
gyakorisága fokozott. Nincs defi nitív magzati dysmorphológiai syndroma (jól 
körülhatárolható magzati tünetcsoport) a kokain abúzus következményei között, 
ellentétben az alkohol szindrómával. A placentáris vasoconstrictio (a méhlepény 
ereinek összehúzódása) és a magzati hypoxia (oxigénhiány) következménye a 
defectusok (rendellenességek) kialakulása. Urogenitalis (vese-és húgyúti), agyi 
malformációk (corpus callosum agenesia, septo-optikus dysplasia, encephalocele), 
végtagredukció (végtag részleges hiánya) és bélatresia (a bél ürege nem alakul ki) 
a leggyakoribb fejlődési rendellenességek. 
A dohányzáshoz és az opiátok használatához hasonlóan a kokain is a SIDS (hirtelen 
csecsemőhalál szindróma) rizikófaktora. Fares leírta azonban, hogy a hatás nem 
egyedül a kokainnak, hanem más drogok együttes hatásának tulajdonítható.

Az újszülöttkori eltérések egy másik csoportja az agyi vérátáramlás 
ingadozásának következménye: agyvérzés, valamint ischaemiás (keringési 
zavar) károsodás alakulhat ki. A fehér állományban felritkulások, akut infarktusok 
jönnek létre, periventriculáris leukomaláciák (PVL – agyi keringészavar és 
következményes felritkulások) intraventriculáris és subependymális vérzések 
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(agykamrai és állományi vérzések) fi gyelhetők meg, kamratágulat alakulhat ki, 
melyeket ultrahangvizsgálattal lehet igazolni. 

EEG eltérések és klinikai görcsök az in utero (méhen belüli) kokain expozíció 
ugyancsak gyakori következményei. 

A kokain hatása a magzatra.  Az USA-ban a kokain használók 30-
40 %-a a nők köréből kerül ki. A hatás többszörös. Az anya egészségére, 
a terhesség kimenetelére, valamint az újszülött állapotára hat az abúzus. 
Elégtelen terhesgondozás, rossz táplálkozás, más drogok együttes használata, 
alkoholfogyasztás, valamint a nem-biztonságos szex és ezen keresztül a HIV-
fertőzés fokozott veszélye fenyegeti a várandós nőt. 

A kokain vasoconstrictiohoz (érösszehúzódás) vezet, hypertensiot, 
tachycardiát okoz. Állatkísérletekben igazolták, hogy csökkenti az uterus (méh) 
vérátáramlását (az erek vasculáris resistenciájának fokozásával), s ezzel 
magzati hypoxaemiát (oxigénhiány) okoz. Etiológiai szerepet játszik a kokain 
az abruptio placentae (lepényleválás) kialakulásában, koraszülést, intrauterin 
növekedési retardációt, magzati vérzéseket okozhat. Direkt neurotoxicitás 
jellemzi, mely viselkedési zavarokban manifesztálódik. Ez lehet átmeneti zavar 
is. Encephalopathia syndroma (irritabilitás, tremor, lethargia, somnolencia, látási 
zavarok) ugyancsak megfi gyelhetők kokainhatásnak kitett újszülöttekben. Átmeneti 
EEG abnormalitások is gyakran kimutathatók.

Az idegrendszeri laesiok igen változatosak, az ischaemiás károsodástól az 
intraventriculáris (kamrán belüli) vérzések és agykamratágulat kialakulásáig (ez 
utóbbiak az esetek 8-14%-ában mutathatók ki). Agyi infarctusok kialakulását 
ugyancsak leírták.

A kokainhatásnak kitett újszülött speciális kezelése:
optimális ápolás megvalósítása (kevés ténykedés, a beavatkozások 1. 
lehetőleg egyszerre történjenek, kevés fény, zaj és egyéb stimulus érje az 
újszülöttet, melyek irritábilissá tehetik);
monitorizálás;2. 
megfelelő kalóriabevitel (különösen akkor, ha táplálási nehezítettség is 3. 
fennáll);
a necrotizáló enterocolitis fokozott veszélye;4. 
Brazelton újszülött viselkedési teszt alkalmazása (hang, fény és egyéb 5. 
stimulusokra bekövetkező hatás vizsgálata, alvás-ébrenlét váltakozása, 
irritabilitás vizsgálata, neurológiai és mozgásfejlődés értékelése);
a neurotoxicitás vizsgálata (tünetmentes újszülött esetén a score 6. 
használata szükséges);
irritabilitás esetén phenobarbitál kezelés javasolt. 7. 

Vannak-e elvonási tünetek kokain expozíciónak kitett újszülöttben? 
Ha kifejezett elvonási tünetek jelennek meg, akkor polydrog-használat vagy 
alkoholfogyasztás, esetleg metabolikus zavarok irányában kell folytatni a 
vizsgálatokat! A központi idegrendszer vizsgálatához nem tartozik rutinszerűen az 
ultrahangvizsgálat, bár egyre több közlemény szerint gyakori a vérzéses-ischaemiás 
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laesio! Sokan javasolják a rutinszerű craniosonographiát (koponya ultrahang). Ha 
a fejkörfogat 10 percentil körül van, vagy az újszülött kóros neurológiai tüneteket 
mutat, okvetlenül el kell végezni.

Congenitalis malformációk (veleszületett fejlődési rendellenességek) 
kokainhatás esetén. Fejlődési rendellenesség az uretro-genitális (húgy-
ivarszervi rendszer), a cardivasculáris (szív- és érrendszeri), a gastrointestinalis 
(emésztőrendszeri), valamint a csontrendszerben is előfordulhat. Mindezek miatt, 
ha rutinszerűen nem is ajánlott, de tünetek esetén az echocardiographiai (magzati 
szívultrahang vizsgálat) és a hasi ultrahangvizsgálatot is el kell végezni.

A hirtelen csecsemőhalál és a kokain expozíció kapcsolata. Nagyobb a 
SIDS (hirtelen csecsemőhalál szindróma) rizikója ebben a csoportban, de annak 
elkülönítése, hogy ez a fokozott veszély csak a kokain abúzus következménye, 
vagy éppen egyéb faktorok is szerepet játszanak (mint rossz szociális és 
anyagi helyzet, más drogok együttes használata, dohányzás) gyakran igen 
nehéz. Ha nem is egyértelműen bizonyított a kapcsolat, annyi bizonyos, hogy a 
kokain légzésdepressziót okozhat! Rutinszerűen otthoni apnoe alarm monitort 
(légzésfi gyelő monitor) nem javasolunk, de gondolni kell erre is.

Fejlődésneurológiai hosszútávú utánvizsgálatok (Follow up). Az 
utánvizsgálatok indítékszegénységről, apáthiás viselkedésről, a fantázia csökkent 
működését mutatják. A kokain hosszútávon az idegrendszer dysfunctióját 
eredményezi. Rossz anyai pszicho-szociális és táplálkozási szokások hasonló 
tüneteket okozhatnak, ezért az elkülönítő és összehasonlító hosszútávú 
utánvizsgálatok jelenleg is folynak.

Amfetaminok. Az amfetaminok és methamfetaminok használatának szülészeti 
és neonatológiai (újszülött-gyógyászati) szövődményei megegyeznek, vagy 
legalábbis nagyon hasonlóak a kokainéhoz. Az amfetamin típusú drogok között 
olyanok szerepelnek, mint például az efedra-alkaloidok. Kezdetben az efedrin 
helyettesítőjeként használták, az asthma és allergia kezelésében. Amfetamin 
(alfa-metil-fenil-etilamin) angol szleng elnevezése: speed, amp, benz, bomber, 
black beauties, bombido, intravénásan is használatos szerek. Az amfetamin 
porként (Benzedrine) vagy tablettaként az Ecstasy-nál is gyakrabban használt 
drog hazánkban. 

A metamfetamin a nitrogénen metilezett származék. A metamfetamin, tehát 
az N-methyl-amfetamin. Az amfetaminnál jobban átjut a vér-agy gáton. Terhesség 
alatti használatának koraszülés, IUGR (méhen belüli növekedési elmaradás) lehet 
a következménye. Nemcsak a születési súly, de a születési hossz és a fejkörfogat 
is kisebb, mint a drogot nem használó anyák újszülötteinél. Az újszülöttnél alvási 
és táplálkozási zavarok, hypertonia (magas vérnyomás) és tremor (remegés) 
fi gyelhetők meg. 

Az MDA (3,4-metiléndioxi-amfetamin), eltérően az efedrin és amfetamin 
hatásaitól, hallucinációktól sem mentes pszichoaktív szer. Állatkísérletben 
szelektíven roncsolja a patkányagy serotonin háztartásért felelős neuronjait, tehát 
súlyos neurotoxikus hatása van. 
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Az „ecstasy” elnevezés csak az esetenként mást is tartalmazó tablettára 
vonatkozik, maga a vegyület: MDMA. Ez egyaránt mutatja az amfetamin stimuláns 
és a meszkalin hallucinogén hatását. Az 50-150 mg-os adag fél óra múlva hat, 
hatástartama 3-5 órán keresztül érvényesül. Nagy adagban maradandóan 
károsítja az agy dopaminerg és serotonerg neuronjait. PET vizsgálatokkal a 
nucleus caudatus és putamen területén sűrűség csökkenése fi gyelhető meg 
a nem droghasználó vizsgálati csoport parenchyma/állomány szerkezetéhez 
képest. A schizophreniához hasonló amfetamin pszichózist okoz a felnőtt 
droghasználó esetén, másodlagos hatásként a tanulási készség és a memória 
sérül. Agresszivitás, depresszió fi gyelhető meg.

Teratológiai hatását vizsgálva 136 ecstasy-expozíciónak kitett újszülöttnél 
szignifi kánsan nagyobb gyakorisággal találtak congenitális (veleszületett) fejlődési 
rendellenességeket (elsősorban cardiovasculáris/szív- és érrendszeri és a csont-
izomrendszert érintő), mint a kontroll, drogot nem használó csoportban (McElhatton 
PR., 1999.).

Számos munkacsoport az újszülöttkori hatásokat a kokainéhoz tartja 
hasonlatosnak. Pontosabb leírásukhoz további vizsgálatokra van szükség. 

Opiátok.  Az ópium a Papaver somniferum kivonata, mely gyakori növény közép-
kelet és dél-kelet Ázsiában. Az ópium derivátjai a leghatásosabb szerek a fájdalom 
csillapítására. A morphinok az ópium alkaloidjai. Egyéb opiátok, melyek az orvosi 
gyakorlatban előfordulnak, a heroin, a methadone, a meperidine és a kodein. 
Perinatális (születés körüli) használatával kapcsolatos problémáról már az 1800-
as évek vége óta jelent meg közlemény, amikor egy várandós nő használta ezt a 
készítményt. 

Az utóbbi évtizedben specifi kus opiát receptorokat mutattak ki az 
idegrendszerben és a bélrendszerben, melyeket endogen opiátok aktiválnak, mint 
az endorphinok és az enkephalinok. Az endogen opiátok a sympatho-adrenális 
rendszer modulátorai és jelentőségük a stresszben kimutatható. Az endogen opiát 
receptorok aktiválása különböző hatásokat eredményez, beleértve az analgesiát, 
légzésdepressziót, csökkent gastrointestinalis motilitást, hányingert, hányást, mint 
az endocrin rendszer és a vegetatív idegrendszer érintettségét. Ezeket az endogen 
opiát receptorokat aktiválják az exogen opiát drogok is, hasonló hatásokat váltva 
ki. 

Az opiátok használata tolerancia, élettani függőség és addikció kifejlődéséhez 
vezet. A tolerancia az opiátok rövidülő hatástartamát és csökkenő hatását, a 
hatás intenzitásának csökkenését eredményezi. A következmény, hogy gyakoribb 
és nagyobb dózisok eredményeznek ugyanolyan klinikai hatást. A tolerancia 
kialakulása a receptorok lekötésének következménye. Az opiátok folyamatos 
alkalmazása a tolerancia gyorsabb kialakulását eredményezi. Az élettani függőség 
(dependencia) a gyakoribb alkalmazás szükségességét jelenti az elvonási tünetek 
(izgalmi állapot, hangulati labilitás, hőmérséklet- instabilitás) megelőzésére. Az 
addikció a legsúlyosabb formája a függőségnek, mely magában foglalja a „drog-
seeking” magatartás komplex mintáját.
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Opiátok használatának gyakorisága terhesség alatt. Az opiátok 
használatának előfordulása 1-2%-tól 21%-ig változik a különböző vizsgált várandós 
női csoportokban (Finnegan LP., Kandall SR., 1999.). A heroin alkalmazása 
a nagyvárosokra koncentrálódik. Azok a terhesek, akik opiátokat szednek, 
gyakran más drogokat is alkalmaznak, mint például a terhességben leggyakoribb 
marihuanát és kokaint. A dohányos várandós nők között gyakoribb az opiátok, 
az alkohol, amfetaminok és a marihuána használata is, mint a nem dohányzók 
csoportjában. Egy Amsterdamban végzett felmérés mutatja, hogy a heroint 
vagy methadont használó terhes nőknek csak 7%-a nem dohányzik a terhesség 
alatt. A terhesség alatti opiát-használaton belül a heroint vizsgálták a legtöbbet. 
Dohányzással, szippantással vagy intravénásan alkalmazható. Európában is ez 
utóbbi a gyakori. A legtöbb heroin-függő várandós nő igen szerény egészségügyi 
gondozásban részesül, összefüggésben a drogfüggők életstílusával.

Az intravénás droghasználat számos infectio (fertőzés) veszélyét hordozza. 
Thrombophlebitis (érfalgyulladás) és trombózis, hepatitis, endocarditis 
(szívbelhártya-gyulladás), syphilis, gonorrhoea, és az AIDS fokozott veszélyét. 
Broekhuizen és munkatársai által New York-ban végzett felmérés szerint a 
methadonos várandós nők 40%-a (!) HIV- pozitív. 

Az opiátfüggőknél különösen megfi gyelhetők a praenatális (születés előtti) 
és postnatális (születés utáni) gondozás hiánya, vagy hiányosságai. Gyakran 
alultápláltak a heroinfüggő várandósok, vagy hiánybetegségben szenvednek. A 
heroin kifejezetten étvágycsökkentő és direkt interferencia fi gyelhető meg a táplálék 
felszívódást illetően. Tankönyvi adat, hogy vashiányos anaemia (vérszegénység) 
gyakori a terhesség alatt. Szülészeti szövődménynek tekinthető, hogy gyakoribb 
a drogfüggő várandós nők között a spontán abortusz (vetélés), az abruptio 
placentae (lepényleválás) és a chorioamnionitis (magzatburkok gyulladása). 
A császármetszés fokozott rizikója a gyakoribb medencevégű fekvés, az IUGR 
(méhen belüli növekedési elmaradás) és a magzati distress következménye.

Az opiátok hatása az újszülöttre. Az opiát-élvezők között a koraszülés 
gyakoriságát 25-33%-ra teszik. Nagyobb az intrauterin növekedési zavar (IUGR) 
rizikója is és a kisebb fejkörfogat előfordulása. A terhesség alatti droghasználat 
gyakran társulhat meconiumos magzatvízzel (a magzat székletének megjelenése 
a magzatvízben), alacsonyabb Apgar-értékkel (az újszülött életjelenségeinek 
számszerű értékelése), és az idő előtti burokrepedés hosszabb időtartamával. 
Fischer és munkatársai által feldolgozott ausztriai adatok szerint a drogot használó 
anyák esetén 9,4% a koraszülés gyakorisága, a méhen belüli növekedési elmaradás 
(IUGR) 18,9%-ban fordul elő, míg a microcephalia (kisfejűség) előfordulására az 
esetek 13,2%-ában lehet számítani. Ezek a tényezők, a gyakoribb koraszülés, az 
alacsonyabb születési súly (IUGR), a gyakoribb magzati veszteség multifaktoriális 
eredetűek. Egyrészt oka az anya életstílusa, mellyel gyakran többféle drog 
egyidejű használata jár együtt, másrészről gyakoribb a fertőzések előfordulása. 
Számos szerző tanulmányában ezt hozza összefüggésbe a koraszülés és az IUGR 
(méhen belüli növekedési elmaradás) előfordulásával. Mivel a drog fajtája gyakran 
nem ismert, a várandós nő terhessége során előfordulhatnak elvonási tünetek 



36

ugyanúgy, mint túladagolás. Ez a magzatra periodikusan fellépő oxigénhiányt 
jelent méhen belül, hátráltatva a növekedést, valamint fokozva a spontán vetélést, 
a halvaszülés, a magzati distress és a koraszülés veszélyét. Az újszülött gyakran 
kis súlyú, koraszülött, fertőzéssel jön a világra, vagy perinatális asphyxia okozta 
károsodást szenved.

Az IRDS (újszülöttkori légzési distress szindróma) ritkább közöttük, ami lehet 
a heroin direkt tüdőt érlelő hatása, de az is lehet, hogy a stress-hatás az oka a 
tüdő érésének, esetleg mindkét hatás együtt, hasonlóan a dohányzásnak stress-
indukálta tüdőérést fokozó hatásához.

Szülőszobai ellátás. Drogot használó várandós nő szülésénél fokozott 
fi gyelemmel kell lennünk a magzat testsúlyának, testhosszának, fejkörfogatának, 
gestatios érettségének meghatározására. A fejlődési rendellenességek szűrése, 
valamint a koraszülöttséggel kapcsolatos szövődmények vizsgálata már itt 
elkezdődik. 

Az újszülött első vizsgálata. Az újszülött első vizsgálata a megszületés 
után akkor sürgős, ha például congenitális (veleszületett) fertőzés gyanúja esetén 
az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok, lumbálpunctio és az antibiotikus kezelést, 
minél hamarabb meg kell kezdeni. A másik betegcsoport a súlyos keringészavar, 
vagy például tensiós PTX (légmell) miatt súlyos állapotú újszülöttek csoportja, 
akik azonnali beavatkozást igényelnek. A harmadik ok a sürgős vizsgálatra az 
oxigénhiányban szenvedő újszülött, vagy az, akit lehűlés fenyeget, illetve már 
lehűlt valami okból.  A többi esetben először az anamnézisből tájékozódunk. 

A hypertoniás (magas vérnyomásos), remegő újszülött fényérzékeny, 
zajokat nem tűr, gyakran cumi adására, gyakoribb etetésre is szükség van. Az 
agyi károsodások, a fejlődési rendellenességek vizsgálatára EEG, koponya 
ultrahangvizsgálat, valamint a vesék ultrahangvizsgálata szükséges. Neurológiai 
és szemészeti vizsgálat tartozik még a különleges ellátáshoz, de ezekre nincs 
minden esetben szükség. A táplálás gyakori legyen, kis adagokkal történjen és 
kezdetben higított tápszerrel, mivel ezeknél az újszülötteknél és koraszülötteknél 
fokozott a NEC (necrotizáló enterocolitis) veszélye (mind a korai, mind a késői 
formát illetően). A gyakoribb postasphyxia is speciális ellátást igényel.

Congenitális infectiok (veleszületett fertőzések) szűrése. A HIV fertőzések 
gyakoriságát időközönként felmérve a terhesek között, anonim vizsgálatokkal kell 
felkészülni a várható gyakoriságra. Nem az újszülöttet, hanem a drogot használó 
várandóst kell szűrni syphilis, hepatitis B és C, gonorrhoea, és chlamydia fertőzés 
kizárása céljából. A fenti vizsgálatokra pozitív egyén újszülötteivel kapcsolatos 
teendőket a vonatkozó protokoll szabályozza.

Differenciáldiagnosztikai szempontból a következő kórképek kizárása 
fontos. Sepsis, metabolikus zavarok (hypoglycaemia, electrolyt-eltérés, 
Hypocalcaemia, phosphor vagy magnézium hiány, sav-basis eltérések). Központi 
idegrendszeri vérzés (koponya ultrahangvizsgálat, CT vagy MRI szükséges). 
Ha az EEG vizsgálat normál eredményt ad, az elvonási tünetek kezelésére 
adott gyógyszer adagja csökkenthető. Mintegy 50%-a az opiáthatásnak kitett 
újszülötteknek az első vizsgálatnál kóros EEG képet produkál. Ha az EEG görbe 
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kóros, úgy az antikonvulzív kezelést még akkor is meg kell kezdeni, ha nincsenek 
egyéb tünetek.

Elvonási tünetek újszülöttkorban. Akár a klasszikus elvonásról, akár 
absztinenciáról van is szó, igen változatos tünetek jelenhetnek meg. A központi 
idegrendszer irritabilitása, fokozott izomtónus, a gastrointestinális tractus 
(emésztőrendszer) érintettsége és táplálási problémák (diarrhoea/hasmenés, 
hányás, hyperphagia/fokozott evés, szoptatási és táplálási nehezítettség) valamint 
bőrtünetek (karcolások a bőrön a hyperaktivitás miatt), légzőrendszeri tünetek 
(tachypnoe/szapora légvétel, hyperpnoe/mély és szapora légvétel, valamint 
respirációs alkalosis) és autonóm idegrendszeri tünetek (izzadás, könnyezés, 
hyperpyrexia/40o feletti láz) fi gyelhetők meg. A neonatális (újszülöttkori) 
elvonási szindróma megjelenésének, előfordulásának gyakorisága heroin vagy 
methadon függő anyák esetén igen magas, 16-90 % is lehet. Ha egy újszülött 
hypermetabolizmust mutat, a súlyesése kifejezett, úgy fokozott kalóriabevitel 
javasolt.

A koraszülöttek elvonási tünetei, úgy tűnik enyhébbek. Ennek oka az 
idegrendszer éretlensége. A subacut elvonási tünetek (izgatottság, irritabilitás) 4-6 
hónapon át is fennállhatnak. Az elvonási tünetek megjelenésének rizikóját fokozza, 
ha az anya többféle drogot is használt. 

A heroin és a methadon születés előtti hatásának kitett újszülötteken kívül 
elvonási tüneteket mutatnak a polydrog-használat után születettek is. Hasonló 
tüneteket találhatunk más narkotikumok, alkohol, benzodiazepinek és barbiturátok 
terhesség alatti használata után is az újszülötteknél. 

Az elvonási tünetek megjelenése az élet első 2-3 napján a leggyakoribb, 
de késői formában 4 hetes korban is előfordulhat. Központi idegrendszeri, 
gastrointestinális és metabolikus tünetek fi gyelhetők meg. Elvonási tünetek 
jelentkeznek a heroin függő anyák újszülötteinek 60-80%-ánál! Súlyos esetben az 
újszülött nehezen nyugtatható, magas, éles sírási hang, megszakítás nélküli sírás, 
alvászavar, hyperaktív Moro-refl ex, fokozott izomtónus, myoclonus, hyperpyrexia, 
tremor/remegés, légzészavar, hányás és hasmenés (vízszerű széklet) jellemzi, 
a legsúlyosabb esetekben – mintegy 2-11%-ban – görcsök léphetnek fel. A 
görcsök kezelése antikonvulzív szerekkel történik, azonban a görcsök esetleges 
infekciós (sepsis, meningitis), metabolikus eredetét (hypoglycaemia/alacsony 
vércukorszint, hypocalcaemia/alacsony kálciumszint, hypomagnesaemia/alacsny 
magnéziumszint) vagy a központi idegrendszeri vérzést és ischaemiát minden 
esetben ki kell zárni.

Az opiáthasználó anyák újszülötteinek leggyakoribb tünetei
kisebb születési súly
meconium aspiratio gyakoribb előfordulása (a magzati székletet tartalmazó 
magzatvíz a magzati légutakba jut)
elvonási tünetek újszülöttkorban (az esetek 60-80%-ában), melyek 
leggyakrabban a megszületés utáni első 72 órában fordulnak elő. A súlyos és 
nem kezelt esetek halállal is végződhetnek!
Az újszülöttkori elvonási szindróma által okozott halálozás aránya az 1969 
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és 1979 közötti időszakban igen magas volt Európában, mintegy 10%. A kezelés 
javulásának megfelelően a mortalitás napjainkra 1% alá csökkent. A halálozás 
oka gyakran az elvonási szindróma magában, azonban gyakran a társuló egyéb 
következmények is súlyosbítják az állapotot, mint például az extrém alacsony 
születési súly, vagy éretlenség, esetenként a súlyos fokú fertőzés vagy éppen a 
perinatális asphyxia.

Az elvonási tünetek súlyosságának megítélésére számos módszer 
használatos. A Neonatal Abstinence Score széles körben a legelfogadottabb a 
tünetek súlyosságának meghatározására. A másik ilyen score a Neonatal Narcotic 
Withdrawal Index. Mindkettő a számszerű meghatározás eszköze és a klinikai 
terápiához nyújt segítséget. Egyre több orvos képes egy-egy érték segítségével 
az újszülöttek megfelelő kezelésére. 

Az elvonási szindróma kezelése. Az elvonási szindróma kezelése supportív 
therápia. Annak a pontrendszernek alapján történik, amelyet az újszülött első 
vizsgálatánál alkalmaztunk. A Finnegan score (1. táblázat) 4 pontnál magasabb 
értéke elvonási szindrómát jelent. Az érték megállapítása 3-4 óránként kötelező, 
és gyógyszeres kezelést kell alkalmazni 8 pont feletti érték eseteinél. A kezelés 
célja, hogy az újszülött irritabilitása csökkenjen, görcsmentes legyen, etethetővé 
váljon hányás és hasmenés nélkül, valamint a táplálások között aludjon, külön 
szedálás (gyógyszeres nyugtatás) nélkül is.

Az elvonási szindróma kezelésére választandó szerek között, mivel az 
opiátok okozta elvonási tünetek a leggyakoribbak, a tinctura opii oldata (10 mg/ml-
es koncentrációban) vagy az USA-ban használatos paregoric (camphoros tinctura 
opii oldat) javasolt. A 0,4 mg/ml koncentrációjú oldatból 0,1 ml/testsúly-kg a javasolt 
adag (ez 2 csepp/tskg).  A második vonalbeli kezelés a phenobarbital adása. Ezeken 
kívül parenterális morphin és methadon, clonidine, chlorpromazin, diazepam adás 
az egyelőre kevés tapasztalati adatok miatt nem javasolt. Kifejezetten ellenjavallt 
a naloxon (nalorphin) adása, mivel a szer adása elvonási tüneteket és görcsöt 
okozhat maga is. A methadon csak kis mennyiségben választódik ki az anyatejbe, 
ezért szedése alatt a szoptatás nem kontraindikált, az anya-gyermek kapcsolat, 
kötődés érdekében javasolt a szoptatás ezekben az esetekben.

Ápolási teendők opiát okozta elvonási szindróma esetén. Kissé elsötétített, 
nyugodt helyiség, esetleg vízágy használata terjedt el az újszülött ellátásban. 
Gyakran hason fekve vagy az oldalán fekve az ilyen újszülött nyugodtabb. Nagyon 
szoros megfi gyelés, monitorizálás (pulzoximeter használata) ilyenkor is szükséges. 
Az elvonási tünetek pontrendszer szerinti kezelése javasolt.

Az intenzív ellátást igénylő űjszülöttek (az élveszületettek mintegy 3%-a), 
esetében a legszükségesebb teendők megelőzik az anamnézis felvételét. Ekkor 
is gondolni kell a szülő tájékoztatására, aki nehezen viseli, hogy nem tudja, 
miért kezelik gyermekét a neonatális (újszülött) intenzív centrumban. Az anyai 
anamnézis (terhesség alatti állapot, előző betegségek) az első lépés, melynek 
ismerete az újszülöttre való kihatása miatt fontos. A legfontosabbak a következők: 
szociális tényezők (iskolázottság, körülmények, felkészülése a szülésre, egészségi 
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állapota, környezete, gyógyszerek, melyek hatottak a magzatra). Droghasználat, 
alkohol, dohányzás és ezek tartama a terhesség alatt. A tesztek elvégzése 
(rubeola, syphilis, HIV, toxoplasma, herpes, chlamidia, hepatitis B és C, CMV, 
tuberculosis és gonorrhoea).  A terhesség adatai (ultrahangvizsgálatok, esetleges 
lepényleválás, placenta praevia, vérnyomás, glucocorticoid-kezelés, tokolysis, 
antibiotikum kezelés).

A méhen belüli droghatásnak kitett újszülöttek. A drogfüggő anyák 
újszülöttei a fent említett elvonási tüneteket mutathatják már méhen belül is, illetve 
a megszületés után. Azonban nagyok a fokozati különbségek. Egyes esetekben 
napokig, hetekig tartó intenzív ellátásra van szükség, máskor az újszülött teljesen 
egészségesnek tűnik. Heroin-függő anyák esetén az újszülött elvonási tünetei 
elhúzódóan jelentkezhetnek, az élet első 3-6 hónapjában kell tünetekre számítani! 
Az újszülöttek mintegy 80%-a mutat kifejezett elvonási tüneteket. 

A gyógyszeres kezelés szempontjai méhen belüli opiát hatás után. A 
legfontosabb az újszülött nyugtatása. Leggyakrabban ez ópium-cseppekkel 
(tinctura opii oldat), diazepinekkel vagy phenobarbital adásával, illetve ezek 
kombinációjával történik (Kandall SR., 1999.). A gyógyszerek adása, az adagolás 
titrálása az érték alapján megállapított tünetek súlyossága szerint történik. 
 A koraszülöttekben okozott advers effektus miatt ez a kezelési protokoll nálunk 
csak igazoltan opiát okozta elvonási tünetek kezelésére használatos. Az advers 
effektus acidosis, központi idegrendszeri depresszió, légzészavar, hypotensio, 
veseelégtelenség, görcsroham és halál előfordulását is jelentheti. Paregoric 
(az USA-ban használatos ópium-készitmény) adás hazánkban a tinctura opii 
oldatának adásával helyettesíthető, s ez kevesebb mellékhatással rendelkezik, 
mint a paregoric (American Academy of Pediatrics Committee on Drugs, 1998.)

Fenti advers effektusok miatt (ugyancsak az Egyesült Államok protokollja 
szerint), ha választani lehet, methadont kell használni (Depridol inj. a hazánkban 
forgalomban levő készítmény) nemcsak újszülöttek, hanem idősebb gyermekek 
esetén is. A methadone hatástartama hosszabb, és lehet parenterálisan (vénásan) 
és orálisan (szájon át) is alkalmazni (megfelelő készítmény elérhetősége esetén).

A kezdő dózis methadon esetén: 0,05-0,1 mg/testsúlykg minden 6-12 órában, 
szükség esetén 0,05 mg-mal emelve az adagot, mindaddig, amíg a tünetek 
enyhülnek. A methadone hosszabb felezési ideje miatt 12-24 óránkénti adása is 
lehetséges.

A phenobarbital mint népszerű, de nem veszélytelen eszköz ma is 
használatos. Neonatális (újszülött) intenzív centrumban, monitorizálás feltételei 
mellett biztonsággal alkalmazható. Telítő dózis 15-20 mg/tskg, a fenntartó 5 mg /
tskg/nap.

Ritkán használnak a különböző közlemények szerint phenobarbitált, a 
következő okok miatt: nem csökkenti a diarrhoea-t (hasmenést), az esetek jelentős 
részében görcsöt észleltek, ami nem fordult elő morphin származékok alkalmazása 
esetén, nagyobb adagban alkalmazva a szopást is gátolja, hosszabb felezési ideje 
miatt a vérszint rendszeres ellenőrzését teszi szükségessé.

Kiegészítő kezelésként alkalmazható a diazepam, a kezdő dózis: 0,1 mg/
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tskg, 6-8 óránként ismételve, szükség esetén 0,3 mg/tskg-ig emelve az adagot.
Mik az ópiumkezelés indikációi az újszülöttkori elvonási tüneteknél? 

Opiát (például heroin) méhen belüli hatásának következtében kialakult elvonási 
tünetegyüttes esetén választható ez a kezelés. Ha opiát, vagy poly-droghasználat 
esetén az újszülött kezelését – a sok országban igen népszerű – vízoldékony 
phenobarbitál kezeléssel kezdtük, de ennek kapcsán görcs lépett fel, akkor 
ópiummal kell folytatni a kezelést. 

Az opiátok és a hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS) kapcsolata. 
Számos kisebb betegcsoporton végzett vizsgálat számol be arról, hogy a terhesség 
alatt használt opiát fokozza a hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS, sudden 
infant death syndrome) rizikóját. Kétszer, mások négyszer gyakoribbnak találták 
a SIDS előfordulását, mint a nem drogfüggő anyák gyermekeinél. Az még nem 
tisztázott, hogy a légzőközpont érintettsége volt-e a halál oka, vagy más társuló 
rendellenességgel együtt okozott halált az anyai opiát használat. Vannak anyai 
rizikófaktorok is, melyek ugyancsak társulhatnak opiát abúzussal és SIDS (hirtelen 
csecsemőhalál szindrómával) előfordulásával is. Évek óta tudjuk, hogy kapcsolatot 
találtak az anyai dohányzás és a hirtelen csecsemőhalál szindróma között. A SIDS 
rizikója a methadon hatásnak kitett újszülöttekben 3-4-szer akkora, mint a normál 
populációban. 

A terhesség alatti methadon kezelés hatása az újszülöttre. A terhesség 
alatti opiát elvonás méhen belüli magzati elhalást is okozhat. A terhesség 
elvesztésének gyakorisága csökken a methadon használattal. A terhesség alatti 
methadon kezelésről külön fejezetben olvashatunk részletesen.

A terhesség alatt adott methadon kezelés a magzati növekedési retardációt is 
csökkenti és az újszülöttben is javítja a növekedést és súlygyarapodást. Csökken 
a HIV fertőzés kockázata is (mivel a kockázatos viselkedés, a nem biztonságos 
szex és az intravénás használat során a tűk okozta fertőzés is minimálisra 
csökkenthető). A methadon kezelésben részesült anya szoptathatja is újszülöttjét, 
mert a methadon nem kontraindikációja az anyatejes táplálásnak. Tehát, ha HIV 
negatív és nem szed mást, csak a terápiásan adott methadont, úgy szoptathatja 
gyermekét a methadon kezelés alatt illetve után is. Az anya-újszülött kapcsolat 
erősítése miatt fontos a szoptatás, amely a szorosabb kötődés kialakulását is 
elősegíti.

A méhen belüli methadon-hatás veszélyei. Annak ellenére, hogy számos 
előnye van, a kockázata is jelentős ennek a kezelésnek: alacsony születési 
súly, születési hossz és fejkörfogat itt is megfi gyelhető. Ez a hatás még annak 
a következménye, hogy jelenleg sincs egyértelmű konszenzus a methadon 
dózisáról! Vannak, akik nagy dózist javasolnak az első trimesterben (a terhességi 
időszak első harmadában) nem törődve a születési súly fontosságával. 

Az elvonási tünetek újszülöttkorban hasonlóak a heroin elvonásához, 
esetenként súlyosak is lehetnek. Késői elvonás is jelentkezhet 2 vagy 3 hetes 
korban, valamint subacut tünetek persistálhatnak akár 6 hónapos korig is. Ezek 
a jelenségek a methadon metabolizmusával függenek össze, amely a placentán 
való átjutás vagy az újszülöttben való lebontás függvénye. Köztudott, hogy a 
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methadon kumulálódik az idegrendszer szöveteiben. Diazepam és phenobarbital 
használata fokozza az idegrendszeri károsító hatást a methadon hatásnak kitett 
újszülöttekben. Thrombocytosis (magas vérlemezke szám) alakulhat ki, melynek 
veszélye a 4-10. élethét között áll fenn, s hónapokon át persistálhat (6-10 hónap). 
Hyperthyreosis (fokozott pajzsmirigy-működés) alakulhat ki, a T3 és T4 szintje 
emelkedett értéket mutat az élet első hetében.

Mivel az anya elvonási tünetei a terhesség alatt a magzatban is elvonási 
tüneteket, esetenként súlyos magzati asphyxiát vagy spontán vetélést okoznak, 
ezért próbálkoztak a heroin-függő várandós nők methadon kezelésével. A 
legelterjedtebb módszer a methadone alkalmazása a terhesség egész tartama 
alatt.

A methadonnal kezeltek csoportjában jobb volt a perinatális (születés körüli) 
gondozás, gyakoribb volt a várandós nők terhesgondozáson való megjelenése is, 
miközben gyakoribb volt az anaemia előfordulása közöttük. A gyakoribb megjelenés 
a terhesgondozáson és az alaposabb odafi gyelés azt eredményezték, hogy az 
újszülöttek állapotának, betegségeinek perinatális (születés körüli) kimenetele 
javult azoknál az anyáknál, akik methadon kezelést kaptak. A jobb terhesgondozás, 
szorosabb ellenőrzés magasabb születési súlyt eredményezett, és nem volt olyan 
sok koraszülött sem, mint a nem kezelt csoportban. Tehát abban a csoportban, 
ahol a methadon-kezelést kiegészítette egy szorosabb prenatális (születés előtti) 
kontroll, ott szignifi kánsan jobbak voltak az eredmények, mint a csak methadonnal 
kezeltek csoportjában. Ennek alapján hinnünk kell abban, hogy a methadone 
kezelés megóv az elvonási tünetek és az intoxicatio kialakulásától, a szorosabb 
ellenőrzéssel együtt pedig csökken az anyai stress, javul a táplálkozás.

Méhen belüli droghatásnak kitett újszülöttek hazaadása

Sok függ attól, hogy milyen a használt drog szülés utáni anyai viselkedésre kifejtett 
hatása. A kórházi kezelésnek erősítenie kell az anya-gyermek kapcsolatot.

Emiatt is nézzük át, hogyan szabályozzuk a szoptatás gyakorlatát droghasználó 
anyák újszülötteinél.

A szoptatásnak sok javallata van, közöttük nem utolsó sorban az anya és 
gyermeke közötti kapcsolat erősítése. Ahelyett, hogy a kezdeti időszakban 
tiltanák a szoptatást, a legtöbb ajánlás a szoptatást részesíti előnyben, mind az 
anya, mind az újszülött érdekében. Ha az anya methadon-kezelést kap, ha az 
anya absztinens, rendszeres ellenőrzés mellett szoptathat az a droghasználó 
anya, aki a szülés előtt drogmentes volt. Ilyen esetekben rendszeres ellenőrzés, 
toxikológiai szűrés kötelező. Az anya látogatásait, a szoptatást, az anyának adott 
felvilágosítást, mind-mind dokumentálni kell az újszülött kórlapjában. 

Ugyanakkor vannak esetek, amikor a szoptatás nem javasolt. Mivel a legtöbb 
drog kiválasztódik a tejbe, az éppen aktuálisan droghasználó anyának azt javasoljuk, 
hogy ne szoptasson! Ugyancsak átjut a tejbe a kokain és direkt neurotoxicitást 
okozva vezet tremorhoz, irritabilitáshoz az újszülöttben. Kontraindikált a szoptatás, 
ha az anya HIV-pozitív!
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Az újszülött ápolásáról szóló utasítások, melyeket írásban is oda kell adnunk 
a szülőknek, vagy az újszülöttet ellátó személynek:

az újszülött ápolása legyen szinkronban a viselkedésével; ha ébren van, akkor 
tegyük tisztába, lehetőleg az etetéshez kapcsoljuk a többi ténykedésünket 
is;
lehetőleg ne érje egyszerre több stimulus (inger), ne érje egyszerre váratlanul 
például hang- és fényhatás;
fontos a súlygyarapodás rendszeres ellenőrzése, rögzíteni a naponta 
elfogyasztott tápszer, anyatej, tea mennyiségét.
Mikor adható haza a méhen belüli droghatásnak kitett újszülött? Az 

egyik tényező, amely eldönti a hazaadás időpontját, hogy a tapasztalatok szerint 
nehéz a hazabocsájtott anya és újszülöttje követése. Előre alaposan utána kell 
néznünk a lakcím valódiságának, fel kell venni a területen dolgozó védőnővel, 
gyermekorvossal, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot. 
A kapcsolatfelvételben és az esetkezelésben, az újszülött hazaadhatóságának 
tisztázásában együtt kell működni a kórház szociális munkásával.

Gyakran vitális okok késztethetnek bennünket arra, hogy ne legyen a 
hazaadás túl korai. 

Az az újszülött, aki a 3-4. életnapig nem mutatott elvonási tüneteket, 
látszólag készen áll a hazabocsátásra, azonban ritkán előfordulhatnak elvonási 
tünetek később, sokszor csak a 7-10. életnap között. Ezért szükséges a szoros 
monitorizálás, és az otthoni megfi gyelés 4. napon túl is.

A hazaadás kritériumai. Az újszülött jól etethető és súlya egyenletesen 
emelkedik. Élettanilag stabil (beleértve a vérnyomást is!). Neurológiai vizsgálata 
nem mutat kóros eltérést. A szociális körülmények megfelelőek az újszülött 
fogadására.

Mit kell írásban rögzíteni a hazaadáskor? Szóban és írásban is útmutatást 
kell adni arról, hogy ha késői vagy subacut elvonási tünetek jelentkeznek, úgy azt 
miről ismerhetik fel, s tudjanak róla, hogy gyógyszeres kezelésre lehet szükség, 
tehát haladéktalanul forduljanak orvoshoz.

A területen dolgozó védőnő, szociális munkás a hazabocsátást követő 
7 napon belül keressen kapcsolatot a családdal. Pontosan meg kell adni az 
utánvizsgálat időpontját (az 2 vagy 4 héten belül legyen) és felhívni a fi gyelmet 
annak fontosságára. Mindent pontosan le kell írni a zárójelentésben, ami a 
kórházban történt (labor, ultrahang, neurológiai vizsgálatok, kezelés). Ezeket 
a dokumentumokat át kell adni a szülőknek, vagy bizonyos esetekben a szülői 
felügyeletet ellátó törvényes képviselőnek.
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Dr. Beke Anna

A kábítószer-használat következményei 
a csecsemő fejlődésében

A drogok fő csoportjainak a domináns hatás szerinti felosztása: 
stimulánsok1.  vagy a szleng szerint: „gyorsítók” (például: speed, extasy, 
kokain), különböző amfetamin származékok tartoznak ide, pl. a metilén-dioxid 
(metamfetamin=MDMA);
bódítószerek2. , erős szorongásoldó, nyugtatószerek, narkotikumok például 
opiátok (heroin, morfi n, máktea), ragasztó-hígító szerek, alkohol;
hallucinogének3. : legismertebb képviselőjük a szintetikus LSD, de idetartozik 
számos növényi alkaloid;
atípusos hatású drogok4. , például marihuána, hasis, PCP („angyalpor”), 
anabolikus szteroidok.

Az újszülöttkorral foglalkozó fejezetben már részben betekintést nyerhettünk 
a terhesség alatti droghasználat újszülöttkori következményeibe. Bizonyos, 
terhesség alatt alkalmazott drogok esetén már a magzat méhen belüli fejlődése is 
zavart szenved, a későbbiekben súlyos és enyhébb fejlődési rendellenességeket, 
a droghatással kapcsolatba hozható fejlődési zavarokat találunk. Ilyen szerek pl. a 
kokain, amfetamin, alkohol, nikotin. Más drogok esetén, elsősorban a narcotikumok 
alkalmazása esetén megszületés után az újszülötteknél jellegzetes tünetcsoport, 
ún. elvonási szindróma jelentkezik, melynek felismerése és kezelése speciális 
szakértelmet és ellátást igényel. Az elvonási tünetek megfelelő kezelés alkalmazása 
esetén általában egy hónapos korra megszűnnek, és az anya megfelelő 
életvezetése (támogatás!), drogmentes állapota mellett a csecsemőkorban már 
nem észlelhetők, a csecsemő normális fejlődése biztosítható. Vannak esetek, 
amikor az elvonási tünetecsoport az újszülöttkoron túl is észlelhető, mert a 
droghatás elhúzódó (Methadon) illetve az anyatejen keresztül a csecsemő további 
drogadagolásban részesül. Vannak drogok, pl. marihuána, melyeknek a magzatra 
gyakorolt esetleges káros hatása nem bizonyított. 
 
A drogok általános magzati hatásai

 Kis molekulasúlyú anyagok, pl. kokain, heroin, alkohol, nikotin átjutnak a   
 placentán és eloszlanak a magzat szöveteiben
 Drogfüggő congenitalis malformatiok (kokain microcephalia)
 Disruptív szindrómák
 Közvetlen vasoconstrictio (antenatalis cerebralis infarktus!)
 Kisebb intracraniális vérzéses epizódok
 Nő a lepényleválás és a halvaszülések aránya
 Csökken a légzőközpont széndioxid érzékenysége

Gyakoribb a hirtelen csecsemőhalál (morphin származékok, kokain)  
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A drogfogyasztó anya gyermekének állapotát jellemző tünetek 
a különböző életkorokban

Általános hatások 
 AIDS, hepatitis veszélye
 abúzus veszélye
 fejlődési, viselkedési és magatartászavarok

Újszülöttkor 
nyugtalanság, nehezen reagál a külvilágra,
zavarok az újszülött-gondozó kapcsolatban

Csecsemőkor 
elhúzódó táplálási nehézség, hányás, hasmenés, alvászavarok
az anyai frusztráció fokozódik
a testméretek növekedése lényegesen még nem marad el

Kisgyermekkor 
gyakori fi nom motoros eltérések, fi gyelemzavar, agresszivitás
súly, hossz, fejkörfogat méretének elmaradása

Beiskolázás kora 
percepciós zavarok, gyenge rövidtávú memória, látászavarok (nystagmus)
az aktivitás és fi gyelem zavara
az iskoláskorra 10-15 %-os szomatikus elmaradás
szignifi kánsan alacsonyabb intelligencia szint várható, főleg fi úknál

A drogok károsító hatása érvényesülhet antenatálisan a direkt toxikus hatás, 
a malnutritio és az anyai stress által, perinatálisan a glutamate metabolizmuson 
keresztül, hypoxiás ischaemiás ill oxidatív stressz hatás alapján, postnatálisan 
az elvonási szindróma illetve a droghatás, a későbbi tartós anyai drogfogyasztás 
fi zikai és pszichikai útján. 
A drogok az agy jutalmazó rendszerének ingerlésével hatnak, illetve annak 
mechanizmusába avatkoznak be, ahogy az endogén opiátok befolyásolják a 
gliasejtek érését (dichotomicus hatás).

A drogok agykárosító hatásának részletes tárgyalásakor vegyük sorra 
a fejlődési zavarokat okozó drogok hatásmechanizmusát. A narkotikumként 
fogyasztott drogok mindegyike átjut a placentán, s így folyamatosan a magzat 
keringésébe jutva passzív addikciót okoz. 

Az opiátok (leggyakrabban heroin és methadon) az újszülöttben jellegzetes 
tünetcsoportot okozhatnak: a központi idegrendszer izgalmát, kóros emésztési 
tüneteket, légzészavart és az autonóm idegrendszer vagus túlsúlyának tüneteit, 
valamint lázat. A narkotikumokon kívül elvonási tüneteket okozhatnak újszülöttben 
az anya által szedett egyéb addikciót okozó szerek, a barbiturátok, az alkohol, 
bromide, chlordiazepoxid, diazepam, ethylchlorvynol, diphenhydramin, imipramine, 
kokain stb. Az elvonási szindróma fellépte és időtartama az intrauterin pszichoaktív 
drognak kitett újszülöttnél pár órától két hétig is terjedhet, de a tünetek legtöbbször 
a szülés után 72 órán belül jelentkeznek. Az újszülöttkori elvonási szindróma 
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jellegzetes tünetcsoport, melynek felismerése és kezelése egyre inkább napi 
feladatunkká válik, ahogy már az előző fejezetben szó volt róla.

A drogfüggő anyák újszülöttjeinél az érettek több mint 79%-ában, a 
koraszülöttek több mint 53%-ában észlelünk elvonási tüneteket a megszületés után. 
A koraszülötteknél valószínűleg azért alacsonyabb az arány, mert éretlenebbek a 
dentrit elágazódások, éretlenebbek a specifi kus opiát receptorok, az idegrendszeri 
ingerület-átvitel is éretlen és rövidebb az expozíciós idő. Az újszülöttkori elvonási 
szindróma általában a születés utáni 72 órán belül fellép, leggyakrabban 24-48 
órán belül, kivéve a zsírban oldódó szerek pl. Methadon esetében, amikor az 
elvonási tünetek két-három hét múlva jelentkeznek. (A Methadont a terhesek 
ópiátokról való leszoktatására használják orvosi ellenőrzés mellett).

Ha az elvonási tünetcsoport egy-két hét után is fennáll, a narkotikumon 
kívül más drog fogyasztása is valószínűleg szóba jön. Az elvonási tünetek, bár 
lényegében csökkennek az első hét végére, sokszor teljesen csak 6-8 hét múlva 
szűnnek meg. A narkotikumok közül a Methadon okozta elvonási tünetcsoport 
erősebb, mint a heroin okozta tünetek. A Methadon addikcióban született újszülöttek 
75%-a szenved elvonási tünetektől és az elvonási tünetek súlyossága korrelál az 
anyai dózissal.

A hirtelen csecsemőhalál 4-5-ször gyakoribb a narkotikumfüggő anyák 
csecsemőinél, mint egyébként. Methadon esetében csökken a légzőközpont 
széndioxid iránti érzékenysége, s ez akár egy hónapig is elhúzódhat, feltételezik, 
hogy ez a mechanizmus szerepet játszhat a hirtelen halál kialakulásában.

A diagnózis felállítása rosszul kooperáló anya esetén nehéz, ezért minden 
izgatott, a fenti tüneteket „indokolatlanul” mutató újszülöttnél gondolni kell anyai 
drogfogyasztásra. Minden, a magzatot méhen belül érő ártalom nem mutatkozik meg 
feltétlenül és könnyen felismerhetően a születés után. Ideális az lenne, ha nemcsak a 
drogfogyasztás ténye, hanem tartama, mennyisége, gyakorisága is kiderülne. Erre két 
módszer lehetséges, az anyával történő interjú és laboratóriumi vizsgálatok.

A teratogenitásba belefogaltatik a strukturális, a viselkedésbeni és a 
neurobiochemiai változás. Néha nehéz megtalálni a „felelőst”, mert több és 
különböző minőségű anyagot használnak az illegális drogfogyasztók. A strukturális 
változások nem gyakoriak opiátfüggőknél. A viselkedésbeli tünet az elvonási 
szindróma. A neurobiochemiai eltéréseket állatmodellben vizsgálták, Wang és 
munkatársai azt találták, hogy patkány méhbe adagolt Methadon hatására az 
agyi δ és μ opioid-receptorok alulreguláltak, ugyanúgy a fi atal állatokban az α-2-
adrenerg receptorok is, egy éves korig. Perry és munkatársai azt találták, hogy 
a lepényben lévő neurotranszmitter receptorok is változnak az exogén opioidok 
hatására. Ennek a jeltősége még nem ismert.

A csecsemőkorban nem minden újszülöttnél jelentkezik az összes tünet, 
sokaknál csak subakut elvonási szindróma észlelhető, amit nyugtalanság, 
agitáltság, fi nom tremor és alvászavarok jellemeznek, s körülbelül 4-6 hónap 
múlva rendeződik az állapot. Izomtónus eltérések, ízületi hegek, gyenge vizuális, 
motoros és percepciós készségek, melyek kialakulásában legalább olyan fontos a 
stimuláció, mint a droghatás.
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Általában a neonatalis időszak után fokozott fi gyelemmel történő otthoni 
gondozásra van szükség. Ebben együtt kell működni a megfelelő felnőtt- és 
gyermekintézménynek, a védőnői hálózatnak, a szociális ellátó rendszernek.

A leggyakoribb orvosi problémák lehetnek: AIDS és hepatitis veszély 
intravénásan alkalmazott szereknél, tanulási és viselkedési problémák, 
hyperactivitás, görcsök, melyek sokszor az adekvát terápia ellenére is kifejlődnek. 
Mivel a viselkedést és a fejlődést erősen befolyásolják a környezeti tényezők, a 
magzati drogexpositio hosszútávú hatásáról nehéz tiszta képet kapni. A táplálkozás, 
a kötődés, az indulatok, a gyermeknevelési „technikák”, a családi problémák és 
ezek viselkedésbeli következményei kedveznek a pervasiv személyiségzavarok 
kialakulásának és az elszegényedésnek. Különösen az opioidfüggő terhesek 
magzatai vannak veszélyben az anyai alultápláltság és coexistáló infekciók miatt, 
melyek teratogének is lehetnek (pl szifi lis). Az ingadozó vérszint miatt ismétlődő 
akut elvonás illetve mérgezés okozza az ismétlődő stressz helyzetet a magzatnál, 
nő az izomaktivitás, a metabolitok felszabadulása, az oxigénfelhasználás.

Az amfetamin, methamfetamin (N-metil Amfetamin) a Dopamin szint átmeneti 
megemelése után szignifi kánsan csökkenti a dopamine transzportot, mert kiüríti a 
raktárakat. 

Methamfetamin használata esetén magzati fejlődési rendellenességek csak 
sporadikusan szerepelnek, ezek központi idegrendszeri-, cardiovascularis, gyomor-, 
bélrendszeri, urogenitális fejlődési rendellenességek és végtagdeformitások 
lehetnek. A ritka, súlyos fejlődési rendellenességeket és a folyamatos 
érkárosodásokat kivéve, nincs súlyos kimeneteli rizikó, ha az anya a terhesség 
kezdete előtt 1-3 hónappal abbahagyja a drogfogyasztást.
A magzat amfetamin hatás alatt növekedési elmaradásban szenvedhet. 
Megszületés után 4 %-uk igényel kezelést elvonási tünetek miatt. Az újszülöttek 
aluszékonyak, nehezen ébreszthetők az első néhány hétben, nehezen etethetőek. 
Hasonlítanak a cocain-függő csecsemőkre, irritábilisak, remegnek, és éles a sírási 
hangjuk. Csecsemőkorban szabálytalan az alvási mintájuk, nehezen etethetők, 
tremoruk van és fokozottab az izomtónusuk. Ezen csecsemők habituációs 
képessége és szabályozási funkcióik gyengék, különösen stress-helyzetekben. 
Ha a környezetük zajos és kaotikus, nem tolerálják, s egyre ingerlékenyebbé 
válnak. Végül nagyobb a veszélye náluk a SIDS-nek, a vírus hepatítisnek és a 
HIV fertőzésnek. A fejkörfogat növekedés jó előre jelzője a későbbi intellektuális 
teljesítménynek: amfetamin hatásra a születéskori és 1 éves kori fejkörfogat mérete 
korrelál a 14 éves kori iskolai teljesítménnyel, a nyelvi eredményekkel, elsősorban 
lányoknál. A fi úk sérülékenyebbek, főleg a matematikában rosszabbak.
Az impulzivitás oka az orbito-frontális kéreg csökkent aktivitása. Az impulzivitás a 
methamfetamin abúzus egyik viselkedési jegye. Azt találták, hogy a methamfetamine 
abúzusból felépülők impulzivabbak, mint a kontroll csoport. Számos agyi régióról 
feltételezik, hogy a methamfetamine biológiai szubsztrátja lehet. A methamfetamin 
addikció érinti a perceptuális és a cognitív készségek adaptációját. Néhány 
összeköttetés és anatómiai régió még tisztázásra szorul. 
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A kokain hatása. Dixon és Bejar dokumentálta, hogy kokain expositionak kitett 
csecsemők közül 7 %- ban találtak agykamrai vérzést, 13 %-ban subependymalis 
vérzést, 13 %-ban subarachnoidealis vérzést, 10 %-ban cerebralis atrophia 
okozta kamratágulatot, 13 %-ban periventricularis fehérállomány vérzést, 10 
%-ban fehérállományi cystákatr, 3 %-ban agyi infarktust. A kokaint fogyasztó 
anya magzatának agynövekedése lassúbb, tartósan csökkent térfogata, kisebb 
fejkörfogat, a kokain befolyásolja a monoamin és serotoninerg rendszert, érinti a 
neocortex fejlődését, hiányosan alakul a kérgi rétegződés.dózisfüggő. A szívizom 
anyagcseréjét is kedvezőtlenül befolyásolja. Gyakoribb a hirtelen csecsemőhalál.

Hutchings és munkatársai a kokain fogyasztó anyák csecsemőiben 
megfi gyeltek az első hónapban átmeneti aktivitás-növekedést, mely azonban nem 
bizonyult tartósnak. Az EEG-n gyakran láthatók meredek hullámok és tüske-hullám 
minták. Zavart az alvási minta, levesebb a „nyugodt alvás”. Koraszülöttekben 
kokain hatásban a viselkedészavarok és a hormonális eltérések öszefüggésbe 
hozhatók, magasabb a norepinephrin, dopamin és cortisol ürítés, alacsonyabb a 
plasma inzulin szint.

Dow-Edwards és munkatársai állatkísérletben azt találták, hogy a hippocampus, 
mely a memória rögzüléséért felelős, a prenatalisan kokain hatásnak kitett felnőtt 
patkányban csökkenten működik, míg a felnőtt korában kokaint fogyasztott 
patkányban aktívabb, különösen nőstényekben. 

A magzati életben a mérsékelt, illetve toxikus adagú kokain specifi cus károsító 
hatást fejthet ki különböző fontos neuronális körökre, pl. tartós funkciócsökkenést 
eredményez a nigrostrialis pályákban, melyek résztvesznek a fi nom motorium 
szabályozásában. Ezzel magyarázható a prenatálisan kokain hatásnak kitett 
újszülöttek tremora. A prenatális expositio állatkísérletekben csökkenti a 
mesolimbikus-dopaminerg rendszer működését. A drog vasoactive és központi 
idegrendszeri hatásai az elsődlegesek hosszútávú neurológiai, viselkedési és 
teratogén hatásaiban.
A kokain átmegy az anyatejbe, s ilyenkor a direkt károsító hatáson felül az 
„elhanyagolt gyermek” szindróma is kialakul. 
Smith és munkatársai kokain-fogyasztó anyák csecsemői vizsgálták az MR 
technikán alapuló proton spectroscopiás módszerrel annak felderítésére, milyen 
összefüggések találhatók a struktúra és a biokémiai markerek között. Előzőleg 
ultrahang vizsgálattal nem találtak szerkezeti eltérést fejlődési rendellenességet 
a csecsemők agyában. Két régi régió spectrometriás képét vizsgálták, a frontális 
fehérállományét és a striatumét. Emelkedett Creatine szintet találtak a frontális 
fehérállományban normális N-acetyl-aspartat és Noradrenalin szint mellett. Nem 
találtak neuronális veszteséget és károsodást egyik régióban sem. Megállapították 
ezen vizsgálat alapján, hogy szerkezeti eltérések nélkül is okozhat a méhen belüli 
kokain abúzus zavarokat az agyi energiaháztartásban.

Marihuána. A marihuánat fogyasztó terheseket vizsgálva Linn és munkatársai és 
mások megállapították, hogy ha fi gyelembe vették a drogfogyasztást kísérő egyéb 
tényezőket, a kovariánsokat (rossz szociális helyzet, alacsony iskolázottság, 
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többféle drog együttes alkalmazása, anyai nemtörődömség, elhanyagoló 
magatartás, alultápláltság) nem találtak különbséget sem a magzati súlyban, sem 
a hosszban, sem a fejkörfogat méretében, sem a koraszülés előfordulásában, sem 
a fejlődési rendellenességek gyakoriságában a marihuánat alkalmazó és a drogot 
nem fogyasztó anyák gyermekei között. Többen (O’Conell, Fried 1984.; Chasnoff 
1991.) találtak eltéréseket az alvási EEG-ben a prenatalis marihuána expositioban, 
sokszor még három éves korban is megfi gyelhető. Csökkent a tracé alternant 
minta és a nyugodt alvás aránya. Streisguth és munkatársai a marihuánának 
kitett iskoláskori, négy éves gyermekeket vizsgáltak, és nem találtak az óvodás 
Wechsler intelligencia teszttel jellegzetes eltérést. 

Az élvezeti szerek, a dohányzás, alkohol, kávé hatásai 
a csecsemő későbbi fejlődésre

A dohányzás pathológiai hatása a terhesség kimenetelére bizonyított. 
A cigarettában több száz kémiai anyag hat, a legismertebb a nikotin és 
a szénmonoxid. A szénmonoxid gátolja a fetális haemoglobint az oxigén 
kötésben, carboxyhaemoglobin képződik. Napi két doboz cigarettánál 10% 
a carboxyhaemoglobin szint, ekkor 10-15%-al magasabb lehet a magzatban a 
carboxyhaemoglobin szint, mint az anyában. Ez a magzati keringés 60%-ának 
redukciójához vezet.

Egy szál cigarettából 1 mg nikotin és 10-15 mg szénmonoxid szabadul fel, 
egy csomag cigarettából 20 mg nikotin és 200-300 mg szénmonoxid kerül a 
szervezetbe. A dózis általában egy nap alatt bomlik le, a nikotin plátó 20-35 mg, a 
carboxyhaemoglobin szint 5-10%. Ez általában éjszaka is megmarad, a dohányos 
tipikusan 5 mg% nikotin és 3-5% carboxyhemoglobin szintnél felébred. A nikotin 
a tüdőn keresztül gyorsan az artériás keringésbe jut, eloszlik az agyban és más 
szervekben. A nikotin mentális stimulációt és euphoriát okoz. Minél gyorsabban 
jut be, annál kifejezettebb a hatás. Fizikai hozzászokással jár. A nikotin megemeli 
a magzati szívfrekvenciát szimpatikus izgalmat okozó hatása következtében. A 
nikotin direkt és indirekt, centrális és perifériás hatással rendelkezik. Vasoconstrictor 
hatása miatt a nikotin növeli a méh ereinek az ellenállását, csökkenti a méhizomzat 
vérátáramlását, így csökkenti a magzati keringést is, ezáltal agyi keringészavart 
és oxigénhiányt okoz a magzatban.

A dohányzás legsúlyosabb magzati következményei: a fetális hypoxaemia 
(magzati oxigénhiány), a növekedési elmaradás, magzati elhalás, koraszülés, 
lepényleválás.

Az anyai dohányzás az egyik legfőbb oka a magzati elhalásnak normál 
kromoszóma kép mellett.

A neonatális mortalitásban az aktív és passzív dohányzás szerepe a hirtelen 
csecsemőhalál szindróma gyakoribb előfordulása miatt jelentős. A magzati 
növekedési elmaradása (IUGR) 21-39%-a a dohányzásnak tulajdonítható. A 
terhesség alatti dohányzás növeli a komplikációkat, anyai-vetélés ill. magzati 
károsítás által. Így minél többet dohányzik a terhes, annál kisebb lesz a gyemek 
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súlya. A méhen belül elkezdődött növekedés-elmaradás sokszor két-három éves 
korig nem rendeződik.

A nikotin direkt neurotoxikus hatása a következő: a nikotin érzékeny 
acetylcholin receptorok befolyásolják a neuronok fejlődését, a migrációt és a 
szinaptikus funkciót és korai jelzésre felgyorsul a sejt differenciálódás és az 
indukált apoptosis még a megfelelő proliferáció előtt jön létre. A dohányzó anya 
magzatánál az idegelemek elhúzódó érését fi gyeltek meg, mert a nikotinérzékeny 
cholinerg receptorok kórosan modulálják a neuronális érést. A cholinerg túlsúly 
miatt a dopaminerg és norepinephrin rendszer működése csökken. Ha az anya 
napi két dobozzal szív, négyszer nagyobb a rizikója az alacsony Apgar értéknek. A 
nikotinnak teratogén hatása nincs, de a későbbi fejlődésre gyakorolt hatását nehéz 
megítélni az alacsony szocioeconomiai status miatt, az alacsony iskolázottság 
miatt, a passzív dohányzás szintén károsító hatása miatt. A passziv dohányos 
terhesek gyermekei két és félszer gyakrabban lesznek retardáltak, mint a nem 
dohányzóké. A gyermekkori légúti infekciók, az asthma és a SIDS is gyakoribb a 
szülők dohányzása révén. Azoknak a csecsemőknek, akiknek anyja dohányzott a 
terhesség alatt, az auditoros percepcióban nehézségük van, a hangi információ 
feldolgozással van problémájuk.

Gyengébbek a tanulási készségeik és. A Bayley Fejlődési teszttel mérték a 
csecsemők tanulási képességeit és emellett a fi gyelmét a szívfrekvencia változások 
alapján. Megállapították, hogy az alkoholfogyasztó anyák, a kávé-fogyasztó anyák 
és a dohányzó nők gyermekei alacsonyabb nyelvi szintet érnek el, mint társaik.
A fetalis tobacco syndroma ismert tünetcsoport a következőjelek alapján 
valószínűsíthető:

Fetalis tobacco syndroma
ha az anya több mint öt szál cigarettát szív naponta 

 a terhesség alatt
az anya nem hipertóniás
az újszülött a szimmetrikus növekedési retardáció jeleit mutatja 

 a 37. hét után is
a ponderal index (testsúly grammban osztva a testhossz köbével)   

 nagyobb,  mint 2,32
nincs más magyarázat a retardációra (ha megszüntetik a dohányzást,   

 nő a magzat súlya.

Az alkohol toxikus hatásai. Az alkohol szorongásoldó anaestheticum, mely a 
központi idegrendszerre gátlólag hat. Gyorsan felszívódik, 20% a gyomorban, 
80% a bélben. A terhességben kissé magasabb lehet a vérszint ugyanannyi 
mennyiségtől. 95 %-ban a májban metabolizálódik, acetaldehiddá alakul, ez még 
toxikusabb, mint az alkohol. A vesében és a tüdőben 5%-a eliminálódik.

Az alkohol a legismertebb teratogén drog, hatása dózisfüggő. Mint kis 
molekulasúlyú anyag, könnyen átjut az anyai vérből illetve a méhlepényen át a 
magzatba és eloszlik annak szöveteiben. Korai vetélést okozhat (aneuploidia) kb. 
15%-ban.
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Az Egyesült Államokban az utóbbi évtizedek erőfeszítései ellenére a terhes nők 
9,3%-a alkoholizál, és 4,3%-a használ illegális drogot. Más országokban ez az 
arány magasabb is lehet. Pédául Írországban a terhes anyák 54%-a fogyaszt 
alkoholt. Az alkohol eloszlik az anyatejben és az oxitocin secretiot gátolja. A méhen 
belüli alkohol expositio malnutritot, chronikus hypoxiát és hypoglycaemiát okoz. A 
hepaticus plasma membránon csökkenti az adrenerg receptorok számát, ezáltal 
az epinephrin indukálta glycogen phosphorilase activitás csökken, befolyásolva 
a szénhidrát anyagcserét és a prenatális és postnatális növekedést. Az alacsony 
koncentrációjú somatomedin C és a magas növekedési hormonszint megfi gyelhető 
az alkoholista anyák gyermekeiben.

Az idegrendszerben potenciálja a GABA-erg aktivitást, gátló hatást hoz létre. 
Állatkísérletkben az alkohol 3 g/kg adagban szignifi kánsan csökkentette a D2 
(dopaminerg) receptor működését, melyet Ritalinnal (methylphenidat) fel lehetett 
függeszteni, eszerint a Dopaminerg rendszerben is okozhat károsodást. Redukálja 
a neurotranszmitterek mennyiségét. Neurotoxikus, mert károsítja a szinapszisokat. 
A korai kérgi rétegződés disruptioját okozza azáltal, hogy bizonyos sejtféleségek, 
pl. az astrocyták érését gyorsítja, mely így csak részleges lesz és a migráció és a 
corticalis rétegződés is károsodik. Befolyásolja az agyban lévő növekedési faktor 
(„brain neural growth factor”) hatását. Csökken a velőhüvelyesedés. Bizonyos 
agyi fejlődési rendellenességek, (CCA-hypoplasia, Dandy-Walker syndroma) 
gyakoribbak alkoholt fogyasztó anya magzatában.

A hosszú szénláncú telítetlen zsírsav szintézis károsítása később a 
látásélesség csökkenéséhez, az információ feldolgozás zavarához vezet. Az 
EEG-n hypersynchronia fi gyelhető meg, zavartak az alvásciklusok.

Speciális alkoholos embryopathiát okoz, jellegzetes fenotípussal, ha rövid, 
korai intervallumban történik a károsítás, a 19-20. terhességi nap között (makákó 
majmokon végzett kísérlettel igazolták). Gyakoriság: 1,9/1000 élveszülésre, USA-
ban 2,2 /1000.

1973-ban már önálló entitásként írják le (Fetal Alcohol Study Group of the 
Research Society on Alcoholism=FAS)

A diagnózis kritériumai: 
Pre- vagy postnatális növekedési elmaradás1. 
Központi idegrendszeri érintettség2. 
Jellegzetes arcvonások (craniofaciális dysmorphia, microcephalia, 3. 
microphtalmia)

Ha csak néhány tünet van jelen, alkoholfüggő születési eltérésnek (FAE) 
hívjuk a kórképet-más néven „lehetséges magzati alkoholhatás”-nak. Ha a korai 
életkorban nem kifejezettek a külső jegyek, csak később, a magatartászavarok, a 
tanulási nehézségek vetik fel az alkoholos eredetet. Jellemző: elhúzódóan fejlődő 
szenzomotoros koordináció, lassú, ügyetlen írás, hiányzó feladattudat és kitartás 
feladathelyzetben, bizonytalan betűfelismerés, az akusztikus perceptio zavara, 
olvasási nehézségek, fi gyelemzavarok és növekvő reakcióidő. A későbbi tanulási 
és szociális nehézségek szempontjából azonban mindkét csoport speciális ellátást 
igényel.



54

Magzati elváltozások: a második trimesztertől kisebb fejkörfogat, súly, 
mellkörfogat (szimmetrikus retardáció) még 10 évesen is kimutathatók! A 
növekedési elmaradás mind az alkohol dózisától, mind az alkoholhatás tartamától 
függ. Az anyatejbe jutó alkohol kellemetlen szagával is befolyásolhatja a csecsemő 
táplálkozási magatartását. Az alkohol tartalmú anyatej negatív hatású a csecsemő 
mozgásfejlődésére, a Bayley teszt pszichomotoros indexe szignifi kánsan 
alacsonyabb alkoholos anyatejet fogyasztó csecsemőknél. Az anyatejjel az 
újszülöttbe jutó alkohol hypoprothrombinaemiát és peudocushing szindrómát 
okozhat. Vérzésekkel is járhat a súlyos fehérjehiány. Az oxytocin képződését 
blokkolja, így a tejelválasztás is csökken.

Csökken az immunválasz, (a hypothalamus-hypophysis rendzser érintettsége 
befolyásolja) gyakoribbak az endokrin betegségek, a Di George szindróma 
gyakoribb. A belső szervi eltérések közül a szívhibák előfordulása gyakori, különösen 
a kamrai és pitvari sövényhiány, nagyér anomáliák. A gyomor-bélrendszer, máj, 
vesék szintén érintettek lehetnek. Jellegzetes fejlődési rendellenességek lehetnek 
a szemben, a fülben, a csontrendszerben. Gyakori idegi eredetű halláskárosodás, 
az ajak-és szájpadhasadékok, a fogak hibás növekedése. Az alkoholfüggő 
fejlődési rendellensségek előfordulása általában: 3-5/1000 élveszülöttre. Ezek a 
fejlődési rendellenességek természetesen kihatnak a későbbi csecsemőkoron túli 
fejlődésre is!
A terhesség  második és harmadik trimeszterben fogyasztott alkohol, növekedési 
defi citet okoz a csecsemőkben a  8. és 18. hónapban is. Ezek a gyermekek 
kisebbek maradnak súlyban, hosszban, fejkörfogatban három éves korukban még 
akkor is, ha kontrollálják a táplálásukat és a környezeti hatásokat. Mások még hat 
éves korban is találtak növekedési elmaradást olyan gyermekeknél, akiknek az 
édesanyja a terhesség előtt is fogyasztott alkoholt.

Viselkedési és kongitív zavarok. A kóros idegrendszeri elváltozások jellegzetes 
tünetekben és viselkedési zavarokban nyilvánulnak meg. Az első hónapban 
észlelhető a refl exek és a vegetatív szabályozás zavara a csecsemőknél. A 6.és 
8. hónap között a Bayley teszt motoros és mentális részeredménye szignifi kánsan 
alacsonyabb. 13 hónapos korban már észrevehető a beszédmegértési 
elmaradás.

Négy éves korban is találtak IQ csökkenést a terhesség alatti alkoholhatás 
miatt. Figyelemzavar és fokozottabb otthoni aktivitás, míg vizsgálati körülmények 
között csökkent fi gyelem és hosszabb reakcióidő várható. Általánosan jelentkező 
tünetek: az enyhe vagy mérsékelt intellektuális érintettség (IQ: 50-60-ig), hypotónia, 
koordináció zavar, fi nom mozgás zavarok, szenzoros és kognitív defi cit, irritabilitás, 
alvászavarok, hiperaktivitás, fi gyelemzavar, melyekből nyelvi nehézségek 
keletkezhetnek. Hét és fél éves korban az IQ 7 ponttal alacsonyabb, ha az anya 
terhesség alatt napi 1 unciánál (1 uncia=29,6 ml) több alkoholt fogyasztott. Felnőtt 
korra főleg az akusztikus memória csökken (vizuális is), a nyelvi feldolgozás 
zavara. A gyermek teljesítménye a későbbiekben nagyon szórt és a normális 
és a subnormális tartományban ingadozik. A különböző vizsgálati eredmények 
magyarázata lehet, hogy nemcsak a méhen belüli toxikus hatások, hanem a 
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környezeti hatások, mind az interperszonális, mind az intrastruktúrális adottságok 
összegződnek a fejlődés befolyásolásakor. Etanol és thiamin (B1 vitamin) hiány 
együttesen szinergista hatású a tanulás és a hosszútávú (reference) memória 
zavarára, etanolnál inkább a rövidtávú memória sérül, egyéb neurológiai tünetek 
jobban függenek a thiamintól. Az alkohollal kapcsolatos eddigi megfi gyelések és 
vizsgálatok eredményeit újabban az MR képalkotó lehetőségeinek segítségével 
vizsgálhatjuk és igazolhatjuk.

Az MRI és az MR spectroscopia egyedülálló, noninvasive neuranatómiai 
és neurokémiai mérési metodikát kínál in vivo. Összehasonlították a fetalis 
alkohol szindrómában (FAS) és a fetalis alkoholhatás (FAE) tünetcsoportban a 
neuroanatómiai és neurokémiai abnormalitásokat. 
Három - életkor, nem és rassz szerint illesztett - csoportot, a FAS, FAE és kontroll 
csoportot hasonlítottak össze. A magzati alkoholhatás, tekintet nélkül a diagnózisra, 
a nucleus caudatusban mutatkozott. Jellemzően, sziginifi kánsan kisebb nucleus 
caudatust találtak a FAS és FAE csoportban, mint a kontrollban.

Ezen kívül, az N-acetyl-aspartate és creatine arány (NAA/Cr), mint a 
neuronális funkció indikátora, mind a FAS, mind a FAE páciensek bal oldali 
nucleus caudatusában emelkedett volt a kontroll csoportéhoz képest. Az abszolút 
koncentrációkat nézve, a NAA/Cr arány növekedése a NAA növekedésének 
tudható be. Bár a NAA exact funkciója a központi idegrendszerben ismeretlen, 
neuronális markernek gondoljuk kiemelkedő idegsejtbeli lokalizációja miatt.

Néhányan feltételezik a NAA szerepét a myelinisatioban. Emelkedett a 
NAA a prenatálisan alkoholhatásnak kitett magzatokban. Jelezheti, hogy hibás 
a programozott sejthalál mechanizmusa, a dentrit elágazás-képződés és/vagy a 
myelinisatio a fejlődés során.

Cortese és munkaársainak tanulmány azt bizonyítja, hogy a prenatálisan 
alkohol expositionak kitett gyermekek, akár van arc-dysmorphiájuk, akár nincs, 
kóros agyi anatómiai és biokémiai eltérésekben szenvednek. Fagerlund és 
munkatársai MR spectroscoppal a specifi kusan sérülékeny régiókat vizsgálták 
serdülőkben és fi atal felnőttekben, aki diagnózisában szerepelt a magzati alkohol 
spektrum betegség (FADS) illetve az alkohollal öszefüggő viselkedészavar 
(ARND). Számos agyi anatómiai régióban számolták ki az agyi metabolitok 
abszolút értékeit illetve arányait. (NAA/CR, Cho/R, N-acetyl aspartat/choline). 
FADS-ben alacsonyabb NAA/Cho értéket találtak a parietális és frontális kéregben, 
a frontális fehérállományban, a corpus callosumban, a thalamusban és a kisagyi 
nucleus dentatusban. Növekedés volt a gliaszövetben a Cho és Cr –ból, de 
nem a neuronmarkerban (NAA-ban). Következtetések: hosszútávú változások 
történnek az agyi metabolizmusban több areaban. Ezek a változások egyezésben 
vannak az eddigi strukturális és funkcionális tanulmányokkal. A prenatálisan 
alkoholhatásnak kitett gyermekek csoportjában strukturális koponya MR eltéréseket 
találtak, microcephaliát, csökkent basalis ganglion térfogatot, vermis és corpus 
callosum eltéréseket. Részleteiben megvizsgálva a prenatális alkohol expositio 
hatását az agyi hypoplasia regionalis mintáira, magasabb feloldó képességű és 
nagyobb mintaméretet felhasználó technika segítségével, azt találták: tizennégy 
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páciensben (nyolc leány és hat fi ú, átlagéletkor 11,4 év), akik FAS-ben szenvedtek, 
illetve tizenkét páciensben (átlag életkor 14,8 év, 4 leány és nyolc fi ú), akik PEA 
(prenatal alkohol expositio-ban) szenvedtek, de nem volt faciális dysmorphiájuk, 
hogy a 41 kontrollal szemben microcephalia és a basalis ganglionok reductioja 
igazolódott a FAS csoportban. Új megfi gyelés, hogy elősorban a fehér állomány 
érintett az agyban, és a parietális lebeny inkább érintett, mint a temporális és az 
occipitális. A subcorticális structurák között a hippocampus relatíve megőrződött a 
FAS páciensekben, a nucleus caudatus-sal szemben. A PEA és a kontroll csoport 
között nem volt szignifi káns különbség, de egyes esetekben úgy, mint a FAS-
ben, PEA-ban is csökkent a basal ganglionok és a parietlális lebenyek térfogata. 
Mások úgy találták, hogy jellegzetes strukturális változások fi gyelhető meg a 
legújabb képalkotó technikákkal: megváltozott a szürkeállományi asszimmetria, 
a frontális lebeny disproporcionált, a temporális lebeny keskenyebb. A FAS a 
mentális retardációk egyik leggyakoribb oka. A magzati alkohol szindrómában 
szenvedő egyének az agyi strukturális változások okozta cognitív károsodásokkal 
és viselkedési zavarokkal küdenek. Neurofi ziológiai vizsgálatokkal igazolták, hogy 
defi cit mutatkozik a tanulási memóriában. Gyengék a kommunikációs készségek 
és a szociális készségek.

A koffein hatása. A kávén kívül koffeint tartalmaz a tea, a cola és bizonyos, 
gyógyszertári forgalomban lévő fejfájás csillapítók, pl. Quarelin. Egy átlagos kávé 
koffein tartalma 100 mg, míg egy csésze teában 40 mg, egy pohár colában pedig 
20 mg koffein van. A koffein teratogén hatása állatkísérletekben - a szokványos 
adag mellett - nem igazolódott, viszont hatást gyakorol a születési súlyra (1,2-
4,6-szor magasabb a kockázata a kis születési súlynak), nő a szív teljesítménye, 
a mellékvese működést fokozó hatás miatt is nő a vérnyomás, fokozódik a 
légzőközpont ingerlékenysége is. A magzatok koffein iránti érzékenysége a 32-36. 
terhességi hét között a legnagyobb, ekkor az anyai kávé fogyasztására fokozódik 
a rövid idejű és átlagos szívfrekvencia variabilitás, nő a magzati légzőmozgások és 
izommozgások száma, emelkedik a magzati glucose szint. Lényegében fokozott 
szimpatikus hatásról van szó. Koffein túlzott fogyasztása esetén a perifériás 
érösszehúzódás fokozódásának következtében keringési zavar alakulhat ki.
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A drogexpositionak kitett magzatok későbbi, kisgyermekkori fejlődése során fontos 
feladat a fejlődés ütemének megítélése, s az intelligencia szint megállapítása 
mellett a részképességek vizsgálata is. Erre többek között nagyon alkalmas az 
ábrán látható Sindelar teszt is.

1. ábra  Sindelar teszt
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A drogfüggőségben érintett család gyermekének veszélyeztetettsége

Drogfogyasztók emberek között a kaotikus és veszélyes életmód, szegénység, 
pszichopatológiai tünetek, gyermekkori szexuális abúzus, rossz kötődések 
alakulhatnak ki. A drog dependencia miatt kezelés alatt álló terhes nőknél 
gyakoribbak az affectív-, és személyiségzavarok, a depresszív tünetek. Egy új-
zélandi tanulmányban összehasonlították a csecsemők szüleinek jellemzőit: 
a Methadon fenntartó kezelésben részesülőkét a nem függő anyák szüleivel. 
A kezelésben részesülőknél gyakoribb volt a depresszió, többen szorultak 
állami segélyre, aluliskolázottabbak voltak, többen számoltak be kriminális 
cselekményekről, elsősorban az apák. Ezen kívül az opiátfüggők szexuális 
abúzusról és állandó kalandkeresésről számoltak be. A szociális normákat 
gyakran megszegték. Rizikófaktornak számít az anyák eltérő pszichoszociális 
viselkedése, és az otthoni környezet rendezetlensége. A generációkat vizsgálva 
kiderült, hogy a droghasználók kevesebb gondot fordítanak a gyermekeikre, a 
gyermekek a szülők szemében agresszívabbak és több magatartási problémájuk 
van. A droghasználó szülők magatartása és gyermekeik viselkedészavara közötti 
összefüggés fontos hosszútávú következménnyel járhat. A viselkedés-vezérelt 
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gyermekkori és kora serdülőkori probléma úgy tűnik, fontos előzménye a későbbi 
fi atalkori droghasználatnak, kötődési zavaroknak és tizenéves-terhességeknek. 
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Dr. Lázár Levente – Lázár Cseke Éva

Kábítószer-használó várandós nő szülészeti ellátása 
során alkalmazott kommunikációs technikák

A kábítószerek használata és az attól való függés a huszonegyedik 
század társadalmának mindennapi és egyre sürgetőbb problémája. Nemcsak 
a drogfüggő anyákkal való bánásmódot kell megtanulniuk a szakembereknek, 
hanem az egész társadalom gondolkodásmódját meg kell változtatni a kérdésről. 
A probléma ugyanis a perifériáról az előtérbe került: ma már nem csak néhány 
marginális helyzetben élő embert érint, hanem gyakorlatilag mindenki kapcsolatba 
kerülhet vele. Gondoljunk arra, hogy a fi atalok kedvenc zenei irányzatának, az 
elektronikus zene élvezetének, sok helyen szerves részévé vált a droghasználat. 
Saját gyermekünkkel szemben nem működik a hárítás és kirekesztés.

A függő beteg, valamint annak kezelése, vezetése a szociális és 
egészségügyi ellátás során azonban számos esetben a kellő ismeretek 
hiányában nem megfelelő. A graduális orvosképzésben a hazai egyetemek az 
egyes kábítószerek használatának következményeit az igazságügyi orvostan 
keretein belül oktatják. A kábítószer használatának szociális, pszichoszociális 
következményeiről kevés szó esik az orvosképzésben. A kábítószert fogyasztó, 
kábítószer-függő beteg többnyire más, az egészségével kapcsolatos, attól 
független vagy annak következtében kialakuló, problémák miatt kerül az orvosi 
ellátás látókörébe. A kábítószer használata ezért mintegy „melléklelet” szerepel 
a beteg kórtörténetében, ugyanakkor meghatározza a beteggel való törődést. Ez 
még pregnánsabban igaz a kábítószert fogyasztó várandós és szülész-nőgyógyász 
találkozására.

A kábítószer-függő terhesek ellátását az egyes szerek által okozott 
anyai és magzati károsodások ismerete, az általános társadalmi hozzáállás, a 
kábítószer-függő beteggel történő nehezített kommunikáció, csökkent compliance 
(együttműködés) határozza meg. Jelen fejezetben a kommunikáció nehézségeire 
világítunk rá, annak reményében, hogy a kérdések felvetése valamint alapvető 
irányvonalak bemutatásával segítséget nyújthatunk a kábítószer-függő terhesek 
ellátásában.

A függőség

A függő beteggel történő kommunikáció alapfeltétele, hogy tisztába legyünk a 
függőség fogalmával és a függőség okozta, a személyiség különböző rétegeit 
érintő torzulásokkal.

Az addikciónak betudhatóan a személy ismételt késztetést él át egy adott 
viselkedési sztereotípia végrehajtására, melyet feszültségnövekedés kísér, majd 
gyors feszültségcsökkenés követ a késztetés visszatéréséig, a ciklus újraindulásáig. 
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Jellemző a kompulzivitás (kényszeresség), a kontrollvesztés valamint a viselkedés 
ön- és környezetet károsító volta.

Ugyanakkor a függőség, mint pszichoszociális állapot életünk része, hiszen 
a megszületést követően az anyától való függés az életben maradás feltétele. 
Ebből adódóan a függésnek számos formáját különítjük el, amelyek egyrészt a 
mindennapi-családi és társadalmi-életünket könnyítik, másfelől azonban komoly 
veszélybe sodorhatnak bennünket.

Az alkalmi függőség: magatartásunk (előzetes tapasztalatainktól 
függ) a nyert ismeretektől függ. Pl. a hosszú sorban állás, a várakozás járhat 
kiszolgáltatottság érzéssel, tehát fokozott függőséggel. Türelmetlenség, harag, 
indulat - függőség okozta kirobbanás: lázadás a keletkező frusztráció - várakozás 
okozta időveszteség ellen. 

A függőség lehet tudatos vagy tudattalan. A tudatos függőség rendszerint 
manifeszt, a helyzetből jól érthető. A tudattalan függőség azonban igen komplex 
jelenség. Legjobb példáit a különféle tudattalan kötődések, pl. a férfi aknak az 
anyjukhoz való túlzott kötődése (szolgáltatják). Ez utóbbiban következményes 
analóg manifeszt függőség (anyjához hasonló párt választ az anya-gyermek 
jellegű függőségnek megfelelően) vagy akár szenvedélybetegség alakulhat ki. 

A függőség lehet teljes és részleges aszerint, hogy mennyire tölti be a 
személy lelkivilágát, mennyire rabja a függőségnek (pl. italnak, kábítószernek). 
Részleges pl., ha a munkahelyi függőség az alkalmazottnak csak munkahelyén 
okoz kisebb feszültséget, de hazamenve ezt félreteszi.

A kábítószer, alkohol stb. függőséget a tudattalan függőség típusába 
sorolhatjuk. Ezt a függőséget alapvetően két tényező határozza meg, a lelki, 
melynek fő alkotója a sóvárgás (craving = az anyag, a szer hatása által kiváltott 
kielégülés iránti, végtelennek tűnő vágy- általában a függő ember beszűkült 
életének centrumát képezi) adott dolog iránt, illetve a testi, ami akkor jelentkezik, ha 
a drog elvonására jellegzetes elvonási tünetek alakulnak ki. A különböző anyagok 
különböző mértékben okoznak testi és lelki függőséget.

A sóvárgás fennmaradásában szerepet játszó családi tényezők lehetnek: 
a szülők alkohol -, illetve droghasználata, vagyis a család azzal kapcsolatos 
attitűdje; a szülők érzelmi életének zavara; egy szeretett személy elvesztése; 
a családon belüli fi zikai és/vagy szexuális bántalmazás; traumák a család 
élettörténetében; családszerkezeti sajátosságok (válás; egyszülős család; több 
generáció együttélése; megsokszorozódott család (nevelőszülők), és nem utolsó 
sorban a szülők nevelési stílusa. A felsorolás a teljesség igénye nélküli, hiszen 
folyamatosan szaporodnak a családok életében olyan jelenségek, amelyekről 
esetleg csak később derül ki, hogy a droghasználathoz is elvezethet. Ilyen például 
a kontrollálatlan idejű, mértékű televíziózás, számítógép-használat.

A függéssel párhuzamosan érdemes szót ejteni az abúzus fogalmáról 
is, ami visszaélést jelent, vagyis ha adott dolgot a jelen társadalmi illetve 
gyógyászati normáktól eltérően használunk. Alkohol kapcsán jól értelmezhető: az 
alkoholfogyasztás önmagában még nem abúzus, de a túlzott, rendszeres, nagy 
mennyiségű, például szorongásoldás céljából fogyasztott alkohol már igen.
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A szenvedélybetegség kialakulása többnyire együtt jár a belső értékrend 
megváltozásával. A korábban fontos tevékenységek elvesztik a fontosságukat, 
nem tudnak örömet szerezni. Ezzel szemben a szenvedély tárgya felértékelődik, 
minden másnál fontosabbá válik és kiszorítja a használó életéből az egyéb 
örömforrásokat. Így veszíti el értékét a család, a barátok, a szerelem, a hobbik és 
nem utolsó sorban a munka és a tanulás. Az előbbiek folyománya hosszú távon a 
kóros elszigetelődés.

Nils Bejerot svéd pszichiáter és kriminológus véleménye szerint a személyiségi, 
valamint pszichés tényezőkön túlmenően öt olyan tényezővel kell számolnunk, 
amely növeli a kábítószer-függés esélyét, valamint egy populációban történő 
elterjedését:

a függőséget okozó szer legyen elérhető;- 
anyagi forrás a szer megvásárlásához;- 
“idő” a szer használatára;- 
szerfüggő a személyes környezetében;- 
bizonyos mértékű társadalmi tolerancia a szer használatával kapcsolatban.- 

További problémákhoz vezet, hogy az addiktológiai gyakorlatban ritkán 
találkozunk egy bizonyos szerfüggőséggel, sokkal gyakoribb a halmozott addikció: 
a betegek többféle drogdependenciával küzdenek egy időben, vagy a különféle 
szerfüggőségek váltják egymást. Úgyszintén gyakori, hogy viselkedéses addikció 
társul a kémiai addikcióhoz, ráadásul a legtöbb esetben számolhatunk egyéb 
pszichiátriai zavar fennállásával is. Gerevich összefoglalásában a drogfogyasztáshoz 
leggyakrabban társuló kórképek az affektív betegségek, a szorongás kórképek, a 
táplálkozási zavarok, a pszichózisok, és a poszttraumás stresszbetegség. Számos 
személyiségzavar is összefüggésbe hozható a szer-abúzussal: antiszociális, 
borderline, nárcisztikus, passzív-agresszív személyiségzavar, továbbá paranoid 
és skizotip személyiségzavar. A marihuánát használókról elmondhatjuk, hogy 
négyszer hajlamosabbak az affektív betegség, ötször a skizofrénia, nyolcszor az 
antiszociális személyiségzavar diagnózisát kapni.

A szakirodalom egységesnek tűnik abból a szempontból, hogy nem 
beszélhetünk alkoholfüggő, illetve drogfüggő személyiségtípusról, azonban 
számos, e patológiákban szenvedők jellemzésére és tipologizálására irányuló 
törekvéssel találkozhatunk.
Cloninger 1. típusú, környezeti meghatározottságú (milieu-limited) és 2. típusú, a 
férfi  nemtől függő (male-limited) alkoholbetegséget írt le.

A marihuána-használat személyiségtényezőit vizsgálva Brook és munkatársai 
e drog fogyasztását implikáló tényezőket négy csoportba sorolták, melyeket a 
következő módon neveztek el: konvencionalitás mértéke, emocionális kontroll, 
intrapszichikus működés és interperszonális kapcsolatok. E dimenziók közül 
a konvencionalitás tűnt a legmeghatározóbbnak, vagyis a hagyományostól 
eltérő attitűdökkel rendelkező és nonkonform viselkedésű személyek nagyobb 
valószínűséggel használtak marihuánát. Ezen személyekre jellemző a szenzoros 
élménykeresés, a lázadás, a deviancia elfogadása, a liberalizmus, a vezetői 
képességek és az extraverzió, valamint a szorgalom és a megfontoltság hiánya.
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Jellemző tehát: a felettes-én funkciók gyengesége, az önszabályozási 
zavar. Az impulzív és nonkonform magatartás éretlenebb, szocializálatlanabb 
személyiségre utal.

Ugyanakkor hiedelmeink is hozzájárulnak egy adott helyzet adaptív vagy 
maladaptív megoldásához. Speciális körülmények között az addiktív hiedelmek (pl. 
„Csak akkor érzem magam társaságban felszabadultnak, ha iszom”) aktiválódása 
növelheti a drog vagy alkoholfogyasztás valószínűségét. Ezen addiktív hiedelmek 
alapsémákból (pl. „Félénk vagyok”), vagy azok kombinációiból állnak és bizonyos 
szituációkban (pl. szórakozóhely) aktiválódnak. Az alapsémák és a negatív 
érzelmi állapot hatására az addiktív hiedelmek aktiválódnak, automatikus, negatív 
gondolatokat indítanak be.

Nem utolsó sorban a család igen lényeges szerepet tölthet be az addikciók 
kialakulásában, fennmaradásában és gyógyulásában. Az addikciók kialakulását 
befolyásoló rizikótényezők a családszerkezet sajátosságaiból illetve a család, 
mint rendszer működéséből is adódhatnak. A családszerkezet jellegzetességeiből 
származó kockázati tényező lehet az egyszülős családi helyzet, elsősorban az a 
forma, amikor a szülők válása vagy az apa távolléte, halála következtében az anya 
egyedül neveli gyermekeit. De gondot okozhat az elvált szülők új partnereinek 
megjelenése, vagy több generáció együttélése is. A családi traumák (pl. egy 
családtag halála, súlyos betegsége, válás, vagy a szülő tartós hiánya) és a 
családon belül elkövetett fi zikai és szexuális bántalmazás (mindezek előfordulása 
gyakran tapasztalható), valamint az ezek következtében fellépő szorongás, 
szégyen, harag maradandó érzelmi károsodásokat okozhat, melyeket további 
kockázati tényezőnek tekinthetünk.

Azon családok gyermekei a legkevésbé veszélyeztetettek, ahol a testi és a 
lelki kontaktus és kommunikáció már korán, már az első pillanattól – sőt: már az 
anyaméhtől – megvan, és nem törik meg a későbbiekben sem, még az iskola sem 
tudja megtörni az ál-teljesítményhajsza követelményeivel.

Találkozás a kábítószer-használó várandóssal

A droghasználó nők számára pont az anyaság vállalása lehet az egyik legnagyobb 
esély a megtisztulásra, a józan és felelős élet megkezdésére, és ebben minden 
ésszerű eszközzel támogatni kellene őket.  De amint az alapfogalmaknál is 
említettük, a kábítószert fogyasztó várandóssal történő kommunikáció egyik 
buktatója a megfelelő ismeretek hiánya. Legalább ilyen súlyú probléma a kábítószer-
függő várandósok bevonása a betegellátásba illetve terhesgondozás körébe. A 
kábítószer-fogyasztó nők közül csak néhányan jelentkeznek koraterhességben 
saját elhatározásukból terhesgondozáson. Az opiátokkal élő és teherbe eső nők 
azok, akik a legnehezebben ismerik fel terhességüket a korai jeleket ugyanis - mint 
a fáradtság, hányinger, fejfájás, görcsök - az elvonás számlájára írhatják, ami még 
ahhoz is vezethet, hogy nemhogy csökkentenék, hanem növelik drogadagjukat. 
Gyakoriságát tekintve a leggyakrabban a szülész-nőgyógyász a szülőszobán 
szembesül a várandós drogfogyasztásával. Ennél szerencsésebb, ha a várandós 
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a terhessége alatt genetikai tanácsadáson jelentkezik. A várandósok egy részét 
más társszakmák, a szociális szférában dolgozó szakemberek irányítják a szülész 
nőgyógyászhoz.

A késői jelentkezés illetve a nem felismert terhesség hátterében állhat még az 
is, hogy bizonyos kábítószerek hatásmechanizmusának következtében, valamint 
a rendszertelen táplálkozás eredményeképpen a betegek ciklusa rendszertelenné 
válik, ugyanakkor az életmód rendezetlensége miatt sem tartja számon a beteg az 
utolsó menstruáció időpontját.  A teherbeesés körülményei sok esetben számára 
sem tisztázottak. A nemi erőszak következményeként létrejött terhesség szintén 
gyakori. Tekintettel arra, hogy az erőszakot tevő gyakran a kábítószer fogyasztó 
környezetéből kerül ki, ez is hozzájárulhat a terhesség tagadásához, titkolásához. 
Azok a kábítószert fogyasztó várandósok, akik terhes gondozáson jelentkeznek a 
megbélyegzéstől való félelmükben, gyakran nem mondják el a gondozó orvosnak, 
hogy kábítószert fogyasztanak. Ezért meglehetősen fontosak azok az információk, 
amelyeket az orvos a várandós alapos vizsgálata során észlel. Ez legfőképp a 
fogyasztott kábítószer mennyiségére és gyakoriságát tekintve érvényes. A 
kábítószer-fogyasztó várandósok ellátását jelentős mértékben megkönnyítheti, 
ha az orvosi anamnézist kórházi szociális munkás, vagy más, az esetben 
érintett szakember pszichoszociális információi is kiegészíti, segíti. Amennyiben 
a kábítószerfüggő korábban vagy esetleg a terhesség során orvosi ellátásban 
részesült a már meglévő dokumentáció nagymértékben segít a valós helyet pontos 
felmérésében. Amennyiben az első találkozás a szülőszobán történik, gyakran 
előfordul, hogy a várandós állapota nem teszi lehetővé a kórtörténet kikérdezését, 
a dokumentáció hiányzik, vagy hiányos. Ebben az esetben a várandóst kísérők, 
illetve a mentő személyzetének beszámolója, a fi zikális vizsgálat során észleletek 
nyújtanak információt. 

A kommunikáció alapfogalmai

A kommunikáció alapfogalmait tekintve három alapfogalmat kell meghatározzunk. 
A kommunikáció egy „adó”-adott esetben az orvos, és a „vevő”-kábítószer függő 
várandós közti „információ” átadását jelenti. Az információ átadását az információs 
csatornák (verbális, vizuális, metakommunikatív stb.) teszik lehetővé. Ahhoz, 
hogy az információt átadhassuk kódolnunk kell, a kommunikációs csatornának 
megfelelően. Ideális esetben az átadott információ a beteg számára ugyanazt 
jelenti, mint amit az orvos számára jelent. Az információ átadása azonban minden 
estben torzul, kisebb nagyobb mértékben, ennek közvetlen oka a kommunikációs 
csatorna „zaja”. Az információ torzulásának oka az orvos-beteg kommunikációban 
szerteágazóak (1 ábra). Az átadott információ az információt vevő személy 
szelektív fi gyelemének, percepciójának és retenciójának következtében számos 
lehetőséget és veszélyt rejt magában. Field megfogalmazásában a szülés, 
betegség, baleset, természeti, vagy egyéb katasztrófák (pl. pánikhelyzet) 
megváltozott lelkiállapothoz és, ezáltal az információ, a szokásos mértékénél 
nagyobb torzulásához vezetnek. A kábítószert fogyasztó várandós esetében 
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ez többszörösen „hátrányos helyzetet” eredményez. Annak érdekében, hogy a 
beteggel történő kommunikáció során az átadott információ percepciója megfelelő 
legyen feltétlenül szükséges a beteg visszajelzése, és annak értelmezése. A beteg 
oktatása helyett a beteggel történő párbeszéd ad lehetőséget az orvos számára 
az elvárható legjobb kommunikációra. 

Az orvos beteg kommunikációt befolyásoló interperszonális és külső hatások. 

A kábítószert fogyasztó várandós félelmei, motivációi

A kábítószert fogyasztó várandós az esetek többségében a függőségből adódóan 
nem, vagy fokozottan éli meg azokat a félelmeket, amelyeket a kábítószertől nem 
függő várandósok is megélnek. Abban az esetben, ha a függőség nagymértékű, 
a betegben nem tudatosodik a terhességgel járó veszélyállapotok, és csak 
sürgősség esetén szembesül terhességével, illetve a várható következményekkel. 
A kábítószer-függők nagy többsége azonban a terhesség felismerését követően 
a kábítószer fogyasztás, függés és a várandósság összefüggésének speciális 
kérdéseivel és problémájával szembesül. Ezek közül a legmeghatározóbb 
a kábítószer káros hatása a magzatra illetve a megszületendő gyermekre. A 
kábítószer „árt a babának”. Emellett a társadalmi „kirekesztettség”, az egészségügyi 
ellátás hozzáférhetősége és igénybevétele, a társadalmi rendszerbe való 
visszatérés, a társadalmi normákkal való szembesülés egyaránt konfl iktusforrást 
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jelenthet. Gyakran meghatározó visszatartó erő az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások igénybevételétől a megszületendő gyermek elvesztése (például a 
gyermek kiemelése a családból) feletti aggodalom. Ezek a konfl iktusok a várandós 
„elrejtőzéséhez”, patológiás szorongásához vezetnek, amelyek megnehezítik a 
megfelelő egészségügyi és szociális segítség nyújtását, vagy annak elfogadását, 
valamint a kábítószerről való leszokást. 

Kommunikációs stratégiák

A terhességet gondozó orvos feladata, a társszakmák képviselőivel, hogy a beteggel 
való foglalkozás során oldja a várandós szorongását, és reális lehetőségeket tárjon 
fel számára. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy megismerjük a kábítószer-
használó emberek életvitelét, e szubkultúra jellegzetességeit. El kell sajátítani 
az általuk használt nyelvezetet, amelynek fontos része a szerhasználattal és az 
életmóddal kapcsolatos kifejezések megértése. Mindehhez már kitűnő szakkönyvek 
is léteznek, de a személyes ismeretet, a kapcsolatokon keresztüli tanulást nem 
lehet megspórolni. A segítő kapcsolatban a „segítő és a segített kultúrájának 
szintézise valósul meg” - fogalmazza meg Gerevich József pszichiáter.

A segítőnek rá kell hangolódnia a drogosok speciális életmódjára, a napszakok 
felcserélődésére, az időfogalom igen laza értelmezésére.

Ugyanakkor mindez fölösleges ismeret, pusztán az egzotikum iránti érdeklődés, 
ha nem párosul lelki működésük, a függőség mozgatórugóinak megismerésével és 
elfogadásával. Valóban képesek vagyunk-e a feltétlen elfogadásra? Gesztusként 
gyakoroljuk, vagy törekszünk arra, hogy életformává érlelődjék?

A meghallgatással kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy a verbalitáson 
kívül a viselkedésre is fi gyelnünk kell, illetve a kettő közötti ellentmondásokra, 
összefüggésekre. A kábítószerfüggő ember segítséget vár, ugyanakkor 
szkeptikusnak és bizalmatlannak mutatja magát. Védekező magatartást vesz fel, 
ami gátolja abban, hogy kimutassa valódi érzéseit. Nagyon erős bűntudata van, 
főleg, amikor elmúlik a kábítószer hatása.

Ahhoz, hogy ezt a munkát leghatékonyabban végezhessük megfelelő 
kommunikációs stratégiára van szükség, amely amellett, hogy egyénre szabott nem 
nélkülözheti a kommunikációban rejlő motivációs és manipulatív lehetőségeket 
sem.

Stratégiánkat négy alapvető szempontnak kell meghatároznia:
1. információ adása, amely segít a leszokásban („ne ártson”);
2. a társadalmi kirekesztettség érzésének csökkentése;
3. az egészségügyi ellátáshoz való jog tudatosítása:

 – a születendő gyermek elveszítésének kockáztatása nélkül,
 – szánalom nélkül,
 – a teljes leszokás feltétele nélkül;

4. elfogadó magatartás tanúsítása- a leszokás feltétele nélkül, amely esetenként 
a beteggel történő kapcsolattartás valamint a megfelelő ellátás rovására 
mehet.



67

A drogfogyasztó várandósokra illetve szülő nőkre fokozottan érvényesek 
Bejenke és Bloch-Szentágothai azon megfi gyelései, melyek szerint a pácienseket 
az orvosi stressz helyzetekben a tehetetlenség, a függőség, a kiszolgáltatottság 
érzése, a kontrollvesztés valamint a körülmények általi legyőzöttség élménye 
jellemzi. A felsoroltak következménye a módosult tudatállapot, ami sajátos 
kommunikációt igényel. Első lépésben rendkívül fontos a raport kialakítása ahhoz, 
hogy egyáltalán ,,meghallják”, amit mondunk. A raport kialakításának elmulasztása 
fölöslegessé, sőt lehetetlenné teheti minden további munkánkat. Ennek első lépése 
a pácienssel való tényleges kapcsolat kialakítása, ahhoz, hogy ránk fi gyeljen. 
Tekintettel arra, hogy a páciensek fi gyelme a fent említett lelki és tudatállapotban 
a félelemre és a fájdalomra fókuszálódik, ezért a szokásos bemutatkozásos 
módszereket túlmenően összetettebb technikákat kell alkalmazni.

A legfontosabb célok, melyeket már a páciens tájékoztatása során is 
követnünk kell:

 - az ismeretlentől való félelem csökkentése,
 - az aktuális szorongás csökkentése (pl. egy kellemes emlék felidézésével),
 - kontroll élmény nyújtása,
 - aktív bevonás: annak a kiemelése, hogy mi mindent tehet a páciens 
   önnön gyógyulása érdekében.

Tekintettel a fent említett módosult tudatállapotra, amelyben nagy 
valószínűséggel minden stressz helyzetben levő páciens küzd, de a kábítószer-
függő várandós legfőképp, fokozottan fi gyelnünk kell a mondanivalónk szuggesztív 
erejére. 
Weinzenhoffer meghatározása szerint a szuggesztió önkéntelen választ vált ki, amely 
válasz a kommunikáció gondolati tartalmát jeleníti meg. A kommunikáció körébe 
sorolja a közvetlen verbális megnyilvánulások mellett azokat az eseményeket, 
élményeket is melyeknek jellegükből adódóan szuggesztív hatással bírnak az 
egyénre. A szuggesztiós hatás lényege, hogy az egyén nem engedelmességből, 
mintegy parancsra reagál, hanem önkéntelenül, válaszreakcióként az információ 
befogadására.

A fentiek értelmében kommunikációnk legyen tárgyszerű, konkrét. 
Ugyanakkor használjuk ki a kommunikációban rejlő a beteg motiválására 
alkalmas lehetőségeket. A kábítószer-függő terhes nők döntő többsége szeretne 
az életvitelén változtatni. Erre a motivációra építve, ugyanakkor szem előtt tartva 
az átadott információ tárgyilagosságára és igazságtartalmára vonatkozó alapelvet 
valóban segítségére lehetünk a várandós nő szorongásának csökkentésében. 
A motivációra építő stratégiák többnyire egyszerűek, könnyen használhatóak. 
Rövid áttekintésükkel a lehetőségek továbbgondolására szeretnénk sarkallni az 
olvasót.

Igen beállítódás (,,Yes-set”). Az együttműködést előidézendő, a páciensnek 
olyan kérdéseket tegyünk fel, melyekre szívesen és lehetőleg pozitív tartalommal 
válaszol. Ez fokozottan érvényes krízishelyzetekre, amikor gyorsan kell legyőzni 
a páciens ellenállását.
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Átfogalmazás (Reframing). Ez alatt azt értjük, hogy az adott helyzetnek más 
értelmezési keretet adunk. Ez egyszerűbb esetekben pusztán jól megválaszolt 
elnevezésekkel is megoldható.

Képzeleti kiegészítés, célirányos fantázia. A kommunikáció és ezen 
belül a pozitív szuggesztióink hatékonyságát nagymértékben növelheti a vizuális 
képek alkalmazása, melyek nem utolsó sorban fi gyelem elterelő hatásúak 
is. Megjeleníthető tehát képi formában a kívánt eredmény, vagy a cél- ennek 
megfogalmazása származhat tőlünk, de felkérhetjük a pácienst is a vizuális 
immaginációra.

Metaforák, szimbólumok. A fent említett képi világ behívása tovább fokozható, 
vagy ettől függetlenül alkalmazhatóak a szuggesztió hatás előkészítésére a 
szimbólumok vagy a metaforák (pl. önmagunkról, vagy más hasonló helyzetet 
pozitívan megélt páciensek történetei, vagy természeti képek, vagy jól működő 
testi folyamatok leírása a kívánt hatás párhuzamaként. Ezek általában annyira 
,,magukért beszélnek”, hogy spontán ,,igenlő” beállítódást váltanak ki.

Döntésbe hozatal. A beavatkozás szempontjából lényegtelen alternatívák, 
de a páciens kiszolgáltatottság és szubjektív diszkomfort érzését lényegesen 
csökkentik azok a kérdések melyek az ő döntését implikálják.

Követés-vezetés (Pacing-leading). Lényege, hogy mielőtt az általunk kívánt 
hatásokra vonatkozó szuggesztiók irányába vezetnénk a pácienst, soroljunk 
fel párat az adott pillanatban jellemzőkből (például: hogy most talán még a 
zaklatottságtól gyorsabban ver a szíve és kapkodja a levegőt…), majd kis idő 
elteltével jelezzük vissza a változást (például: …hogy légzése felvette a normális 
ritmust, és ettől a szívverése is egyenletessé vált).

A fenti módszerek alkalmazása, aktív partnerként kezelve a pácienst, 
visszaállítják a kompetencia és a kontroll érzését.

Nem elhanyagolható a páciensek családjával, hozzátartozóival folytatott 
kommunikáció során sem a fokozott odafi gyelés, hiszen nagy valószínűséggel 
ők is egy specifi kus lelki és tudatállapotban vannak (lehetnek ők maguk is 
drogfogyasztók, de minden bizonnyal fokozottan stresszesnek élik meg a helyzetet, 
amelybe hozzátartozójuk került).

A terhesség alatti drogfogyasztás komplex probléma, azaz nemcsak biológiai, 
szociális, hanem pszichológiai probléma is, ezért a beteg adekvát ellátása nem 
nélkülözheti a különböző szakterületek képviselőinek munkáját. A drogfogyasztó 
terhes esetében a legfontosabb cél: a káros anyagról történő lehetséges leszokás 
mellett, azzal párhuzamosan a szülész-nőgyógyász, genetikus, neonatológus, 
pszichiáter, addiktológus, szociális munkás összehangolt munkája révén érhető el 
a kívánt változás. Rendkívül fontos szempont azonban, hogy a beteggel történő 
kommunikációnak összehangoltnak kell lennie, hiszen a tények tárgyszerű közlése, 
a beteggel történő kommunikáció korábban részletezett szempontjai, lehetőségei 
nélkül egy rendezetlen információhalmazzá válik. A helyesen megválasztott és 
gondos odafi gyelésre építő kommunikációs stratégia, a szakmák közötti ésszerű 
átfedések ismerete jelentős mértékben hozzájárulhat a sikeres gondozáshoz.
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Sógorka Ildikó

A kábítószer-használó várandós nők 
szociális problémáinak kezelése 
a kórházi szociális munka során

A droghasználó várandós nők ellátása mind az egészségügyi, mind pedig a 
szociális ágazat számára különös kihívást jelent. A probléma kezeléséhez a két 
ágazat közötti együttműködés elengedhetetlenül szükséges annak érdekében, 
hogy mind a szerhasználó, mind pedig a születendő gyermek számára a megfelelő 
ellátás tudjuk biztosítani.

A szociális ágazat és az egészségügyi ágazat közötti kapcsolatteremtés 
sokáig szervezetlen volt. Pikó Bettina szerint a szociális problémák 
halmozódása az egészségügyben is érezteti hatását. Sajnálatos jelenség, hogy 
a szociális feszültségek akár patogén, betegségkeltő hatásuk miatt, akár a 
betegségek következményeként – gyakran úgy csapódnak le az egészségügyi 
intézményrendszer különböző szintjein, hogy az ellátásban részt vevő szakemberek 
megoldási készség vagy lehetőség hiányában tehetetlenül állnak e problémákkal 
szemben. Az orvosok és a paramedikális személyzet tagjai sokszor szembesülnek 
olyan helyzetekkel, ahol a betegek szociális problémái erős hatást gyakorolnak a 
betegségfolyamatokra.

Bár a várandósságot nem tekinthetjük betegségnek, mégis egy megváltozott, 
egészségügyi ellátást igénylő állapot, amelyben a szociális problémák igen 
hangsúlyossá válnak. 

A gyermekvédelmi célú kórházi szociális munka alapjai

A kórházi szociális munka alkalmazása biztosítja a két ágazat hatékony 
együttműködését.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkező 1997. évi 
XXXI. törvény értelmében - jogszabály módosítással - 2005. július 1-i határidővel 
kötelezték a gyermekjóléti központokat kórházi szociális munka biztosítására. 
Így azokban a kórházakban, ahol kórházi szociális munkás nem áll az intézmény 
alkalmazásában, a kórházzal kötött együttműködési szerződés keretében a 
gyermekjóléti központ arra kijelölt szakembere látja el a tevékenységet. Bár ez 
a lehetőség mindenképpen hiánypótló és rendkívül fontos, mégis azt gondolom, 
kevésbé hatékony, mint abban az esetben, ha az egészségügyi intézmény 
főállásban alkalmaz szociális munkást, hiszen mind a beteggel, mind pedig az 
egészségügyi ellátó személyzettel, sokkal eredményesebb együttműködést lehet 
kialakítani.

A kórházi szociális munkás mindennapos jelenléte lehetőséget teremt arra, 
hogy ne csupán a szélsőségesen rossz szociális helyzetbe kerülő betegek 
szociális problémáival foglalkozzunk (amely jelentősen korlátozza már a 
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segítségnyújtás lehetőségeit), hanem a kevésbé súlyos esetek időben megkezdett 
kezelésével hozzájárulhassunk a szociális problémák progrediálásának 
megakadályozásához.

A gyermekvédelmi célú kórházi szociális munka bevezetésének, valamint a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (jelenleg Szociálpolitikai és Munkaügyi 
Intézet) által kiadott módszertani segédanyag közreadásának célja, hogy a 
gyakorlatban, teljes mértékben érvényre juthassanak a Gyermekvédelmi Törvény 
által megfogalmazott gyermeki jogok, különös tekintettel a 6. § (2) bekezdésében 
foglaltakra, amely szerint: „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a 
saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, 
a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való 
beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.” 

A módszertani segédanyag hangsúlyozza, hogy a törvény értelmében, a 
gyermeknek joga, hogy akár már megszületése előtt, szülei segítséget kapjanak - 
az egészségügyi szolgáltatók és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködésében 
– ahhoz, hogy minden olyan akadályt elhárítsanak, ami veszélyezteti az újszülött 
vérszerinti családjában történő nevelkedését, szükségleteihez igazodó ellátását. 
Eszerint, a kórházak nőgyógyászati-, szülészeti osztályán dolgozó egészségügyi, 
és szociális szakember, jelzéssel köteles élni a gyermekjóléti szolgálat felé, ha 
munkája folyamán olyan várandós anya kerül látókörébe, akinek esetében fennáll a 
veszélye annak, hogy szociális- , életviteli- , kapcsolati problémái miatt, születendő 
gyermekével nem térhet haza otthonába. Ezekben az esetekben a születendő 
gyermeknek joga, hogy a szakemberek gyors és hatékony együttműködése 
során a pénzbeli-, természetbeni juttatások, a családgondozás, konfl iktuskezelés 
segítségével, az átmeneti gondozás nyújtotta kríziselhelyezéssel, az édesanyjával 
együtt, stabil körülmények közé távozhasson a kórházból. Megszületése után, 
alapvető joga, hogy a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer óvó-, segítő 
fi gyelmével megelőzze az őt súlyosan veszélyeztető körülmények kialakulását, 
vagy annak időben történő, preventív, szakszerű ellátását biztosítsa.

A kórházi szociális munkás a szülészeti-nőgyógyászati intézményben az 
alábbi feladatokat látja el:

szociális hátrányhelyzet szűrése, kezelése;
krízishelyzetek felismerése, adekvát krízisintervenció végzése;
a gyermekvédelem megvalósítása, elősegítése;
az egyén (beteg) és az őt forrásokkal, szolgálatokkal és lehetőségekkel 
ellátó rendszerek közötti összeköttetés erősítése és biztosítása;
az egyén problémamegoldó-, és kezelő képességének erősítése.

A kábítószer-használat és egyéb szociális problémák kapcsolata

A szociális problémák közül a szerhasználók eseteinek többségében leginkább a 
családi támogató háttér működési problémáival, vagy éppen a családi kapcsolatok 
teljes megszűnésével találkozhatunk. A kliensek „családjává” a barátok, sok esetben, 
szintén szerhasználó ismerősök válnak, akik megnehezíthetik a kliensekkel való 
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együttműködést, és a kezelés hatékonyságát. A korábbi szociális kapcsolatok 
leépülésével párhuzamosan nő a befolyása a droghasználó közösségnek. A 
kliens egy idő után nehezen teljesítheti a munkahelyi elvárásokat, a munkahely 
elvesztésével csökkenhetnek lehetőségei ismételt munkavállalásra. A bizonytalan 
egzisztenciális háttér hatást gyakorolhat a lakhatási körülményekre, amelyek 
szélsőséges esetekben akár hajléktalansághoz, effektív hajléktalansághoz 
(bizonytalan lakhatás) vezethetnek. Ezek a problémák spirálszerűen vezetik egyre 
rosszabb szociális helyzetbe a klienst.

Figyelemre méltó, hogy az Európai Unióban végzett adatgyűjtések alapján 
(Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfi gyelőközpontja EMCDDA, 
2008-as Éves Jelentés), a kezelés alatt álló kábítószer-használók körében 
gyakran magas szintű a munkanélküliség és a hajléktalanság. Az ilyen hátrányok 
jellemzően elterjedtebbek a szerhasználók bizonyos csoportjainál, különösen a 
nők, a heroin- és crackhasználók, az etnikai kisebbséghez tartozók és a komorbid 
pszichiátriai betegségekkel rendelkezők esetében. Kvantitatív adataink azonban 
csupán a kezelés alatt állókról szólnak, amely csoport valószínűleg csak a jéghegy 
csúcsát képezi.

A kórházi szociális munka jelentőségét az adja, hogy azok a kliensek, akik 
kerülik a kapcsolatot a szociális ellátórendszerekkel (mert nem érzékelik helyzetük 
súlyosságát, vagy éppen szégyellik a körülményeiket, vagy korábban csalódtak a 
szolgáltatásokban), az életük egy bizonyos pontján megjelennek az egészségügyi 
intézményben. Szabó Lajos megfogalmazása szerint „az életproblémákkal való 
megbirkózás korábban súllyal az egyén, a család, a kisközösség feladataként 
jelent meg, de a társadalmi folyamatok bonyolulttá válásával az életproblémák 
kezelése megnehezült, és ennek nyomán megnőtt a társadalom szerepe ezen 
problémák megoldásában. Jó példák erre a születés és halál eseményei, amelyek 
csak a XX. század második felére intézményesültek és váltak rutinszerű kórházi 
történésekké.”

Az egészségügyi intézmények a jelzőrendszer tagjai, szakembereik jelzése 
alapján megkezdett szociális segítségnyújtás hatást gyakorolhat az orvos-beteg 
kapcsolatra, ezáltal a minőségi betegellátásra. Nem utolsó sorban a gazdasági 
következményei sem elhanyagolhatók, hiszen az egészségügyi intézményeket 
tehermentesíteni tudjuk a „szociális okokból” hosszabb ideig kórházi ellátás alatt 
álló betegtől, azáltal, hogy a rászorulókat a számukra megfelelő szolgáltatást 
biztosító szociális intézményekhez irányítjuk.

Szociális problémák a várandósság alatt

A kábítószer-használó várandós nők esetében általában előbb derül fény a 
szociális problémákra, mint magára a szerhasználatra.

Az egészségügyi személyzetben gyakran merül fel kérdésként, hogy miként 
észleljék a szociális problémák jelenlétét. 

Az alábbi fi gyelmeztető jelek alapos körültekintést igényelnek:
gondozatlan terhesség



73

elmaradt szűrővizsgálatok (pl.:AFP - a terhesség 16. hetében szükséges 
vizsgálat – későn felismert, vagy titkolt, nem kívánt terhesség) 
intézeten kívüli szülés
családjogi helyzet tisztázatlansága (pl.: apát nem nevez meg)
egyértelmű külső jelek (bántalmazás nyomai, droghasználat)
bizonyos betegségek (TBC; Hepatitis-A,-B,-C; scabies; fekélyek stb.)
ápolatlan megjelenés

A felsorolt tényezők nem a droghasználatra, csupán a szociális problémák 
jelenlétére utalhatnak. Egy-egy tényező felismerése önmagában nem jelenti azt, 
hogy a beteg szociális problémával rendelkezik (például intézeten kívüli szülés 
rohamos szülés miatt is történhet a várandós nő otthonában, főként többedszer 
szülőknél; vagy Hepatitis fertőzése más okokból is lehet, például veszélyeztetett 
területen dolgozó egészségügyi vagy szociális szakemberek esetében). A kórházi 
szociális munkás a kapott jelzés alapján, a beteg kórlapját áttekintve, az orvosokkal 
való egyeztetést és a klienssel való találkozást követően állítja fel a szociális 
anamnézis alapján az esetkezelési tervet.
A kábítószer-használat és a kísérő a szociális problémák jelentős mértékben 
módosíthatják a szerhasználó nők gyermekvállalási szándékait. Sokszor ebben 
a kérdésben nem is önmagában a szerhasználat kezelése jelenti a legnagyobb 
feladatot, hanem a kapcsolódó szociális problémák megoldása.

A kórházi szociális munka során rendkívül fontos, hogy mikor kerül felismerésre 
a terhesség alatti kábítószer-használat; minél korábban történik a felismerés, annál 
hatásosabb és hatékonyabb a problémakezelés. 

A terhesgondozás, az addiktológiai kezelés, valamint a kliens egyéb szociális 
problémáinak kezelése kölcsönösen kiegészítik egymást, oda-vissza hatást 
gyakorolva. Hiszen ha egy kliens mindennapi életvitelét befolyásoló szociális 
problémáit nem tudja kezelni, akkor kevésbé lesz együttműködő az addiktológiai 
kezelésben, és még kevésbé a terhesgondozásban. A különböző részterületek 
szakemberei motiválhatják a klienst az együttműködésre, hiszen az elérendő 
cél minden szakterület számára – és a kliens számára is – közös: a születendő 
gyermek védelme, lehetőség szerint vérszerinti családjában történő nevelkedése.

Esetkezelés a kórházi szociális munka során

A kórházi szociális munka során leginkább krízisintervenciót alkalmazunk, melynek 
szerves részét képezi a klienssel folytatott első interjú, amelyből megismerhetjük 
a szerhasználattal kapcsolatos (elő)történetét, az addiktológiai kezeléshez való 
viszonyát, valamint a gyermekvállalással kapcsolatos szociális problémáit.

A munkánk során kevés lehetőségünk van arra, hogy egy-egy esetet 
hosszabb ideig kezeljünk, munkánkat a tér- és időbeli határok jelentős mértékben 
meghatározzák. A kórházi szociális munkás addig foglalkozhat a klienssel, amíg 
a kórház betege, és amíg a kórház területén tartózkodik. Sok esetben az első 
találkozás a legmeghatározóbb, ezért precíznek, minden kérdésre kiterjedőnek 
kell lennie, mégis törekednünk kell arra, hogy ne terheljük túlzottan a várandós 
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nőt. Más szociális szolgáltatásoktól eltérően, erre a találkozásra nem feltétlenül a 
kliens kezdeményezésére kerül sor, hanem az orvos, és/vagy más egészségügyi 
szakember (szülésznő, védőnő) jelzése alapján. A kórházi szociális munka 
végzése során az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a szociális munkás még ilyen 
helyzetekben is, viszonylag rövid időn belül elnyerje a beteg bizalmát.

Fontos, hogy a beszélgetésre, lehetőség szerint négyszemközt kerüljön sor, 
a hozzátartozók, és/vagy más szakemberek jelenléte az információkat torzíthatja. 
A beszélgetés során az Szociális Munka Etikai Kódexének minden pontját 
tartsuk szem előtt. Ezekben az esetekben különösen fontos, hogy a kliens ne 
„kihallgatásként” élje meg a kérdésfeltevéseket. A találkozáskor hangsúlyozni kell 
segítségnyújtási törekvéseinket, és nyomatékosítani, hogy nem áll szándékunkban 
rendőrségi bejelentést tenni (a bizalom elnyerésének ez lehet az egyik legfőbb 
akadálya), ezért tájékoztatni kell titoktartási kötelezettségünkről, és arról is, hogy 
ha a szociális problémáinak kezelése kompetenciahatárainkat (tér- és időbeli, 
valamint szakmai határainkat) meghaladja, az esetet kinek kell átadnunk, személy 
szerint hol és milyen segítőt kereshet meg a kliens.

Az alábbi kérdések segítséget nyújthatnak abban, hogy a klienssel közösen 
a megfelelő esetkezelési tervet felállíthassuk. 

A kliens szerhasználattal kapcsolatos (elő)története:
Milyen kábítószert használ(t)?
Milyen gyakran használja, használta a kábítószert?
Mennyi ideje szerhasználó, milyen hatással van ez a mindennapi életére, 
okoz-e a használat problémákat a mindennapi életvitelében? 
Milyen járulékos veszélyeztető tényezőknek volt kitéve a szerhasználat 
kapcsán (promiszkuitás, intravénás használat, „black-out” epizódok, más 
fertőzésveszélyes helyzetek – nem lakás céljára szolgáló építményben 
hosszabb idő eltöltése, kommunaszerű életmód)?
Változtatott-e a szerhasználatán a terhesség kiderülése után, van-e ezzel 
kapcsolatban lelki konfl iktusa?

A kliens addiktológiai (elő)története:
Milyen releváns segítő szervezeteket ismer, áll-e, állt-e kapcsolatban 
valamelyikkel (tűcsere, ártalomcsökkentő szolgáltatások, önsegítő 
csoportok stb.)? Ha csak ismeri őket, de nem áll, vagy állt kapcsolatban 
velük, akkor honnan ismeri, kitől van információja róluk?
Korábban próbálkozott-e már addiktológiai kezeléssel?

Ha igen, akkor az mennyire volt hatékony, mennyire tudott o 
együttműködni, mi okozhatta a visszaesést?
Ha nem, akkor miért nem (esetleg nem voltak információi a o 
segítségnyújtás lehetőségeiről, vagy éppen, nem mutatott 
hajlandóságot, vagy rossz tapasztalatokat hallott a kezelésről)?

Mennyiben érzi másnak a jelenlegi helyzetet, nyitott-e a kezelés 
megkezdésére?
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Ki az a személy a közvetlen környezetében, aki támogatja őt a leszokási 
szándékában?
A jövőben milyen célokat tud megfogalmazni, amelyek hozzá segíthetik a 
sikeres kezeléshez?
Meg tudja-e fogalmazni, hogy milyen jellegű segítségre szorul (szeretne 
önsegítő csoporthoz tartozni, vagy éppen gyógyszeres kezelést igényelne, 
fontos-e számára az anonimitás stb.)?

A kliens szociális problémái:
Hol él, kivel él egy háztartásban?
Milyen a kapcsolata a családtagjaival?
A párjával milyen a kapcsolata, számíthat-e a támogatására?
Amennyiben a kapcsolat rendszere, vagy éppen a lakhatási körülményei 
nem teszik lehetővé, hogy otthonában gondozza a gyermeket, elfogadja-e az 
anyaotthoni, esetekben családok átmeneti otthonába történő elhelyezést? 
(Ennek a segítségnyújtásnak kizáró tényezője lehet, ha úgy ítéljük meg, 
hogy az anya önellátására képtelen, vagy a gyermekét veszélyeztetné 
például kezeletlen súlyos pszichiátriai betegségek esetében, vagy ha 
korábban szociális anamnézisében már szerepelt elhanyagolás, adott 
esetben gyermekbántalmazásra, erőszakos bűncselekményre gyanú.)
Dolgozik-e? Ha nem akkor jövedelemre hogyan tud szert tenni (például: 
alkalmi munkavállalás, tanulóknál ösztöndíj, egyéb szociális juttatások 
például álláskeresési támogatás stb.)?
Hogyan viszonyul a terhességéhez? (tervezett terhesség volt-e; ha nem 
tervezett, akkor azonnal elfogadta-e, vagy még most is nehézséget jelent-e 
számára az anyaság felvállalása; amennyiben nem kívánt – esetleg titkolt 
- terhesség, akkor fontos tisztázni a segítségnyújtás egyéb formáit – 
például titkos, vagy nyílt örökbeadás stb.)
Tisztában van-e a szülés után járó családtámogatási juttatásokkal, azok 
összegével. Amennyiben nem rendelkezik információkkal, részletesen 
tájékoztassuk a klienst a juttatások formáiról, azok igénylésének módjáról 
és összegeiről.

A fenti kérdésfelvetések segítenek tisztázni a kliens helyzetét. A szerhasználattal 
kapcsolatos kérdéseinkre adott válaszokból következtetni tudunk a szerhasználat 
módjára, valamint arra, hogy az egészségügyi ellátás során milyen egyéb, releváns 
problémát kell kezelnünk. A kliens addiktológiai kezeléshez való viszonya alapján 
felmérhetjük együttműködési szándékát. A fenti két kérdéscsoportot egészíti ki a 
kliens egyéb szociális problémáiról megfogalmazott válaszai. Az eset komplex 
szemlélete alapján mérlegelni tudjuk a segítségnyújtás lehetséges formáit.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kórházi szociális munkás feladata 
ezekben az esetekben az, hogy:

szűrje a szociális problémákat, megítélje azok súlyosságát és hatását a - 
gyermekvállalási szándékra;
a gyermek hazaadhatóságát tisztázza a területileg illetékes gyermekjóléti - 
és védőnői szolgálattal;
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segítséget nyújtson a kliensnek abban, hogy helyzetét átlássa, és - 
értékelni tudja;
a kliens számára az addiktológiai, vagy az ártalomcsökkentő kezelést - 
biztosító szervezetekkel fel tudja venni a kapcsolatot;
a szociális problémáinak kezeléséhez megoldási stratégiákat - 
biztosítson;
motiválni a klienst arra, hogy együttműködjön, pozitív példákkal és - 
a kitűzött célok elérésének lehetőségét megmutatva, tisztázza a 
félreértéseket, csökkentse a segítőkkel szembeni előítéleteket, szélesítse 
a kliens látókörét az elérhető szolgáltatások típusaival kapcsolatban.

A kábítószert használó várandós nők számára rendkívül fontos, hogy tájékoztatást 
kapjanak arra vonatkozóan, hogy állapotukat mennyiben és hogyan befolyásolja 
majd az addiktológiai kezelés, vagy éppen a drog további használata. Olyan 
kérdésekre is keresik a választ, hogy hogyan és miként fog a szülésük zajlani, 
az újszülött milyen állapotban fog világra jönni, igényel-e majd intenzív ellátást, 
észre tudja-e majd venni, ha gyermekének elvonási tünetei lesznek, anyatejjel 
táplálhatja-e majd az újszülöttet stb.? Ezekre a kérdésekre nem a kórházi szociális 
munkás kompetenciája választ adni. Sokszor az orvosok (szülész-nőgyógyász és 
neonatológus szakorvosok) számára is nehezen megválaszolhatók, hiszen a szülés 
körülményeit és az újszülött állapotát más, a droghasználaton kívüli egyéb tényezők 
is befolyásolhatják. Fontos azonban lehetőséget biztosítani arra, hogy kérdéseire 
orvosától válaszokat kaphasson, hogy fel tudjon készülni a lehetőségekre. Más 
esetekben is gyakran tanácsoljuk, hogy kérdéseiket jegyezzék fel maguknak, 
így az orvos-beteg találkozáskor sokkal hatékonyabb kommunikáció folytatható. 
Amennyiben a kórházi szociális munkás és a droghasználó várandós nő között 
bizalomra épülő kapcsolat alakul ki, akkor a szociális munkás jelenléte az orvos-
beteg találkozás során egyrészt növelheti a beteg együttműködését, másrészt 
segíti az orvost a probléma megértésében, vagy éppen segíti a klienst a kérdés 
pontos megfogalmazásában. Abban is segít, hogy a két nyelvezetet közelítse 
egymáshoz: a kliens kérdéseit az orvos számára érthetően fogalmazza át, illetve 
az orvos válaszait köznyelvre fordítsa, esetenként részletesen elmagyarázza a 
jelentésüket. Természetesen a jelenlétére abban az esetben kerülhet sor, ha kliens 
a felajánlott segítséget elfogadja. 

A szerhasználó várandós nőt rendkívül megterhelheti, ha az esetbe egyidejűleg 
több szakember bevonására is sor kerül. A terhesgondozás során kapcsolatot tart 
a szülész-nőgyógyász szakorvossal, a védőnővel, az addiktológussal, bizonyos 
esetekben a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, ha szociális intézmény 
lakója (például hajléktalanszállón él) az intézmény szociális munkásával. A 
kórházi szociális munkásnak fi gyelnie kell arra, hogy az esetbe ne vonódjon 
be a megengedettnél jobban, ellássa jelzőfunkcióját, adja meg a szükséges 
tájékoztatást és biztosítsa a kliens számára a támogató jelenlétét, de minden 
esetben tartsa szem előtt - az előzőekben már említett - tér-, időbeli és szakmai 
kompetencia határait.



77

A szociális problémák és az anyaság kapcsolata

Szeverényi Péter tanulmányban foglalta össze a terhesség pszichológiáját. A 
témával foglalkozó szerzők valamennyien egyetértenek abban – írja –, hogy „a 
terhesség pszichológiai szempontból krízisszituáció, amely során a személyiségben 
rejtett konfl iktusok újraéledhetnek, illetve konfl iktusok alakulhatnak ki. A 
krízishelyzet adekvát megoldása, a megfelelő pszichés alkalmazkodás biztosítja 
a nő számára személyisége további fejlődését, az anyaszerep kialakulását és 
annak integrálódását. A terhesség nem csak a testi változás befogadását, hanem 
a megváltozott pszichés állapot feldolgozását is jelenti. A terhesség folyamán 
átrendeződik a kapcsolatrendszere. Először is a magzatot, mint a benne élő 
objektív lényt a szeretet érzésével kell fogadnia. Változik kapcsolata férjével, 
új szerepre, a szülőszerepre kell készülniük. Átrendeződik a saját anyjával is 
a kapcsolata, a gyermekszerepből az egyenrangú “partner” helyzetébe kerül. 
Változik önmagához való viszonya és saját nőiességéről kialakult képe. Mindezen 
változások mellett erősödik – a terhesség előre haladtával egyre nagyobb 
mértékben – a gyöngédség és biztonság iránti igénye.” A szociális problémákkal is 
küzdő várandós nő számára ez a természetes krízishelyzet tovább súlyosbodhat, 
hiszen a biztonsági szükségletét nem tudja kielégíteni, így gyakran előfordul, hogy 
szerhasználatát továbbra is fenntartja.

Az esetkezelés során az újszülött gyermek elhelyezésénél fi gyelembe kell 
vennünk az anya döntését arra vonatkozóan, hogy az anyaságot fel kívánja-e 
vállalni. Ha a kliens fel tudja vállalni az anyaságot, akkor mérlegelnünk kell, hogy 
a körülményei lehetővé teszik-e, hogy gyermekéről gondoskodni tudjon. Ebben 
a kérdésben tájékozódnunk kell az anya lakhatási körülményeiről, a családi 
támogató hátteréről, illetve fi gyelembe kell vennünk, hogy önellátásra és a 
gyermek biztonságos ellátására képes-e (kapcsolatfelvétel a védőnői szolgálattal 
és szükség esetén gyermekjóléti szolgálattal). Fontosnak tartom hangsúlyozni, 
hogy a döntések meghozatalában minden szakember (védőnő, családgondozó, 
adott esetben addiktológus) állást foglaljon, ne egy személyt terhelje a felelősség. 
Sok esetben a védőnő nyilatkozik a gyermek hazaadhatóságáról, és csak szükség 
esetén a későbbiekben értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.

A Gyermekvédelmi Törvény értelmében a gyermekek védelme a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 
tevékenység.

A jelzőrendszer tagjainak (e témában az egészségügyi ellátást biztosító 
intézmények, védőnő, orvos, kórházi szociális munkás stb. ) kötelességük:

jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti - 
szolgálatnál,
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos - 
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása,…
esetén.
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A jelzőrendszer hatékony működése hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
családgondozás során több tapasztalatra tegyünk szert, így körültekinthetően 
tudjunk dönteni bizonytalan helyzetekben.

Az alábbi ábra jól szemlélteti a krízishelyzetek megoldási módjait:

1. ábra
Esettanulmányok

Az alábbi esettanulmányok a szerhasználó várandós nők ellátása során szerzett 
kórházi szociális munkás tapasztalatait összegzi. Azt igyekeznek szemléltetni, 
hogy a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt mennyire sokrétű munka folyik, 
milyen sok szereplővel kell kapcsolatot teremteni, mind a szociális, és egészségügyi 
ellátórendszerben valamint természetes támogató közösségben. Az esetek 
során krízisintervenció történik, melyre átlagban 3 nap áll rendelkezésünkre. (Az 
esettanulmányokban használt monogrammok fi ktívek.)

Terhességmegszakítás

Sz. K. 32 éves nő, terhességmegszakítás céljából jelentkezett a klinikán. Második 
terhessége, és a második terhességmegszakítása.

Az osztályra történő felvételekor az osztályvezető főnővérnek elmondta, 
hogy kábítószerfüggő, ezért fél a beavatkozástól is. Négy éve amphetamin-
függő, melyet egy éve intravénásan használ. A főnővér jelezte e betegnek, hogy 
a klinikán van szociális munkás, ha gondolja, akkor fel tudja venni a kapcsolatot 
vele. Az első interjú során az ápolónői végzettséggel rendelkező beteg elmondta, 
hogy a ritkán tartja a kapcsolatot családjával. Az édesanyjával és a testvérével 

 

titkolt terhesség, nem tudott terhesség imminens panaszok és tünetek 

DÖNTÉS, KIMENETEL 

terhességmegszakítás terhesség kiviselése I. terhesség kiviselése II. 

az anyaságot  
nem tudja felvállalni 

az anyaságot  
felvállalja 

gyászmunka 

Örökbeadás 
(titkos – nyílt) 

ideiglenes hatályú 
 elhelyezés 

(csecsem otthon 
vagy nevel szül i 

elhelyezés)
család anyaotthon 

KRÍZISÁLLAPOT 



79

élt egy háztartásban, majd megismerkedett a szintén szerhasználó élettársával, 
nagyon hamar összeköltöztek. A munkáját elveszítette, jelenleg munkanélküli. 
Biztos jövedelemként csak az édesanyja és az élettársa támogatására számíthat. 
Édesanyjával a kapcsolata megromlott miután megtudta, hogy lánya drogfüggő, 
több kísérletet tettek arra, hogy az addiktológiai kezelésről meggyőzzék. Budapest 
több intézményében is járt kezelésre, sikertelenül. Úgy érzi, hogy a hely ahol él, 
folyamatosan visszarántja a szerhasználatba, kevés támogatást érez maga körül. 
Kiszolgáltatott és gyenge, bűntudattal küzd, hogy megint terhességmegszakításra 
jött, ő, egy ápolónő. Az első terheségmegszakítás után megkönnyebbülést érzett, 
most bűntudatot és maga ellen irányuló haragot. Most ebben az egészségügyi 
környezetben szembesült azzal, hogy mi volt és mivé vált az elmúlt évek során. 
Szégyelli helyzetét, úgy érzi, hogy talán ez az a pillanat, ahol megálljt kell 
parancsolni, ami lehetőséget ad ahhoz, hogy letegye a szert. Megfogalmazta 
céljait, mely szerint szeretne újra dolgozni, szeretne egy igazi társat, akivel 
családot alapíthat, de tudja, hogy ez egy hosszú folyamat, melynek első lépése 
az addiktológiai kezelés. Tisztában van azzal, hogy szaksegítséget kell igénybe 
vennie, de nem itt Pesten, szeretne távol lenni innen; az élettársától, akivel a 
kapcsolata megromlott, a szerhasználó közösség tagjaitól. Felvettük a kapcsolatot 
egy vidéki megyeszékhely rehabilitációs intézetével, ahova felvételi beszélgetésre 
kapott időpontot közvetlenül a terhességmegszakítást követően. Sajnos nincs 
információnk arról, hogy azóta hogyan alakult a sorsa, azonban azt gondolom, 
hogy segítséget tudtunk nyújtani ahhoz, hogy a céljait elérje.

Az eset arra mindenképpen jó példa, hogy egy élethelyzeti válságban 
miként motiválható a kliens az addiktológiai kezelésre, ehhez természetesen 
elengedhetetlenül szükséges a beteg együttműködése. Fontos, hogy mind a 
beteg, mind az orvos fi gyelmét felhívjuk arra, hogy részletesen beszéljenek a 
fogamzásgátlás lehetséges módjairól, amelyet alkalmazhat a tudatosan tervezett 
gyermekvállalási szándékának megvalósításáig. 

Örökbeadás

Z. H. nevű 19 éves várandós nő terhességének 37. hetében került felvételre 
a klinikára, ahol élő, leány újszülött gyermeket hozott világra. A kliensnek ez volt a 
második terhessége és első szülése. Már felvételekor örökbeadási szándékot jelzett, 
melyet a szülést követően is megerősített. Ennek érdekében telefonon felvette a 
kapcsolatot egy nyílt örökbeadásokat közvetítő szervezettel. A terhessége későn 
került felismerésre, intravénás heroinfüggősége miatt nem mert orvoshoz fordulni, 
így terhessége teljes mértékben gondozatlan volt. Egy budapesti hídfőnél az utcán 
élt hajléktalanként, ami az első pillanatban nem is volt érzékelhető. Ruházata 
tiszta, megjelenése ápolt volt. Az ellátás során azonban észlelték a szülésznők a 
szerhasználat nyomait, így jeleztek a klinikai szociális munkásnak. Az első interjú 
során elmondta, hogy saját maga, illetve egy szerhasználó ismerőse segítségével 
(aki korábban segítség nélkül leállt) igyekezett csökkenteni a heroin adagját. Úgy 
érzi, hogy az újszülött gyermekéről nem tudna gondoskodni, ezért is döntött az 
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örökbeadás mellett, szeretné, ha a gyermeke más körülmények között nevelkedne. 
A szert még nem tudja, és nem is szeretné letenni, így a felajánlott addiktológiai 
kezelés lehetőségét elutasította. A családjával teljesen megszűnt a kapcsolata, 
egy éve él az utcán, ahol baráti kapcsolatokat alakított ki, főként szerhasználókkal. 
A kliensnek felajánlottuk az intézményi elhelyezés lehetőségét is, de elutasította. 
Az ő „családja” visszavárja, odatartozik, nem tudja, hogyan alakul majd a sorsa, 
de ettől a közösségtől most megkapja azt a támogatást, amire szüksége van. 
Ha problémája van, akkor az utcai szociális munkások segítenek neki. A kliens 
hozzájárult ahhoz, hogy a szülést követően az utcai szociális munkát biztosító 
szervezettel felvegyük a kapcsolatot, így a klinikára már az a segítő érkezett, 
aki jobban ismerte a klienst. Az örökbeadás lebonyolítását követően pár napra, 
tekintettel a szülésre, átmeneti szállón helyezték el.

Úgy gondolom, hogy az eseten keresztül érzékelhető, hogy nem dönthetünk a 
kliens helyett, csak segítséget tudunk nyújtani a döntés meghozatalához. A klienst 
nem lehet kényszeríteni arra, hogy az általunk helyesnek élt megoldási módokkal 
élni tudjon. Az utcai szociális munkásokkal, és a tűcsere programon keresztül 
kialakított segítői kapcsolatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a későbbiek során 
akár egy addiktológiai kezelésben is együttműködő legyen. 

Ideiglenes hatályú elhelyezés – nevelőszülői elhelyezés

R. Z. nevű 29 éves várandós nő gondozatlan terhességének 30. hetében került 
felvételre a klinikára.  A klienssel nagyon nehéz volt kommunikálni, mivel súlyos 
pszichiátriai betegsége miatt hallucinációkkal küzdött. Pszichiátriai konzíliumot 
kértünk, és megpróbáltuk a szociális anamnézist felvenni. Információkat gyűjtöttünk 
a területileg illetékes gyermekjóléti és védőnői szolgálattól. A családgondozás során 
szerzett tapasztalatokból kiderül, hogy a várandós nő nem tartja a kapcsolatot a 
családjával, nagyon ritkán tartózkodik otthonában, általában barátainál, vagy az 
utcán él. A hatodik terhességéből, a hatodik szülése, de csak 3 élő gyermeke van, 
akik közül az egyik súlyos szellemi fogyatékossággal élő, speciális intézményben 
elhelyezett gyermek, másik két gyermeke átmeneti nevelésbe vétel keretében 
nevelőszülőknél él. A pszichiátriai kezeléssel több alkalommal próbálkoztak, de a 
beteg nem volt együttműködő. A kliens elmondta, hogy nagyon sokáig szipuzott, 
és a közelmúltban is előfordult szerhasználat. Alkoholfüggőségről számolt be, napi 
rendszerességgel, nagy mennyiségben fogyaszt alkoholt. A kábítószer intravénás 
használata nem zárható ki, illetve a problémát tovább súlyosbította a prostitúció 
gyanúja, amiről a hozzátartozók számoltak be, többek között ez az utóbbi a 
legalaposabb indoka annak, hogy a család miért rekesztette őt ki. Terhessége 
35. hetében koraszülés történt. Tekintettel a szociális problémák súlyosságára, az 
önellátásra való alkalmatlanságra és arra, hogy a családtagok az újszülött ellátását 
nem tudták felvállalni, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését kezdeményeztük, 
mivel az elhelyezés valószínűleg hosszabb távú lesz, a családközpontú szemlélet 
miatt a nevelőszülői elhelyezés bizonyult jó megoldásnak.

Ebből az esetből kiemelném, hogy a szociális anamnézis miként gyakorol hatást 
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a szülész-nőgyógyász, későbbiekben a neonatológus szakorvos tevékenységére 
is, és egészíti ki az orvosi anamnézist, hiszen több olyan szűrővizsgálatot is el kellett 
végezni, amely nem feltétlenül szükséges a várandósság alatt, de az újszülött és 
az anya egészségi állapotát jelentős mértékben befolyásolhatja. Nem utolsósorban 
lehetőség nyílt arra, hogy a beteg pszichiátriai kezelését is megkezdjük.

Ideiglenes hatályú elhelyezés – csecsemőotthon

K.I. nevű 25 éves várandós nő egy másik szülészeti intézményben terhessége 
36. hetében hozta világra újszülött fi ú gyermekét. A szülőnő a szülőszobán is 
intravénásan használt heroint, melyet a szülésznők észleltek. Az újszülött 
gyermeknél súlyos elvonási tünetek jelentkeztek, ezért szállították a klinika 
Neonatális Intenzív Osztályára, ahol megkezdték a kezelést. Az újszülöttet a 
szülők látogatták. Az első interjú alkalmával az anya elmondta, hogy négy éve 
használ intravénásan heroint, a terhessége elején aktívan, mivel nem észlelte a 
terhesség gyanú jeleit, majd igyekezett csökkenteni az adagját, végül illegálisan 
beszerzett Suboxone-t szedett. Tájékoztattuk a klienst arról, hogy az így 
alkalmazott gyógyszeres kezelés nem kívánt hatásokat válthat ki, akár az életét 
is veszélyeztetheti. A felajánlott addiktológiai kezelést elfogadta; a Methadon 
programba soron kívül felvételt nyert. Az anya együttműködő. Az interjú során 
elmondta, hogy jelenleg nem érzi elég stabilnak az állapotát ahhoz, hogy 
gyermekéről biztonsággal gondoskodni tudjon, főként azért, mert az újszülött 
egészségi állapota – tekintettel a jövőben kialakulható szubakut elvonási 
tünetekre – fokozott odafi gyelést igényelne. A szülők a gyermeket rendszeresen 
látogatják; az apa apai elismerő nyilatkozatot kíván tenni, bár párkapcsolatuk nem 
elég stabil ahhoz, hogy az apa felvállalja a gyermek gondozását. Egyrészt mert 
dolgozik, másrészt mert az előző párkapcsolatából született gyermekét ő neveli. 
A szülőket tájékoztattuk arról, hogy tekintettel a történtekre indokoltnak tartjuk 
a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, de megpróbálunk olyan megoldást 
találni - csecsemőotthon – ahol rendszeresen látogathatják őt. Amennyiben az 
addiktológiai kezelés sikeres lesz, a gyermek hazaadhatóságáról felülvizsgálati 
tárgyaláson fognak dönteni. 

Az esetből kiemelném, hogy egy jól működő intézményi ellátórendszerben 
a beteg továbbirányítása megoldható. Az anya együttműködésére építve 
megkezdhető a kezelés. Sokan lehet, hogy kétkedve fogadják mindezt, és azt 
gondolják, hogy az a szülőnő, aki a szülőszobán is képes volt a szerhasználatra, 
nem érdemli meg, hogy a gyermekéről gondoskodjon. A családközpontú szemlélet 
fontos részét képezi a kezeléseknek. Meg kell értenünk, hogy a terhesség nem a 
drogfüggőséghez jön még ráadásnak, hanem a nő életének lényeges része, amely 
hatással van a jelenlegi kapcsolataira és a már világra jött gyermek, és esetleg 
a jövőben születendő gyermek(ek) későbbi életére. Csupán retorziót alkalmazva 
sem a nő életvitelén, sem a gyermek(ek) sorsán nem tudunk változtatni.
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Anyaotthoni elhelyezés

D.I. nevű 37 éves várandós nő terhességének 36. hetében került felvételre 
klinikánkra. Negyedik terhességéből harmadik gyermekét hozta világra. A kliens 
elvált. Előző terhességeiből született gyermekeit az apának ítélte a bíróság, 
tekintettel az anya súlyos alkoholfüggőségére. Az alkoholfüggőségének kialakulása 
miatt a volt férjét okolta, elmondása szerint több alkalommal bántalmazta, de nem 
mert a rendőrséghez fordulni, mondván egy alkoholistának úgysem hisz senki. A 
válást követően a lakhatását csak átmenetileg tudta megoldani, majd ismerősöktől 
kért segítséget, amelyet azonban hosszú távon nem folytathatott. Alkoholfüggősége 
súlyosbodott, különböző nyugtatókat is használt nagy mennyiségben, melyet 
illegális úton szerzett be. Hajléktalanszállóra kerülve az ott dolgozó szociális 
munkásokkal együttműködött, a felajánlott addiktológiai kezelést elfogadta. Közel 
egy éve absztinens. Időközben élettársi kapcsolatot létesített, a jelenlegi párját 
a szállón ismerte meg, tudatosan tervezte a terhességet. Házasságkötést és 
szociálpolitikai támogatás felvételét tervezik közösen, amelyből lakást szeretnének 
majd vásárolni. Párja szintén absztinens bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik. 
Felvételi kérelmet adtak be a családok átmeneti otthonába, várólistára kerültek. 
A klinikára történő felvételkor a hajléktalanszálló szociális munkása jelezte, hogy 
az anyának lakhatási problémái lesznek, anyaotthoni elhelyezésében kérik a 
segítséget. Mind a kliens, mind a párja együttműködő volt, elfogadták, hogy jelenleg 
csak anyaotthoni elhelyezést tudunk biztosítani, azt is csak Érden. A férfi  az első 
időszakban az anyaotthonban látogatta az újszülött gyermeket és az anyát, majd 
munkát vállalt szintén Érden. Így lehetőségük nyílt arra, hogy egy másik párral, akik 
szintén hasonló helyzetben voltak, közösen béreljenek albérletet. Tudomásunk 
szerint a férfi  visszaesett, de az anya továbbra is absztinens és gyermekéről saját 
maga gondoskodik, albérletben él, azóta már munkát is vállalt.

Az eset jól szemlélteti, hogy sikeres addiktológiai kezelést követően a kliens 
szociális problémáinak megoldása is sokkal hatékonyabb.

Családba fogadás – védelembe vétel

D.M. nevű, 25 éves várandós nő felvételére egy anyaotthonból került sor, 
terhességének 35. hetében koraszülött leány gyermeket hozott világra. Az 
anyaotthon írásos tájékoztatójából kiderült, hogy a kliens nem együttműködő, 
pszichiátriai betegségeket feltételeznek. Hirtelen felindulásból sokszor 
veszélyeztette a többi anyát, agresszív, üldöztetéses téveszmékről számol be.

Több öngyilkossági kísérlete volt. A beteg a szülés levezetése során sem 
kooperált, és azt követően is elutasította a beszélgetéseket, gyermekét nem kívánta 
látni. Egyik percben örökbe szerette volna adni, másikban pedig ragaszkodott 
hozzá. Feltételként kötötte ki, ha kezelésre kell járnia, akkor inkább nem kell neki 
a gyerek. Állapota a szülést követően rohamosan romlott, ezért sürgősséggel egy 
olyan pszichiátriai osztályra helyeztük, ahol baba-mama programot működtetnek. 
Időközben megérkeztek a családtagok is, akik segítségével ki tudtuk egészíteni 
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a szociális anamnézist. 2001-ben szkizofréniát diagnosztizáltak a kliensnél, 
többszöri sikertelen kezelést követően kb. öt évvel ezelőtt (a szülést megelőzően) 
tűnt el otthonából. Hajléktalanként élt, az ország több kórházában is kezelték. A 
középosztálybeli család kerestette rendőrséggel, illetve ismeretségi kapcsolatokon 
keresztül. A kliens édesanyja gyermekotthonban dolgozott nevelőként, ismerte 
a szociális ellátó rendszert, így kapott információt arról is, hogy egy budapesti 
hajléktalanszállóra jelentkezett be a lánya, ekkor már 20 hetes terhes volt. Az anya 
személyes kapcsolatai révén elhelyezte a lányát egy anyaotthonba, mivel tudta, 
hogy haza nem viheti, mert a lány ezt a lehetőséget elutasította. A kérdésemre, 
hogy van-e tudomásuk arról, hogy esetleg a lányuk kábítószert használt, biztos 
igen volt a válasz, de azt nem tudták megmondani, hogy pontosan mit.

A család nagyon nehéz helyzetbe került: az elmúlt évek során folytatott 
küzdelmeikben megfáradtak, a szülőknek még két lányuk eltartásáról is 
gondoskodniuk kellett, így mindkét szülő fi zetésére szükség volt. Hirtelen 
„visszakapták” a lányukat, és egy unokát, akire nem voltak felkészülve. A családnak 
hosszú idejébe telt feldolgozni és elfogadni, hogy a lányuk beteg. Szerették volna 
támogatni, de közben félelmeik voltak attól, hogy hogyan viszonyul majd az 
újszülötthöz, jelent-e majd veszélyt, annyi sikertelen próbálkozás után egészséges 
lesz-e a lányuk, újra egy család lehetnek-e. Olyan kérdések, amelyekre nehéz 
pontos, és őszintén megnyugtató válaszokat adni. A család türelmi időt kért, végül 
a kliens édesanyja lett az újszülött gyermek gyámja. Időközben a pszichiátrián 
elkezdett kezelésben a kliens együttműködő volt, a terápia részét képezte, hogy 
gyermekéről fokozatosan próbáljon meg gondoskodni. A kliens gyermekével 
együtt tért haza a pszichiátriai kezelést követően.  A céljai között szerepel, hogy 
gyermekéről önállóan tudjon gondoskodni, melyet az első lépésben védelembe 
vétel keretében lehet majd megvalósítani.
Ez az eset jól példázza, hogy a kórházi szociális munkásnak sok esetben nem 
csak a klienssel és társterületek szakembereivel kell együttműködést kialakítania, 
hanem a családtagokkal is. A szerhasználó várandós nők családtagjai ugyanúgy 
igénylik a támogatást és segítségnyújtást, mint a kliens, a hozzátartozói csoportok 
ezért rendkívül fontosak.

„Problémamentes” hazaadás

F.Z. nevű 35 éves várandós nő gondozott terhességének 38. hetében került 
felvételre klinikára, ahol terhessége 40. hetében élő, érett, leány újszülöttet 
hozott világra. A kliens több éven át intravénás heroinfüggő volt, melyet még a 
terhessége elején is alkalmanként, de kisadagban használt. Több addiktológiai 
kezelésben részesült, így mikor bizonyossá vált a terhesség, segítséget kért a 
kezelőorvosától. Soron kívül felvételt nyert a Methadon programba. Szülész-
nőgyógyász szakorvost, valamint olyan szülészeti intézményt választott, ahol 
szükség esetén a gyermek intenzív ellátása is megoldott. A kliens rendkívül 
együttműködő helyzetét felvállalva, jól megfogalmazott, adekvát kérdésekkel 
fordult mind a szülész-nőgyógyász, mind a neonatológus, mind pedig a klinika 
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szociális munkása felé. Ebben az esetben fontos volt, hogy a klinikai tartózkodása 
alatt támogatást biztosítsunk számára, tájékoztassuk és félelmeit oldjuk. A szülést 
megelőzően tisztáztuk, hogy a gyermekét anyatejjel táplálhatja majd, a szülést 
követen a nap 24 órájában (rooming in rendszerben) együtt lehet vele, és csak 
szükség esetén kerül fel az újszülött az intenzív osztályra. Az anya rendkívül 
aggódott a gyermek egészségi állapota miatt, ezért azt szerette volna, ha 
gyermeke rögtön intenzív ellátásban részesül. A gyermekágyas osztályon minden 
más anya számára természetes jelenséget, megpróbált összefüggésbe hozni a 
szerhasználatával, vagy éppen a methadon hatásaival. Ha a gyermek sírt, vagy 
aludt sokszor azt gondolta, hogy ezek már az elvonási tünetek. A klinikai szociális 
munkás feladat ilyen esetekben az, hogy biztosítsa a kliens számára a sokkal 
részletesebb tájékoztatást, a neonatológus orvos segítségével megnyugtassa. A 
területileg illetékes körzeti védőnőt tájékoztattuk arról, hogy az anya a gyermekét 
anyatejjel táplálhatja. A kliens félelmeinek oldására biztosítottuk a gyermek 
fejlődésneurológiai utánvizsgálatát. 

Összegzés

Az esetekből is jól látható, hogy a kórházi szociális munkás feladata milyen 
sokrétű. Tevékenységével hatékonyan tud hozzájárulni az egészségügyi és 
szociális ellátórendszer együttműködéséhez. Sok esetben az egészségügyi 
és szociális intézmények kevés információval rendelkeznek a kórházi szociális 
munka működési módjáról, egyáltalán létezéséről. A közeljövőben alakul meg 
az Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete, mely 
naprakész adatbázisával segítséget nyújthat abban, hogy az ellátásban résztvevő 
intézmények szakemberei időben felvehessék a kapcsolatot a kórházakban 
dolgozó szociális munkásokkal. Úgy gondolom, hogy az esetekből egyértelműen 
kiderül, hogy minél hamarabb kerül felismerésre a probléma, annál hatékonyabban 
alkalmazhatjuk a megoldási stratégiákat. A kórházi szociális munka egy láncszeme 
a rendszernek, úgy gondolom, hogy az intézményi struktúrák még nem igazán 
alkalmasak a droghasználó várandós nők családközpontú ellátására. A legnagyobb 
hiányt egy olyan intézmény – anyaotthon – jelenti, ahol egyidejűleg a szociális 
problémák és az addiktológiai kezelés is megvalósulhat. A szerhasználó várandós 
nők teljeskörű, családközpontú perinatális gondozása megvalósításra vár.
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II. rész: 
Addiktológiai ellátások

Az addiktológiai ellátásban speciális feladatként jelenik meg a droghasználó 
várandós nők gondozása. Addiktológiai kezeléssel mind egészségügyi, mind 
szociális szolgáltatások foglalkoznak, gyakran önsegítők, önkéntesek munkájára 
is támaszkodva. Ebben a részben a sajátos kihívásnak megfelelni hivatott 
intézmények, szolgáltatások kialakulásával, működésével, módszertanával 
foglalkozunk. A szerzők olyan szociális ellátásokat, ambuláns rendelőt, vagy 
épp kórházi osztályt mutatnak be, amelyek készséggel fogadnak várandós vagy 
gyermeket nevelő droghasználó embereket, ki-ki a maga munkahelyét. 

Sok esetben tapasztaljuk, hogy a kezelésekkel kapcsolatos ismeretbeli 
hiányosságok miatt nehézkessé válik egy-egy ember ellátásának szervezése. Ezért 
is, addiktológiai ellátások áttekintésével a mindennapi szolgáltatási gyakorlatok 
eredményességét szeretnénk segíteni.
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Oberth József

Józan Babák Klub

„…annyira mondta, hogy vetessem el!”
(Vera, egy droghasználó kismama)

„…jelenleg a kábítószer miatt járóbeteg-kezelést igénybe vevő 
nők közül majdnem minden negyedik gyermekekkel él együtt.”

(Wolfgang Götz, a Drog és Drogfüggőség 
Európai Megfi gyelő Központja igazgatója)

2006 őszén néhány huszonéves édesanya, akik azt megelőzően várandósként 
is használtak kábítószert, Józan Babák néven önsegítő közösséget alapított. 
Csoportjuk a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK) budapesti 
ügyfélszolgálatán kezdte meg működését, ahol bekapcsolódtak egy addiktológiai 
szociális szolgáltatás napi munkájába: mai nevén ez a Józan Babák Klub 
alacsonyküszöbű szolgáltatás.1 A kezdetektől az a közösség fő törekvése, hogy 
gondolkodásra és párbeszédre késztessen a várandós nők droghasználatáról. 
A Józan Babák csoport tagjai rendszeresen megszólalnak a sajtóban, szerepet 
vállalnak közösségi terápiás programokban, vagy éppen kezdeményezőleg 
lépnek fel az addiktológiai szakmai közéletben. A következőkben az általuk 
legfontosabbnak tartott problémákat ismertetem, főként szubjektív elbeszéléseiket, 
véleményeiket idézve, párhuzamba állítva ezeket szociális és egészségügyi 
szakemberek hozzászólásaival.2

Tabuképzés

A Józan Babák csoport megalakulása előtt néhány hónappal az egyik majdani 
alapító „Vera” néven interjút adott a Petőfi  Rádió Drogér(i)a című műsorának. 
A beszélgetés nem foglalkozott a hazai egészségügyi és szociális szféra 
általánosságaival, csakis az interjúalany terhesgondozásának történetével, mégis 
éles kritikája volt az ellátórendszer működésének. Másrészt újszerű volt, mert 

1  Az alacsonyküszöbű szolgáltatás szociális ellátási forma, amely arról kapta a nevét, hogy 
a szolgáltatásba való bejutásnak, az igénybe vételének szinte nincs semmilyen feltétele. A segítséget 
kérő embernek nem kell megadnia sem a nevét, sem más adatát, így betegbiztosításának meglétét 
sem kell vizsgálni, nem feltétele az absztinencia. A szociális segítés mellett gyakran orvosi és jogi 
szolgáltatásokkal egészül ki, valamint önsegítők, kortárssegítők bevonásával. Az alacsonyküszöbű 
szolgáltatásokat könyvünk 2. függeléke részletesen ismerteti.
2  Ahol nincs más forrásmegjelölés, az idézett interjúk, háttérbeszélgetések a Józan Babák 
Klub Oral History Archívumából valók. Ebben droghasználó vagy szenvedélybeteg szülők, hozzátarto-
zók, laikus és hivatásos segítők hangban, videóra rögzített, vagy írásos elbeszélései találhatók.
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korábban a hazai nyilvánosságban nem lehetett találkozni olyan droghasználó 
kismama portréjával és történetével, aki sosem vett részt addiktológiai kezelésben, 
hanem egyike a fi atalon néhány éven át, leginkább szociális-rekreációs3 céllal 
kábítószert használó embereknek.

 „Vera: - Úgy tudtam meg, hogy terhes vagyok, hogy megcsináltam egy tesztet, 
és abból kiderült. Nem volt időszerű, én olyan harminc éves koromig, nem is 
képzeltem, hogy gyereket akarok. 

Erika4: - Most vagy huszonöt, ugye? 
Vera: - Igen, igen. Huszonhárom éves koromban tudtam meg tehát. Éppen 

végső vizsgámra készültem a színi iskolámban, és főpróba előtt megcsináltam ezt 
a tesztet, és akkor..., aztán bementem próbára. 

Erika: - Te úgy lettél terhes, hogy fogyasztottál előtte drogot. 
Vera: - Igen, igen, nem is keveset. Heti háromszor-négyszer, speedet, meg 

ecstasyt, meg füvet, ezt a hármat. 
Erika: - Az, hogy fogyasztottál a teherbe esésed idején is drogokat, az jelentett 

plusz feszültséget?
Vera: - Persze, igen: nem tudtam, mi lesz a hatása a magzatra. Elmentem 

orvoshoz, megvizsgált, kijelentette, hogy tényleg terhes vagyok, és akkor mondtam 
neki, hogy viszont ez a helyzet, és mondja meg, mi lehet ebből. Hát, nem tudta. 
Azt mondta, hogy ő egy szülész-nőgyógyász, ehhez neki nincsen köze, menjek 
el máshoz. Kérdeztem, hogy hova, kihez, mondta, hogy ő ezt nem tudja, nem 
tud ebben tanácsot adni, illetve hogy a kötelességének érzi lebeszélni erről a 
gyerekről, tehát vetessem el! 

Erika: - Felháborodott volt? 
Vera: - Én voltam felháborodott! Ő lekezelő volt, meg zavarban volt. Azért 

biztos érezte, hogy ebben neki kellene tudnia mondani valamit, de nem mondott 
semmit. Akkor én megkérdeztem tőle, hogy más leányzók nem zaklatták-e ilyen 
kérdésekkel, mire azt mondta, hogy nem, és akkor már fel is volt háborodva, hogy 
mit tételezek fel? Gondolom, ilyen lányok nincsenek is, vagy nem merték mondani, 
nem tudom. 

Erika: - Gyakorlatilag, amikor Te elmondtad, hogy mi a helyzet, akkor ez egy 
néhány perces beszélgetés volt, és így rögtön el is váltatok... 

Vera: - Igen, így volt. Rácsaptam az ajtót, mert végül annyira erősen mondta, 
hogy vetessem el, és egyre idegesebben beszélt velem, én meg egy nyugodt 
emberre vágytam, aki a problémáimat megoldja, ehelyett egy ilyen ideges embert 
láttam ott, aki semmiben nem tud segíteni. Érdekes volt, utána több orvoshoz 
mentem, mert nem hittem el, hogy ez így lehetséges, és ugyanezek a tapasztalatok 
voltak.  

3  Szociális-rekreációs használatnak nevezzük, amikor valaki minden esetben társas aktivitás-
hoz, illetve a kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz kötődően használ drogot. Ez legtöbbször heti-kétheti 
rendszerességgel történik, például partikon fogyasztott amfetamin, ecstasy bevételével.
4  A beszélgetőtárs Barna Erika újságíró, addiktológiai konzultáns, az interjú idején a Petőfi  
Rádió munkatársa, jelenleg a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány kom-
munikációs és marketing igazgatója.
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Erika: - Fordultál máshova segítségért? 
Vera: - Védőnőhöz, igen, ahova jártam. Aztán megromlanak, ugye, ezek a 

viszonyok, mert ha én ezt mondom, hogy velem mi volt, akkor eleve úgy kezdenek 
el foglalkozni velem, hogy ez nekem nem jó már. 

Erika: - Ami mit jelent? 
Vera: - Mit mondott az egyik orvos? ’Na, tényleg azt gondolja, hogy ezt a gyereket 

megtartja?!’ Én meg úgy gondoltam, hogy jaj, de jó, lesz egy gyerekem, aranyosan 
növekszik bennem, azt meg, ugye, csak szeretni lehet, és mondjuk, ha engem még 
nem is nagyon kedvelnek, ne mutassák ki! Végül elmentem egy másik orvoshoz, 
ahol nem mondtam semmit, utána kedvesen, aranyosan kezeltek. Aztán máshol 
próbáltam utána nézni, könyvtárakba jártam, meg voltam könyvesboltokban.

Erika: - Mire jutottál? 
Vera: - Egy dologra, hogy a fűnek nincsen bizonyított romboló hatása, csak akik 

füvet szívnak, azok általában dohányoznak is, és emiatt lehet magzatkárosodás, 
de egyébként nem.5 

Erika: - Semmi mást nem találtál, szakirodalmat? 
Vera: - Semmit. Semmit. Nagyon csodálkoztam. 
Erika: - Mit éreztél belül? Tehát kétségbe voltál esve? 
Vera: - Egészen addig, míg én ennek próbáltam utána járni, és biztos voltam 

benne, hogy kapok választ, addig izgultam, hogy mi lesz a válasz. Aztán, ahogy 
elkezdtem a legutolsó orvosommal a vizsgálatokat, úgy voltam, hogy most már 
innen nem törődöm vele, hanem a havi kontrollokat nézem, és hogyha minden 
rendben van, én egyre jobban megnyugszom. Kikapcsoltam ezt a dolgot, nem 
izgultam. 

Erika: - Neked amiatt, hogy drogot fogyasztottál a teherbe esés idején, és 
esetleg utána is, volt bűntudatod? 

Vera: - Hát… nem a drogozás miatt, hanem inkább amiatt, hogy nem vigyáztam, 
hogy okosabban kellett volna csinálni. 

Erika: - Miután megtudtad, hogy terhes vagy, fogyasztottál drogot? 
Vera: - Egyszer-kétszer szívtam még, de nem esett jól. Kívántam, meg úgy volt 

bennem, hogy ez mennyire jó volt, és de szeretnék még, de aztán, mivel nem esett 
jól, inkább abbahagytam. 

5  Az anyai marihuána-fogyasztás magzatkárosító hatásáról ellentétes álláspontok ismertek. A 
magyar nyelven talán legtöbbek által olvasott forrás Mitch Earleywine Marihuána – a tudomány állás-
pontja című kötete. A szerző több kutatási programot idéz, amelyek nem mutattak ki komoly károsító 
hatást, például: „Egy több mint 12 000 újszülöttön végzett vizsgálat semmilyen összefüggést nem talált 
a terhesség alatti kannabiszfogyasztás, a méhen belüli fejlődés, a születési súly és a születési rendel-
lenességek között”. Ugyanakkor, mint írja, évekkel később terhesség alatt marihuánát fogyasztó anyák 
gyermekeinél impulzívabb viselkedést, hiperaktivitást, fi gyelemzavart találtak. Ez azonban nem egy-
értelműen a szerhasználat következménye, lehet például örökített hajlamé is, vagy más családi, szo-
ciális okok is kiválthatják. Végsősoron megállapítja, a terhes nők „jobban teszik, ha nem fogyasztanak 
semmilyen kábítószert, mivel ilyen esetben a magzatot érintő hatások negatívak, vagy nem ismertek”. 
(218-223. oldal)
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Erika: - Drogfogyasztástól függetlenül, az nem merült fel benned, hogy ezt a 
terhességet ne akard, vagy ezt a babát? 

Vera: - Nem, mert láttam egy felvételt, amikor a tű elől a magzat menekül. Kicsit 
betett nekem, így mondtam, hogy én ilyet nem fogok csinálni. Ha már így van, 
akkor azt mondtam magamban, hogy életmódot kell változtatni, és akkor azért 
lesz nekem gyerekem, mert akkor meg az lesz a jó. 

Erika: - Úgy fogalmazol, hogy ezt okosan kell csinálni. Akkor te hiszel abban, 
hogy ezt lehet okosan csinálni? Mert nyilván te is hallod sokszor, sokaktól, akik 
függőnek vallják magukat, hogy amikor elkezdődött az anyaghasználat, akkor 
számukra is arról szólt, hogy kontroll alatt tudom tartani, megy ez nekem, ezt akkor 
csinálom, amikor nekem jó. Aztán egyszer csak belecsúsztak abba a történetbe, 
hogy már akkor csinálom, amikor az anyag azt kívánja, hogy most tessék engem 
akkor megszerezni. 

Vera: - Azért nekem is volt egy ilyen kellemetlen időszakom, amikor a terhesség 
kapcsán leálltam. Akkor igenis, szólt a drog, hogy ’légyszi, légyszi, vegyél be!’. De 
azért könnyen túl tudtam tenni magam. 

Erika: - De akkor a baba miatt? 
Vera: - Akkor a baba miatt, igen.” 
Az itt rövidített és szerkesztett beszélgetés elhangzása után főleg felháborodott 

hallgatók telefonáltak a rádió szerkesztőségébe, az egyik hallgató még az 
elhangzottak valódiságát is kétségbe kívánta volna vonni: „Vérlázítónak és 
megdöbbentőnek tartom a megszólaltatott fi atal nő hozzáállását, aki igazán 
összeteheti a két kezét, hogy egészséges gyereke született, és csak remélem, 
hogy miután bevallottan színésznőnek tanul, egy fi kciós interjúhelyzetet hallottunk.” 
A beszélgetés nem volt fi ktív, annál inkább hathatott provokatívnak. 

Természetesen, mint bármely erkölcsi dilemma felvetése, kivált a könnyű 
ítélkezésre jó alkalmat adó kábítószer-használat körülménye, a magzatot érő 
droghatás esetének tárgyalása is indulatokat szül. Nincs miért csodálni ezt, 
hiszen a magzatra, majd a gyermekre úgy tekintünk, mint aki a felelős felnőttek 
támogatását, védelmét kell élvezze, magára az utódlásra pedig saját normalitásunk 
részeként. S hogy ez mennyire általános értékképző erő, arra egy példa, hogy 
nem csak a társadalmi konvenciókat egyébként elfogadó, de még a társadalmi 
igazságszolgáltatás által elítélt, börtönben lévő emberek hierarchiájában is 
hagyományosan legalulra kerülnek, közöttük is kiközösítettek lesznek azok a 
személyek, akik gyermek ellen vétettek. Egy magzatát veszélyeztető kismama 
ránézésre megfelel az amorális, felelőtlen felnőtt szereplőnek, akinek viselkedése 
nem lehet a normális valóság része, legalábbis erre engednek következtetni az 
idézett interjú indulatos hallgatói reakciói, és az a remény, hogy a megismert 
történetet fi ktívvé, meg nem történtté lehet tenni.

Más szemszögből azonban épp e szélsőséges hárítás az, aminek kapcsán 
Vera, a nyilatkozó nő értetlenségéről, csodálkozásáról beszélt. Hiszen ő 
egyértelművé tette, szeretné megszülni gyermekét, az abortusz lehetőségét 
elutasítja, és a fogantatás körüli kábítószer-használat felvállalásával terhessége és 
szülése optimális lefolyását szeretné elérni, együttműködne a terhesgondozásban 
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résztvevőkkel, a továbbiakban gyermeke érdekében cselekedve. Nem talált 
azonban értő, elfogadó segítséget, sőt, ahogy nyilatkozatában is felidézte, 
ugyancsak erőteljesen tiltakozott a részére ajánlott terhességmegszakítás ellen. 
Vagyis egy ellentmondásos helyzetet látunk: a destruktív magatartása miatt 
felháborodást keltő kismama együttműködési készségével házal, arra viszont 
nincs fogadókészség.

A konfl iktusból származó lényeges fejlemény, hogy próbálkozását követően 
úgy döntött, a megfelelő egészségügyi kezelői kapcsolatok kialakítása érdekében, 
újabb esetben már nem beszél fogantatás körüli kábítószer-használatáról, vagyis 
a továbbiakban elhallgatja, tabuként kezeli azt. 

Művi vetés

A Józan Babák csoport és a Magyar Emberi Jogvédő Központ 2008-ban 
mintegy negyvenórányi videóinterjút rögzített az anyai droghasználat témájáról. 
Ezek felhasználásával készült a Művi vetés című dokumentumsorozat6, melynek 
második részében „Andrea” beszéli el gyermeke születésének és egy korábbi 
terhessége megszakításának történetét.

„Az én kisfi am most lesz négy éves. Mielőtt őt vártam volna, tehát a terhességem 
előtti időszakban, nagyon sokat szívtam, sok marihuánát fogyasztottam. Amikor 
kiderült, hogy gyermeket várok, akkor sem hagytam ezt egészen abba, kevesebbet 
szívtam ugyan, kísérte egy bűntudat, de mégsem voltam elég erős ahhoz, hogy le 
is tegyem. (…) 

Voltak aggályaim ennek kapcsán, mert valamiért az a hír járta ilyen szívós 
körökben, ha szabad ilyet mondani, hogy nincs ennek olyan különösebb káros 
hatása. Aztán valaki azt mondta, de bizony, majd ha már nagyobb lesz a 
gyerek, akkor okozhat, vagy akkor jelenhetnek meg problémák, és akkor jobban 
megijedtem. Akkor azért elgondolkoztam, hogy ki tudna erre választ adni, de soha 
nem mentem utána, hogy érdeklődjek. Talán el se mertem volna mondani a nagy 
hasammal, hogy időnként én azért tekerek egy spanglit. (…) 

Soha senkitől nem kérdeztem erről semmit, sem az orvostól, sem a védőnőtől, 
akikkel a terhesgondozás alatt találkozhattam. Egész egyszerűen szégyelltem, 
nem vállaltam volna fel. Barátoktól kérdeztem inkább. Volt tudomásom olyan 
szülőkről, ahol az anyuka fogyasztott marihuánát a terhesség alatt. Megnyugtató 
példa volt az ő gyermekük, akinek semmi baja nem volt. De nem kérdeztem meg 
senkitől. Nyomasztott is. (…) 

Azt szégyelltem, hogy megteszem a magzatommal, egyáltalán a dohányzást, 
pláne még, nemcsak hogy cigarettázom, hanem marihuánás cigarettát szívok! 
(…) 

Hogy mitől szégyelli az ember ezt, mitől szorong, hogy egy ilyen témát fel kell 

6  Művi vetés 1-6., videódokumentum, szerkesztők: Oberth József és a Józan Babák csoport, 
Magyar Emberi Jogvédő Központ - Józan Babák Klub, 2008. – interneten elérhető: www.jozanbabak.
hu/Szülőcsatorna
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vállalni akár egy orvos, akár egy védőnő előtt? Nyilván attól, hogy nem olyan 
közvetlen hangvételű érintkezésem volt az orvossal, a védőnővel, amibe ez belefért 
volna. És sehol nem találkoztam ennek lehetőségével. Talán ezért. Nem tudom, mi 
történt volna, ha megkérdezem. Kérdeztem például, azzal, hogy dohányzom egy 
keveset, azzal sokat ártok-e? Azt a választ kaptam, hogy ha nagyon nehezemre 
esik egészen leszokni a dohányzásról, néhány szál cigarettát egy nap, ha elszívok, 
az még nem nagy baj. De az intenzív dohányzás természetesen komoly károkat 
okoz. De már ez a beszélgetés is, hogy én ezt felvállalom, nem biztos, hogy le 
tudok szokni, engem rosszul érintett. Szóval nehezemre esett nagyon, és éreztem 
is a lenézést. (…) 

Ezelőtt a szülésem előtt volt egy abortuszom, aminek éppen az volt az 
oka, a fi atalságomon túl, mert húsz éves voltam csak, hogy egy hétvégét úgy 
töltöttem, hogy a diszkódrogokat végig kóstolgattam. Utána néhány héttel derült 
ki számomra, hogy gyermeket várok, és akkor viszont ijedtemben elmeséltem 
az orvosnak, rögtön a vizsgálaton, amikor elmondta, hogy bizony-bizony itt egy 
kisbaba van. Azonnal kiszakadt belőlem, hogy hűha, ecstasy, speed..., felsoroltam, 
hogy mi történt ezen a zűrös hétvégén, és ő azonnal rávágta, hogy nem vállalja 
a felelősséget, hogy egészséges gyermek lesz. Úgy tűnt, ő dönti el, hogy ő nem 
vállalja, hogy a terhesgondozást, a szülést végig viszi. Persze aztán én döntöttem 
az abortusz mellett. De meggyőződéssel…, szóval, ahogy egy orvos ilyenkor azt 
mondja, hogy ez egy óriási veszély, és nem javasolja, hogy a kismama megszülje 
a gyermekét…, én nem az a bátorfajta voltam…, nem is gondolkoztam tovább. 
Volt egy ilyen tapasztalás, úgyhogy tulajdonképpen én másodszorra már nem 
kockáztattam meg, hogy egyáltalán beavatom. Nem akartam azt hallani, hogy 
abortusz legyen belőle.” 

Andrea nyilatkozatában több olyan motívum is szerepel, amit droghasználó 
kismamákkal folytatott beszélgetésekben visszatérően hallani lehet. Verához 
hasonlóan ő is úgy döntött, miután először beavatott egy orvost a terhesség 
alatti kábítószer-használatába, másodszorra már nem teszi, és az ő esetében 
is az abortuszra vonatkozó javaslat volt, aminek a megismétlődését szerette 
volna elkerülni, ezért választotta a hallgatást. Emellett fi gyelemre méltó, hogy a 
terhesgondozás folyamatában végig tabuként kezelte marihuána-fogyasztását, 
„szégyent”, „bűntudatot” érzett miatta, s csak laikus baráti körben folytatott erről 
párbeszédet. 

A laikus kapcsolatok a droghasználó várandós nők tájékozódásában gyakrabban 
játszanak szerepet, mint a szakmai tanácsadások igénybe vétele. A két lehetőség 
között – a laikus és a hivatásos segítő személlyel való beszélgetés esetén – 
jelentős tartalmi eltérést lehet prognosztizálni. Interjúk, háttérbeszélgetések 
során szerzett tapasztalatok szerint laikusok, kivált droghasználó emberek, 
ha a használatból adódó lehetséges kockázatokat mérlegelik, jobbára pozitív 
kimenetelű terhességeket sorolnak illusztrációként, ahol anyai droghasználat 
ellenére is egészséges gyermek született, míg hivatásos segítők ehhez képest 
inkább a negatív kimenetel eseteit említik. Egy droghasználó édesanya ezt a 
jelenséget a következőkkel kommentálta: „Amikor az ember gyermeket vár, abban 
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akar hinni, hogy az ő gyermeke nem lesz beteg, nem is lehet semmi baja, még 
ha drogozott az elején, vagy közben is, akkor sem. Én se ijesztgetnék egy másik 
kismamát betegségekkel, legfeljebb próbálnék segíteni, hogyan ne használjon, 
vagy esetleg használjon kevesebbet. Egy orvos vagy egy védőnő viszont nem 
mindig ezt mondja, hanem van, amikor mindenről le akar beszélni, mintha ez csak 
így menne. (…) Van benned ilyekor egy csomó bűntudat, amitől meg se tudsz 
szólalni, szóval, felesleges erre még rátenni egy lapáttal. Inkább bíztatni kellene”.

Kockázatok és mellékhatások

Más oldalról ezt a bíztató nyugalmat több okból is nehéz képviselni. Buda Béla 
pszichiáter professzor egy nyilatkozatát idézve7: „Az egyik legkomolyabb gond, 
ha valakinek indokolatlanul is abortuszt javasolnak. Évtizedekkel ezelőtt, fi atal 
orvos koromban az volt a szokás, hogy hazudozni kellett a betegnek, elfedni 
előle a saját állapotára vonatkozó tudást. Ma fordítva van. Néha a kelleténél is 
rosszabb kilátásokról tájékoztatják őt, és művi vetélést javasolnak számára. Mivel 
egyre szaporodik az orvosi műhibaperek száma, mindenki a legkisebb kockázattal 
igyekszik dolgozni, például elhárítani egy beteg gyerek születését. Ezért ha egy 
várandós nem biztos a dolgában, inkább keressen fel több nőgyógyászt, forduljon 
addiktológushoz is, mielőtt pusztán a droghasználat miatt elvetetné a gyerekét.”

Egy anonim nyilatkozó szülész-nőgyógyász szakorvos szerint: „Egy amúgy 
is túlterhelt járóbeteg-rendelőben képtelenség a napi munka mellett a változó 
összetételű, gyakran egymással is kombinált szerek lehetséges hatásairól 
részletgazdagon tájékoztatni, főleg ha a beteg is bizonytalan, mennyit mondjon el 
szenvedélyeiről, szokásairól.”8

Úgy tűnik, a droghasználó kismamák és a terhesgondozás szereplői sajátos 
mérlegelési szempontok szerint kommunikálnak egymással, ami torzítja 
párbeszédüket, vagy egyenesen lehetetlenné teszi azt. A kismamák attól tarthatnak, 
hogy „lebeszélik” őket gyermekükről, vagy szégyent, bűntudatot éreznek, 
ezért inkább hallgatnak droghasználatukról. Az elhallgatás mértékéről szolgál 
adalékkal Ness és munkatársai vizsgálata (1999)9, akik – egy anonim eljárásban 
– négyszáz 14 és 40 év közötti terhes nő hajmintáján tesztelték a dohányzás és a 
kokainhasználat előfordulását, majd az eredményt – azonos összetételű csoport – 
önbevallásával vetették össze. Eredményük szerint a hajvizsgálat négyszer több 
személynél mutatott ki kokainhasználatot, mint ahányan bevallották, a dohányzás 
esetében másfélszer többnél.

Orvosi oldalról viszont ezért is nehéznek tűnik a tájékoztatás, a bizonytalan, 
részleges információk, a gyakran kombinált, de esetleg csak részben ismertetett 

7  Oberth József: Józan Babák – Tagadó mód, Magyar Narancs, XVIII/44., 2006. november 2., 24-26. 
oldal
8 Oberth József: Józan Babák – Tagadó mód, Magyar Narancs, XVIII/44., 2006. november 2., 24-26. 
oldal
9  Ness, R. B.; Grisso, J. A.; Hirschinger, N.; Markovic, N.; Shaw, L. M.; Day, N. L.; Kline, J.: Koka-
in és dohányzás kapcsolata a spontán abortusszal. The New England Journal of Medicine. 1999, 
340(5): 333-339.  
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szerhasználat következményeire gondolva: „…nem tudjuk, hogy ez mennyire 
befolyásolja az egyes drogok irányában történő vizsgálatokat. További problémát 
okoz a vizsgálatoknál, hogy az anya által használt tiltott drog [de lehet legális 
anyag is, mint pl. a dohány (nikotin) vagy az alkohol] hatása keveredik sok más 
faktorral, melyek szintén hatással vannak a gyermekre”.10 

Míg tehát a kismamák felől, néha előzetes tapasztalás miatt is, a droghasználat 
részleges vagy egészleges elhallgatásával találkozunk, amivel a terhesgondozás 
kockázatát csökkentenék, a hivatásos segítői oldal szintén fi gyelembe veszi sajátos 
„biztonsági” szempontjait. Érthetően, minden orvos kerülni igyekszik a műhibát, 
illetve az olyan helyzetet, ahol ennek az esélye, vagy akár a műhiba látszatának 
esélye nő. A munkahely, például egy járóbeteg-rendelő, nem feltétlenül alkalmas 
rendhagyó terhesség gondozására. Mivel azonban – legalábbis Magyarországon 
– nem ismert olyan szülészeti-nőgyógyászati rendelés, amelyik a droghasználó 
várandós nők ellátására szakosodott volna, a kismama speciális ellátásba küldése 
is akadályba ütközik.11 Nagyban növeli a kockázatot, hogy az egyes drogok 
használata szinte soha nem különül el, hanem a droghasználó kombinálja az 
egyes – legálisan és illegálisan birtokba vehető – szereket, amelyek hatásait így 
lehetetlen elkülöníteni, vagy együttes hatásait kiszámítani, ha egyáltalán ismertté 
válik, mit, mikor, milyen dózisban fogyasztott a kismama.

E néhány szempont alapján is valószínűsíthető, hogy kismamák és 
terhesgondozók párbeszédében jelentős mértékű elhallgatást, vagy 
tanácstalanságot, bizonytalanságot fi gyelhetünk meg; a helyzetelemzések 
megbízhatósága, ha droghasználat kapcsán történik ilyen egyáltalán, jóval kisebb 
a megszokottnál, ami kihathat a kismamák és terhesgondozók egymáshoz való 
viszonyára is, legtöbbször kommunikációs zárlatot eredményezve. 

Droghasználó kismamák kezelésében így tapasztalatot, rutint is nehéz szerezni, 
bármely segítő szakma szereplőinek is. Vajon ez egy a terhesgondozásra vagy a 
droghasználó kismamák szélesebb értelemben vett egészségügyi- jogi-szociális 
segítésére jellemző speciális helyzet? És ha nem egyedi problémáról van szó, 
látunk-e párhuzamot más területtel? A következőkben pszichiáter szakorvosok és 
„függő” droghasználók viszonyába nyerhetünk bepillantást. 

Attitűd, tapasztalat, kompetencia

Barth Ákos, Demetrovics Zsolt és Bognár Géza 2002-ben 118 hazai pszichiáter 
körében vettek fel anonim, önkitöltő tesztet, azaz a vizsgálat idején Magyarországon 
praktizáló 639 pszichiáter szakorvos csaknem ötödével (18,5%)12. Érdeklődésük 
a válaszadók addiktológiai ismeretére, kábítószer-használók kezelésében 

10  Alexy Miklós: A drogok újszülöttkori megvonási tünetei. Perinatológus párbeszéd, szerk.: 
Papp Zoltán, Görbe Éva, Hajdú Júlia, Váradi Valéria, Golden Book Kiadó, Budapest, 2001, 363. oldal
11  Magyarországon az ezredforduló környékén az Országos Addiktológiai Intézet (OAI) 
a budapesti Hattyú Ház üzletközpontban létesített kábítószer-használó embereket ellátó kezelési 
egységet, amelyben egy nőgyógyászati rendelő is helyet kapott. A kísérleti program – fi nanszírozás 
hiányában – rövid úton leállt.
12  A vizsgálat nem reprezentatív kutatás.
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szerzett tapasztalatára, szubjektív kompetenciaérzésére, valamint attitűdjére 
terjedt ki. A válaszadók 57%-a csak pszichiáter, 21%-a pszichiáter és neurológus 
szakvizsgával rendelkezett, míg egyéb szakvizsgája a megkérdezett pszichiáterek 
26%-ának volt. „A megkérdezettek többsége (88,1%) kezelt már drogfüggő beteget. 
Mindazonáltal a droghasználókat valaha kezelők mintegy kétharmada (67,6%) – 
saját megítélése szerint – nem rendelkezik komolyabb tapasztalattal ezen a téren.  
(…) A drogbetegekkel már találkozók közül a legtöbbeknek opiáthasználókkal 
(74%), marihuánahasználókkal (60,6%), illetve amfetaminhasználókkal 
(55,8%) volt tapasztalatuk, míg kokain (25%), LSD (15,4%) vagy egyéb szerek 
(12,5%) használata miatt lényegesen kevesebben keresték fel a megkérdezett 
pszichiátereket.”

Az egyes kábítószerek túladagolásával és elvonásával összefüggő 
kérdésekben fi gyelemre méltó arányban születtek helytelen válaszok. Például „az 
opiátfüggők detoxikálásának túlzott kockázatészlelését jelzi, hogy a megkérdezett 
pszichiáter szakorvosok mindössze 11%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem, 
vagy csak kismértékben tart attól, hogy a detoxikálás során súlyos, életveszélyes 
szövődmények alakulhatnak ki. Ugyanakkor 54,1% reális veszélynek, minden 
harmadik válaszoló (34,9%) pedig igen komoly kockázatnak tartja a súlyos (akár 
halálos) szövődmények jelentkezését. Bár a különbség nem szignifi káns, azok, 
akik még nem kezeltek opiátfüggőket, kockázatosabbnak látják az opiátfüggők 
detoxikálását”. 

Gyógyszerek adásánál a válaszadók „közel háromnegyede (73%) helyesen 
intravénás naloxon adását tartja megfelelő terápiának az opiát-túladagolás 
kivédésére, de meglepő, hogy minden tizedik válaszoló pszichiáter opiát-agonista 
Depridolt (metadon) adna a túladagolásos betegnek (ez az arány az opiátfüggőket 
valaha kezelők között 5,8%, míg az opiátbetegekkel még nem találkozók között 
14,3%)”. A válaszolók 13%-a az opiát-túladagolt embernek intravénás coffeint 
adna be, 3,6%-a gyomormosást alkalmazna. 

Amfetamin megvonásának első hetében csupán „41% jelezte helyesen, hogy 
benzodiazepinek adása lenne a legmegfelelőbb”, vagy „meglepő, hogy mindössze 
a válaszadók nem egészen egyharmada (31%) ítélte úgy – helyesen –, hogy az 
LSD használatát követően nem kell szomatikus megvonási tünetek kialakulásától 
tartani, míg 45% közepesen erős, 24% pedig kifejezetten heves szomatikus 
megvonási szindróma kialakulását tartja lehetségesnek”.

„Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az egyes kérdésekben a megkérdezett 
pszichiáter szakorvosok jelentős része adott hibás válaszokat; gyakran olyan 
jellegűt is, amely valós alkalmazás esetén komoly ártalmat gyakorolna a beteg 
egészségére. Természetesen nem feltételezhetünk közvetlen kapcsolatot a téves 
vagy pontatlan elméleti tudás és annak gyakorlati alkalmazása között. Nyilvánvaló, 
hogy konkrét helyzetben az orvosnak módjában áll az adott speciális probléma 
vonatkozásában tájékozódni, kollégájától tanácsot kérni, vagy szakkönyvben 
utánanézni a helyes terápiának. Az adatok ezzel együtt olyan hiányosságokra 
utalnak, amelyek pótlása a jelenlegi helyzetben, amikor az addiktológiai ellátás 
jelentős részben a pszichiátriára terhelődik, fontos lehet”.
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E kutatás eredményeit nem lehet általánosítani, de azt valószínűsíthetjük, hogy 
addiktológiai ismeretek terén a terhesgondozás szereplői, más orvosi vagy a szociális 
területen dolgozó szakemberek sem állnak jobban, mint a megkérdezett pszichiáter 
szakorvosok, leszámítva azokat, akik szakirányú képzésben vettek részt. 

A hiányos addiktológiai ismeretekből fakadó kockázatot konzultációval, 
irodalom keresésével csökkenteni lehet, ez azonban inkább tekinthető 
szükségmegoldásnak. Nem lenne életszerű, hogy ilyen módon egy-egy orvos 
szívesen látna el droghasználó, ezen belül kimondottan is kábítószer-használó 
embereket. Erre enged következtetni a pszichiáter szakorvosok véleménye is, 
amely szerint „a megkérdezettek több mint kétharmada (67,5%), ha teheti, inkább 
nem vállal drogbetegeket”, elsősorban a tapasztalat hiánya, a munkahelyi rezsim 
alkalmatlansága, vagy a kezelés kilátástalannak ítélése miatt, míg összességük, 
ha választás előtt állna, még inkább foglalkozna alkoholfogyasztóval (74,8%), mint 
kábítószer-használóval. 

A kutatók faktoranalízis segítségével vizsgálták a – tapasztalatlan, kevés 
tapasztalattal rendelkező és komoly tapasztalattal rendelkező csoportokba 
sorolt – pszichiáter szakorvosok függőként meghatározott droghasználókkal 
kapcsolatos attitűdjét, négy dimenziót emelve ki: „… azt láthatjuk, hogy a 
drogfüggők antiszociálisnak ítélése, valamint a droghasználat menekülésként, 
céltalanságként, értelmetlen magatartásként való értelmezése fokozatosan 
csökken a drogfüggőkkel való nagyobb tapasztalat mentén, sőt, azok, akik komoly 
tapasztalattal rendelkeznek a drogfüggőség kezelése terén, negatív értékeket 
jeleztek ezen a két faktoron. Utóbbiak tehát elsősorban nem az antiszocialitást és 
nem a menekülést látják fő dimenziónak a drogfüggőségben.

Érdekes mintázatot mutat a másik két faktor, amelyek egyaránt a kezelés 
megítélésére vonatkoznak. Úgy tűnik, itt a drogfüggőket soha nem kezelők és a 
sok tapasztalattal rendelkezők mutatnak hasonló képet; egyaránt bízva a kezelés 
lehetséges sikerében, s ugyanakkor kevésbé tartva frusztrálónak, kimerítőnek a 
drogfüggőkkel való foglalkozást. Ezzel szemben a kevés tapasztalattal rendelkezők 
– talán éppen a negatív tapasztalatok következményeként – frusztrálónak, 
veszélyesnek és sikertelennek tekintik a drogfüggőkkel való foglalkozást”.

Látható tehát, hogy a tapasztalat mértéke befolyásolja a kezelői attitűdöt, még 
szembetűnőbb azonban, hogy a tapasztaltság milyen jelentős mértékben változtatja 
meg a kezelőorvos kompetenciaérzését. A drogfogyasztókat még soha nem kezelők 
között 14,3% érzi magát kompetensnek az ellátásban. „A drogfogyasztókat valaha 
kezelő, de komolyabb tapasztalattal nem rendelkező pszichiáterek között 8,8% 
a magukat kompetensnek érzők aránya, míg a drogfüggő betegekkel komolyabb 
tapasztalattal bírók között ez az érték 71%”.

Az ellátás szervezéséről

Interjúink, háttérbeszélgetéseink során terhesgondozásban, addiktológiai ellátásban 
dolgozók, szociális szakemberek, droghasználó kismamák csaknem egyöntetűen 
úgy vélekednek, hogy a megértő, elfogadó orvosi és terhesgondozói kapcsolatok 
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kialakítása érdekében szerencsés volna intézmények közötti hálózati együttműködést, 
vagy szakosodott ellátást létre hozni, ahol ellátói oldalról is – mint a pszichiáterek 
közötti felmérésben láthattuk – a szakmai biztonságot, kompetenciaérzést megalapozó 
speciális tapasztalatokat és ismereteket lehetne megszerezni. 

Minden fél számára könnyebbséget jelentene az információáramlást lehetővé 
tevő, biztonságosabb, nagyobb bizalmon alapuló viszonyt kialakítani. „Ildikó”, 
aki rekreációs droghasználóként ecstasyt fogyasztott gyermeke fogantatásakor, 
erről azonban a terhesgondozás alatt egyetlen esetben sem beszélt, így látja13: 
„Ha lenne olyan szülészeti vagy nőgyógyászati tanácsadás, ahol konkrétan ezzel 
foglalkoznak, hogy a drogos kismamákat várják, vagy akik csak használói voltak 
ilyen-olyan szereknek, akkor ott meg tudnék nyílni. Ott elmondanám, hogy igen, 
én is használója voltam, meg ott nekem biztos tudnak hasznos tanácsot adni, 
hogy mi mivel jár, minek milyen hatása van a későbbiekben. Tehát, ha egy ilyen 
konkrét tanácsadó hely lenne, akkor ott elmondanám, igen”. 

Harmath Ágnes csecsemő- és gyermekgyógyász, sebész doktor úgy véli14: „A 
legjobb az volna, ha olyan addiktológiai centrumok működnének, amelyek mellett 
az ügyfelek genetikai tanácsadást is felkereshetnének, és egyúttal tájékoztatnák 
őket a drogok magzatra, terhességre, szülésre gyakorolt hatásáról, valamint a 
működő egészségügyi szolgáltatásokról. Az addiktológiával a drog fogyasztása 
miatt állnak kapcsolatban, tehát érintettségüket eleve nem titkolják, így elsődleges 
tanácsokat is könnyebb adni nekik. Ha pedig szükséges, erre épülhet a speciális 
kórházi ellátás.” 

Az addiktológus és pszichiáter Szemelyácz János is, aki a pécsi drogambulancia 
főorvosa, ezzel összhangban mondja:15 „Rossz tapasztalatról, persze, beszámolt 
már ember, hogy ha ezt ő nyílttá tette, akkor elég kiközösítetten volt bent a 
szülészeten, mindenki ujjal mutogatott rá, hogy ő a ’drogos’. Nem lelkesek a lányok, 
hogy elmondják a szülésznek, ha volt ilyen problémájuk. (…) Ha egy várandós 
szerhasználó bejön hozzánk, lehetőleg mi keressük meg a szülész-nőgyógyász 
kollégát, mivel akkor a probléma könnyebben, kellő diszkrécióval kezelhető. Azt 
gondolom, talán ez így szerencsés, ha az addiktológiai segítő felől megy tovább a 
várandós nő. Első lépésként tehát minden segítő szolgálatnál kapcsolatot kellene 
teremteni egy konkrét szülész-nőgyógyásszal. Így ha megjelenik a segítőnél egy 
várandós nő, akkor ő tudja felhívni azt az embert, akinek ehhez a feladathoz kellő 
empátiája van. (…) Vegyék a segítő szolgálatok a fáradságot, legyen kapcsolatuk 
bizonyos problémákra szakemberrel, akihez ők tudják küldeni a klienseiket! Mindig 

13  Művi vetés 1-6., videódokumentum, szerkesztők: Oberth József és a Józan Babák csoport, 
Magyar Emberi Jogvédő Központ - Józan Babák Klub, 2008., 1. rész  – interneten elérhető: www.
jozanbabak.hu/Szülőcsatorna
14  Oberth József: Józan Babák – Tagadó mód, Magyar Narancs, XVIII/44., 2006. november 
2., 24-26. oldal
15  Művi vetés 1-6., videódokumentum, szerkesztők: Oberth József és a Józan Babák csoport, 
Magyar Emberi Jogvédő Központ - Józan Babák Klub, 2008. – interneten elérhető: www.jozanbabak.
hu/Szülőcsatorna
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hozzá, aki így jobban meg is tanulja az ezzel a problémával való foglalatoskodást! 
Talán ez lehet az irány.”16 

Az idézettek tehát azt a vélekedést erősítik, hogy a droghasználó kismamák 
kedvezőtlen helyzetbe kerülhetnek az egészségügyi ellátás szokásos gépezetében. 
Ez az ellátást végző egészségügyi személyzetnek is hátrányára van, javíthat 
viszont a helyzeten, ha akár a meglévő – addiktológiai szociális és egészségügyi 
– ellátók hálózatszerűen, megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberhez 
tudják irányítani a segítséget kérő embert, vagy – akár párhuzamosan – speciális 
addiktológiai szolgáltató helyek jönnek létre, ahol például genetikai tanácsadáson 
is részt lehet venni.

Az ellátás szervezéséről és tapasztalatairól 2006-ban az Európai Unió lisszaboni 
székhelyű intézménye, a Drog és Drogfüggőség Európai Megfi gyelő Központja17 
(EMCDDA) végzett átfogó felmérést. A szervezet közleményéből idézve18: „…
az egészségügyi szolgáltatók Európa-szerte most kezdik felismerni azt a tényt, 
hogy a kábítószer-problémákkal küzdő nőknek speciális igényeik vannak, és ezek 
az igények speciális beavatkozásokat kívánnak meg, ugyanakkor a kifejezetten 
nők számára nyújtott szolgáltatások továbbra is rendkívül korlátozottan állnak 
rendelkezésre. (…) …a kábítószer miatt kezelést biztosító szolgáltatások 
rendszerint a — többségében férfi  — opiátfüggők igényei köré szerveződnek. (…) 
Miközben ma már szinte mindegyik EU-tagállamban, csakúgy mint Norvégiában, 
működik legalább egy, kizárólag nőknek, illetve gyermekes anyáknak fenntartott 
kábítószer miatti kezelési egység, az ilyen szolgáltatások még mindig kivételt 
képeznek, és gyakran a nagyobb városokra korlátozódnak. Ennek megfelelően a 
nők többsége ma is az általános szolgáltatásokon keresztül kap segítséget”. 

A kérdéssel kapcsolatban az EMCDDA igazgatója, Wolfgang Götz a következő 
nyilatkozatot tette19: „Léteznek olyan szolgáltatók, amelyek hatékonyan működnek 
terhes nők esetében, érzékenyek a gyermekkel rendelkező nők problémáira, 
és akár a fi zikai vagy szexuális visszaéléshez kapcsolódó drogproblémákkal 
rendelkezőket övező komplex kérdésekkel is foglalkoznak. Nem azt kell tehát 
kérdeznünk, hogy milyen szolgáltatásokra van szükségük a nőknek; a kérdés 
sokkal inkább az, hogyan biztosíthatjuk, hogy ez a fajta speciális ellátás jobban 
hozzáférhetővé váljék és széles körben rendelkezésre álljon. (…)

A kábítószer miatt kezelést megkezdők között Európában jelenleg körülbelül 20% 

16  Művi vetés 1-6., videódokumentum, szerkesztők: Oberth József és a Józan Babák csoport, 
Magyar Emberi Jogvédő Központ - Józan Babák Klub, 2008., 2 rész  – interneten elérhető: www.
jozanbabak.hu/Szülőcsatorna
17  A szervezet neve European Monitoring Centre Drugs and Drug Addiction (rövidítve: 
EMCDDA). Amint arra Bayer István gyógyszerészprofesszor kiváló, Drogok és emberek című köteté-
ben is felhívja a fi gyelmet, az egyébként Magyarországon is bevett drug=kábítószer fordítása hibás, 
mivel a központ a kábítószernek nem minősülő drogok kínálta témákkal is foglalkozik. (16. oldal)
18  Kábítószer-használat nemek szerint, a Drog és Drogfüggőség Európai Megfi gye-
lő Központja (EMCDDA) közleménye, Lisszabon, 2006. november 23. – Interneten: http://www.
drogfokuszpont.hu/?lang=1&pid=85
19  Kábítószer-használat nemek szerint, a Drog és Drogfüggőség Európai Megfi gye-
lő Központja (EMCDDA) közleménye, Lisszabon, 2006. november 23. – Interneten: http://www.
drogfokuszpont.hu/?lang=1&pid=85
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a nők aránya. A vizsgálatok a nők esetében a gyermekgondozással kapcsolatos 
problémákat találták az egyik legfontosabb visszatartó tényezőnek a segítség 
kérésénél; jelenleg a kábítószer miatt járóbeteg-kezelést igénybe vevő nők közül 
majdnem minden negyedik (23%) gyermekekkel él együtt. A gyermekgondozási 
kérdések kezelése éppen ezért központi elem az olyan ’nőbarát’ szolgáltatások 
kialakításában, amelyek a női kábítószer-használók számára a kezelést vonzóvá 
és megtartó erejűvé tehetik. Belgium, Csehország, Németország, Görögország, 
Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, 
az Egyesült Királyság és Norvégia egyaránt kínál szülői elemmel bővített 
programokat.” 

A 2006. évi európai felmérés idején Magyarországon semmilyen speciális 
egészségügyi és/vagy szociális szolgáltató egység nem működött, így hazánk 
a szakellátással rendelkező országok felsorolásából is kimaradt. E hiány 
pótlásának első kis lépéseként, a Józan Babák önsegítő csoport ugyanezen év 
őszén bekapcsolódott egy budapesti addiktológiai szolgáltatás tevékenységébe, 
később annak névadója lett. A Józan Babák Klubban jelenleg az önsegítők is 
elérhetők, de ugyanott addiktológiai, felnőtt- és gyermekpszichiátriai rendelés, 
szociális és jogi tanácsadás is nyitva áll, és – legalábbis helyben – lehetőség 
van az ellátást kereső kismama számára elfogadó, biztonságos terhesgondozói 
kapcsolatot szervezni. Hasonló ellátói kapcsolatok szervezésével a pécsi INDIT 
Közalapítvány drogambulanciája, vagy a fővárosi Kék Pont is foglalkozik, s talán 
egy-egy más civil, egyházi szervezet. Mindez azonban esetleges, amennyiben 
a sorolt szervezetek csupán egy-egy nagyvárosban működnek – ahogy az 
általános európai gyakorlat összegzésekor is láthattuk – így tevékenységüket nem 
tekinthetjük átfogó, rendszerszerű megoldásnak. Különösen annak ismeretében, 
hogy az egészségügyi ellátásban ma sincsenek nevesített, a droghasználó 
kismamák ellátására szervezett szolgáltatások, így Magyarország településeinek 
legnagyobb részén nincs hova irányítani a speciális ellátásra jelentkező, tapasztalt 
szakembert kereső kismamát.

Erre is tekintettel, a Józan Babák Klub 2009 elején kezdeményezte egy 
munkacsoport megalakulását, amely szakmai ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz 
meg. Az orvos, szociális munkás, jogász, addiktológiai konzultáns és laikus tagokkal 
felálló team elsőként az addiktológiai szociális (alacsonyküszöbű, közösségi ellátó, 
nappali ellátó stb.) és más (például családsegítő) szolgáltatások feladatellátására 
dolgoz ki javaslatokat, később e szervezetek szociális, egészségügyi, jogi ágazatok 
közötti együttműködésére.
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Kováts Virág

Intravénás kábítószer-használó kismamák 
és édesanyák ellátása 

az alacsonyküszöbű ellátásban

Annak érdekében, hogy érthetőek legyenek az alacsonyküszöbű programokban 
végzett munka kihívásai, nehézségei, szépségei és lehetőségei, fontosnak 
tartom röviden foglalkozni a fogalmi kerettel, módszertani megközelítéssel, 
ezért először néhány szóban az ártalomcsökkentésről, annak kialakulásáról, 
magyarországi gyakorlatáról írok. Ezt követően górcső alá veszem a megkereső 
és utcai munka sajátosságait, majd röviden bemutatok két projektet, amelyek a 
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány projektjei, 
ugyanis elsősorban ezekben a programokban találkozom intravénás szerhasználó 
kismamákkal, anyákkal. Ezek után megosztok pár gondolatot, amelyek ismerete 
nélkülözhetetlen a romákkal végzett munka hatékonyságához, írok a terhességgel 
kapcsolatos tapasztalatokról, végül néhány gyermekvállalással összefüggő esetet 
ismertetek.

Ártalomcsökkentés

Az ártalomcsökkentés mint drogpolitikai fogalom az 1980-as évek végén, a 90-es 
évek elején jelent meg (Newcombe, 1987; 1992). Lényeges eleme, hogy nem magát 
a droghasználatot, hanem a droghasználathoz kapcsolódó ártalmakat kívánja 
csökkenteni. Az „ártalom” több szinten is jelentkezhet, mint például az egyén, a 
közösség és a társadalom szintjén, valamint  egészségügyi, szociális és gazdasági 
ártalomként (Newcombe, 1992). David B. Abrams és David C. Lewis (1998) az 
ártalomcsökkenés megjelenését kuhni értelemben vett paradigmaváltásnak 
tartja a betegségalapú és absztinenciaorientált modellekhez képest. Az 
ártalomcsökkentés módszereinek igazi áttörése a HIV/AIDS járvány terjedésének 
következménye;  a HIV/AIDS közegészségügyi veszélye mellett - némi túlzással - 
eltörpülni látszottak az illegitim droghasználat egyéb ártalmai. Ebben a helyzetben 
elsősorban az injekciós kábítószer-használathoz fűződő ártalmak (abban az 
időben elsősorban a HIV/AIDS) csökkentését tűzte ki célul. Az ártalomcsökkentés 
a morális/büntetőjogi, illetve a betegségmodell közegészségügyi alternatívája a 
droghasználat és a drogaddikció tekintetében, másrészt elismeri az absztinenciát 
mint végső célt a droghasználók kezelésében, ugyanakkor elfogadja azokat az 
alternatívákat, melyek a droghasználathoz kapcsolódó ártalmakat csökkentik. 
Harmadrészt „fi lozófi ája” alulról fölfelé, a gyakorlati szakemberek felől indult el, 
ezért egy „felhasználóbarát” megközelítésről beszélünk, illetve az úgynevezett 
alacsonyküszöbű, könnyen elérhető programok iránti elkötelezettség is jellemzi. 
Negyedrészt alacsonyküszöbű szolgáltatások preferálása a magasküszöbűek 
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mellett. Az „alacsony küszöb” azt jelenti, hogy a jelentkező kliensekkel szemben 
nem támasztják az absztinenciavállalás követelményét, a szolgáltatás területi 
elhelyezkedésében, nyitva tartásában is könnyen hozzáférhető, valamint 
nem igényel beutalást, ingyenes, és sok esetben az anonimitás lehetőségét is 
biztosítja.  Jellemzője még, hogy elsősorban a legártalmasabb droghasználati 
szokásokat veszi célba (például cél a steril tűhasználat), majd ha ezt elérte, 
akkor jön a következő, kevésbé ártalmas vagy veszélyes forma (például injekciós 
használat helyett nem injekciós, addiktívabb drog helyett kevésbé addiktív, illegitim 
helyett orvosilag ellenőrzött drog - például methadon - használata, és végül az 
absztinencia). (Rácz, 2005.) 

Az orvostudomány más területeihez hasonlóan, az utóbbi években az 
ártalomcsökkentés vonatkozásában is megjelent a „bizonyítékokon alapuló” 
ártalomcsökkentési módszerek iránti igény. Neil Hunt és munkatársai tanulmányából 
(2003) megismerhettük az ártalomcsökkentés módszereit, és bizonyítást nyert az 
is, hogy az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos fenntartások (pl. a tűcsereprogramok 
hatására nő az injekcióhasználók száma, csökken a terápiát vállalók száma) 
indokolatlannak bizonyultak.

Tűcsere-programok. Steril tűt adnak használt injektorért cserébe. Ezen 
kívül a szolgáltatást más, intravénás szerhasználathoz szükséges eszközökkel 
és információs anyaggal, sok esetben személyes tanácsadással is összekötik. 
Elsődleges cél a vérrel terjedő fertőzések csökkentése, illetve a rejtett 
szerhasználókkal történő kapcsolatfelvétel. Tűcsere-programok Európában 
az 1970-es évek óta, Magyarországon 1994 óta működnek, itthon 2001 óta a 
Pszichiátriai Szakmai Kollégium szakmai protokollja alapján. Eredményességét 
ma már nem vitatják. David R. Gibson, Neil M. Flynn és Daniel Perales (2001) 
tanulmányukban a tűcsere-programok eredményességét vizsgálták. Negyvenkét 
vizsgálatot összegeznek, amelyekből huszonnyolc pozitív eredménnyel zárult, 
(új fertőzések számának csökkenése), tizennégy kevert (pozitív és negatív), 
illetve negatív (nem hatott) eredményeket hozott. Ma úgy látjuk, hogy a módszer 
eredményes a HIV-fertőzés visszaszorításában, azonban kevésbé a hepatitisz C 
fertőzésnél. Az még ma is vitatott kérdés, hogy börtönökben lehet-e, szabad-e 
tűcsere-programokat működtetni. 

Közösségi alapú megkereső programok. Olyan helyszíneken (bárok, parti 
helyszínek, utcák) és közösségekben keresik meg az elsősorban „problémás” 
droghasználókat, ahol azok élnek, sokszor sorstárs segítőkkel, tehát aktív, vagy 
már felépült szerhasználók bevonásával. Ezekben a programokban lehetőség van 
a személyes segítő kapcsolat kialakítására, tűcserére, szűrésre, és/vagy kezelő 
intézménybe utalásra.

Methadonfenntartó kezelés. Az Amerikai Egyesült Államokban a 70-es évek 
elejétől terjedt el, az európai uniós országokban a 1990-es évektől létezik ez a 
kezelési forma. Magyarországon 2002 óta van lehetőség a methadonfenntartó 
kezelés igénybevételére. A methadon opiát-agonista szer, amely azonban nem 
okoz eufóriát, így használója képessé válik arra, hogy „mindennapi” életét élhesse 
(például dolgozzon, tanuljon.)  A módszernek az a haszna, hogy csökken az 
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injekcióhasználat, ezáltal a vele járó fertőző betegségek átvitele, csökken az 
illegitim szerhasználat, és emiatt a drogbeszerzésére irányuló bűnözés, és nem 
utolsó sorban a fenntartó kezeléssel kialakuló segítő kapcsolat előfutára lehet egy 
későbbi, akár absztinenciára orientált kezelésnek is. Opiátfogyasztó kismamákat 
minél korábban érdemes methadonfenntartó, adott esetben methadoncsökkentő 
programokba irányítani, amelyekbe nőgyógyászati igazolással soron kívül fel is 
veszik őket, ezzel mérsékelve a magzatra és a kismamára leselkedő veszélyeket. 
Bizonyítékokon alapuló eredményessége a Cochrane-követelményeknek is eleget 
tesz. Javasolják a börtönökben történő alkalmazást is.

Heroinfenntartó kezelés. Máig vitatott eljárás a heroinfenntartó kezelés, 
amely azt jelenti, hogy a leszokni nem tudó heroinhasználók orvos által felírt heroint 
kapnak. A heroinfenntartó kezelés melletti érv, hogy néhány súlyos heroinfüggő 
még a fenntartó methadonkezelésből is „kiesik”, illetve jelentős mértékben használ 
heroint a kezelés mellett, ami jelentősen növeli a túladagolás veszélyét. Számukra 
mintegy „utolsó lehetőség” az orvosilag ellenőrzött formában történő heroinfenntartó 
kezelés. Ezzel kapcsolatban elsősorban Svájcban és Hollandiában gyűltek össze 
hosszú idejű tapasztalatok.

A kriminalizáció csökkentése. Akár a büntetési tételek csökkentésével, akár 
bizonyos magatartásformák (például fogyasztás, saját használatra történő tartás 
stb.), és drogok (például kannabiszfélék) de facto dekriminalizálása, vagy pedig 
a büntetés felváltása terápiával („elterelés”) csökkenti a kriminalizációból fakadó 
ártalmakat. A kérdés elsősorban politikai, nem pedig szakmai. 

Információ, edukáció és kommunikáció. A cél ebben az esetben is a 
biztonságosabb droghasználat - hasonlóan a biztonságosabb szexhez - azoknál 
a csoportoknál, amelyek drogot használnak, és ezen a közeljövőben nem tudnak 
vagy nem is akarnak változtatni.

Használószobák, más néven injekciós vagy belövő szobák. Ebben az 
esetben egészségügyi felügyelet mellett történik a szerhasználók által magukkal 
hozott drogok szervezetbe juttatása. Miközben a legtöbb európai uniós országban 
vitatják, illetve egyenesen tiltják (Magyarországon is) ezen szolgáltatásokat, 
ugyanakkor a működö szolgáltatások vizsgálata pozitív eredménnyel zárult. Az 
EMCDDA (Drogok és Drogaddikció Európai Monitorozási Központja, European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) összefoglalója szerint azokban 
az országokban, ahol elérhetők ezen szolgáltatások,  az „utcai” (nem biztonságos) 
és a nem steril tűvel történő injekcióhasználat csökkent, sikerült segítői kapcsolatot 
kialakítani a leginkább peremre szorult droghasználókkal (Hedrich, 2004). Ezzel 
egyidejűleg a használószobák környezetében nem nőtt a droghasználat, viszont 
csökkent a közrend elleni vétségek száma. 

Tablettatesztelés. Elsősorban ecstasy tabletták bevizsgálására használt 
módszer. Ma az „ecstasy tabletta” közel sem a „hagyományos” MDMA hatóanyag-
tartalmú tablettákat jelenti, hanem minden olyan „tablettaszerű” anyagot, 
amit ecstasyként árulnak. Ezek különféle pszichoaktív vegyületeket, valamint 
más, mérgező anyagokat tartalmazhatnak. A bevizsgálás során a fogyasztót 
tájékoztatják a tabletta összetételéről, elsősorban a MDMA hatóanyag százalékos 
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arányáról, felhívják a fi gyelmet a veszélyforrásokra. A tesztek az alkalmazott 
módszerek megbízhatatlansága miatt nem pontosak, sőt akár félrevezetőek 
is lehetnek, ezért általában elvetik, és inkább a laboratóriumokban végzett 
vizsgálatot javasolnak azon országok szakértői, ahol a módszer a gyakorlat része. 
Alkalmazását vita kíséri, egyes európai uniós országokban jogi okok miatt nem is 
fordul elő, így Magyarországon sem. A módszer hatékonyságát illetően kevés adat 
áll rendelkezésre. 

A megkereső és utcai munka elsődleges célja, a rejtett szerhasználókkal 
való kapcsolatfelvétel a szerhasználók saját életterében, környezetében. 
Másodlagos célja az ártalomcsökkentés, amely esetben prioritást élvez a HIV-, 
HCV- fertőződések és a túladagolás megelőzése, az edukáció és a motiválás. 
Módszerei egyrészt a célpopuláció saját közegében való megkeresése, amelynek 
hatékonyságát növeli, hogy sok esetben a célpopuláció tagjait is bevonják 
(empowerment) a megkereső munka során, akiket sorstárssegítőknek (peer) 
hívunk. Könnyen hozzáférhető és vonzó szolgáltatásokat biztosít, kialakításánál, 
célkitűzéseinél fi gyelembe veszi, feltérképezi a célcsoport igényeit, annak értékei 
szerint és nyelvén fogalmazza meg azokat.

Megkereső program tervezésénél az alábbi kérdéseket kell fi gyelembe venni: 
Mi a megkeresés célja (például ártalomcsökkentés)?
Milyen alcsoportokat, populációkat kíván elérni (például VIII. kerületi 
intravénás szerhasználók)?
Mennyi ideig fog tartani a projekt, az adott időszak alatt milyen gyakori lesz 
a megkereső tevékenység (napi, hetente többször, heti rendszeresség 
stb.)?
Hány fő megkereső munkás szükséges a munka elvégzése során? 
Mikor kerül sor a megkeresésre (napközben, éjszaka, hétvégén stb.)? 
Mi szükséges a megkereső munkások személyes biztonságához 
(igazolvány, jól látható, a populáció tagjaiétól elütő öltözet, kitűző stb.)? 

A megkereső munka akkor hatékony, ha integrált, komplex formában valósul 
meg. Fontos, hogy a közösségi addiktológia (egészségügyi, szociális, munkaügyi, 
oktatási szolgáltatások) részeként működjön. A „sorstárs” segítők bevonása, azt 
jelenti, hogy a droghasználókra, mint erőforrásra tekint. Hatékonyságát elősegíti, 
ha rugalmas és bizalmi kapcsolatot alakít ki a büntető-igazságszolgáltatással.

Ártalomcsökkentés Magyarországon

Magyarországon a kilencvenes évek második felében jelennek meg az 
ártalomcsökkentő drogpolitika első úttörői, a lassan ébredező civiltársadalom 
horizontális viszonyai között. Az akkoriban alakuló civil kezdeményezések még 
elsősorban a HIV vírus terjedésének megakadályozására (Drogprevenciós 
Alapítvány tűcsere program 1994), illetve az intravénás droghasználat ártalmainak 
a csökkentésére koncentráltak. 

1996-ban, a Soros Alapítvány támogatásával alapított Kék Pont 
Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, az első olyan NGO 
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(nem kormányzati szervezet) Magyarországon, amelynek elsődleges célja az 
ártalomcsökkentés. Az alapítvány azóta hazai és nemzetközi pályázatokon 
való részvétellel teremti meg a működéshez szükséges pénzügyi hátteret. Az 
intézményben dolgozó szakemberek a drogjelenséget és a droghasználót többféle 
segítő szakma szemszögéből kezelik, módszereik a droghasználati formák széles 
spektrumát lefedik. Projektjeik olyan innovatív szolgáltatások pillérei, amelyek a 
megelőzés, a kezelés, a rehabilitáció és az ártalomcsökkentés területén nyújtanak 
segítséget a Kék Ponthoz forduló klienseknek és hozzátartozóiknak. Ferencvárosi 
és békásmegyeri ambulanciáikon a konzultáció, a pszichoterápia, a pszichiátriai 
rendelés és a közösségi ellátás egyaránt elérhető, megkereső programjaik keretei 
között, a város több pontján végeznek utcai szociális munkát. Mivel a Kék Pontban 
a drogjelenséget egy összetett, egyéni-társas-társadalmi jelenségként értelmezik, 
amelynek a drogbetegség csak egy része, így azok a droghasználók, akik nem 
drogbetegek, vagy még nem tartják magukat annak, szintén igénybe vehetik 
ingyenes szolgáltatásaikat, részt vehetnek alacsonyküszöbű programjaikban, 
jogsegély-szolgálatunk pedig a drogtörvény útvesztőiben segíti eligazodásukat. A 
szervezet munkatársai bíznak abban, hogy küldetésük és szaktudásuk hozzájárul 
egy olyan szociális háló kialakításához, amelyben az intézményi struktúrák 
egymást segítve gondoskodnak a kliensek életminőségének javításáról. 

A Kék Pont célja, a droghasználat ártalmainak csökkentése, különös 
tekintettel az illegális szerekre, a droghasználó egyén, a család és az egész 
társadalom vonatkozásában. A különböző projektek, amelyek az ambulanciák 
köré szerveződtek, tökéletes egységet mutatnak. A kliensekkel történő első 
kapcsolatfelvételt a különböző alacsonyküszöbű, megkereső szolgáltatások 
jelentik. Ezek között található az utcai munka, amely a VIII. és IX. kerületben 
egyaránt működik, a Kontakt Kafé, amely egyik eleme a VIII. kerületi tűcsere, a 
Dzsumbuj program, amely a „Dzsumbuj” telepen kihelyezett, a Drogprevenciós 
Alapítvánnyal közösen működtetett megkereső program, és nem utolsó sorban 
a kékpont partiservice. Az ambulancia is alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújt, 
hiszen a jelentkezéskor nem várja el a szermentességet a kliensektől, illetve akár 
anonim módon is történhet az ellátás. Ez utóbbi a hozzátartozókra is vonatkozik. 
A gyógyult szerhasználóknak a Fixpont nevű önsegítő csoport nyújt segítséget. Az 
Alapítvány működésének új eleme, hogy a közelmúltban az alkohol problémákkal 
küzdő emberek segítését is felvállalta.

Egy kicsit bővebben jellemeznék két projektet, a Kontakt Kafét és a Dzsumbuj 
projektet, ugyanis elsősorban ezekben a programokban találkozhatunk intravénás 
szerhasználó nőkkel. A Kontakt Kafé a VIII. kerületben található, a Kálvária téren. 
Klienseit hétfő kivételével, a hét minden napján, 16 és 20 óra között fogadja. 
A kliensek jelentős része a környékbeli utcákban, esetleg köztereken élnek, 
túlnyomó többségük roma származású intravénás szerhasználó, megközelítőleg 
a kliensek 50%-ának elsődleges szere az amfetamin, a másik 50%-nak a heroin, 
másodlagos szernek az alkohol és/vagy a marihuána tekinthető. A program a 
tűcserén és egyéb steril eszközök átadásán kívül, heti két alakalommal ingyenes 
HCV, HBV és HIV szűrést biztosít, lehetősége van a klienseknek – a szociális 
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munkások segítségével – felhasználói szinten megismerkedni a számítógéppel, 
az internettel, tudnak albérletet, munkát keresni. Természetesen fontos eleme 
a programnak az információnyújtás is. A program hatékonyságát bizonyítja, 
egyrészt az, hogy naponta 50-60 fő tesz látogatást a programban, és az is, hogy 
a kliensek jelentős része a program létrejötte előtt rejtett droghasználó volt, tehát 
nem rendelkezett semmilyen segítő intézményi kapcsolattal.

Dzsumbuj program

A IX. kerület különösen fertőzött területnek számít drogfogyasztás szempontjából. 
A lakosság körében jelentős az alacsony iskolázottságú, munkanélküli, szegény, 
szocializációs hiányokkal küzdő, sokgyermekes családok száma. A szerhasználat 
magán és közterületeken, lakásban, pincében, belső udvarban, lebontásra ítélt 
épületben, lépcsőházban, parkban és nyilvános szórakozóhelyen egyaránt történik.  
A Dzsumbuj lakótelep a IX. kerületben, az Illatos és a Gubacsi út sarkán található, 
tulajdonképpen a Mester utca és a Soroksári út által határolt gyárövezet szívében. 
1937-ben építették ezt a három-, négyemeletes, függőfolyosós épületekből álló 
tömböt, aminek széles környezetében csupán egyetlen egy nagyobb létszámú 
lakóövezet található, a Kén utcai telep. A Dzsumbuj felépítésének és átadásának 
fő célja, mondhatni egyben az adott kor szociálpolitikai törekvéseinek egyike is, a 
30-as évek közepén Budapesten kialakult, és túlzsúfolttá vált szegénytelepek egy 
részének felszámolása, a jelentkező nyomor enyhítése. A Kék Pont munkatársai 
ezen a telepen folytatnak megkereső tevékenységet injekciós droghasználók között, 
utcai munka keretei között, heti két alkalommal, szerdán és pénteken. Az itt történő 
munka több éves múltra tekint vissza. (A Dzsumbuj Help-pel, és a Drogprevenciós 
Alapítvánnyal közösen). Tapasztalataink szerint, a telepen élők viselkedésének 
sajátossága, hogy nem keresik fel azokat a kezelőhelyeket, programokat, amelyek 
a telepen kívül működnek, ezért fontosnak tartottuk, hogy minél több segítő 
szolgáltatást ki tudjunk vinni a telepre. Tapasztaltuk még, hogy a folyamatok lassúak, 
változásokat évek alatt érhetünk el. A program elsődleges célja, a Drogprevenciós 
Alapítvánnyal szorosan együttműködve, a telepen élő szerhasználók és közvetlen 
környezetük ártalmainak csökkentése. A segítségnyújtásba beletartozik adott 
esetben az egyéni esetkezelés, krízisintervenció, az intravénás szerhasználat 
és a szexuális úton megszerezhető, átadható fertőző betegségekkel kapcsolatos 
információk nyújtása, a szerhasználó kismamák segítése is, szükség esetén 
egészségügyi intézményekbe történő eljuttatásuk, akár a Kék Pont ambulanciájára, 
akár más intézményekbe, természetesen a problémának megfelelően. Segítettünk 
munka, illetve albérletkeresésben is. Az elterelés is egyre inkább érinti a telepen 
élő szerhasználókat, amelyről elsősorban információt kérnek és kapnak, illetve 
többük el is végezte a kezelést a Kék Pont ambulanciáján. Jogi problémáikkal 
kapcsolatban a telefonos jogsegélyszolgálatot is igénybe vehetik. Hosszú távú 
célként megjelölhető a telepen élő gyerekeknek, fi ataloknak, felnőtteknek a 
szabadidő eltöltésére különböző alternatívák felmutatása. Ami egyre nehezebb 
feladat, hiszen a lakók tudatában vannak a telep közeljövőbeni felszámolásának. 



107

Fontosnak tartottuk a fi atal korosztály (13-16 év) gondolkodásának átformálását, 
a szerhasználattal kapcsolatosan, illetve a biztonságos szex, mint fogalom, és 
mint cselekvés megismertetése útján. Ezt általában óvszerosztással oldjuk meg, 
illetve megbeszéljük, hogyan és miért érdemes szexuális aktus esetén óvszert 
használni. Ebben az esetben sikereket könyvelhetünk el, mert amíg a „szülők” 
idegenkednek az óvszer használatától, addig a fi atalok előszeretettel használják 
azt. A telepen már a 9-10 éves fi úk is érdeklődnek az óvszer iránt, kíváncsiak 
arra, hogyan néz ki, hogy kell használni. Persze ők még nem rendeltetésszerűen 
használják a kondomot, azonban fontos, hogy tudnak a létezéséről, fontosságáról. 
Ezen kívül az illegális és legális szerek veszélyeiről is beszélgetünk ezekkel a 
fi atalokkal, hiszen veszélyeztetett helyzetben vannak ebből a szempontból is. Az 
elmúlt években több generációt kísérhettünk végig a szerhasználat rögös útján, 
és információkkal, bizalmi kapcsolat kialakításával próbáltuk a szerhasználat által 
okozott ártalmaikat a lehető legminimálisabbra csökkenteni. Mára eljutottunk oda, 
hogy párhuzamosan három generáció szerhasználatáról tudunk. A Dzsumbujos 
kliensek elsősorban amfetamin származékokat használnak intravénás módon, 
másodlagos szerként ebben az esetben is az alkohol és/vagy a marihuána 
jelölhető meg.

Romák

A romák vagy cigányok különböző nyelvű és szokású, de hagyományos 
kultúrájukban a befogadó ország többi lakosától (a „nem-romáktól”) erősen 
eltérő, népcsoportok összefoglaló elnevezése. A roma csoportok hagyományos 
életmódjuk szerint a peripatetikus („körüljáró”) népek közé tartoznak. Ez az 
antropológiai kifejezés a letelepedett népek számára különböző szolgáltatásokat 
kínáló, meghatározott területi rend szerinti szállásváltogató vándorlást jelöli. Mára 
a magyarországi, spanyolországi, illetve kelet-közép-európai romák többsége 
letelepedett. Ugyan a roma csoportok letelepedésük után nagymértékben felveszik 
a befogadó ország szokásait, mégis beszélhetünk közös kulturális alapokról. 
Ezen kultúra alapértéke az élet összes területe, a család és a rokoni kötelékek 
mindenek fölöttisége. Valamennyi hagyományos roma csoport megegyezik 
továbbá a nem-roma világhoz való sajátos viszonyulásában. Állandó elem 
az idősek és a gyermekek tisztelete, ugyanakkor a kultúrájuk minden további 
részletében a nagyfokú alkalmazkodóképesség és rugalmasság a jellemző. Ez 
utóbbi két tulajdonság a nem-roma népektől alapvetően idegen, őket a kultúrájuk 
folytonossága, konzervatív, megőrző jellege jellemzi. A változóképesség a 
részletekben, magyarázatot ad arra, hogy az egyes hagyományos roma csoportok 
kultúrájának konkrét részletei, például az életmód, a nyelv, a népszokások, 
hagyományok, vallás és hiedelemvilág, egymástól többnyire teljes mértékben 
különböznek, miközben a nem-romák mégis egységes etnikumnak látják őket. 
Amíg Magyarországon a romákra etnikai kisebbségként tekintenek, addig Európa 
más országaiban nemzeti kisebbséget alkotnak. A nemzetközi cigányság, amit az 
ENSZ és az EU is elismer, szintén nemzeti kisebbség. 
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Roma kliensekkel közös munka során fontos még tisztában lennünk néhány 
sajátossággal, jellemzővel. Életüket átszövi a kultúra (férfi )-természet (nő) 
dichotómia. Ugyan a nők teljesen alárendelik magukat a férfi  rokonoknak, akik 
megvédik az asszonyokat, lányokat, miközben elvárják tőlük, hogy beleszóljanak a 
családi élettel kapcsolatos döntésekbe. A nők az irányítást apró, fi nom módszerekkel 
érik el. Általában az idősebb asszonyok rendelkeznek a családi vagyon felett. A 
nők közötti kapcsolat jellege is különbözik a magyar kultúrától, amelyre példa lehet 
az anyós és a meny (bori) viszonya, általában az anyós örököse a meny. Egy nő, 
a házasságkötés után rom (ember felesége) lesz.  

A roma kultúrát a rituális értelmű tiszta-tisztátalan ellentétpárral jellemezhető 
(például a felső és az alsó testrészeket el kell választani egymástól, ezért van 
az hogy a roma nőkön csak ritkán lehet „egyrészes” ruhát látni, ezért hordanak 
nadrágot a ruha alatt). A tisztátalanság érintés útján átadható. Tisztátalan például 
a pubertáskorba lépő lány, a menstruáló nő. A roma férfi ak, roma nőkkel, roma 
nők előtt nem beszélnek szexualitásról, nemi szervekről, elsősorban a tisztelet 
okán. Ha egy nem roma nő (szociális munkás, védőnő, tanárnő stb.) szexualitásról 
(védekezés, óvszerhasználat, szexuális úton terjedő fertőző betegségekről szóló 
információk átadása stb.) beszél egy roma férfi val, akkor ő ezáltal tisztátalan lesz, 
így tisztelet sem övezi. Természetesen óvatosan, szavainkat megválogatva lehet 
ezeket a témaköröket említeni ellenkező nemű klienseinknek is.

A roma kultúrában sajátos szerhasználati szokásokat fi gyelhetünk meg. 
A gyereket nagy tisztelet övezi mivel ő még tiszta (ártatlan), központi szerepe 
van, nem fogalmaznak meg velük kapcsolatban különösebb követelményeket, 
nagyjából azt csinálnak, amit akarnak. Ez kiegészül a „megkívánás” szokásával, 
amely azt jelenti, hogy ha egy gyerek szeretne egy csokit, akkor a család az utolsó 
pénzét is csokira költi, ha alkoholt szeretne kóstolni, akkor azt is megkapja. Ez 
előre vetíti a korai szerhasználat lehetőségét is. Ezen kívül, a roma gyerekeket 
családjukban hamarabb tekintik felnőttnek, mint a nem roma családokban. Egy fi ú 
nagyjából 10-12 éves korában már felnőtt, tehát egyenrangú, partneri viszonyban 
van a család többi tagjával, elsősorban a férfi  családtagokkal. Ezt a jelenséget 
a roma gyerekekkel való foglalkozás során nem szabad fi gyelmen kívül hagyni, 
ugyanis hatékonyan akkor tudok neki segíteni, ha én is felnőttként tekintek rá, ha 
partneri, egyenrangú viszonyt alakítok ki vele.

Szerhasználat és kismamák

A szerhasználat démonizálása, következményeinek hiányos ismerete miatt, 
nem minden szakorvos van felkészülve a szerhasználó kismamák gondozására, 
segítésére. Több kliensük beszámolt már arról, hogy amikor tájékoztatta az orvosát 
arról, hogy a terhességét megelőzően pár alkalommal (egyszer, kétszer) illegális 
szereket használt, például marihuánát vagy amfetamint, az orvos abortuszt javasolt 
a kismamának. Az eltúlzott javaslatok egyik következménye lehet, hogy a kismama 
nem mer majd beszámolni a múltban vagy a jelenben fellépő szerhasználatáról, 
ami később akár komolyabb problémákat is okozhat.
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Esetek

A következő esetek leírásánál a neveket természetesen megváltoztattam és a 
körülményeket is annyira eltorzítottam, hogy a történetekben szereplő nők ne 
legyenek felismerhetők.

Zitával a Dzsumbuj programban ismerkedtem meg körülbelül 6 éve. Akkor 
nemrég költözött a telepre a barátjával, mindketten intravénás amfetamin-
használók voltak. Ugyan Zita középfokú végzettséggel rendelkezett, életmódja 
miatt nem tudott munkát találni magának. Megismerkedésünkkor 6 éves kislánya 
vidéken élt az apa rokonainál, mivel Zita és az apa rendezetlen életkörülményei 
miatt, a bíróság más rokont jelölt meg gondviselőnek. Zita a gyermekével ritkán 
kommunikált, még ritkábban találkozott, ez feszültséget okozott benne, egyrészt 
szégyellte gyermeke előtt életmódját, illetve nem tartotta magát jó anyának. 
Kezdetben alkalmanként 5-10 percet sikerült beszélgetnem vele, nagyon 
óvatosan fogalmazott, szúrós szemmel fi gyelte reakcióimat. Egy idő után, a 
rendszeres amfetamin-használat következtében különböző téveszmékről számolt 
be. Például megölték a szomszédját, és látta éjszaka, hogy valakik elviszik a 
holttestet egy ásó kíséretében, azt hitte, hogy az élete veszélyben van, valaki 
folyamatosan fi gyeli, és valaki meg akarja mérgezni. Kérdezősködéseim során 
bizonyosságot nyert, hogy ezen elképzelések nem rendelkeznek reális alappal, 
de Zitát erről csak nehezen sikerült meggyőznöm. Próbáltam bevonni a Kék Pont 
Alapítvány Gát utcai ambulanciájára, ugyanis azt láttam, hogy orvosi segítségre 
van szüksége. Több időpontot is megbeszéltünk, azonban ezekre az időpontokra 
nem jött el, az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos bizalmatlansága miatt. 
Mivel helyzetét krízisnek ítéltem meg, nagyobb fi gyelmet fordítottam a vele való 
munkára. Egy idő után bizalmi kapcsolat alakult ki közöttünk, amely egyrészt a 
hosszabb (50-6a perces) beszélgetésekben, másrészt a felém áradó bizalomban 
nyilvánult meg. Például egy idő után azt is elmondta, hogy prostituálta magát. 
Pár hónapos, rendszeres, intenzív beszélgetéseink után téveszméi eltűntek, és 
életmódjával, életkörülményeivel kapcsolatos változtatási igényt fogalmazott 
meg. Először elvégzett egy OKJ-s számítógép-kezelői tanfolyamot, majd munkát 
is talált magának. A lányával rendezte kapcsolatát, először csak telefonon 
beszéltek egymással heti több alkalommal, majd a személyes találkozásokra, 
közös programokra is sor került. Sikerült a szerhasználatát is csökkentenie, 
végül a telepről is el tudott költözni egy eltartási szerződés következtében. Ezek 
után két évig nem találkoztunk egymással. Megközelítőleg egy éve, megjelent a 
drogambulancián, nagyon sírt. Mint kiderült, a barátja szakított vele, mert Zita úgy 
döntött, hogy felhagy a szerhasználattal, amit a barát nem tudott tolerálni, illetve 
kiderült, hogy az eltartási szerződés sem szabályszerű, ezért a lakást is elvették 
tőle. Egy barátnőjénél húzódott meg ideiglenesen, aki szintén szerhasználó 
volt, illetve volt egy szellemi fogyatékos gyermeke. Zita szerette volna rendezni 
kapcsolatát a barátjával, és saját lakásba szeretett volna költözni. Az ambulancián 
történt orvosi vizsgálat során kiderült, hogy Zita borderline személyiségzavarban 
szenved, és társfüggő. Az ambulancia orvosával közösen kezdtük el segíteni 
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céljai elérésében, attól függetlenül, hogy mi nem tartottuk jó lépésnek azt, ha 
újra összejön szerhasználó barátjával, hiszen ebben az esetben nagy eséllyel 
ő is visszaesett volna. Próbáltunk neki reális képet mutatni a párkapcsolatáról, 
aminek alapja, véleményünk szerint, a közös drogozás volt. Végül Zita eltűnt az 
ambulanciánkról, amikor újra összejött a barátjával.

Annával idén szeptemberben találkoztam először a Kontkat Kaféban. 
Amfetamin-használó nő, a huszas évei végén, harmincas évei elején. Első ránézésre 
szorongó típus, nehezen kommunikál. Hetente, kéthetente egyszer látogatja a 
programot, ilyenkor gyorsan kicseréli a használt tűit és már megy is. Összesen 
eddig megközelítőleg hatszor sikerült beszélgetnem vele. A „beszélgetések” 
kezdetben 2-5 percesek voltak, az utolsó alkalommal 15 percet beszélgettünk. 
Erre a beszélgetésre a program bejáratánál került sor, dohányzás közben. 
Elmondta magáról, hogy a három éves kisfi ával és a férjével él együtt. A kisfi ával 
nagyon szoros a kapcsolata, egy ágyban összebújva alszanak, a gyermeke az 
élete értelme. A férjével egymás mellett élnek, kapcsolatuk meglazult. Elmondása 
szerint, a szülés után depresszióba esett, ekkor felkereste a kerületi ideggondozót, 
ahol kedélyjavítókat, nyugtatókat kapott, egyéb kezelést, terápiát nem. Azóta 
is havonta egyszer felkeresi a rendelőt, ahol kap egy receptet és már megy is. 
Fontosnak tartom tapasztalataim alapján megjegyezni, hogy a gyógyszeres 
kezelés akkor hatékony, ha pszicho- vagy szocioterápia is kiegészíti azt, amelynek 
hiányában hosszú távon inkább ártunk, mint segítünk klienseinknek. Anna az elmúlt 
években rászokott a gyógyszerekre, tüneteit 7 hónapja az amfetamin segítségével 
próbálja tompítani, illetve nem titkolt szándéka, hogy az amfetamin segítségével 
próbál leszokni a gyógyszerekről. Beszélgetéseink során, javasoltam neki, hogy 
keresse fel ambulanciákat, és inkább a pszichiáter szakorvosunk segítségével 
tegye le a gyógyszert, illetve egy terápiás kapcsolatban oldja meg lelki problémáit. 
Kezdetben nagyon tiltakozott, azt mondta, hogy neki csak a gyermeke fontos, 
az nem érdekli, hogy vele mi van. Utolsó találkozásunkkor beszámolt arról, hogy 
mostanában a gyermeke is nyugtalan, nehezen alszik, sokszor felriad. Mivel a 
gyermekkel mostanában semmilyen váratlan, esetleg traumatizáló esemény 
nem történt, feltételezéseim szerint Anna hangulatingadozásai hatnak ki a 
gyermek lelkiállapotára. Ezt a gondolatomat Annával is megosztottam, aki először 
elcsodálkozott, majd meg is ijedt és megígérte, hogy a kisfi ú miatt felkeresi az 
ambulanciát, de előtte elviszi a gyermekét a nevelési tanácsadóba, és kikéri az 
ottani szakemberek véleményét.

Irma szintén a Kálvária téri programunk kliense, a húszas évei elején, közepén 
járó intravénás heroin-használó kliens, aki barátjával az utcán él. A programot hetente 
többször látogatja, leül, teázik, internetezik, az esetek nagy részében nagyon „be 
van állva”, ezért beszélgetésre alkalmatlan. Megközelítőleg egy hónapja közölte 
velünk, hogy szerinte terhes. A heroin-használó nők viszonylag későn veszik észre 
terhességüket, ugyanis egyrészt a rendszeres heroin-használat következtében 
a menstruációs ciklus felborulása, a vérzések kimaradása tapasztalható, illetve 
a terhesség korai szakaszában jelentkező tüneteket a kliensek sok esetben 
elvonási tünetekként aposztrofálják. Tehát miután Irma megosztotta velünk 



111

vélhető terhességét, javasoltuk neki, hogy vegyen egy terhességi gyorstesztet, 
pénz hiányában pedig keresse fel a Józan Babák Klub irodáját, ugyanis ott tudnak 
neki ingyenes tesztet adni. A vele folytatott beszélgetésekből sajnos nem derül ki 
egyértelműen, hogy mi a valóság. Egyik alkalommal azt mondta, hogy volt orvosnál, 
aki 3 és fél hónapos terhességet állapított meg nála, a másik alkalommal, hogy 
nem tudja, hogy terhes-e vagy sem, ugyanis még sem tesztet nem szerzett, sem 
orvosnál nem járt. Időnkét azt fogalmazza meg, hogy szeretne abortuszra menni, 
máskor pedig azt, hogy nincs szíve elvetetni a gyermeket. Egyik alkalommal fel 
szeretne hagyni a szerhasználattal, másik alkalommal erre való képtelenségét 
fogalmazza meg. Mint már említettem, rendszeresen „beállva” jön, nagyon nehéz 
vele beszélgetni, bármiben is megállapodni, információkat átadni. Mindeközben a 
vélt vagy valós terhességével játszmahelyzeteket teremt maga körül, különböző 
kiváltságok kivívására használja fel azt.

Emmával szintén az ambulanciánkon találkoztam. 18 éves, enyhén értelmi 
fogyatékos, nevelőintézetekben nevelkedett lány. Egy fi atalember felkarolta és 
szerette volna segíteni életkörülményei rendezésében. Emma elsősorban azért 
keresett fel minket, mert már volt egy gyermeke, aki állami gondoskodásban élt, 
ugyanis Emma a terhesség alatt és után „sziput” használt, és életkörülményei sem 
voltak megfelelőek egy gyermek egészséges neveléséhez. A gyermek nála történő 
elhelyezésének egyik feltétele a szermentesség elérése volt. Beszélgetéseink lassú 
folyásúak, nehézkesek voltak, kezdetben 20-30 percig tartottak, ugyanis Emma 
ennél hosszabb ideig képtelen volt fi gyelni. Később sikerült 50 perces konzultációkon 
is részt vennie. Kezdetben a marihuánát fogalmazta meg elsődleges szerként, erről 
szeretet volna leszokni. Később kiderült, hogy még mindig rendszeresen szipuzik 
is. Ezt a szert pár hónap után felváltotta az intravénás amfetaminhasználat, 
ugyanis elkezdett járni egy amfetaminhasználó fi úval, akibe nagyon szerelmes 
lett. Feltételezéseink szerint, a fi ú kihasználta, prostituálta őt. A sikeres segítés 
érdekében próbáltuk bevonni a „mentort” is, akit az Emmával történt események 
láthatóan nagyon megviseltek. Mivel Emmát szinte minden alkalommal elkísérte 
intézményünkbe, javasoltuk neki a hozzátartozói konzultációt, ő azonban nem 
élt ezzel a lehetőséggel. Később ez a fi atalember frusztráltságát intézményünkre 
vetítette ki, és megszakította velünk a kapcsolatot, amelynek következtében Emma 
is eltűnt. Emma és „mentora” az eltűnést követően bő egy évvel jelentkezett újra. 
Időközben Emmának lett még egy gyermeke, aki végtaghiánnyal született. A cél 
ugyanaz volt, mint első alkalommal, tehát elsősorban a szermentesség elérése, 
és az életkörülmények rendezése, hogy Emma lehessen a gondviselője első 
gyermekének. Második gyermekére nem tartott igényt annak fogyatékossága miatt. 
Ekkor Emma intézményünkben egy másik segítőhöz került, hátha ő hatékonyabban 
tud segíteni problémái megoldásában. Sajnos ez nem így lett, ugyanis összesen 
háromszor találkoztak, azonban ezen találkozások alkalmával Emma annyira be 
volt szipuzva, hogy lehetetlenné tette a sikeres konzultációt.
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Következtetések

Lehet, hogy az esetek elolvasása után, megfogalmazódik az olvasóban az a 
gondolat, hogy ezen beavatkozások nem teljes mértékben érték el céljukat, ezért 
feleslegesek volt. Ezzel a gondolattal azonban én nem értek egyet. Lehet, hogy a 
munkánk sok energiát kíván, és eredményei nem azonnal tapasztalhatók. Talán a 
fenti történetek közül az Emmával való munka volt a legnehezebb, és a legkevésbé 
eredményes. Ugyanakkor, ha például lecsúszását sikerült lassítanunk, már pozitív 
befolyást gyakoroltunk. A problémás, időnként reménytelennek tűnő eseteket a 
szociális munkásoknak van lehetőségük megbeszélni munkatársaikkal, illetve 
szupervíziós keretek között is beszélhetnek ezekről a történetekről, amelyek a 
kiégést előzik meg. Amennyiben több szakember foglalkozik egy klienssel, például 
Zita és Emma esetében, a szakemberek heti rendszerességgel megbeszélést 
tartanak, ezzel csökkentve a játszmahelyzeteket, és növelve a segítés 
hatékonyságát. Még a rövid, ad hoc jellegű kapcsolattartásnak is vannak pozitív 
hozadékai. Egyrészt a kliensek ízelítőt kapnak a segítő kapcsolatból, közelebbről 
megismerkedhetnek egy szakemberrel, ezért azt gondolom, hogy a jövőben 
szükség esetén ismét felkeresik az intézményt, vagy magát a segítőt. Dilemmaként 
fogalmazható meg az anonimitás kérdésköre, amely ugyan védi a klienst, így a 
kezdeti bizalmatlanság könnyebben áthidalható, azonban az együttműködés, a 
közös munka bizonyos fokánál, érdemes az anonimitást elvetni (vagy legalább 
megkísérelni), ugyanis ezzel talán még több segítséget tudunk nyújtani, hiszen 
a kliens írásos beleegyezésével, az ő érdekében más intézménnyel is fel tudja 
venni a kapcsolatot a szociális munkás. Az anonimitás terhesség esetén – 
kiskorú veszélyeztetése miatt – megszűntethető, azonban ezzel rövidtávon azt 
érnénk el, hogy az adott kliens eltűnik, hosszú távon pedig a többi kliens részéről 
bizalmatlanságot „érnénk el”.

A megkereső programok még gyermekcipőben járnak Magyarországon, 
ezért nekünk segítőknek is van még mit tanulnunk. Ami fontos, hogy rugalmasan, 
amennyire lehet, előítéletektől mentesen közeledjünk a hozzánk fordulókhoz.
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Dr. Fórizs Éva

Droghasználó várandós nők ambuláns 
addiktológiai gondozása

Pályámat védőnőként kezdtem, majd elvégeztem az orvosi egyetemet, jelenleg 
addiktológus, felnőtt- és gyermekpszichiáter főorvosként dolgozom egy fővárosi 
addiktológiai rendelőben1.

Talán a legfontosabb, amiért segítő foglalkozást választottam, az a tény, hogy 
édesanyám házasságon kívüli kapcsolatból, nem kívánt gyermekként látta meg a 
napvilágot. Akkori szóhasználat szerint, “lelencbe adták”, azután kilenc hónapos 
korában nevelőszülőkhöz került. Korai traumáját, fájdalmát, haragját nehezen 
viselte; “nem köszönöm meg az anyámnak, hogy a világra hozott!”, mondogatta 
visszatérően, amikor valamiért elkeseredett. 

Édesanyám csecsemőgondozónak tanult, s hat gyermeket szült. Mindig 
szakszerűen látott el minket, de szinte sohasem ért hozzánk “feleslegesen”. 
Ezt a ridegséget szoktuk meg. Hogy másképp is lehetne, arra csak akkor jöttem 
rá, amikor első szerelmem anyukája szeretettel átölelt. Szemrehányásaimra 
anyám azt felelte, “amit nem kapott meg valaki, azt adni sem tudja”, utalva saját 
neveltetésére.

A védőnőképzőben a Hospitalizáció átértékelése napjainkban címmel írtam 
tudományos diákköri dolgozatot, melyben a korai anya-gyerek kapcsolat zavarait 
és azok késői hatásait foglaltam össze, főleg magamnak, és hogy megértsem 
anyámat. Később szakdolgozatomat2 a post partum pszichózison3 átesett anyák 
gyermekeinek pszichológiai vizsgálatából írtam, önálló munkám a gyermekek 
elvarázsolt családrajz tesztjeinek feldolgozása volt.

Azóta több mint húsz éve dolgozom orvosként. Sokáig kerestem, milyen 
emberekkel tudnék a leghasznosabban dolgozni; hol a gyermekekkel végzett 
prevenció, hol a pszichésen sérült, szenvedélybeteg felnőttekkel való foglalkozás 
tűnt fontosabbnak. Végül a szenvedélybeteg, “sokproblémás családok”4 és 
gyermekeik preventív gondozása, rendszerszemléletű családterápiája mellett 
döntöttem.

1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Addiktológiai Gondozó (Budapest, X. kerület, 
 Liget utca 10.)
2 Elvarázsolt családrajz teszt – post partum pszichózison átesett anyák gyermekeinek 
 utóvizsgálata. Témavezető: Dr. Vetró Ágnes. SzOTE ÁOK. 1985. Kézirat
3 Szülés után a valóságérzékelés súlyos torzulása
4 A sokproblémás családok fogalmát Insoo Kim Berg alkalmazta olyan családokra, ahol 
együttesen jelenik meg többféle egészségügyi, szociális, jogi probléma, szenvedélybetegség, hajlék-
talanság, munkanélküliség stb.
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Szenvedélybeteg családok általános jellemzői

A dependencia, függőség kialakulását magyarázó elméletek közül néhány a túlzott 
szülői gondoskodást teszi felelőssé. A szülő túlféltő magatartásával, azzal, hogy 
örökösen vigyáz rá, nem engedi felnőni, kockázatot vállalni gyermekét, aki így nem 
tanul meg függetlenül, önállóan cselekedni. A feltétlen engedelmességért cserébe 
a szülő a gyermek minden szeszélyéhez alkalmazkodik. A gyermek, akinek nincs 
módja kipróbálni magát, félénkké és ügyetlenné válik, önértékelésében bizonytalan 
lesz. Tulajdonképpen az önértékelési bizonytalanság miatt kapaszkodik a szülőbe, 
tőle vár állandó megerősítést. 

A túlzott szülői gondoskodás hátterében a saját szülői szerepben való 
bizonytalanság húzódhat meg. Főleg akkor, ha maga is szenvedélybeteg családból 
származik, vagy más okból, például szülei pszichés zavara miatt, nem látott 
megfelelő mintát. Ha valamilyen okból bűntudata van, nem tartja elég jó szülőnek 
magát, vagy esetleg valaki, például saját anyja, anyósa tudattalan rivalizálásból 
kiveszi kezéből gyermeke nevelését, és érezteti vele, hogy „alkalmatlan” szülőnek 
tartja.

A másik felfogás lényege az, hogy a szülői elhanyagolás, elutasítás növeli 
a gyermek függőségét, különösen akkor, ha a szülő, miközben általában 
elutasítja, néha honorálja, jutalmazza a függőséget (szófogadást). A gyermek 
függőségi igényeinek elutasítása sohasem lehet teljesen következetes, még 
a legelhanyagolóbb szülő is teljesíti gyermeke néhány alapvető igényét, így 
a gyermek még jobban vágyódik törődésre, gondoskodásra, hiszen időnként 
megtapasztalhatja azt. 

Az esetenként büntetett, máskor pedig jutalmazott viselkedés rendkívüli 
mértékben megerősödik. (Főleg alacsony szociális helyzetű családokból 
származó kannabiszfogyasztó és “mindenevő”, alkoholt, marihuánát, ecstasyt, 
sziput stb. vegyesen, vagy felváltva használó fi atalok között találkoztam ilyen 
típusú problémával.) Ilyen helyzetben, a szülőhöz hasonlóan a terapeuta feladata 
is nehéz, hogy megtalálja az egyensúlyt, a kliens elfogadása és a túlzott függőségi 
igénye között.

A szocializáció sajátos hibái általában a családon belülről erednek, a 
személyiségfejlődés korai fázisában alakulnak ki, gyakran generációról generációra 
öröklődve. Az alkoholfogyasztás szülői modelljét sokszor megerősíti a hasonló 
családi háttérrel rendelkező kortárs csoport, így a másodlagos szocializáció 
is azonos irányba hat. Érthető, hogy az ilyen módon fejlődő gyerekek válnak 
legkönnyebben szenvedélybeteggé. Gyakran csak a szerválasztás különbözteti 
meg őket a szüleiktől, mert a fi atalabbak előszeretettel nyúlnak például 
kábítószerekhez is, azonban ha ezek beszerzése valamilyen akadályba ütközik, 
maguk is lerészegednek.

Az elmosódott szerephatárok fokozhatják a kaotikus viszonyokat. Alacsony 
szociális helyzetű családokban nagyon gyakori a szülői szerepbe kényszerült 
gyermek; főleg a gyermeküket egyedül nevelő anyákra jellemző, hogy fi úkat 
„apa/partner” szerepben, mintegy segítő felnőttnek tekintik, érzelmileg jelentősen 
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megterhelve ezzel gyermeküket. A kutatások szerint az apa nélkül felnevelt 
serdülők között gyakoribb a drogfogyasztás. Az analitikus megközelítés szerint a 
szabálykövetés és a kontroll megtanulása férfi /apa-modellt igényel, az egyszülős, 
vagy csonka családokból pedig gyakran éppen ez hiányzik. Illetve, ha fi zikálisan 
ott is van, érzelmileg gyakran mégsincs jelen a férfi /apa az anya és a gyermek 
számára. 

Rigid határok esetén, kényszeres teljesítményhajszolás, munkamánia, 
“workoholic’’ férj, mártír feleség szerepek rögződhetnek. Az ilyen családokban 
gyakori a kifelé mutatott „tökéletes család” képe, hosszú ideig tudják szőnyeg 
alá söpörni nehézségeiket. A családtagok egymás közti távolságát növeli a 
nem-szerfüggő szenvedélyek, a viselkedési addikciók megjelenése is, például 
a számítógép- vagy internet-függőség, amikor a fi zikailag jelenlévő, azonban 
családtagjaival nem kommunikáló férj mellett az asszony magára maradottnak, 
„özvegynek” érezheti magát; ezt az angolszász szakirodalom „cyber widow”-nak 
hívja.

A családokkal foglalkozó szakemberek észrevették, hogy a problémás 
családokban bizonyos viselkedési és kommunikációs mintázatok, sztereotípiák 
ismételten előfordulnak. Bizonyos „hívószavak” váltanak ki azonos válaszokat, 
szinte automatikusan ismétlődve, például: “Miattad iszom!”, vagy “Ha te nem 
lennél…!” stb. Virginia Satir: A család együttélésének művészete című művében a 
szenvedélybeteg családokban gyakran előforduló kommunikációs minták négy fő 
típusát különbözteti meg: vádló, engesztelő, okoskodó, zavarodott.

A vádló, „te vagy a hibás!”-attitűd, az engesztelő, „igazad van, miattam van” 
válaszát váltja ki. Ez ideig-óráig megfelel a vádló igényeinek, így az engesztelő 
látja, hogy viselkedése átmenetileg javít a helyzeten, de a sok „gyakorlásban” a 
szerepek rögzülhetnek, és kóros játszma alakulhat ki, amelyben a vádló típusú 
minden viselkedéséért másokat tesz felelőssé: “miattad iszom, drogozom!”. Az 
engesztelő, a „bocs, hogy vagyok!”-viselkedése rögzülésével kodependenssé, azaz 
“társfüggővé” válik, mintegy magára veszi mások viselkedésének a felelősségét 
és elhiszi, hogy tényleg miatta van a másiknak problémája.

Az okoskodó – zavarodott mintázat is gyakran fordul elő párban. Az okoskodó 
mindent szeretne megmagyarázni, érzései elől a fejébe menekül, végtelen 
„lelki fröccsöket”, magyarázatokat gyárt, addig se kell éreznie saját fájdalmas 
bizonytalanságát. Ezzel szemben a zavarodott úgy lép ki a helyzetből, hogy mint aki 
ott sincs, mond valami oda nem illőt, ezzel megzavarja a másik gondolatmenetét, 
melynek üzenete az, hogy „lám, mire mész a nagy eszeddel”, végül így kölcsönösen 
érvénytelenítik egymást. Bagdy Emőke közös Rorschach-teszt felvételénél fi gyelte 
meg ezt a jelenséget, hogy gyakori válasz volt a hívó képekre “nem tudom, mit 
ábrázol, de biztos nem azt, amit a párom mondott”.

Eric Berne alkotta meg a tranzakció analízis (TA) elméletét. Azt fi gyelte meg, 
hogy bizonyos viselkedési mintázatok mintegy automatikusan ismétlődnek, és 
hasonló mintákat váltanak ki reakcióként. Az ilyen, ismétlődő, részben nem tudatos 
viselkedési minták együttesét hívta játszmának. 

Például az alkoholista játszmát teljes szépségében öten játsszák: Alkoholista, 
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Balek, Csábító, Üldöző, Megmentő, azonban tehetséges házastársak egyszerre 
vagy egymás után képesek több szerep eljátszására is, így két-három személyesre 
szűkülhet a játszma, mondjuk üldöző-megmentő, balek-megmentő párokra, utóbbi 
a kezdő hivatásos segítő csapdája is lehet. Tipikus probléma a gyógyulófélben 
lévő alkoholbeteg családjában, hogy a korábbi családstruktúra felborulása 
szerepkonfl iktusokhoz, viselkedési és kapcsolati addikciókhoz (kodependencia, 
segítő szindróma) vezethet, mivel a függő változásával a korábban kialakult 
játszmák is érvényüket veszíthetik.

Kodependencia/társfüggőség. A párválasztás nem tudatos összetevőinek 
kutatása és az AA-mozgalmon belül létrejött Al-Anon (hozzátartozói csoportok) 
megfi gyelései vezettek el a kodependencia (társfüggőség) fogalmának 
kialakulásához. Azt fi gyelték meg, hogy a szenvedélybetegek hozzátartozói körében 
bizonyos személyiségjegyek, viselkedési mintázatok gyakrabban fordulnak elő. A 
hozzátartozók maguk is szenvedélybeteg családból származnak, bár ők a nem-ivó 
szülővel azonosultak. Jól ismerik az Üldöző, Megmentő és a Balek szerepeket. 
Már gyermekkorukban absztinenciát fogadnak. Többen harcos antialkoholistaként 
küzdenek különböző társadalmi szervekben. Perfekcionista, boldogtalan, 
önmagukkal és sorsukkal elégedetlen, mártír, megkeseredett emberek lehetnek, 
akik zsarnoki viselkedésüket (“én csak jót akarok neked…!”) önzetlen szeretet 
álcájába csomagolják. (A hozzátartozók alkotta önsegítő csoportok, az AL-ANON, 
vagy a kábítószer-használók szüleinek csoportjai a MÁTRIX Egyesületben ezért 
is eredményesen egészítik ki a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátását. 
Hiszen az alkoholizmus, és az összes szenvedélybetegség, mindig az egész 
családot érinti.)

Több pszichoterápiás iskola, rendszerszemléletű megközelítésben, 
megkülönbözteti a tünethordozó személyét (alkoholista ember, rossz gyerek stb.) 
és a családi kapcsolatok zavarát, azaz a problémát. Ennek az a jelentősége, 
hogy általános előítélettel és hiedelemrendszerrel ellentétben, felveti a nem 
szenvedélybeteg családtagok szerepét a drogprobléma létrejöttében és 
fennmaradásában.

Szenvedélybeteg családok néhány jellemző működése

Kaotikus összefonódottság. A családtagok közötti kapcsolat ilyen esetben 
az átlagosnál sokkal szorosabb és intenzívebb. A család sokat foglalkozik 
önmagával, bármely családtagot érintő dolog közügy. A határok és a szerepek, a 
felelősségek összemosódnak, nem egyértelmű a szabályrendszer, következetlen 
a nevelés. Az ilyen családokban megkésett a gyermek személyiségfejlődése, 
nehezen önállósodik, maga is hajlamos kaotikus kapcsolatokba menekülni, 
szenvedélybeteggé válhat, borderline személyiségzavar5 alakulhat ki. 

„Koalíciós csatározások”. A családtagok közvetlenül kevésbé kommunikálnak, 
egy harmadik személyt, „postást” iktatnak közbe, aki gyakran éppen a gyermek. 

5  A társas kapcsolatok, az énkép és a hangulat szélsőséges labilitásával, heves impulzivi-
tással együtt járó személyiségzavar.
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Legtöbbször a válófélben, egymással konfl iktusban lévő szülők között jellemző 
a gyermek(ek) megnyeréséért folytatott harc, amelynek célja, hogy a másik 
szülővel szemben, a maguk pártjára állítsák ő(ke)t. A gyermek számára ez a 
megoldhatatlan helyzet, lojalitás-konfl iktust okoz, és gyakran hozzájárul a gyermek 
pszichoszomatikus betegségéhez (asztma, allergia, hasi görcsök stb.). Később, 
tipikusan serdülőkorukban, szenvedélybeteggé válhatnak, mivel nem tanulták 
meg a saját és a mások feszültségeinek elkülönítését, a konfl iktusok egészséges 
megoldását. 

Túlgondoskodás (over protecting mother). Az ilyen szülő (leggyakrabban 
az anya) gyermekeiről túlzott, szinte elviselhetetlen mértékben gondoskodik. Ez 
a működés gátolja az individualizációt, a túlféltett gyerek személyiségfejlődése 
elakad, éretlen, dependens, jutalom-függő személyiséggé válhat, ennek kórokozó 
hatását opiátfüggőknél fi gyelték meg. A függővé, szenvedélybeteggé vált gyermek a 
család terheit is hordozza, esetleg önmagát okolva a családi kapcsolatok zavaraiért. 
Ugyanakkor a gyermek szenvedélybetegsége, paradox módon, „jól jöhet” az 
anyának, mert így túlgondoskodását továbbra is kiélheti, és ezzel tudattalanul 
ragaszkodhat a szenvedélybetegség fennmaradásához, amely kielégíti saját 
szimbiózis iránti igényét, ezzel lassítja, gátolja a gyógyulási folyamatot. (Ennek a 
működésnek a felismerése nagyban elősegíti a sikeres terápiát!)

Merev (rigid) család. Az ilyen családok nem veszik fi gyelembe az egyén 
fejlődéséből adódó változó igényeket, a rugalmasság hiányzik belőlük. Félnek a 
változástól, annak bármilyen csekély mértéke komoly krízishelyzetet idézhet elő. A 
túlzott szabályozás, az ésszerű változásokat is megakadályozza. Az ilyen családban 
nevelkedett egyén rugalmatlansága miatt fokozottan hajlamos a kényszerességre 
és a nem-szerfüggő szenvedélybetegségekre (vásárlási, gyűjtögetési szenvedély 
stb.), amelyekre a klasszikus pszichoanalízis szerint (az úgynevezett anális 
triász) kényszeresség, paranoiditás, gyűjtögetés/zsugoriság jellemző. Ráadásul 
perfekcionisták, önelégültek, ezzel is tovább nehezítve a terapeuta dolgát.

Tagadás, konfl iktuskerülés. A konfl iktuskerülő magatartás és a tagadás sok 
olyan családra jellemző, ahol szenvedélybetegség és egyéb pszichoszomatikus 
megbetegedés előfordul. Mottójuk, hogy „Nálunk soha nincsenek konfl iktusok!”, 
„Ilyen nálunk nem fordulhat elő!”, megakadályozza a problémák időben való 
észlelését. A háttérben a családtagok között meghúzódó rejtett konfl iktus, 
feszültség, valamilyen titok, szégyen stb. húzódik meg, amit szőnyeg alá 
söpörnek, mert – vélik – amiről nem beszélnek, az nincs is. Gyakran előfordul, 
hogy a szülők házassága válságba kerül, ilyenkor a házassági krízis megoldása 
helyett túl sokat foglalkozhatnak valamelyik gyermek drogos viselkedésével, amiről 
sokkal könnyebb beszélni. Ezzel azonban éppen annak a kórós viselkedésnek a 
rögzülését segíthetik elő, ami ellen látszólag harcolnak.

A szenvedélybeteg emberek gyermekei

A szenvedélybetegség kialakulását elősegítő (prediszponáló) tényezők gyakran a 
családban halmozódó konfl iktusok talaján alakulnak ki. 
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Az ideges, feszült légkör, indokolatlan büntetések, kiszámíthatatlan szülői 
reakciók, az agresszió, a gyakori szidalmazás, a megalázás, verés, elhanyagolás, 
extrém esetben szexuális abúzus, a gyermekben fokozott éberséget alakít ki. 
Ilyenkor a gyermek úgy érzi, hogy állandóan fi gyelnie kell, mert valami rossz 
fenyegeti, ezért viselkedése nyugtalan, kiszámíthatatlan, éppúgy, mint az őt 
körülvevő világ. 

Ez az állapot a poszttraumás stresszreakcióhoz6 hasonlóan élettani 
változásokhoz vezet, a gyermek vérnyomása emelkedik, pulzusa szaporábbá válik, 
mozgáskoordinációja összerendezetlen, az egész gyermek feszült, nyugtalan, 
képtelen egyhelyben maradni. Gyakran ezt a tünetegyüttest diagnosztizálják 
hiperaktív-fi gyelemzavarnak (ADHD - Attention Defi cit Hyperactivity Disorder). 
A gyermekkori hiperaktivitás és a drogfogyasztó magatartás kapcsolatát sokan 
kutatják, elsősorban a családi minták, a gyermek által feldolgozatlan események, 
és az örökletes tényezők szerepét vizsgálva. A felszínen agresszió, motoros 
nyugtalanság, fi gyelmetlenség, szétszórtság fi gyelhető meg, azonban a jelenség 
hátterében a hiányos biztonságérzet, szeretetlenség érzete, a túlzott éberség 
miatti kimerülés húzódik meg.

A hagyományos gyermekpszichiátriai ellátás során egy centrális izgatószert 
(Ritalin) alkalmaznak, ami a hiperaktív-fi gyelemzavar esetében, paradox módon, 
éppen nyugtatóan hat. A kaotikus családból származó szerhasználó serdülők 
gyakran az amfetamin-származékokat, pszichostimulánsokat részesítik előnyben 
(speed/spuri, gyorsítók...), mivel a „pörgés” megnyugtatja őket. 

Más gyermek az éber álmodozásba menekül. Mivel a család általában igényt 
tart fi zikai jelenlétére, a gyermek kifejleszti magában azt a képességet, hogy 
„mintha ott se lenne”. Ez a mechanizmusa az úgynevezett „befelé menekülésnek”, 
melynek során az ott-nem levés szakértőivé válnak. Ez felnőttkorban egyfajta 
autisztikus, különc viselkedésben nyilvánulhat meg, nehezen értik meg 
környezetük érzelmi elvárásait. További problémát jelenthet számukra, hogy bár 
nagyon szeretnének gondos szüleivé válni gyermekeiknek, nehezen tudnak jelen 
lenni a saját családtagjaik számára is, mivel az „otthonlevés” fájdalmas emlékeket 
ébreszt bennük. (Serdülőként előszeretettel választják a hallucinogéneket.)

A gyermek szempontjából a legveszélyesebb a következetlen, kiszámít-
hatatlan nevelés. Ezekben az esetekben az elkényeztetés és az elhanyagolás 
is egyaránt előfordulhat, a gyermek nem tudhatja, viselkedésének mi lesz a 
következménye, mivel az a szülő állapotától és nem az ő viselkedésétől függ. 
Tehetetlenségében nagyzásos fantáziákkal, a mindenhatóság érzésével 
kompenzálhat, aminek átélését a kannabiszszármazékok, és az ecstasy/speed 
használata elősegíti. 

A másik út a kifelé menekülés. A „runaway child”, a szökdöső gyerek, aki 
az elhanyagoló családi, vagy intézményi ellátás helyett az úton levést, az utcát 
választja. Az ilyen utcagyerekek sokasága különösen nagy gondot okoznak a 
nagyvárosokban és a harmadik világ országaiban. Körükben a leggyakoribb 

6  Szorongászavar, melyben a félelem és az ahhoz kapcsolódó tünetek jóval a traumatikus 
események megtörténtte után is fennmaradnak.
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a különböző szerves oldószerek és a legálisan kapható olcsó borok és altató-, 
nyugtatószerek visszaélésszerű használata.

Hazánkban is a volt állami gondozott gyermekek és a fi atal hajléktalanok 
körében legelterjedtebb a szipuzás, mint a nyomor drogja. Aktuálisan a csavarlazító 
spray-k és az öngyújtógáz belélegzése a „legnépszerűbb”, annak ellenére, hogy 
köztudottak a rendkívül súlyos testi (korai elbutulás, májat és csontvelőt károsító), 
neurológiai (a részegséghez hasonló mozgáskoordinációs zavar, polyneuropathia, 
epileptiform görcsök) és pszichiátriai (hallucinációk, mozizás, paranoid üldöztetéses 
tartalmak) szövődmények.

A gyógyult alkoholbetegekből vált segítő szakemberek visszaemlékezései, 
kutatásai hívták föl a fi gyelmet arra a fontos problémára, hogy az alkoholbetegek 
gyermekei között igen sok pszichés zavar fordul elő. Az alkoholbetegek 
gyermekeinek preventív gondozásba vétele feltétlenül indokolt. A terápiák közül 
hasznosak a gyermekkor sajátosságaihoz igazodó játékos csoportfoglalkozások, 
melyek részben az elszenvedett traumák feldolgozását szolgálják (rajzok, kreativitás, 
pszichodráma-elemek stb.), részben a hiányos szocializációt igyekeznek pótolni 
(szociális készség tréning). Az alkoholbetegek családjában az anyáknak általában 
kevés örömük van a gyermekeikben, különösen azokban az esetekben, amikor az 
anya is kevés szeretetet, törődést kapott a saját családjában. Ehhez járul még az 
intézményes gyermekgondozás, a nők munkába állása, az anyaszerep fokozatos 
leértékelődése. Ezért a terápiák fontos része a szülői készségek fejlesztése, főleg 
az együttes játék, közös, örömteli események segítségével.

Szenvedélybeteg várandós nők kezelésének gyakorlati szempontjai

A legális/illegális drogok használata és a családi élet egy másik kapcsolódása, ha 
a használó aktuálisan gyermeket vállal. Az addiktológiai ellátásban főként, bár nem 
kizárólag azok a használók jelennek meg, akiknek kényszeressé vált a fogyasztása. 
A várandós droghasználó nők megjelenésre gyakran valamilyen külső, vagy belső 
kényszer hatására kerül sor, például folyamatban lévő büntetőeljárás, alternatív 
gyógykezelés (elterelés), válási krízis, párkapcsolati problémák, a terhesség 
megszakításának szándéka és ehhez szakorvosi javaslat kérése stb. Általában 
első alkalommal barát, barátnő, családtag kíséretében érkeznek. Fontos minden 
jelenlevőt behívni a beszélgetésre, a kliens hozzájárulásával, mert a kíséretében 
lévők is fontos erőforrások lehetnek a számára.

A várandós droghasználó nők eseteinek néhány jellemzője. Sokféle gazdasági, 
szociális, egészségügyi és pszichés probléma gubancával jelentkeznek, nehéz 
kibogozni, mit szeretnének valójában, nehezen fejezik ki magukat, a közös nyelv 
kialakítása ezért nagyon fontos. Gyakran valamilyen ürüggyel jönnek, szükségük 
lenne terápiás segítségre is, de ehhez először kapcsolatba kell lépni velük, elfogadni 
őket a felkínált ürüggyel együtt, hogy eljussunk a lényegi szinthez, a “viszony” 
szinthez, ami minden terápiás kapcsolat alapja. A segítségnek ki kell terjednie a 
jelentkező valós szükségleteire, például jogi, egészségügyi és életmód-rendezési 
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tanácsokra, önmagában nem elegendő a hagyományos pszichoterápia. Ezt csak 
más intézményekkel, a védőnői hálózattal, a terhesgondozókkal, családsegítőkkel, 
gyermekjóléti szolgálat szolgálatokkal, civil szolgáltatásokkal együttműködve lehet 
megvalósítani. Már a kapcsolat legelején fontos tisztázni, mit nem tudunk nyújtani, 
mivel gyakran illuzórikus elvárásokkal is találkozni (“ne igyon a férjem!”, “adjanak 
pénzt/segélyt/lakást!” stb.).

Az állapotfelmérést nehezíti a problémák bonyolultsága, összetett jellege, az 
érintettek gyakran nagy száma és eltérő elvárásrendszere. Ambivalens érzések 
jelenhetnek meg a terhesben, a partnerben a gyermekvállalással, párkapcsolattal, 
segítségkéréssel és a segítség elfogadásával szemben. Az első interjúk során 
megjelenhet a terapeuta tehetetlenség érzése, amit a klienssel való együttérzés 
csak fokozhat, főleg a sokproblémás, traumákat átélt kliensek gyakran váratlan 
kitárulkozása során, ami rendkívül igénybe veszi a terapeutát. Fájdalmas 
együttérzően meghallgatni a sokat szenvedett és állapota miatt fokozottan érzékeny 
várandóst, amint megállíthatatlanul zúdítja panaszáradatát arra az idegenre, akitől 
megértést elfogadást, együttérzést vár. (Ugyanakkor, ha a terapeuta elrohan 
emellett, a kliens úgy érezheti, hogy az csak egy újabb személy, aki nem kiváncsi 
arra, ami vele történt és történik.)

Azok a kliensek, akiket szexuálisan vagy fi zikailag bántalmaztak, sokszor azt 
akarják, és szükségét érzik, hogy a múltról és arról beszéljenek, ami velük történt. 
A probléma megbeszélését a megoldás részének tekintik. Gyakran előfordul 
az, hogy korábban senki olyant nem találtak az életükben, aki együttérzően 
meghallgatta volna a történetüket, ezért legelőször fájdalmuk jogosságának 
elismerését és a megtörténtek hitelesítését igényelik a hallgatótól. Csak ezután 
fogadják el azt, hogy segítségre van szükségük feldolgozni a történteket. A túl 
korai kitárulkozás azonban akadály is lehet a későbbi terápia szempontjából, mert 
a bizalom kialakulása előtt elmondottakat megbánhatja, félhet az elítéléstől, emiatt 
akár meg is szakítva a terápiás viszonyt.  

A várandós szenvedélybeteg nők ambuláns ellátása során néhány 
szempontra fokozottan kell fi gyelni. A várandósság komplex testi-lelki-pszichés 
változásokkal járó folyamat, amelyben az élettani változásokhoz társuló gyakran 
irreális félelmek, valamint a túlérzékeny pszichés állapot a korábban is meglevő 
konfl iktusok, nehézségek kapcsolati egzisztenciális problémák felnagyításához, 
pánikos megéléséhez vezethet. Minél differenciálatlanabb a személyiség, annál 
kisebb eltérés, rossz szó, bántás, magáramaradottság-élmény mobilizálhat 
korábbi archaikus félelmeket, fel nem dolgozott traumákat, és ez a mellette levő, 
őt különben támogató partnert is elbizonytalaníthatja, amiből kapcsolati válság 
alakulhat ki. A gondozás során fontos annak eldöntése, hogy felelősen vállalható-e 
az ambuláns gondozás, illetve szükséges-e – szülészeti-nőgyógyászati vagy 
pszichiátriai-addiktológiai szempontból – a hospitalizálás?

Az ellátórendszer hiányosságai mindig egy-egy konkrét eset kapcsán 
derülnek ki. Évekkel ezelőtt azért hívtak be konzíliumba az egyik nagy, fővárosi 
korház szülészeti osztályára ott fekvő gondozottamhoz, mert az újszülött-
osztályon dolgozó nővérek észrevették, hogy szoptatás közben furcsán 
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viselkedik, nem néz gyermekére, mintha ott sem lenne. Az adott korházban 
nem működött pszichiátria, csak neurológia, ezért kerestek külső szakembert. 
A helyzet azóta sem sokat változott, ugyanez a gondozottam, ha ma szülne, 
valószínűleg ismét konzíliumba kellene mennem miatta. Ez természetszerűleg azt 
a kérdést is felveti, hogy addiktológiai osztályos beutalás esetén milyen módon 
oldható meg a terhesgondozás folyamatossága, veszélyeztetett terhes pszichés 
dekompenzációjakor van-e pszichiátriai ellátás az adott szülészet nőgyógyászati 
osztály mellett?  

Droghasználati minták

A terhesgondozás során minden veszélyeztetett várandós nővel beszélve érdemes 
érdeklődni droghasználatáról, mert feszültségét, szorongását számos kismama 
legális vagy illegális szerek használatával próbálja oldani. A legális drogok (altatók, 
nyugtatók, cigaretta stb.) visszaélésszerű használatát, jól ismert teratogén hatásuk 
ellenére, sokan folytatják. Természetesen számolnunk kell azzal, hogy a használók 
többsége nem szívesen beszél drogfogyasztásáról, mivel fél az elítéléstől, a meg 
nem értéstől, és attól, hogy terhessége megszakítását javasolják a számára. 
Fokozottan igaz ez az illegális úton elérhető drogok használatával kapcsolatban. 

Addiktológiai szempontból fontos annak megállapítása, hogy milyen típusú 
drogfogyasztás jellemzi a várandós nőt. Az első interjú során érdemes rákérdezni 
a szerfogyasztási szokásokra, leállási próbálkozásokra, mennyire sikerül 
drogmentesen boldogulni a hétköznapokban, a megkérdezettnek voltak-e vagy 
vannak-e megvonási tünetei és így tovább? Mindenképpen érdemes elkülöníteni 
a használat módját, legalább az alábbi besorolás szerint:

Kísérletező használó (experimental use). Bármely szernél előfordulhat,  
defi níció szerint életében kevesebb mint tízszer próbálta ki a drogot, például 
kiváncsiágból, vagy csoporthatásra, ismerősi, baráti körében. 

Szociális-rekreációs használó  (social-recreacional use). Elsősorban 
fű, ecstasy, amfetamin és alkohol fogyasztása jellemző, a hétvégi táncos 
szórakozáskor, partikon előforduló leggyakoribb droghasználati forma. Amikor 
megtudják, hogy terhesek, az ilyen fogyasztók – legtöbbször – külső segítség 
nélkül képesek az absztinenciára. Nem igényelnek addiktológiai segítséget.

Helyzeti használó (circumstancial-situacional use). Az ilyen fogyasztóra az 
jellemző, hogy valamely problematikus helyzet, aktuális stressz stb. elviseléséhez 
használ drogot, mintegy „fájdalomcsillapító, érzéstelenítő” jelleggel. (Praxisomba 
leggyakrabban alacsony szociális helyzetű, volt állami gondozott, hajléktalanok 
közül kerülnek helyzeti használók.) 

Intenzifi kált használó (intensifi ed use). Ő hosszú ideje azért használ drogot, 
a dolog természetéből eredően egyre gyakrabban, egyre nagyobb mennyiségben 
vagy töménységben, hogy a számára elviselhetetlen viszonyokat, hosszú ideje 
fennálló egzisztenciális, morális vagy kapcsolati problémáit „kibírja”. 

Kényszeres használó (compulsive use). A kényszeres használó emberben 
már súlyos testi és lelki függőség alakul ki. A függő viszony a legális szerek közül 
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leggyakrabban az alkohol, a szerves oldószerek, a nikotin és a nyugtatók, altatók 
használatával, az illegális szerek közül az opiátszármazékok fogyasztásával 
szemben alakul ki, de a stimuláns hatású amfetaminok és kokain esetén 
is megfi gyelték az intezifi kált és a kényszeres típusú használatot is. Saját 
gyakorlatomban azt tapasztalhattam, hogy a kényszeres fogyasztók az igazi 
„mindenevők”, akik, ha nem jutnak kedvenc szerükhöz, beérik bármely pszichoaktív 
szerrel, csak minél előbb hasson.

Megjegyzem, hogy – saját sokéves orvosi gyakorlatom szerint is 
– a droghasználatot kipróbálók közül csak egy kisebb töredékük válik 
szenvedélybeteggé, elsősorban azok, akiknek családjában szenvedélybetegség 
fordul elő, vagy akik pszichés megbetegedéssel (is) küzdenek, bár ők sem minden 
esetben, csak magasabb kockázattal.

A magzat megtartása vagy elvetetése

A droghasználattal kapcsolatos kérdések tisztázása mellett a legfontosabb kérdés, 
hogy milyen sors vár a magzatra, akarja-e őt az anya, döntéséhez és a továbbiakhoz 
kap-e támogatást a családjától, kívánt vagy nem kívánt párkapcsolatban történt-e 
a fogantatás, illetve a várandós nő tudja-e, kitől lett terhes? 
 A válaszok amiatt is különösen fontosak, mert a várandós kapcsolata 
magzatával jelentős mértékben saját pszichés állapotától, ezzel összefüggésben 
pedig családi és partnerkapcsolatától függ. Sőt, a magzat az intrauterin életben is 
„megérzi” az esetleges anyai válságot, krízist, hiszen a foeto-placentáris barrieren 
átjutnak az anyai stressz hormonok, amivel sérülhet kapcsolatuk. A pre- és 
perinatális időszak kutatásai általában is a méhen belüli anya-magzat kapcsolat 
rendkívüli fontosságára hívják fel a fi gyelmet.
 Egyes esetekben például, a bizonytalan, ambivalens magánéleti kapcsolat 
„rendbehozására” vállalt terhességet végigkíséri az anya hullámzó hangulata, 
félelme, időszakos droghasználata. A terhesség alatt, az érzelmi krízisek idején 
az anyai szerhasználat felerősödhet, amikor leginkább a legális szerek, altatók, 
nyugtatók, szorongásoldók abúzusa és az alkohol, nikotin használata gyakori. 
A szerhasználat keveredik az anyai bűntudattal, félelemmel a magzat méhen 
belüli károsodásától. Máskor hol el akarja vetetni magzatát, hol a magzattal 
akarja maradásra bírni partnerét. Ha a terhesség alatt a partner „lelép”, az anya 
irracionális haragja, tehetetlen dühe a magzatra szállhat. Egyre nagyobb teher 
az immár nem kívánt gyermek, nehéz, elhúzódó a szülés, gyakran lép fel szülési 
komplikáció, koraszülés. 
 Van olyan várandós is, aki boldog regresszióban tapasztalja meg a vágyott 
szimbiózist, a terhesség élete legboldogabb időszaka, alig akar megválni édes 
terhétől, gyakran túlhordja magzatát, mert előre fél az elválástól, a szeparációtól. 
Elsősorban az opiátfüggők családtörténetének transzgenerációs dinamikus 
fejlődésmodellje írja le ezt a jelenséget, de alkoholbeteg családból származóknál 
is megfi gyeltem hasonlót. Ilyenkor a terhesség vállalása az anya önálló, egyedüli 
döntése, nem kap, talán nem is kér segítséget a partnerétől, sőt az is előfordul, hogy 
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szinte elzavarja a gyermek apját. „Az anyának kell a gyerek”, talán azért is, hogy 
saját egyedüllétét szorongását oldja, s hogy tudattalanul megismételje a család 
transzgenerációs traumáját. Az így született gyermek számára problémássá válhat 
az önállósodás, az őt túl szoros kapcsolatban tartó anya nehezen fogja engedni 
gyermeke önállósági törekvéseit, bár lehet, hogy ezt hangoztatja, mélyebb szinten 
szorosan köti magához. Tragikus bonyodalmak, serdülőkori viharok adódhatnak 
ebből, és a későbbi tartós, felelős párkapcsolat nehezítettsége, „se vele, se 
nélküle!”-jellegű viszonyok kialakulásával. 
 (Természetesen nem szenvedélybeteg terhesek is gyakran vacillálnak a 
terhesség megtartása, illetve a hazánkban, bizonyos helyzetekben legális abortusz 
között. Oriana Fallaci Levél egy meg nem született gyermekhez című könyvében 
csodálatos őszinteséggel írja meg az egyedül maradt terhes asszony dilemmáit a 
képmutató, ellenséges társadalomban.)
 A szenvedélybeteg terhesek abortusz iránti kérelme mögött az alábbi 
indokokkal találkoztam már:

Félelem attól, hogy az általa használt legális vagy illegális drogok 
károsították a magzatot;
A partner, a család elutasítja a gyermekvállalást;
Anyagi nehézségek, munkanélküliség, nem megfelelő lakhatási -, vagy 
lakásviszonyok;
Felelőtlen szenvedélybeteg partner, aki „lelép” a gyerek hírére;
Saját felelőtlen viselkedése, mivel azt sem tudja, kitől fogant a magzat, „be 
volt állva”;
Saját félelem, szorongás felerősödése, ambivalencia, félelem az anyaságtól;
Saját koragyermekkori traumáinak feldolgozatlansága, partnerre vetítése;
Kiskorú, gyámság alatt álló, állami gondozásban, intézetben élő anya feje 
felett mások döntenek, helyette az intézmény akarja az abortuszt!

(Egy tizenhét éves állami gondoskodásban nevelkedő leánynak nemrég kisfi a 
született. Mivel „jóakaró” sógornője a gyermekvédelem és valamennyi elérhető 
szociális intézmény tudomására hozta, hogy a lány kábítószert, maihuánát használ, 
sehol nem volt, ahol gyermekével együtt fogadták volna. A kisfi ú csecsemőotthonba 
került. A lány tejét gyógyszeresen elapasztották. Találkozásunkkor sírva mesélte, 
hogy a csecsemőotthonban hónapokkal később is mellére tette gyermekét, hátha 
mégis tudná szoptatni. Néhány hónappal ezt követően telefonon beszéltem 
gyermekvédelmis esetfelelősével, aki szerint a leány újra terhes lett, de – mint 
az esetfelelős mondta – inkább „elvetetik a gyermeket”, mert ők tudják, hogy 
„mindenkinek így lesz a legjobb”. Szavaiból világosan érződött, az intézmény a 
kismama feje felett kíván dönteni a terhesség megszakításáról, mintha e döntéshez 
neki magának semmi köze nem lenne. A kérlelhetetlen hangvétel némileg azt is 
magyarázta, a már megszületett kisfi ú esetében miért nem merült fel, hogy – a 
korántsem oly súlyos – droghasználat ellenére is segítsék a fi atal anyát gyermeke 
gondozásában, hiszen arra eleve nem is szeretnének vállalkozni, vagy hogyan 
járulhatott hozzá a fi atal anyuka tejének gyógyszeres elapasztásához, ha a valós 
szándéka azzal ellentétes volt.)
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Néhány kiemelt konfl iktusforrás

A droghasználó és a szenvedélybeteg várandós nők néhány speciális problémája 
esetén érdemes a személyiség, a lélek gondozásával külön is foglalkozni, 
megfelelő szakembert, szakellátást keresni.

Néhány probléma, amelyre különös fi gyelmet kell fordítanunk:
Gyakran nem kívánt kapcsolatból származik és teherként jelentkezik a 
magzat;
A nő családi háttére gyakran problémás, vagy nincs is;
A jelentkező nő esetenként otthonról menekül, könnyen létesítve túl korai 
„felnőttkapcsolatot”;
Egzisztenciális nehézségekkel küzd, ami különösen gyakori volt állami 
gondozott emberek esetében;
Emberileg éretlen a felelős döntések meghozatalára, ami pusztán 
fi atalságából is adódhat;
Pszichés problémákkal küzd, személyiségzavarral él;
Droghasználata problémássá válik;
Egészségtelen étkezési szokásokkal él;
Viselkedési, kapcsolati függősége, társfüggősége alakult ki;
A gyermekvállaláson keresztül szeretné magához láncolni partnerét. 

Meghatározó szempontként, szenvedélybeteg várandós nők gondozása során 
is azt tapasztalom, hogy ha ők betegek, gyakorlatilag mindig a kapcsolatrendszerük 
is beteg. A személyes kapcsolatrendszerben súlyos konfl iktusforrás lehet akár 
a származás, a hit, az eltérő iskolázottság, műveltség is. Gondot okozhat a túl 
korán, felkészületlenül megkezdett intim párkapcsolat, amelyből nem kívánt 
terhesség származhat. A várandósként megjelenő droghasználó nő prostituált is 
lehet, amiben szerepet játszhat prostitúcióra kényszerítése. Az anya és magzata 
kapcsolatára ezek a nehézségek is rávetülhetnek, hasonlóan a kismama bármely 
párkapcsolati nehézségéhez, esetleges válásához, ha a terhesség miatt épp egy 
józanabb kapcsolat felé fordulna és így tovább.

Mit tehetünk, ha szenvedélybeteg terhes kerül gondozónkba?

A szenvedélybeteg várandósok bármilyen pszichés zavaránál érdemes rákérdezni 
arra, hogy milyen kapcsolatban van saját édesanyjával, partnerével, annak szüleivel, 
és milyen érzésekkel fogadta a terhességét? A legfontosabb a várandós kismama 
előítélettől mentes elfogadása, és a családban levő erőforrások feltérképezése: 
kire számíthat a családjából, közeli, távoli ismerősi környezetéből? Vegyük fel 
a kapcsolatot védőnőjével, hogy közösen beszéljük meg a terhesgondozás 
sajátos feladatait! Ha lehet, tisztázandó, ki a gyermek apja, tud-e egyáltalán a 
terhességről?  Képes-e, akar-e felelősséget vállalni?  Milyen kapcsolatban van a 
terhessel? Nagyon fontos az együttműködés szociális intézményekkel, hogy krízis 
esetén kezdeményezzük a várandós anya-gyermek otthoni elhelyezését, egyúttal 
– lehetőség szerint – törekedve a vér szerinti család bevonására! Nem kívánt 
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terhesség, titkolt terhesség, kései gondozásba vétel, és a kismama szándéka 
esetén, olyan anyaotthon jöhet szóba, amely lehetővé teszi a mielőbbi örökbeadást. 
Mindenképpen tartsuk tiszteletben a várandós nő emberi méltóságát, megváltozott 
testi és lelki állapotát, túlérzékenységét, s úgy beszéljünk vele, ahogy hasonló 
helyzetben mi is elvárnánk másoktól! A legnehezebb helyzetben is tiszteljük az 
életet, és ne ítélkezzünk, hiszen fogalmunk sincs mi mindenen mehetett keresztül 
a hozzánk forduló ember!
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Dr. Csorba József

Helyettesítő gyógyszeres terápiák és alkalmazásuk 
droghasználó várandós nők ellátásában

Társadalmi szinten az opiátfüggőség jelentős szerepet játszik a szegénység, a 
munkanélküliség, a kriminalitás és a családi dezorganizáció kialakulásában. 
Egészségügyi szempontból a magas mortalitás, „rokkantosítás”, kezelési 
költségek és a fertőző betegségek (HIV, HCV, HBV) terjedése emelhető ki.  
Az opiáthasználó terhes nők más szempontból is veszélyeztettek lehetnek: 
koraszülés, spontán vetélés, fertőző betegségek és szociális problémák 
valószínűbb kialakulása miatt. Az újszülött állapotára is komoly veszélyt jelenthet 
az anya opiáthasználata: neonatális absztinenciális szindróma, alacsony testsúly, 
rossz tápláltsága következtében. A terhes opiáthasználó nők kezelésére komplex 
terápiás programokat kell alkalmazni, ezeknek része a helyettesítő (agonista 
típusú) gyógyszeres kezelés.

Defi níció

Az opiátfüggő betegek jelentős része nem képes a kábítószer-mentességre (agyi 
neurobiokémiai elváltozások, pszichoszociális problémák miatt), ezért átmenetileg 
vagy hosszú távon (akár évtizedekig) helyettesítő kezelést igényelnek. Számos 
tanulmány jelzi, hogy a kezelésben lévő opiátfüggők mentális és szomatikus 
állapota lényegesen kedvezőbb, mint a kezelésbe nem kerülőké. 

A helyettesítő terápiák alapelve az, hogy lehetőséget teremtenek az illegális 
utcai heroin vagy más opiátszármazék használatának legális gyógyszerrel történő 
helyettesítésére. Ezen terápiák alkalmazása világszerte elterjedt, hatékonyságukat 
több ezer tudományos vizsgálat bizonyította. A kezelések legfontosabb előnye 
az illegális szerek (elsősorban a heroin) használatának csökkenése vagy teljes 
megszűnése, az illegális heroin beszerzéséhez kapcsolódó bűnözés csökkenése, 
illetve megszűnése, és – az intravénás használat csökkenése vagy megszűnése 
révén – az AIDS, HCV és az egyéb, vér útján terjedő fertőző betegségek 
előfordulásának csökkenése, valamint a kliensek fi zikai és mentális státuszának 
javulása.

Agonista szubsztitúciós (helyettesítő) kezelésekben jelenleg a methadon és 
a buprenorphine a legelterjedtebben használt szerek. Ezek mellett, elsősorban 
Ausztriában, elterjedt a lassú felszívódású morfi n alkalmazása, illetve egyre több 
országban alkalmazzák kísérleti programokban, vagy elfogadott szubsztitúciós 
gyógyszerként a diamorfi nt (orvosi heroint).

A WHO (World Health Organization, azaz Egészségügyi Világszervezet), 
hangsúlyozva az ilyen típusú kezelések fontosságát, 2005-ben a methadont és 
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a buprenorphint felvette az alapvető gyógyszerek listájára. Ezen a listán olyan 
gyógyszerek találhatók, amelyek a közegészségügy szempontjából jelentős 
szerepet játszanak. A methadon-szubsztitúciós kezeléseket a hatvanas években 
kezdték alkalmazni az Egyesült Államokban, majd pár év múlva fokozatosan 
Európában is, később világszerte elterjedtek, főleg amikor a HIV/AIDS- , majd a 
HCV-járvány megjelent, a fertőzések robbanásszerű terjedésével. 

Az Európai Unió vonatkozó stratégiája és Magyarország kábítószer-használat 
visszaszorítására elfogadott stratégiája egyaránt hangsúlyozza a szubsztitúciós 
kezelések fontosságát. Világszerte jelenleg félmilliónál többen részesülnek 
fenntartó methadon terápiában, de egyre jelentősebb azok száma is (mintegy 
kétszázezer fő), akik buprenorphine-t kapnak szubsztitúciós szerként, és pár 
tízezer opiáthasználót más típusú agonista szerrel kezelnek.

A terhesség és az opiáthasználat

Az opiáthasználat, főleg az alkalomszerű használat, nem minden esetben jelent 
komoly veszélyt a terhességre, az anyára és az újszülöttre. 

A rendszeres opiáthasználó, esetleg –függő terhes nőknél azonban az 
átlagosnál sokkal gyakrabban fordulnak elő olyan egészségügyi és pszichoszociális 
problémák, amelyek veszélyeztetik a terhességet, az anyát és az újszülöttet.
Az anyánál gyakori problémák: 

opiát-elvonási tünetek (pupillatágulat, könnyezés, orrfolyás, hányinger, 
hányás, hasmenés, hidegrázás, hőhullám, izomfájdalom, izomgörcs, 
epilepsziás roham, nagy izületi fájdalom, ingerlékenység, nyomott 
hangulat, szorongás, inszomnia),
opiát-túladagolási tünetek (pupillaszűkület, aluszékonyság, 
légzésdepresszió, keringési problémák),
polytoxikománia (opiátszármazékon kívül más kábítószer, gyógyszer, 
például nyugtató használata, alkohol fogyasztása, dohányzás),
HIV-fertőzés, AIDS-betegség (Magyarországon ritka),
HCV (hepatitis C vírus) fertőzés,
egyéb fertőzések (például TBC),
egészségügyi problémák (például abcesszusok),
nőgyógyászati problémák (amenorrea),
táplálkozási zavarok,
komorbid pszichiátriai zavarok (például depresszió, személyiségzavar),
szociális problémák (munkanélküliség, hajléktalanság stb.),
prostitúció,
kriminalitás,
pszichés és vagy testi erőszak,
partner szenvedélybetegsége.
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A terhességnél található problémák: 
spontán vetélés,
koraszülés,
magzati distress.

Az újszülöttnél található problémák:
neonatális absztineciális szindróma (irritabilitás, hiperaktivitás, 
hiperrefl exia, tachipnea, furcsa sírás, hasmenés, hányás, láz, convulziós 
rohamok, kóma),
alacsony testsúly,
rossz tápláltság,
újszülött elhagyása.

Kezelési alapelvek

Az opiáthasználó függő terhes nők kezelése komplex integrált programok 
segítségével történjen, melynek elemei:

helyettesítő (szubsztitúciós) vagy lassú agonista detoxikációs kezelés, 
esetleges fertőzőbetegségek kezelése,
esetleges szomatikus szövődmények kezelése,
vitaminpótlás,
megfelelő táplakozás,
társult pszichés zavarok kezelése,
folyamatos, kiemelt terhesgondozás,
szociális helyzet stabilizálása,
szenvedélybeteg partner bevonása a kezelésbe.

Helyettesítő (agonista) kezelés

Az opiáthasználó terhes nők esetében az agonista típusú gyógyszeres kezelés 
számos előnnyel jár. Vonzó alternatíva a számukra, mivel nem szenvednek az 
elvonási tünetek miatt. A kezelésben való részvétel lényegesen magasabb arányban 
történik, mint más, főleg absztinenciaorientált kezelési formákban, illetve a kezelés 
elhagyása is sokkal alacsonyabb arányban történik, más kezelésekhez képest. 
A kezelésben részt vevők hatékonyan bevonhatók a terhesgondozásba, fertőző 
betegségek vagy más szomatikus problémák kezelésébe. A kezelési folyamat 
megteremti a szociális stabilizáció hátterét. Mivel nincs szükség a heroin, vagy egyéb 
illegális opiát beszerzésére, megszűnnek a kriminális, prostitúciós tevékenységek, 
a kezelés alatt álló emberek kivonulhatnak a „drogos” környezetből. Az agonista 
típusú gyógyszereknek nincs teratogén hatásuk. A kezeléssel jelentősen lecsökken 
a spontán vetélés és koraszülés veszélye. A gyógyszer dózisának függvényében 
nincsenek vagy enyhék a neonatális absztinenciális szindróma tünetei. 

Világviszonylatban leggyakrabban alkalmazott és a legjobban vizsgált agonista 
gyógyszer a methadon, amelynek hatékonyságát számos vizsgálat bizonyította. 
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Más szereket is alkalmaznak a terhes opiáthasználók kezelésére (buphrenorphin, 
slow relesing morphin), amelyek ugyanolyan hatékonyak, mint a methadon. 
(Magyarországon a methadon az egyetlen agonista gyógyszer, amely elérhető 
és alkalmazható a terhes opiáthasználó betegek kezelésére.) A Suboxone-t 
(buprenorphin/naloxone) is használják Magyarországon (és világszerte) az 
opiátfüggők kezelésére, de a terhességre, újszülöttre való hatása még igen 
kevéssé kutatott, emiatt nem indikálják a terhes opiáthasználók kezelésére. 

A methadon-kezelés gyakorlata

A methadon-kezeléssel kapcsolatosan néhány alapelvet fontos betartani:
A kezelést minél hamarább, lehetőség szerint a beteg jelentkezésének 

napján el kell kezdeni. A várólistára helyezés, vagy a több hét utáni visszarendelés 
csökkenti az esélyt a kezelésben maradásra, illetve növeli a rizikót a drogfogyasztás 
folytatására.

A kezdő dózis általában 20 mg/nap, a dózist fokozatosan kell növelni (napi 10-
20 mg), a hatékony terápiás dózist egyénileg kell megállapítani, ez általában 60-
120mg/nap. A hatékony dózis az, amely teljes mértékben megszünteti az elvonási 
tüneteket és a kábítószer utáni sóvárgást.

A gyógyszer adagolása naponta egyszer történik, mivel a methadon felezési 
ideje 20-30 óra. Amennyiben detoxikációs program lehetséges (a kezelés a 
terhesség elején kezdődik, a várandós nő jól kooperál, stabil a pszicho-szociális 
háttér stb.), a hatékony dózis csökkentése nagyon fokozatosan, folyamatos 
addiktológiai és nőgyógyászati ellenőrzés mellett lehetséges. A csökkentés 
egyénileg meghatározott módon történhet (általában hetente 2,5-5 mg). 
Amennyiben a csökkentés alatt komoly elvonási tünetek, méh kontaktúra, magzati 
distress stb. észlelhető, a csökkentést fel kell függeszteni, és – szükség esetén – a 
dózist újból fel kell emelni. 

A terhesség utolsó 1-2 hetében csökkentést nem alkalmazunk, mivel a 
koraszülés veszélye nagyon jelentős. 

A harmadik trimeszterben, mivel az enzim indukció miatt a methadon 
lebomlása a szervezetben felgyorsulhat, szükség lehet a dózisemelésre és/vagy 
a napi kétszeri adagolásra.

Napi 20 mg methadon dózis alatt, az újszülöttnél nem fordul elő neonatális 
abstinenciális szindróma, magasabb dózisnál, enyhébb vagy súlyosabb tünetek 
előfordulhatnak, de lényegesen veszélytelenebbek, mint heroin használatánál.

Az újszülöttet fokozott (kórházi) megfi gyelés alatt kell tartani és amennyiben 
elvonási tünetek észlelhetőek a kezelést azonnal el kell indítani (agonista kezelés 
– morphin hydrochlorid, tüneti kezelés).

Az addiktológiai kezelést a szülés után is szükséges folytatni, ebben az 
időszakban az általános kezelési alapelveket kell alkalmazni.
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A szoptatás és a methadon-kezelés

A szakmai vélemények megosztottak ebben a kérdésben. Mivel a methadon a 
tejjel részben átkerül az újszülött szervezetébe, methadon-kezelés alatt nem 
ajánlott a szoptatás. Az utóbbi években azonban némi változás történt ebben 
a koncepcióban, mivel alacsony methadon-dózis mellet (20 mg/nap alatt) a 
gyógyszer nem vagy minimális mértékben kerül át a csecsemő szervezetébe. 
Ahol lehetőség van, érdemes titrálni a methadon-szérum szintjét az anyánál és 
a csecsemőnél. A szoptatás nagyon pozitívan hat úgy az anyára (anya szerep, 
áldozat vállalás, felelősségtudat, neurohormonális egyensúly), mint a csecsemőre 
(táplálkozás, érzelmi fejlődés), és ez a pozitív hatás akár egész életre is kihathat. 
További megfontolandó szempont az is, hogy a szülés mellett a szoptatás is 
jelentős motivációt adhat a kábítószer-használat végleges abbahagyására.

Helyettesítő kezelést alkalmazó központok Magyarországon

Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház Drogambulancia, Budapest
1135 Budapest, Lehel út 59.

Soroksári Addiktológiai Centrum, Budapest
1238 Budapest, Grassalkovics u. 104.

Drogoplex Drogambulancia, Budapest
1152 Budapest, Arany J. u. 73.

Alkohol- Drogsegély Ambulancia, Veszprém
8200 Veszprém, Pápai u. 37/B

Markhot Ferenc Kórház- Rendelőintézet, Eger
3300 Eger, Markhot F. u. 1-3.

Miskolci Egészségügyi Központ, Miskolc
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 

Baranya Megyei Önkormányzat INDIT Közalapítvány, Pécs
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.

Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog- Centrum, Szeged
6726 Szeged, Fésű u. 4.

Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház Drogambulancia, Gyula 
5701 Gyula, Semmelweis u. 1.
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Dr. Takách Gáspár

Várandós droghasználó nők addiktológiai kórházi 
ellátása, avagy átírható-e a szenvedélybeteg 

várandós anyák dramatikus sorskönyve?
 

„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen,
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő,

Őrizd szüleid egészségét! – mert
a múlton épül fel a jelen és a jövő.”

(Bárczi Gusztáv)

Az egészséges ember, mint minden más lény, aktív, cselekvő, játékos, kommunikatív, 
és emberi mivoltában természetformáló, önmegvalósító, értékteremtő, de legalábbis 
értéktartó. A droghasználó nők dramatikus sorskönyve, ha várandós anyák lesznek 
gyakran átírható, egészséges emberré válhatnak. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a 
függőségből kiszállva, egyfajta belső autonómiát kell megteremteniük, melynek 
komponensei a tudatosság, a spontaneitás, és az intimitásra való készség. A 
gyógyítás során segítjük a drogfogyasztó várandós anyát, hogy önmagát elfogadó, 
szerető nőként rátaláljon a belső harmóniára, hogy magzatát is elfogadja, békében 
éljen vele és vágyakozzon az anyaságra, amely számára sok-sok boldogsággal 
járhat. A várandós anyaság erősíti az öngyógyító törekvéseket, a kórházi 
kezelés során autonómiáját visszanyerve, megváltozhat egész személyisége 
és a magzatához való kapcsolata is. Hatalmas drámai személyiségformálódás 
következhet be saját magához való viszonyulásában, az eddig önsorsrontó káros 
szenvedélye az anyaság megélésének pozitív szenvedélyévé válthat át. A terápia 
és a megélt anyaság során a drogos nő visszanyerheti „egészséges énjét”, ha ki 
akar lépni drogfogyasztó életmódjából. A kórházi kezelés a választás szabadságát 
adja vissza a drogfogyasztó várandós anyának, valamint biztonságos, elfogadó 
légkört teremt ahhoz, hogy magzatát kihordja és születendő gyermekét szeretettel 
várja. 

Szociálpszichiátriai szemléletű gyógykezelésünk lényege, hogy 
hozzásegítjük a szenvedélybeteget elvesztett képességei, „sóvárgott szükségletei” 
józan kielégítéséhez. Gyógykezelés során a pszichoterapeuta szembesíti betegét 
a valósággal, újból és újból kényszeríti arra, hogy döntsön, a felelősségteljes 
cselekvés útján kíván-e járni vagy sem (Járó, 1999).

Az Eric Berne-féle klasszikus Tranzakció Analitikus (TA) iskola (1997), valamint 
a William Glasser-féle „realitás-gyógymód” nyomdokán haladva, velünk együtt 
számos szakember vallja, hogy az addiktológiai betegek pszichoterápiája során 
az egyéni terápiával szemben a csoporthelyzetet, a terápiás közösséget kell 
előnyben részesíteni, ahol az emberi játszmák, így a drogos játszma is hatékonyan 
kezelhető.
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Az addiktológiai terápiás közösség koncepciónk azon alapul, hogy a 
szenvedélybetegek pszichés zavara, így a drogos játszma is a társas kapcsolatokban 
alakul ki, a társas helyzetek zavarát jelenti, s korrekciója is ilyen közegben történhet. 
Nálunk a társas együttélés az osztályszervezés és –működtetés meghatározó, 
speciális elemévé vált. A terápiás közösségünk értékei, alapelvei a következők:

 személyes elkötelezettség,
 csapatmunka,
 felelősségvállalás, 
 áldozatkészség,
 realitáskontroll.

Valamennyi elvről elmondható, hogy irányelvként, elérendő célként lebeg 
az osztály dolgozói előtt. A mindennapi gyakorlat azt a küzdelmet jelenti, ami az 
elvek megvalósításáért, fenntartásáért folyik. Az elvek a gyakorlatban részben 
egymással is ütköznek. A közösségi elvek könnyen válnak szlogenné, tényleges 
megvalósításuk nehezen mérhető folyamat. A terápiás közösségi elvek a 
személyzet elvei. A törekvés az, hogy a páciensek megtapasztalják az elvek hatását, 
s fokozatosan ők is osszák azokat. Illúzió azt hinni, hogy a személyzeti tagok 
teljes mértékben osztják az elveket, s főként azt, hogy gyakorlati viselkedésükben 
folyamatosan megvalósítják azokat (Szőnyi, 2000).

Terápiás közösségben az individuális gondolkodás helyett a csoportdinamikai 
gondolkodás lép előtérbe, ahol a beteg felismerheti az egyén és a csoport közötti 
valóságos egységet. A terápiás közösség miliőterápiája az osztályos bentfekvés 
során a körülvevő térnek és időnek a reális valóságban történő szabályozása, 
ahol a motivációs erő és szociális energia a személyiségstruktúra középpontjába 
kerül, a „pótlólagos személyiségfejlesztés” eszközévé válik. A beteg közösségi 
magatartását gyakran a múltjának eseményei determinálják, a történéseket 
azonban „itt és most” helyzetben értelmezzük.

A terápiás közösség osztályunkon tehát a szenvedélybetegek kezelésének 
közös szemléleti kerete. A beteg személyiségének és kapcsolatrendszerének 
fejlődésére, differenciálódásának és integrálódásának elősegítésére hivatott, 
amely a kliens spontaneitására és kreativitására épít.

Hogyan is működik a gyakorlatban 
egy terápiás közösséget alakító addiktológiai osztály?

1988 húsvét keddjén nyitottunk, mint húszágyas „Drog-pszichoterápiás Osztály” 
az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben. 2008 januárjában költöztünk 
át feladatátvállalással a Merényi Gusztáv Kórházba, ahol jelenleg ötvenöt 
addiktológiai férőhellyel rendelkezünk. Az ágyak rehabilitációs kategóriában 
működnek, amely több hetes-, akár féléves-egyéves kezelést tesz lehetővé.

A kezelés stratégiája

Kezelési stratégiában a közösségterápia kerete szerepel. A hangsúly ebben 
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a keretben az együttélésre kerül, ahol az „anyagmentes drogos” játszmák 
felismerhetők, tudatosíthatók és korrigálhatók. A megközelítés értékorientált, az 
uralkodó terápiás forma a csoport.

Az osztály koedukált, öt férfi  és öt női kórteremmel „szobaközösség”-
ként működik. Szobánként, lehetőség szerint, egy-egy kábítószer-használó, 
gyógyszerfüggő, játékszenvedélyes és alkoholista beteget, valamint olykor 
egy-egy társfüggő (kevert szorongásos és depresszív panaszokkal küszködő) 
hozzátartozót veszünk fel. Egy férfi  és egy női kórterem alkotja a kezelőorvosok 
által vezetett úgynevezett „báziscsoportot”, és erre épülnek rá csoportdinamikailag 
az egyéb pszicho- és szocioterápiák, és a terápiás közösség.

Törekvéseink arra irányulnak, hogy egyrészt egy szoros napi időbeosztással 
keretet szabjunk az eltöltött időnek, másrészt megpróbáljuk a betegek aktivitását, 
együttműködését elérni olyan terápiák, foglalkozások iránt, amelyekről azt 
gondoljuk, hogy nehézségeikben segítséget nyújtanak.

Koncepciónk lényege, hogy minél gazdagabb, színesebb legyen a 
terápiás paletta, igyekszünk minél több oldalról megközelíteni a betegek 
problémáit, hiszen a szenvedélybetegség mindenképpen multikauzális. Ennek 
megfelelően, természetesen fi gyelembe véve a stáb képzettségét, egyéni és 
csoportpszichoterápiák, adaptációt és örömképességet segítő szocioterápiák, 
tréningek zajlanak az osztályon.

Házirend

A felvételkor a beteg aláírja önkéntes kérelmét a gyógykezelésre és elfogadja 
az osztály házirendjét. A házirend, az általános szabályokon túl, azt a fontos 
követelményt is tartalmazza, hogy az osztályon tilos bármiféle kábulatkeltő anyag 
(alkohol, illegális drog, nem az orvos által elrendelt gyógyszer) használata, a kijelölt 
helyen kívül történő dohányzás, látogató fogadása a kórteremben, a szex és az 
agresszió. Azért fontos a házirend ilyen pontos meghatározása és ismertetése, 
mert szenvedélybetegek esetében éppen a határok és korlátok meghúzása és 
megtartása jelenti a legnagyobb problémát. Általános és régi megfi gyelésünk, 
hogy amikor a dohányfüst kiszabadul a kijelölt helyről, szinte törvényszerűen 
magával hozza az alkohol vagy egyéb drog megjelenését az osztályon, ami azután 
elindíthatja az agresszív folyamatokat. 

A szabályok megszegése azonnali elbocsátást jelent az osztályról, ezért 
igyekszünk a folyamatot az elején megállítani, megakadályozva ezzel a „tömeges” 
kiírást. Furcsán, talán kissé embertelenül hangzik az azonnali elbocsátás, de 
gyógyítani csak absztinens közösségben lehet, legalábbis kórházi osztályon. 
A kiírt betegeinknek természetesen lehetőségük van az osztály ambuláns 
rendelését igénybe venni, segítséget kaphatnak esetleg más intézményben 
történő elhelyezésben. Az osztályra fél éven belül újrafelvételt nem lehet kérni. 
Járóbetegként az ellátás folyamatos, szerencsére egyre többen élnek is ezzel a 
lehetőséggel, ambuláns pszichoterápiás kiscsoportba, egyéni terápiára, különböző 
foglalkozásokra, a kreatív műhelybe járnak, munka mellett.
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Betegfelvétel

A betegfelvétel orvosi beutalóval, előjegyzés alapján történik, gyakorlatilag az 
ország bármely területéről, kizárólag a beteg önkéntes kérelmére. Az önkéntesség 
azt jelenti, hogy a beteg bármikor kérheti a kezelés megszakítását, kiírását az 
osztályról. Kivételt képez az orvosi szempontból veszélyeztető állapotba kerülés. 
Az önkéntesség azonban gyakran relatív, hiszen az esetek többségében valamilyen 
„nyomásra” történik a jelentkezés, általában a család, munkahely esetleg barátok 
kérésére, gyakran az „utolsó esély” fenyegető, zsaroló ízű kijelentésével. A beteg 
természetesen hangoztatja önkéntességét, általában úgy érzi, hogy ezzel megtette 
az első lépést a gyógyulásához. Sajnos nem ritkán meg is marad ennél a lépésnél, 
ami a fentiekből talán érthető is. 

A felvétel orvosi kivizsgálással kezdődik (vérvétel, szükség esetén eszközös 
vizsgálatok), tekintettel a gyakori testi szövődményekre. Minden esetben 
történik exploráció (feltáró beszélgetés, motivációs interjú), melynek során 
megfogalmazódik és a beteg által kimondatik, hogy milyen probléma miatt kéri a 
segítséget, betegsége mikor kezdődött, milyen panaszai vannak, mit gondol ezek 
hátteréről. Sor kerül az élettörténetre, ami nagyon fontos információkat tartalmazhat 
a beteg alapszemélyiségére, annak változására vonatkozóan, szerhasználati 
szokásairól, családjáról, kapcsolatairól.

Pszichoterápiás motiváltság. Általában már az első beszélgetésnél 
körvonalazódik, hogy hol tart a betegségkarrier. Tünetmentességre, vagy a tényleges 
teljes gyógyulásra motivált-e a beteg? Itt érdemes már megjegyezni, hogy a kezdeti 
lelkes fogadkozások, miszerint természetesen aktívan szeretne együttműködni és 
„mindenben részt venni” gyakran gyorsan alábbhagy. Egy-két beszélgetés alatt 
megtörténik a ventilláció, a beteg szomatikusan néhány nap alatt sokkal jobban érzi 
magát és mintha elfelejtődne, hogy valójában miért is kérte a segítséget.

A gyógyító stáb körében olykor éles szakmai vitát vált ki a szomatikus 
krízisből kikerült „száraz alkoholista” és „anyagmentes drogos” pszichoterápiás 
motiválásának kérdése. Nevezetesen, hogy vajon az orvosnak, pszichológusnak 
kell-e a beteget motiválnia a pszichoterápiára? „Miért én akarjam jobban az ő 
gyógyulását, mint saját maga?” Azt gondoljuk, hogy természetesen pszichoterápiát 
azzal a klienssel lehet folytatni, akiben már megvan a kellő szenvedésnyomás és 
motiváció a változásra.

Vissza-visszatérő kérdésünk, hogy vajon ha klienseink a pszichoterápiás 
beavatkozásunk sikerének köszönhetően átélik azt a katartikus változást, amelynek 
nyomán képesek eredményesebben felismerni, szabályozni, s kommunikációba 
vonni érzelmeiket, más szóval, ha személyiségük integráltabbá válik, önértékelésük 
fokozódik, szociális hatékonyságuk fejlődik, kognitív sémáik átdolgozódnak, 
nos, akkor mindezek hatására alkoholfogyasztásuk avagy más droghasználatuk 
megfelelő szabályozására is képessé válnak-e? Más szóval képesek lesznek-e a 
függőségi játszmáikból kiszállni, sorskönyvüket átírni?

Válaszunk persze következetesen, mindig, „igen”, ám azért az e mögött 
megbúvó bizonytalanságunk tagadhatatlan. Mindez abból fakadhat, hogy az 
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addiktív betegekre általában véve - még ha kivétel akad is - semmiképp sem 
jellemző az, hogy mindenáron meg akarnának szabadulni a szenvedélyüktől.

Ez alól jobbára csak az aktuális krízis állapot jelent kivételt, ám amint a 
krízis oldódni látszik, és a szenvedésnyomás szűnni kezd, a meglevő csekély 
pszichoterápiás motiváltság is elillan.

Ellenállás. Betegségtudat hiányában, a csaknem mindig nyílt vagy külső 
kényszer hatására kezelést igénylő szenvedélybeteg kontrollként, uralmi aktusként 
éli át a foglalkozási szerepében megjelenő, s a hatalmat megtestesítő szakember 
ténykedését. Kapcsolatuk szükségképpen csak aszimmetrikus lehet, ami az 
addiktív személy számára különösen nehezen viselhető, hiszen azt manipulációt 
sejtető, kiszolgáltatottság érzetét keltő módon éli meg. Így aztán a kapcsolatépítés 
reményét mindinkább felváltja a többnyire rejtett ellenállás, mígnem a kialakuló 
viszonyt a kölcsönös projekciók, valamint az ellenszenv uralják, illetve lehetetlenítik 
el (Jánosik, 2001).

Terápiás közösség

A kórházi osztályok hagyományával szemben, ahol a hierarchikusan szerveződött 
egészségügyi személyzet szabja meg a betegek mindennapi életének rendjét, 
terápiás közösségünkben ez a személyzet és a páciensek közös gondjává 
és felelősségévé válik. A megközelítés minden résztvevő szerepét, helyzetét, 
viselkedését, kapcsolódási terét megváltoztatja. Osztályunk gyakorlatában 
a terápiás közösség naponta más-más módon valósul meg, hiszen újra- és 
újratermelődő folyamatot ír le, amit a résztvevők teremtenek, ezért aktuális 
összetétele a tényleges működés meghatározó elemévé válik napról napra. 

Az osztályon pszichiátereken, addiktológus szakorvosokon, pszichológusokon 
kívül több, különböző, főként szocioterápiás módszerekben képzett és jártas 
foglalkoztatók, szociális szervezők dolgoznak. Az ápolók többsége pszichiátriai 
szakápoló, akik huszonnégyórás szolgálatot teljesítenek, tehát egy teljes napot 
töltenek együtt a betegekkel, így szinte együtt élnek velük, állapotukat ébredéstől 
lefekvésig követni tudják. Sajátos viszonyba kerülhetnek a betegekkel, a 
hagyományos ápolói szerep mellett segítők, bizonyos szempontból terapeuták is 
egyben (Jánosik, 2001). 

Terápiás közösségünkben megjelenő leggyakoribb drogos játszmák felosztása 
tartalmuk szerint (Drog Enciklopédia, 1998):

Életjátszmák: ”Lássuk, meg tudsz-e állítani a lejtőn?”; „Rúgj belém!”; „Nézd, mit 
tettél velem!”; „Én nem vagyok jó, de te sem vagy az!”;

Társasági játszmák: „Hát nem borzasztó?” (csöpögő vízcsap, rossz WC, 
cigarettázás és kávéfogyasztás korlátozásának, közös helységek takarítási 
kötelezettségének vagy a lámpaoltás és egyéb házirendi szabályok kritizálása); 
„Fogj meg, ha tudsz!”;

Alvilági játszmák: „Húzzuk be a csőbe!; „sarokba szorítósdi”;
Egészségügyi játszmák: „Doktor úr, ön csodálatos!”; „Én csak segíteni 

próbáltam!”; „Faláb”, vagy másképpen, „Mankó” játszma (például nyugtató, 
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altató, fájdalomcsillapító gyógyszerek követelése), ahol a hangsúly az „Üldözőről” 
áttevődik a „Megmentőre” (Arról, hogy „Bűnös ember vagyok!”, arra, hogy „Hát, mit 
várnak egy beteg embertől?”).

Csoportpszichoterápiák

A terápiás osztályközösség csoportokra épül, ami nem jelenti azt, hogy egyéni 
terápiás lehetőség ne állna rendelkezésre a kliensek számára. Azt valljuk, hogy 
a csoportok felerősítik az absztinencia-orientált betegközösség hatékonyságát, 
amelyben a betegek felelőssége, beleélési képessége, gyógyulási szándéka 
fokozódik.

Kezelőorvosi csoportok. Öt koedukált, 10-12 főből álló kezelő orvosi csoport 
adja a már említett „báziscsoportokat”, amelyek közül három szabadinterakciós 
jellegű, a másik kettő pedig a Glasser-féle realitásgyógymódot alkalmazza.

Egyéb csoportpszichoterápiák. A kezelőorvosi báziscsoportokra épül rá a 
pszichodráma csoport, az encounter csoport, valamint azok a  transzperszonális 
pszichológia alkalmazásán alapuló csoportok, melyek énerősítő, rebirthing 
(újjászületés), transzrelaxáció, stresszoldó csoport néven szerepelnek a terápiás 
modellünkben.

Ezek a csoportok sok mozgást, meditációt, relaxációt és jóga elemeket 
tartalmaznak. A rebirthing és a transzrelaxáció egy speciális légzéstechnikán 
alapuló módszer, amely megváltozott tudatállapotot hoz létre. Ez a tudatállapot 
hasonló az álom folyamatához, szimbólumok, érzések, emlékek jelennek meg 
benne, azzal a különbséggel, hogy a légzésmeditáció közben a kliens tudatában 
van a folyamatnak, és részben irányítani és megfi gyelni is tudja lelki történéseit. 
Ezáltal lehetőség van a tanulásra, vagyis a normál tudatállapotba való visszatérés 
után tudatosan megváltoztathatók a viszonyulások az emberi kapcsolatokban és 
az élet minden területén. A légzésmeditációk gyakorlásával a függőségben élők 
számára is megmutatható, hogy önállóan fel tudják oldani feszültségeiket, képesek 
szembesülni önmagukkal, helyzetükkel, problémáikkal, és kábítószerek nélkül is 
megtapasztalhatják tudatuk örömteli gazdagságát.

Ezek a terápiák rendkívül népszerűek a betegek körében, hiszen szer nélkül is 
megélhetik az örömérzést, a feszültség és szorongás oldódását. Az imaginációk 
során tudattalan tartalmak, szimbólumok kerülnek felszínre, melyek hasonlatosak 
lehetnek például a hallucinogén szerek használatakor átélt élményekhez.

Szocioterápiák

A szocioterápiák közül irodalomterápia, kreatív műhely és bibliacsoport működik.
Irodalomterápia. Az irodalomterápiára a vezető és a tagok is hoznak irodalmat, 

a behozott mű leginkább a katalizátor szerepét tölti be, csupán kiindulópontja 
a felolvasást követő beszélgetéseknek. Célja a személyes élettörténetből 
merített emlékek, asszociációk, indulatok és érzések megosztása az egyéni 
biztonságérzetnek megfelelő szinten.
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Kreatív műhely. A kreatív terápiára egy különálló foglalkoztató műhely áll 
rendelkezésre, ahol elektromos égetőkemence is van. A terápiák képzett terapeuták 
vezetésével több művészeti ág felhasználásával történnek. A betegek saját 
elképzeléseiket is megvalósíthatják, a szívükhöz közel álló tárgyakat hazavihetik. 
Lassan kialakult egy munkafolyamatra és tárgyiasultságra vonatkozó preferált 
érték- és normarendszer, úgymint takarékosság, segítőkészség, értékmegőrzés, 
igényesség, ötletesség, befejezettség, szépség és egyéni stíluskeresés. 
A csoportban végzett tevékenység során a terapeutával beszélni lehet az 
alkotásokról, azok szimbolikájáról, a betegek viszonyáról, a saját alkotásaikhoz 
fűződő érzelmeikről.

Bibliaterápia. A bibliacsoporton a Biblia spirituális értékeit használja fel a 
lelkészterapeuta. Terápiás a csoport, mert nem az iskolai hittanórák módszerével 
és stílusában működik, hanem a pszichoterápiában használt csoportterápia 
eszközeivel él, célja az önismeret fokozása. A terápia önkéntes választáson alapul. 
A Biblia vallási-eszmei mondanivalóját minden résztvevő a saját világnézete és 
hitvallása szerint építheti be gondolkodásába, esetenként megbeszélve a közösen 
is elfogadható mondanivalóját. A terápiás bibliacsoport értékorientált spirituális 
rehabilitációs tevékenységével kapcsolódik a gyógyító team munkájához.

Családterápiák

Fontosnak tartjuk a betegek családját is bevonni az együttműködésbe. Az addiktív 
beteget és családját egységként kezeljük, melyben a szerhasználó az úgynevezett 
tünethordozó, és a drogozás olyan tünet, amely kifejezi a család diszfunkcióját. 
A hozzátartozók általában nagy megkönnyebbüléssel kísérik be a beteget az 
osztályra, előfordul, hogy „leteszik, mint egy csomagot”, de szerencsére gyakoribb, 
hogy szeretnének ők is valamilyen segítséget, támogatást kapni, megtudni, 
hogyan is bánjanak a beteggel. Működik az osztályon a hozzátartozók csoportja, 
és családterápiát is végzünk, amennyiben a családnak erre igénye van.

Maratoni tréningek

A terápiák, a gyógyítás hatékonyságát kívántuk növelni akkor, amikor létrehoztuk 
az úgynevezett maratoni tréningeket. Ez a terápiás forma leginkább már az 
osztályról eltávozott betegek részére szól, péntek délutántól vasárnap délutánig 
tart, és az éjszakát is többnyire ébren, terápiákkal töltik. Három terapeuta vesz 
részt ebben, akik különféle technikákkal dolgoznak. A terápiás folyamat felgyorsul, 
intenzívebbé válik a huszonnégyórás együttléttel, a nem alvásnak rendszerint 
hangulatjavító, kicsit fellazító hatása van, így a betegek hozzáférhetőbbekké 
válnak. Általában meghatározó élménynek tartják, többen többször is jelentkeztek 
már erre a csoportra.

Életmód táborok. Stábunk folyamatosan foglalkozik azzal, hogyan lehetne még 
intenzívebbé, hatékonyabbá tenni munkánkat, miközben magunk is igyekszünk 
a kiégési szindrómától megmenekülni. Pályázat útján nyert anyagi támogatással 
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időszakosan családi életmódtáborokat szervezünk. Ezek háromnapos, máskor 
egy-kéthetes együttlétek a betegekkel és hozzátartozóikkal, ahol a programban 
közös főzés, szalonnasütés, kirándulás, kocogás, sport biztosítja a közös 
élményeket. Különböző pszichoterápiákat alkalmazunk, amelyeken házaspárok 
és egyedülállók egyaránt részt vesznek. Itt szintén megtapasztalhatjuk, hogy 
mennyire intenzív lehet egy limitált idejű csoportfolyamat, amikor a megszokottnál 
aktívabbnak kell lennünk. A személyes változás folyamata, a fejlődés jórészt 
utóhatásként, a csoport lezárulása után jelentkezik.

Szociális munka

Az osztályon folyó szociális munkának kiemelkedő szerepe van, hiszen a betegeink 
jó része kerül az osztályra egzisztenciálisan, szociálisan nehéz helyzetben. 
Nyugdíjat, segélyt, hajléktalan betegnek szállást kell intézni. Fontosnak tartjuk, hogy 
főként a kábítószer-használó szenvedélybetegek az osztályról távozva lehetőség 
szerint rehabilitációs otthonba kerüljenek, ahol fél-egy év alatt megtörténhet a 
teljes kitisztulás és a pszichés függőségtől megszabadulhatnak.

Közösségi nagycsoport. A terápiás rendszer minden elemét (egyéni terápia, 
kiscsoport terápiák), de az embereket is, legyenek azok betegek vagy kezelők, 
hatékony átélési és indulat áttételi viszonyba vonja. A közösségi együttélési 
normák, a bensőséges és a szükséges mértékig mégis távolságtartó beteg – és 
terapeuta kapcsolat kialakítása és fenntartása, az empátiás készség fejlesztése, az 
agresszió-, és játszmamentes nyílt kommunikáció megtanulása és begyakorlása, 
a realitáshoz történő adaptációs készség fejlesztése adják az érdemi munkát a 
terápiás közösség nagycsoport ülésein, melyek csoportdinamikailag kontrollált, 
együttműködő rendszerben folynak le.

Meghatározó esemény az osztály életében a heti rendszerességgel tartott 
nagycsoport. Ezen az osztály összes betegének és – lehetőség szerint – 
valamennyi bent lévő személyzeti tagnak kötelező a részvétel. Célja az osztályos 
együttélésből fakadó problémák, konfl iktusok, örömök megbeszélése, egymás 
jobb megismerése. Arra tanítja a résztvevőket, hogyan lehet a véleményüket sok 
ember előtt vállalni, az „itt és most” helyzetben keletkező érzéseiket kifejezni, 
megosztani a társakkal. Ez az a fórum, ahol a beteg véleményt nyilváníthat a 
személyzet munkájáról, működésünkről. A nagycsoport általában leképezi az 
egész osztály hangulatát, a személyzet mentálhigiénés állapotát is.

Személyzeti csoport. Ahhoz, hogy a saját mentálhigiénénk ne sérüljön, hetente 
egy alkalommal, külső szupervizor vezetésével személyzeti csoportot tartunk. Itt nyílik 
lehetőség arra, hogy az egymás közti problémáinkat, súrlódásainkat, a működésünkkel 
kapcsolatos gondjainkat megbeszéljük. Célunk mindenképpen az, hogy olyan 
teamben dolgozzunk, ahol lehetőség szerint mindenki jól érzi magát, sikerélményhez 
jut, megismerjük egymás szemléletét, vagyis „egy irányba toljuk a szekeret”.

Általános tapasztalatunk, hogy amilyen a személyzeti csoport, olyan a 
nagycsoport és az egész terápiás közösség hatékonysága. A krónikus érzelmi 
megterhelés a személyzet egyes tagjainál előbb-utóbb kimerültségi állapotot hoz 
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létre, gyakran reménytelenségérzéssel, a célok és ideálok elvesztésével jár, ami 
a segítő munkára, önmagukra, másokra vonatkozó negatív attitűdben nyilvánul 
meg.

A személyzeti csoport elsődlegesen a kiégési szindróma megelőzését, 
leküzdését hivatott elősegíteni, emellett a dolgozók számára modelltanulási 
lehetőséget nyújt.

Megbeszélés

„Az orvosnak mindig tudatosítani kell az emberi élet
 megőrzésének fontosságát, a fogantatás idejétől a halálig.” 

(Genfi  Deklaráció 1948-ból)

A gyermekáldás csökkenésének, a lelki betegségek szaporodásának, a népesség 
korai halálozásának talán legfőbb oka, hogy a jelenkori magyar lakosság többsége 
kicsinyhitű, elégedetlen és sokat panaszkodik, a tanult tehetetlenség állapotában 
vergődik. Az anyákkal szembeni sokirányú elvárások, a teljesítménykényszer a 
várandós droghasználó nőkben is félelmet kelt, csökkentve a magzat befogadására 
való képességet. A születés előtti emberi élet és méltóság védelme érdekében az 
emberi embriót a fogantatás pillanatától személyként kell tisztelni és védeni, és 
segíteni kell a várandós anyát, hogy a testét tudatosan érző, szerető anyaként 
mihamarabb rátaláljon a belső harmóniára és elfogadja, befogadja gyermekét. 

Meggyógyítható-e a szenvedélybeteg? Átírható-e dramatikus sorskönyve? Más 
szóval képes lehet-e a függőségi játszmáiból kiszállni? Válaszunk következetesen, 
igen. Sorskönyvét a szenvedélybeteg bármely életszakaszában átírhatja, csak 
szem előtt kell tartania, hogy senki sem lesz részeg, ha nem iszik, és „nem száll 
el”, ha nem „kábítózik”. 

Számos szakember képviseli azt az álláspontot, hogy az alkoholisták és 
kábítószer-fogyasztók kezelését pszichoanalitikus keretben kell megtervezni, 
ennek jegyében a gyógyítás első fázisában az anyát pótló „átmenti tárgyat”, 
azaz a narkotikus örömmel járó szert kell valamilyen módon pótolni, tehát az 
örömszerzést okozó, manipulációk útján kielégüléshez vezető magatartászavarral 
kell foglalkozni, később lehet a patológiás nárcizmussal, majd a kommunikációs 
és kapcsolódási nehézségekkel, az agressziós és önagressziós károsodásokkal 
és hibás sémáival, az integrálódás zavaraival stb. foglalkozni. A gyermekáldás 
megélése, személyiségfejlesztő „pozitív szenvedéllyé” válhat, mely katartikus 
élmény kiolthatja az önpusztító drogfogyasztó viselkedés vágyát. 

A drogos játszmák kezelésében a terápiás közösséget preferáljuk, mert 
ezen szervezeti keretben, a betegek és hozzátartozók játszmáinak szereplői 
behelyettesítődnek, a játszmahelyzetek megismétlődnek, azok tudatosíthatók, 
érzelmileg feldolgozhatók és korrigálhatók.

A tranzakció-analízis és a transzperszonális pszichológiai alkalmazott 
módszereivel hozzásegítjük betegeinket, hogy a gyógyító közösségben felismerjék 
valódi szükségleteiket, meggyászolják és túlhaladják korábbi veszteségeiket, 
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feltárják belső energiaforrásaikat, harmonizálják emberi kapcsolataikat. A 
játszmamentes, nyílt kommunikáció megtanulása és átélése elősegíti az egyéni 
felelősség, spontaneitás és intimitás talaján nyugvó egészséges és bensőséges 
emberi kapcsolatok természetes környezetben való működését, a visszaesések 
megelőzését.

A tényleges gyógyulást jelentő integrált testi, lelki, szociális és spirituális „egész”-
ség elérését az autonómiaszerződéshez kötjük, amely túlmutat a függőséget 
reprodukáló engedélyek, az „Áldozat” szerepviszonyuláson, az „Én nem vagyok 
jó, de te sem vagy az” negatív gondolkodáson, érzésen és viselkedésen.

A józan valóság mindannyiunk számára lehet fájdalmas, zord vagy veszélyes, 
de lassan megváltozik. A legtöbb, amit tenni remélhetünk, hogy felelősségünk 
tudatában, a helyes cselekvést választva küzdünk meg vele, s aztán élvezzük az 
örömöt vagy elszenvedjük a fájdalmat, amit okoz.
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Dr. Matuszka István – Oberth József

Jogi és etikai szabályozás, jogi segítségnyújtás 
szenvedélybeteg emberek ellátásában

Ebben a fejezetben néhány olyan etikai, jogi és szolgáltatásszervezési kérdéssel 
foglalkozunk, amely a Magyar Emberi Jogvédő Központ (MEJOK) józsefvárosi 
ügyfélszolgálatán1 időről-időre felmerül, amikor a szervezet ügyfelei, illetve segítő 
munkát végző szakemberek érdeklődnek. Ilyen az orvosi titoktartás kérdése, az 
orvosi ellátás, illetve a jogi segítség igénybe vételének, valamint a komplex (jogi, 
orvosi, szociális) válsághelyzetek kezelésének lehetősége. 

Szenvedélybeteg emberek ellátásával kapcsolatos egyes 
etikai és jogi kérdések

Szenvedélybetegségről akkor beszélünk, ha egy személy kényszeresen ismétli 
valamely viselkedését (vásárlás, játék, internetezés, gyűjtögetés stb.), és/
vagy drog (alkohol, gyógyszer, nikotin, kábítószer stb.) használatát, továbbá ez 
negatívan befolyásolja mindennapi életvitelét (családi élet, tanulás, munka stb.). 
(Demetrovics, 2007) 

Írásunkban szenvedélybeteg emberek ellátásával foglalkozunk, bár egyes 
esetekben kérdéses, hogy a betegség fennáll-e? Ilyen lehet, ha valaki korábban 
aktív szenvedélybetegként élt, de hosszabb ideje absztinens, s míg egyesek 
szerint őt nem kell már szenvedélybetegnek tekinteni, mások úgy vélik, ez a 
betegség sosem szűnik meg, csak tünetmentessé tehető. Vagy speciálisan, 
biztosan nem nevezhető szenvedélybetegnek az a nő, aki terhessége alatt egy-
egy esetben drogot használt, azonban életvitele alapján nem volna megállapítható 
szenvedélybetegsége. Utóbbi esetben az érintett nők is egyértelműen elutasítják 
a szenvedélybeteg, vagy az egyszerűbb „drogos” minősítésüket (Oberth, 2008). 
Tapasztalatunk szerint, különböző – nem feltétlenül addiktológiai – egészségügyi 
és szociális ellátások nyújtásakor felmerül, hogy az ellátást igénybe vevő ember 
szenvedélybetegnek mondható-e? Mivel ennek körültekintő megválaszolására 
nincs mindig mód, vagy az nem is tartozik az aktuálisan nyújtott ellátáshoz, 
szerencsésnek látjuk, ha a közreműködő szakember a szenvedélybetegségre, 
a betegség fennállására vonatkozó véleményt nem közöl, még nyilvánvaló 
esetben sem, hanem – ha szükséges – megtudakolja az érintett ember saját 
addiktív szokásaira vonatkozó véleményét. Amennyiben indokoltnak látszik, 
az addiktológiai kérdések tisztázásához a területen szerzett minél jelentősebb 
gyakorlattal rendelkező ellátást érdemes megajánlani, aminek felkereséséről az 
ellátott személy dönt.

Etikai és jogi szempontból, fi gyelembe véve a hatályos etikai szabályozást és 
az orvosi, egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogi szabályozást is, nincs és 

1  A Magyar Emberi Jogvédő Központ Józan Babák Klub nevű addiktológiai szociális és jogi szolgál-
tató telephelye, a Budapest, VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatt.
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nem is lehet különbséget tenni a szenvedélybetegségben, illetve más betegségben 
szenvedő emberek között. Fontos azonban fi gyelembe venni, hogy a szabályok, 
legyenek azok jogszabályok, vagy etikai szabályok, csak keretet biztosítanak, 
ám e keretet tartalommal a mindennapi élet során azok töltik ki, akikre ezek a 
szabályok vonatkoznak, akik a szabályok alapján jogokat gyakorolhatnak, vagy 
kötelezettségeket teljesítenek. 

Az etikai és a jogi szabályozás között jogi szempontból a jogalkotó, a 
szabály keletkezésének a folyamata, a jogalanyok köre és a szankciórendszer 
szempontjából lehet különbséget tenni. A jogszabályokon törvényeket és 
rendeleteket értünk. A törvényeket, a Magyar Köztársaságban jogilag szabályozott 
rendben, az Országgyűlés alkotja, azokat a Magyar Köztársaság területén kell 
alkalmazni, a törvényekben foglalt rendelkezések betartása mindenki számára 
kötelező. Témánk szempontjából különösen fontos törvényként említhetjük az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényt, továbbá a Magyar Köztársaság 
Büntető Törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvényt. A rendeleteket, törvényi 
felhatalmazás alapján, a rendeletalkotásra jogosult szervek alkotják. Betartásuk 
mindenki számára, akikre a rendeletek vonatkoznak, kötelező.

Az etikai szabályozás írásba foglalt erkölcsi szabályokat tartalmaz. Egyes 
hivatások gyakorlói, mint például az ügyvédi, orvosi hivatás, hosszabb idő alatt 
kialakult, a hivatás gyakorlása során követendő erkölcsi szabályokat írásba 
foglalták, s ezeket az írásba foglalt szabályokat hívjuk etikai szabályoknak. Az 
orvosi tevékenységre vonatkozó erkölcsi szabályokat napjainkban a Magyar 
Orvosi Kamara Etikai Statútuma, ezen belül pedig az Etikai Kódex tartalmazza.

Etikai szabályok

A szenvedélybetegek ellátásában közreműködő egészségügyi és szociális 
területen dolgozó szakembereknek egyaránt kötelességük az általános társadalmi 
erkölcs által megkívánt erkölcsi szabályok betartása. Írott szabályozást a Magyar 
Orvosi Kamara Etikai Kódexe tartalmaz. Rendelkezéseinek betartása az orvosok 
számára kötelező, fi gyelembe vételül azonban hasznos lehet az ellátásban 
közreműködő nem orvosi egészségügyi és más hivatások művelői számára is. 
Az ellátás során természetesen az összes etikai szabály betartása kötelező, 
az alábbiakban azonban kiemelünk néhány olyan nevesített szabályt, amelyek 
témánk szempontjából különös fi gyelmet érdemelnek. 

A beteg elutasításának joga. Az etikai szabályok, bizonyos körülmények 
fennállása esetén, nyomós okból, lehetővé teszik az orvos részére a beteg 
ellátásának elutasítását. Ez a jogosultság azonban csak az egészségügyi 
törvényben rögzített feltételek fennállása esetén, kivételes jelleggel illeti meg az 
orvost. Szerepel a szabályok között, hogy az orvosnak joga van erkölcsi, vagy 
vallási megfontolásból, esetleg a beteg sértő és egyéb okokból elmarasztalható 
magatartása miatt is megtagadni az orvosi ellátást. Ez utóbbi jog azonban csak 
akkor illeti meg az ellátást végző orvost, ha egyidejűleg gondoskodik a beteg 
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megfelelő ellátását biztosító másik orvoshoz való irányításáról, egyéb okból pedig 
csak akkor, ha a beteg kifogásolható, esetleg az orvos személyét súlyosan sértő 
magatartását nem a betegsége okozta. 

Ezek a szabályok értelemszerűen vonatkoznak a szenvedélybetegek 
emberek ellátására is. A szenvedélybetegség egyes fajtáinál, például alkohol-, 
illetve kábítószer-függőség esetén előfordulhat, hogy a beteg például szokatlan, 
énidegen, esetleg agresszív stb. magatartást tanúsít, amely sérti az ellátásában 
résztvevők személyét, vagy nagyfokú ellenérzést vált ki belőlük. Amennyiben a 
beteg kifogásolható magatartása betegségével összefügg, illetve abból ered, az 
ellátást végző személynek nincs lehetősége az ellátás megtagadására, és a beteg 
továbbirányítására. Annak megállapítása, hogy a beteg magatartása mennyire 
függ össze a betegségével, nehezen megválaszolható szakkérdés, amelyre 
megnyugtató, objektív válasz csak a beteggel, illetve a betegséggel kapcsolatos 
összes körülmény értékelését követően adható. Erkölcsi és vallási okokból 
azonban ennél a betegségcsoportnál is megtagadható az ellátás, amennyiben az 
ellátást végző orvos megnyugtató módon gondoskodik a beteg szakszerű ellátását 
biztosító másik orvoshoz történő irányításáról.

A titoktartás. Az orvos, illetve a beteg ellátásban résztvevő személyeket egyaránt 
köti a betegre vonatkozó információkkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség. 
Titoktartási kötelezettségüket az Etikai Kódex és az Egészségügyi Törvény is 
szabályozza. A titoktartás tehát egyaránt jelent erkölcsi és jogi kötelezettséget. 
A titoktartás a beteg adatainak teljeskörű és feltétlen megőrzését jelenti. A 
szenvedélybeteg emberek egy része titkolja betegségét, addiktív szerek használatát 
a környezete előtt, ezért a szokásaira, betegségére vonatkozó adatok napvilágra 
kerülése számukra erkölcsi és pszichés hátrányt jelenthet. (Kábítószer-használó, 
vagy -függő embereknek ez adott esetben súlyos jogi hátrányt is okozhat.) 

Leszögezhetjük, hogy a titoktartási kötelezettség az orvosi egészségügyi 
tevékenység általános alapkötelezettsége. Fontos, és a gyakorlatban is gyakran 
felmerülő kérdést jelentenek azonban azok az esetek, amikor nem köti a titoktartási 
kötelezettség az ellátásban résztvevőket. Ezek az esetek egyszerre jelentenek 
etikai és jogi problémát. Az etikai megfontolás szempontjait az Etikai Kódex 
rögzíti. Szabályozza a beteg írásbeli felmentésén alapuló, továbbá a jogszabályi 
rendelkezésen és a hatósági megkeresésen alapuló mentesség eseteit.

Amennyiben a bizalmas adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget 
jogszabály írja elő, annak az etikai szabályok szerint a jogszabály által megkívánt 
körben eleget kell tenni. Problémát okozhat azonban, hogy a törvényi szabályozás, 
a későbbiekben tárgyalt módon, ettől eltérő értelmezést tesz lehetővé, így az 
adatok kiadása előtt célszerű áttekinteni a vonatkozó törvényi szabályokat is. 
A beteg írásbeli felmentése esetén különös fi gyelmet kell fordítani a beteg által 
tett nyilatkozat bizonyító erejére. Ez azt jelenti, hogy minden esetben meg kell 
győződni arról, hogy a nyilatkozatot a beteg saját kezűleg írta alá, és azt el kell 
látni két tanú aláírásával is. A tanúk minden esetben az aláírás valódiságát és a 
nyilatkozattevő személyazonosságát, és nem a nyilatkozat tartalmát tanúsítják.

Az előzőeknél is kényesebb és nehezebben értelmezhető szabályt tartalmaz az 
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Etikai Kódex a hatósági megkeresések vonatkozásában. A kódex szerint az orvosi 
információk feltárása – a hatályos jogszabályok keretein belül – az erre illetékes 
hatóságok számára nem tekinthető a titoktartás megsértésének. A fogalmazás 
azonban nem tisztázza, hogy mely orvosi információkról van szó, melyek azok 
a hatályos jogszabályok, amelyekről szó van, és milyen ügyben melyik hatóság 
számára köteles az eljáró orvos információt szolgáltatni? 

Ennek a rendelkezésnek az értelmében bármely jogszabály alapján kötelező 
az említett adatok kiadása, és az illetékes hatóság fogalma is túl tágra vonja azok 
körét, akik részére kötelező kiszolgáltatni az orvosi titoknak minősülő adatokat. 
Az itt írott szabály alapján bármely beteg bármely adata megadható, ugyanakkor 
meg is tagadható az adatszolgáltatás. Ebben az esetben valóban az orvos 
felkészültségére, erkölcsi, emberi hozzáállására bízza a kódex a döntést. Az orvos, 
illetve az ellátásban résztvevő más személyek számára ez az etikai szabály nem 
nyújt kellő eligazítást, diszkrecionális jogokat biztosít, ugyanakkor hibás döntés 
esetén az etikai vétséghez fűződő szankciókat helyez kilátásba. Az ellátásba kerülő 
beteg részére nem garantálja, hogy az ellátás során adatai nem kerülnek napvilágra, 
illetve általa nem kívánt módon jutnak akár a hatóságok tudomására. Különösen 
kényes és nehezen kezelhető helyzetek fordulhatnak elő kábítószer-használó 
emberek esetében, ahol a jogrendszer a használattal összefüggő cselekmények (a 
büntető törvénykönyv kábítószer termesztése, előállítása, megszerezése, tartása, 
az országba behozatala, az országból való kivitele, vagy az ország területén történő 
átvitele) miatt súlyos joghátrányt helyez kilátásba. 

Jogi szabályozás

A szenvedélybetegek emberek ellátásával kapcsolatos egyes jogszabályi 
rendelkezések ismertetése keretében megkíséreljük összevetni a korábban 
ismertetett néhány etikai szabályt a vonatkozó jogi szabályzással. Mint már 
korábban hangsúlyoztuk az etikai szabályok adott esetben tág mérlegelési 
lehetőséget biztosítanak az ellátásban résztvevő orvos és nem orvos szakemberek 
részére, sokszor indokolatlannak tűnő, és a tevékenységükhöz nem, vagy csak 
közvetetten kapcsolódó ügyekben is személyes felelősséget hárítanak rájuk. A 
jogszabályok ezzel ellentétben konkrétabban határozzák meg az érvényesítendő 
jogokat és a teljesítendő kötelezettségeket, megszegésük esetén az állam által 
kikényszeríthető jogkövetkezményekkel is számolnia kell a jogsértőnek.

A beteg elutasításának joga. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
szabályozza a betegek ellátásának kötelezettségét. Az ellátási kötelezettséget az 
Etikai Kódexszel megegyező módon szabályozza a jogszabály. A betegek ellátása 
nemcsak etikai kérdés, hanem törvényi kötelezettség, kivételt alóla ugyancsak a 
törvényben meghatározott esetekben enged a jogalkotó. A szenvedélybetegek 
ellátása kapcsán is ezek a kivételek megegyeznek az etikai szabályoknál írtakkal 
(vallási, erkölcsi stb.), így részletes ismertetésükre nem térünk ki.

Titoktartási kötelezettség. A titoktartásra vonatkozó etikai, és az egészségügyi 
törvényben rögzített szabályok eltérnek egymástól. Az egészségügyi törvény két 
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oldalról szabályozza a titoktartás intézményét. A törvény 25. §-a2 a beteg jogaként 
határozza meg az egészségügyi és személyes adatainak bizalmas kezelésére és 
az ellátórendszeren belül, körülírt körben történő megtartására vonatkozó jogát. 
A titoktartási kötelezettség feltétlen, alóla csak a beteg beleegyezésével, illetve 
törvény határozott rendelkezése alapján, továbbá mások életének, egészségének 
és testi épségének védelme érdekében lehet mentesülni. 

Ki kell emelnünk, hogy a jogszabály kifejezett törvényi mentesítésről beszél, 
ami azt jelenti, hogy egyéb más jogszabályok nem menthetik fel az ellátást végzőt 
a titoktartási kötelezettség alól. A törvényi szabályozás egyrészt a beteg jogaként, 
másrészt pedig az ellátást végző időbeli korlát nélküli kötelezettségeként, egymást 
erősítő módon szabályozza a titoktartást. A titoktartási kötelezettség független attól, 
hogy az adott betegre vonatkozó adatot az ellátást végző személy közvetlenül a 
betegtől, vagy bármi más módon ismerte meg.

Ellentmondás tapasztalható azonban a beteg jogait és az ellátást végzők 
kötelezettségeit leíró rendelkezések között, a beteg hozzájárulásának a hiányában 
is kiadható adatok vonatkozásában. A beteg titoktartáshoz való jogának a 
szabályozásakor3 a titoknak minősülő adatok hozzájárulás nélküli kiadásához 
törvényi engedélyre van szükség, míg az egészségügyi dolgozók titoktartási 
kötelezettségét előíró törvényhely4 rendelkezése megelégszik a jogszabály által 
előírt adatszolgáltatási kötelezettséggel, ami garanciális aggályokat vethet fel. 

(2)  1997. évi CLIV. tv. 25.§: „(1) A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt 
vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a további-
akban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. 
(2)  A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kik-
nek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeré-
séből. 
(3)  Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, ameny-
nyiben ezt 
 a) törvény elrendeli, 
 b) mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi. 
(4)  Az érintett beteg hozzájárulása nélkül a beteg további ápolását, gondozását végző személy-
lyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségi 
állapotának károsodásához vezethet. 
(5)  A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek 
legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg 
hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. 
(6)  A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között ke-
rüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős 
szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen. 
(7)  A betegnek joga van megnevezni azt a személyt, akit fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő 
elhelyezéséről, egészségi állapotának alakulásáról értesíthetnek, illetve joga van bármely személyt 
ebből kizárni. A beteg által megnevezett személyt a fekvőbeteg-gyógyintézet köteles értesíteni a beteg 
elhelyezéséről és annak megváltoztatásáról, valamint egészségi állapotának jelentős mértékű változá-
sáról.”
3  1997. évi CLIV. tv. 25.§ (3): „Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása 
hiányában is közölni kell, amennyiben ezt a) törvény elrendeli (…)”
4  1997. évi CLIV. tv. 138.§ (2): „A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez 
alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.”
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Minden törvény jogszabály, ugyanakkor nem minden jogszabály törvény, ami 
ebben az esetben azt is jelentheti, hogy nota bene akár egy egészségügyi 
miniszteri rendelettel is előírható orvosi titoknak minősülő adatok kiadása. A beteg 
pedig, aki esetleg csak a betegjogokra vonatkozó szabályozást ismeri, úgy tudja, 
hogy a magasabb szintű törvényi védelem alatt állnak az egészségügyi szolgáltató 
tudomására jutott adatai. 

Különösen aggályos lehet ez az ellentmondó szabályozás szenvedély-
betegséggel kapcsolatban, amikor az egészségügyi szolgáltatást végzők akár 
jelentős mennyiségű, mások előtt felfedni nem kívánt, adat birtokába juthatnak. 
Mindez jogalkalmazási problémákat vethet fel, hiszen – úgy gondolhatná – 
jogszerűen jár el az a szolgáltatást végző orvos vagy más egészségügyi dolgozó, 
aki egy rendelet kötelezése alapján adja ki az orvosi titoknak minősülő adatokat 
az abban meghatározott hatóságok vagy személyek részére, de jogszerűen 
tiltakozik ez ellen a beteg, amikor ugyanazon jogszabály alapján ragaszkodik 
ahhoz a jogához, hogy törvényi felhatalmazás híján, a beleegyezése nélkül senki 
ne férhessen hozzá az adataihoz. Szerencsésebb lenne, ha az egészségügyi 
törvény, és a törvénnyel összhangba hozott etikai szabályozás egységesen, csak 
a beteg írásbeli beleegyezése, vagy törvény erre irányuló kifejezett felhatalmazása 
alapján tenné lehetővé az orvosi titok körébe tartozó adatok kiadását harmadik 
személyek részére. 

Jogi segítségnyújtás

Az ügyfélszolgálatunkat megkereső emberek számára is az egyik legfőbb 
tisztázandó kérdés, ki, hogyan, milyen feltételekkel juthat jogi szolgáltatáshoz, ha 
azt képtelen megfi zetni? A jogi szolgáltatások elérése minden ember számára elemi 
érdek, így jogi tanácsadás, vagy képviselet igénybe vétele is. Mivel e szolgáltatások 
a társadalom tetemes része, Magyarországon több millió ember számára nem vagy 
csak a mindennapos megélhetést hátráltató módon megfi zethetők, az állam néhány 
éve új támogató rendszert vezetett be a rászorulók részére. Az Országgyűlés törvényt 
alkotott az ügyvédek által, állami hozzájárulás felhasználásával, térítésmentesen vagy 
fi zetési kedvezményekkel biztosított szolgáltatásokról: ez a Jogi segítségnyújtásról 
szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.). 

Az alábbiakban – a Központi Igazságügyi Hivatal (KIH) tájékoztatója alapján 
– áttekintjük, ki, kitől, milyen eljárás alapján és milyen jogi segítséget kérhet a 
jelenlegi, 2009. évben érvényes állapotok szerint, majd bemutatjuk a Magyar 
Emberi Jogvédő Központ (MEJOK) szociális ellátással ötvözött jogi segítői 
gyakorlatát, egy-egy jellegzetes esetet kiemelve.

Általános tudnivalók

Szociális okból rászoruló emberek, a jogi segítségnyújtás keretében 2004. április 
1-je óta peren kívüli ügyekben tanácsot kaphatnak, illetve okiratot készíttethetnek, 
2008. január 1-jétől bírósági eljárásokhoz pártfogó ügyvédet is igénybe vehetnek. 
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Ezek a szolgáltatások első lépésben az „igazságügyi hivatalokon” keresztül 
érhetők el. A hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálatai bírálják el a segítségnyújtás 
iránti kérelmeket. Az ügyfél, rászorultsága esetén, egy úgynevezett engedélyező 
határozatot kap. Ezután egy névjegyzéket adnak át számára, a jogi segítők 
listájával. A jegyzékben ügyvédek, ügyvédi irodák szerepelnek, továbbá olyan 
alapítványok, társadalmi szervezetek, amelyek képviseletet ellátni hivatott ügyvéd 
munkatárssal szerződtek, külön erre a feladatra. A segítséget igénylő ügyfél a 
névjegyzék alapján keres jogi segítőt, ami vagy eredményre vezet, vagy ha nem, 
harminc nappal később az igazságügyi hivatal kiválaszt a számára egyet, akit 
kirendel. A kirendelést a jogi segítő köteles elfogadni. 

Az igazságügyi hivatalok munkatársai egyszerűbb megítélésű ügyekben 
közvetlenül is adnak tanácsot. Ekkor nem vizsgálják a rászorultságot, hanem 
mindenkinek díjmentesen biztosítják a szolgáltatást. A további szolgáltatások, így 
a jogi segítők igénybe vétele, rászorultság, és támogatásra vonatkozó határozat 
esetén nyújthatók, peren kívüli és peres ügyekben egyaránt.

A jogi segítő peren kívül tanácsot adhat, okiratot szerkeszthet, keresetlevelet 
készíthet. Ide tartoznak a jogi segítségnyújtás leggyakoribb esetei, a mindennapi 
megélhetést közvetlenül érintő lakhatással, nyugdíjjal, más szociális juttatásokkal, 
munkával, közüzemi díjakkal, végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos ügyek. 
(Bűncselekmény áldozata számára a jog- és érdeksérelem elhárításához, míg 
polgári vagy büntetőeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez 
lehet szükséges a segítség. Főszabályként, ingatlan adásvételi szerződést nem 
lehet jogi segítővel készíteni, „ez alól azonban van két kivétel: a lakhatást szolgáló 
ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozóan tanácsadásban 
részesülhet a rászoruló, illetőleg az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő 
fi atalok első lakáshoz jutása érdekében a jogi segítő adásvételi szerződést is 
készíthet.”)

A 2008. január 1. napjától hatályba lépő szabályozás módosította a pártfogó 
ügyvédi képviseleti rendszer addigi gyakorlatát: pártfogó ügyvédet a továbbiakban 
már nem a perben eljáró bíróság, hanem a jogi segítségnyújtó szolgálat biztosíthat, 
a jogi segítségnyújtás törvényi szabályai szerint. Ez vonatkozik a polgári és 
a büntető ügyekre is, s mindkét esetben – a rászorultság fokától függően – az 
állam megelőlegezi, vagy átvállalja a jogi szolgáltatás költségeit. („Határon átnyúló 
jogvitákban is lehet támogatást kérni: az uniós polgároknak rászorultság alapján 
a jogérvényesítéshez, illetve a magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más uniós 
államok bíróságai előtti eljárásokban eredményesen kérhessenek jogi segítséget, 
költségmentességet, pártfogó ügyvédet. Magyarország angol és magyar nyelven 
fogad kérelmeket.”)

A jogi segítségnyújtás ingyenesen vehető igénybe, ha a kérelmező családjában az 
egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálnyugdíjat, 
illetőleg egyedülállók esetében a minimálnyugdíj másfélszeresét.5 Jövedelmi 
vizsgálat nélkül ingyenes a szolgáltatás jogszabályban meghatározott egyéb 

5  2009-ben az ingyenesség 28 500 forint egy főre eső, illetve egyedülálló ember számára 
42 750 forint felső jövedelemig jár.
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esetekben, így különösen, ha a fél vagy közeli hozzátartozója rendszeres szociális 
segélyben részesül, ha közgyógyellátási igazolványa van, ha átmeneti szállást 
igénybe vevő hajléktalan, ha menekültügyi eljárás alatt áll, illetve ha családjában 
olyan gyermeket gondoz, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát állapították meg.

A jogi segítségnyújtás meghatározott összegű díját (2009-ben óránként 3450 
forint + ÁFA) az állam egy évre megelőlegezi, ha a kérelmező családjában az egy 
főre eső jövedelem meghaladja a 28 500 forintot, de legfeljebb 79 550 forint. Azok 
számára, akikről külön eljárás keretében megállapították, hogy bűncselekmény 
áldozatai, és egy főre jutó nettó jövedelmük nem haladja meg – 2009-ben – a 
159 100 forintos összeget, peren kívüli támogatást ingyenesen, pártfogó ügyvédi 
képviseletet megelőlegezett munkadíjjal biztosít az állam.

A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint 
a szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ezek 
hiányában szálláshelye, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes megyei 
(fővárosi) igazságügyi hivatal jogi segítségnyújtó szolgálatánál kell személyesen 
benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a megyei 
(fővárosi) hivatalokban, illetve letölthető a világhálóról (www.irm.gov.hu). A kérelem 
előterjesztése illeték- és díjmentes.

A peren kívüli jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) nem a területi 
igazságügyi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálatai nyújtják, hanem a jogi segítői 
névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, egyetemi oktatók, 
társadalmi szervezetek). A peres eljárásokban jogi képviseletet azonban nem 
minden jogi segítő láthat el: pártfogó ügyvéd csak ügyvéd és ügyvédi iroda, valamint 
az a társadalmi szervezet (alapítvány, kisebbségi önkormányzat stb.) lehet, akinek 
van ügyvéd megbízottja.” (Közjegyző lehet jogi segítő, de természetesen pártfogó 
ügyvédi tevékenységet nem végezhet.) (Központi Igazságügyi Hivatal, 2009.)

Jogi segítségnyújtás és szociális ellátás

Mivel a jogi segítségnyújtás rászorultsági alapon vehető igénybe, kézenfekvőnek 
tűnne, hogy alapítványok, egyesületek, egyházi szervezetek, és különösen 
szociális szolgáltatók működésébe illesztve is találkozhatunk vele. Ennek ellenére 
a 2009. év elején a jogi segítői nyilvántartásban szereplő 607 segítő között 
döntően egyéni ügyvédekkel (410), ügyvédi irodákkal (163) találkozunk, míg az 
alapítványok és egyesületek száma mindössze 126. Ez annál is inkább meglepő, mert 
a civil szervezeteknek lehetőségük volna a jogi segítő tevékenységet más szakmai 
szolgáltatásokkal ötvözni, illetve komplex segítségnyújtásukat önálló (például pályázati) 

6  A Központi Igazságügyi Hivatal interneten elérhető nyilvántartásában 2009. február 7-én 
szereplő szervezetek: Aktív Segítség Egyesület, Bács - Csongrád Megyei Jogvédő Egyesület, Banki 
Hitel Károsultjainak Egyesülete, Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány, INNO Régió Alapít-
vány, Jogi Érdekképviseleti és Gazdasági Jólétet Elősegítő Alapítvány, Kisebbségi Jogvédő Egyesület, 
Leány, Anya, Gyerek Alapítvány, Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány, Magyar Helsinki Bizott-
ság, Révész Jogvédő Alapítvány, Támogatási Közalapítvány. 
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programokban szerepeltetni, ami e tevékenységek szervezését, fi nanszírozását 
jelentősen könnyíthetné. A komplex szolgáltatásszervezés példájaként itt a Magyar 
Emberi Jogvédő Központ (MEJOK) ügyfélszolgálatát írjuk le. 

A MEJOK 1994-ben Budapesten alakult szervezet, amióta folyamatosan végez 
jogsegély-szolgáltatást. A szervezet 2004-ig, Magyarország Európai Unióba történő 
belépéséig, kormányzattól független támogatásokból és adományokból működött, 
azt követően közfeladatok ellátását is vállalta. A jogi segítségnyújtó hálózatnak 
2006. évtől tagja, elsősorban polgári és közigazgatási jogi ügyekben jár el. 

2007. évben szociális szolgáltatói engedélyt kért; a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) ekkortól tette lehetővé, 
egyúttal kötelezővé is az igen tágan meghatározott ügyfélkörrel működő, 
alapvetően addiktológiai problémákra szakosodó, névtelenül igénybe vehető 
„alacsonyküszöbű” szolgáltatások tevékenységét7. Az alacsonyküszöbű 
szolgáltatás elsősorban szociális segítői munkát (egészségügyi és szociális 
ellátás szervezését, krízisintervenciót, pszichoszociális ellátást stb.) tartalmazó 
tevékenység, amelyhez jogi és társadalombiztosítási tanácsadás is tartozhat, 
már a szociális ellátás keretein belül. Egy ilyen szolgálatnál szociális és/vagy 
egészségügyi területen szerzett (orvosi, pszichológusi, szociális munkás, 
addiktológiai konzultáns) végzettséggel dolgoznak a munkatársak, az ugyancsak 
munkavállalóként (is) foglalkoztatható laikus segítők közreműködésével. Az 
alacsonyküszöbű szolgáltatás igénybe vételéhez nem kapcsolódik a rászorultság 
vizsgálata, azonban az ott jelentkezők között jelentős arányban fordulnak elő a jogi 
segítségnyújtásra is jogosult, alacsony jövedelemmel, vagy jövedelem, vagyon 
nélkül élő emberek. Ebből adódik, hogy a szociális és a jogi segítői tevékenységet 
azonos ügyfélszolgálaton és nyitvatartási időben végezve, amikor a jelentkező 
egyszerre két szolgáltatás munkatársaival találkozik, gyorsan és hatékonyan lehet 
biztosítani a különböző ellátási formák közötti átjárást.

Általánosnak mondható esetben, ha egy ügyfélnek van a jogi segítségnyújtás 
keretébe tartozó, azaz ügyvédi közreműködést igénylő ügye, egyúttal egy-öt 
olyan ügyben is támogatható, amellyel nem ügyvéd, hanem szociális területen 
dolgozó szakember foglalkozik, az ügyfél által adott írásos meghatalmazás 
alapján8. Az egy helyen található többféle szolgáltatás elérése olyan előnyökkel 
jár, mint bármely hivatalban, ahol „egyablakos ügyintézést” tesznek lehetővé, hogy 
az ügyfélnek nem kell időigényes, ügyfélfogadási rendekhez igazodó, hivatalok 
közötti túrát tennie. Különösen fontos ez, ha fi gyelembe vesszük, hogy mind a 
jogi segítségnyújtást, mind az alacsonyküszöbű szociális ellátást gyakran veszik 
igénybe aktuálisan vagy tartósan beteg, vagy más okból is hátrányos helyzetben 
lévő emberek. Némely betegség kapcsán egy elintézendő ügy megértése, egy űrlap 
kitöltése, vagy egy hivatalba való eljutás, hosszas sorbanállás is megoldhatatlan 

7  Az alacsonyküszöbű szolgáltatásokról részletesen szól könyvünk 2. számú függeléke.
8  Bármely szolgáltatás, így az alacsonyküszöbű szolgáltatás esetében is, képviseletre kizá-
rólag írásbeli meghatalmazás alapján kerülhet sor. A képviselet ellátásáról A közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 40. §-a rendelke-
zik.
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feladat ügyfelünk számára. Ilyenkor nem csupán az ügyvédi, az orvosi, vagy a 
szociális munka szűkebben vett szakfeladatai jelennek meg, hanem az az igény 
is, hogy az ügyfél mindennapos ügyintézésébe is bekapcsolódjunk. Ezt a MEJOK 
ügyfélszolgálatának két esetével szeretnénk illusztrálni.

Ervin

Ervin ma 42 éves. Édesanyja a vele való terhessége alatt és azt követően is 
rendszeresen fogyasztott alkoholt, ingerlékeny, érzelmileg labilis ember volt, aki 
férje és gyermeke életét is igen megterhelte, ahogy fi a emlékszik, „egy nyugodt 
percünk nem volt mellette”.

Ervin most 20 éves fi ának édesanyja egy politoxikomán nő, aki a gyermek 
születését megelőzően és azután is prostituáltként dolgozott, a gyermek 
gondozásában sosem vett részt, őt Ervin egyedül nevelte fel. A fi ú, édesanyjához 
hasonlóan, enyhén értelmi fogyatékos, önmagát – egyelőre – felnőtt korára sem 
tudja eltartani, így az apának mindkettejükről gondoskodnia kell. Ervin napjainkban 
többhavonta iszik egy-egy üveg sört, ugyanakkor korábbi leleteiből, májának 
elváltozásából, töredékes elbeszéléséből arra lehet következtetni, hogy húszas és 
harmincas éveiben rendszeresen ivott. 

Apa és gyermeke addig stabil egzisztenciája 2001 végén megrendült, amikor 
a férfi  gennyes agyhártya-gyulladást, majd epilepsziás rohamot szenvedett el. 
Ezután korábbi segédmunkáját nem folytathatta, autószerelő szakképzettségének 
megfelelő állást sosem töltött be. Ervin, miután munka és jövedelem nélkül maradt, 
egy fővárosi aluljáróban kezdett kéregetni, ahol alapítványunk munkatársa is 
találkozott vele. Nem volt tudomása arról, hogy megromlott egészségi állapota 
miatt, továbbá elegendő munkaviszonyban töltött (szolgálati) ideje alapján 
rokkantsági nyugdíjra volna jogosult. 

Meghatalmazott munkatársunk 2002-ben kezdeményezte megváltozott 
munkaképességének megállapítását („leszázalékolását”). Ervint első vizsgálatakor 
rokkantnak véleményezték, ezt követően nyugdíjat állapítottak meg a számára, 
amit 2007 derekáig folyósítottak. Abban az évben újabb orvosszakértői vizsgálatára 
került sor. Mivel 2002-től kezdődően hetente több alkalommal is felkereste 
ügyfélszolgálatunkat, ahol beszámolt élete mindennapi eseményeiről, biztosak 
lehettünk abban, állapotában semmilyen érdemleges változás nem következett 
be, többek között változatlanul munkaképtelen. Ennek ellenére az orvosszakértő 
első és másodfokon egyaránt oly mértékű javulását állapította meg, ami miatt 
elveszítette nyugdíjjogosultságát. 

Ervin odáig nem volt hajlandó pszichológushoz vagy pszichiáterhez fordulni, 
mondván, ő „nem bolond”, egyetlen járandóságának elvesztése után azonban 
elfogadta a pszichiátriai gondozás szükségességét. Mivel ügyfélszolgálatunkon 
heti rendszerességgel szakorvosi ellátás érhető el (egészségügyi szolgáltató 
„rendelőn kívüli helyszínen történő szakorvosi intervenció”-ja), egy helyszínen 
kezdődhetett meg a férfi  helyzetének komplex (jogi, orvosi, szociális) kezelése. 

Ervin képviseletében a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz fordultunk, a javulását 



154

megállapító orvosszakértői vélemény megváltoztatása és nyugdíjjogosultsága 
visszaállítása érdekében. Egyidejűleg folyó kivizsgálása eredményeként, új 
diagnózisa született. Egyetértésével, az orvosi vizsgálatok során felhasználhattuk 
laikus és szociális segítő munkatársaink vele kapcsolatos tapasztalatait is. 
Utóbbiak között van, aki az eltelt években járt a férfi  lakásán, mások többször 
találkoztak vele utcán, aluljáróban, rendszerint korosztályához tartozó hajléktalan 
férfi ak társaságában. Az évekre visszanyúló tapasztalatok és a vizsgálati 
eredmények alapján, Ervinnek kezelőorvosa egyebek közt kóros szorongását, 
gátolt viselkedését fi gyelte meg, majd egyszerű szkizofréniáját állapította meg. Az 
új szakvéleményre támaszkodva, a perben kirendelt igazságügyi orvosszakértő – 
aktuálisan és visszamenően is, azaz folyamatosan – rokkantnak véleményezte a 
férfi t. Erre fi gyelemmel az illetékes bíróság is megállapította rokkantságát, egyúttal 
nyugdíja további folyósításáról is rendelkezett.

A sikeresen zárult folyamat alatt Ervin minden esetben ügyfélszolgálatunkon 
találkozott ügyvédjével, kezelőorvosával és a szociális gondozó személyzet 
tagjaival, egyedül pszichológiai állapotfelmérése miatt keresett fel három 
esetben külön rendelőt, ahová először egyik gondozója is elkísérte. Esetében, 
tekintettel erős szorongására, személyes kapcsolatait jellemző bizalmatlanságára, 
nélkülözhetetlen volt a megfelelő személyi közreműködés biztosítása. Ervin 
máig is azzal a laikus munkatársunkkal ápolja a legközvetlenebb kapcsolatot, 
aki évekkel ezelőtt aluljáróban kéregetve ismerte meg őt, s csak azokkal a 
személyekkel (ügyvéd, orvos, pszichológus, szociális munkás) hajlandó érdemi 
együttműködésre, akik megbízhatóságáról laikus munkatársunk biztosítja őt, 
amikor – először közösen – találkoznak vele (Oberth, 2009).

Mária

Egy másik esetben a 40 éves Mária először jogsegélyre jelentkezett, miután a 
területileg illetékes igazságügyi hivatali kirendeltségen járt, ahol pártfogó ügyvéd 
igénybe vételét engedélyezték számára. A jogi segítő névjegyzékből alapítványunkat 
választotta ki, munkaügyi perében kérve ügyvédi közreműködésünket. 

Ügyfélszolgálatunkon először személyesen jelent meg, és szociális segítő 
munkatársunktól kért a jogsegélyhez időpontot. A beszélgetés során kiderült, hogy 
Mária nemrég veszítette el munkahelyét, ahol járandóságait nem megfelelő módon 
számították ki, így munkáltatója – vélhetően – munkabérrel és más juttatásokkal 
is tartozik felé. (Pere jelenleg folyamatban van.) Mária kétségbeesetten mesélte, 
képtelen lesz új munkahelyet találni, így nem tudja majd eltartani magát és vele 
élő 14 éves lányát.

Később a jogsegély látogatása mellett többször is beszélgetett a szociális 
személyzet tagjaival. Rövidesen elmondta, hogy daganatos betegségét 
diagnosztizálták. Állapota egyértelműen indokolta rokkantsága megállapítását, 
így meghatalmazott munkatársunk közreműködésével néhány hónap múlva 
ismét rendszeres bevételhez jutott. Mária jogosultságával nem volt tisztában, 
nyugdíjazása valójában amiatt vált lehetségessé, mert a helyileg ugyanott 
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található szociális ellátás gondozóival bizalmas személyes kapcsolata alakult ki, 
akik képesek voltak felmérni helyzetét és lehetőségeit. Társasága nem lévén, 
másokkal nem osztotta meg a romló egészségi állapotára és anyagi helyzetére 
vonatkozó információkat.

A nyugdíjazási eljárásban személyesen nem tudott részt venni, lévén időről-
időre kórházba került, s az orvosszakétői véleményt is dokumentációja alapján 
állították ki.

Mária elvált férjétől, amikor az évekkel ezelőtt elhagyta őt. Együttélésük alatt 
az alkoholbeteg férfi  másfél évtizeden keresztül verte, a nő szavai szerint „házi 
rabszolgának tartotta”, folyamatosan becsmérelte és megalázta. Házassága alatti 
visszaélésszerű gyógyszerhasználata mostanra elmaradt, évek óta absztinens. 
Ahogy daganatos betegségét is a „sors büntetéseként” hozta szóba, mint amire 
„rászolgált”, Mária egykori férjéről is úgy nyilatkozott, hogy a férfi  konkrétan le nem 
írt bűneiért viszonzásul okozott neki fájdalmat. Jelenleg egyetlen célja, hogy általa 
egyedül nevelt és eltartott gyermekének megfelelő körülményeket biztosítson, 
kevés bevétel mellett se terhelje adóssággal (közüzemi tartozással) lakásukat, és 
gondoskodjon az iskoláztatásról (Oberth, 2009).

Telefonos és elektronikus kapcsolatok

A fenti esetekben hosszabb gondozási folyamatokat írtunk le, amelyek közösek 
abban, hogy a családban szenvedélybeteg szülő él, aki egyébként egészségi 
állapotából következően is, nehezen képes egyenletes, biztonságos életvezetést 
kialakítani. Ugyanez a komplex ellátási forma azonban megfelelő alapot jelent 
ahhoz is, hogy a hirtelen felmerülő kérdések, gyorsan kialakuló válsághelyzetek 
kezeléséhez rövid idő alatt lehessen információt adni. Az egyik nyilvánvaló állapot, 
a természeténél fogva átmenetinek mondható gyermekvárásé, terhességé, amire 
a várandós nő, vagy a gyermeket váró pár nem mindig készül fel. 

Jellegzetesen, és főként a drogot használó, ám szenvedélybetegnek 
nem nevezhető kismamák vagy szülők esetében, az elsődleges információs 
forrást a személyes ismerősi kör, telefonos vagy internetes források kínálják. 
Ügyfélszolgálatunkon, a szakmai szolgáltatások mellett, megtalálható a Józan 
Babák nevű önsegítő csoport is, amelynek tagjai korábban vagy aktuálisan (is) 
drogot használó szülők, így édesanyák is. Az önsegítők telefonszáma nyilvános, 
illetve honlapot tartanak fenn. Mind a telefonos, mind az elektronikus levélben 
érkező megkeresésekre vonatkozik, hogy az önsegítők nem adnak szakmai 
tanácsot, de – kifejezett kérésre – közreműködnek szakmai információ, vagy 
személyesen nyújtott segítség elérésében.  

A megkereséseknél, ha már bekövetkezett a fogantatás, és ennek ténye 
ismertté vált, rendszerint jól érzékelhető egy-egy telefonáló felfokozott lelki állapota, 
emiatt fontos higgadt, megnyugtató és elfogadó beszélgetést folytatni vele. 
Tudatosítható, hogy a kábítószer-, alkohol- és más szerhasználat a várandósok 
körében is ismert jelenség, tehát az ő esete nem egyedi, mások is kerülnek hasonló 
helyzetbe, szerfogyasztása miatt nem kell különleges szégyent, megalázottságot 
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éreznie. Fontos szempont, hogy a kérdező ismer-e olyan szakorvost, akivel a 
szerhasználattal kapcsolatos kérdéseket meg tudja, vagy meg akarja beszélni. 
Visszatérő gond, hogy más helyzetben jól működő kezelőorvosi kapcsolat esetén 
is, a szerhasználatról a jelentkező nem tartja lehetségesnek a párbeszédet. 
Ilyenkor előfordul, hogy inkább másik szakorvost keresne, aki például családjában, 
személyes környezetében, lakóhelyén nem ismerős. Mindenképpen arra kell 
ösztönözni, hogy ha lehetséges, a jelentkező állandó orvost válasszon, aki a 
gyermekvárás egész folyamatát fi gyelemmel kísérheti, és vele a terhesgondozás 
során pontosan működjön együtt, a lehető legtöbb igénybe vehető vizsgálaton 
megjelenve (Oberth, 2008).

Különösen ez utóbbi cél, illetve általában az egészségügyi és szociális segítői 
kapcsolatok elérése érdekében, előnyös felajánlani a folyamat fi gyelemmel 
kísérését, melynek során a kismama (önállóan, vagy a gyermek édesapjával, 
más hozzátartozójával együtt) bármikor konzultálhat jogi és szociális kérdésekről. 
Az ilyen, rendszeresen felkereshető, összetett konzultációhoz, kellő szakmai 
összetételű, kompetenciával és jogosultságokkal felruházott team kialakításához 
elegendő alapot adhat egy szociális szolgáltatás működésébe illeszkedő jogi 
segítői szolgáltatás fenntartása.
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     III. rész: 
Az addikció kezelése önsegítő, tudományos 

és társadalmi nézőpontból

A droghasználó várandós vagy gyermeket nevelő nőkkel kapcsolatos vélemények 
társadalmunkban igen változatosak. Ismertté váló személyes problémáikra 
egyesek olykor erős érzelmi, indulati megnyilvánulásokkal is reagálnak, akár 
az ellátásukban résztvevő szakemberek is, mások elfogadóbban, talán a 
segítségnyújtásra is készen. 

Az előítéletes viselkedés egyik kiváltó oka a társadalom addiktológiai 
ismeretekben való járatlansága. Egy másik, hogy maguk az érintett nők ritkán 
jelennek meg a nyilvánosságban, saját beszámolóikkal kevés helyen találkozni. 
Ebben a részben, a hiány enyhítéseként, előbb a droghasználat módozatairól, majd 
droghasználó nők önsegítő törekvéseiről olvashatunk, személyes elbeszélésekkel 
kiegészítve, végül az előítéletesség természetrajza kerül terítékre.
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Dr. Demetrovics Zsolt

A droghasználat módozatai
A droghasználat rendkívül heterogén jelenség. Ugyan a médiából, a különböző 
híradásokból úgy tűnhet, mintha létezne valamilyen általános droghasználat, 
valójában tisztában kell lennünk azzal, hogy túlzó leegyszerűsítés általában 
droghasználatról vagy kábítószer-használatról beszélni. A jobban ismert alkohol 
esetében sokkal inkább rendelkezünk a differenciálás képességével. Tudjuk, hogy 
van, aki csak ünnepi alkalmakkor iszik, míg más minden esete megiszik egy pohár 
sört vagy bort. Megint más ennél lényegesen ritkábban, csak hétvégén fogyaszt 
alkoholt, akkor azonban le is részegedik. Van, aki viszont pálinkával kezdi a napot, 
s van, aki soha nem iszik tömény italokat. Másfelől közelítve van, aki kizárólag 
társaságban iszik, bulikon, ünnepségeken vagy épp a kocsmában a haverokkal, 
míg más elsősorban rejtőzködve, otthon, magányosan. És tudjuk, hogy az 
elszenvedett problémák mértéke hasonlóan változatos az alkoholt fogyasztók 
körében. 

A droghasználat jelenségére kevésbé látunk rá; a jelenség azonban hasonlóan 
differenciált, mint az alkohol esetében. Sőt, ha lehet, bizonyos szempontból még 
differenciáltabb, hiszen itt nem is egy hatóanyagról van szó, hanem számos 
különböző szerről. A következőkben a droghasználat különböző típusait, módozatait 
foglalom össze.

A drogok típusai

A pszichoaktív szereket sok szempont szerint csoportosíthatjuk. 
Vizsgálhatjuk például, hogy egy szer legális vagy illegális (az adott kultúrában), 

természetes vagy szintetikus. Ezek a csoportosítások azonban nem sok érdemi 
információt tartalmaznak. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy például a 
legalitás szerinti csoportosítás elsősorban az adott kultúra, társadalom normáitól 
függ, és ugyanakkor nem sokat árul el magáról a kémiai anyagról. Lényegi 
információt tehát ez a felosztás kizárólag jogi szempontból hordoz. Azért fontos 
ezt hangsúlyozni, mert a közgondolkodás hajlamos azzal a feltételezéssel élni, 
hogy a „bölcs állam” szakemberek véleményén alapuló döntéseket hoz, azaz 
értelemszerűen az egyes kémiai szerek veszélyessége képződik le legális, avagy 
illegális státuszukban. Ez azonban nincs így; legális, illetve illegális státuszuk mögött 
elsősorban nem tudományos eredményeket, hanem a vélt vagy valós társadalmi 
elvárásokat követő politikai döntéseket kell sejtenünk, amelyek inkább érzelmi és 
tradicionális szempontokon, s nem tudományos konszenzuson nyugszanak.

A legelfogadottabb, s leginkább használható felosztás az egyes kémiai anyagok 
központi idegrendszerre gyakorolt hatása alapján történik. E felosztás szerint 
a legáltalánosabb megközelítésben elkülöníthetjük a stimulánsokat, amelyek 
elsősorban serkentőleg hatnak a központi idegrendszerre, továbbá a nyugtató 
hatású szereket, valamint a hallucinogén anyagokat. Utóbbiak – bár változó 
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mértékben hordozhatnak akár stimuláns, akár depresszáns tulajdonságokat – 
elsődleges hatása a kognitív funkciók, az érzékelés, az észlelés, a gondolkodás 
folyamatainak megváltoztatása. 

Ez a három csoport azonban a valóságban további csoportokra bomlik. Még 
a leghomogénebbnek tekinthető stimulánsok között is érdemes külön csoportban 
kezelni a kokaint, illetve az egyéb, elsősorban amfetamin típusú stimuláns 
szereket. A legális szerek közül a nikotin és a koffein is a stimulánsok nagy 
csoportját gyarapítja; természetesen az előbbiektől jól elkülöníthető alcsoportban. 
Mindezen szerek közös hatása a központi idegrendszer serkentése, az éberségi 
szint, az aktivitás növelése, a fáradtságérzet csökkentése. Jellemző ezen szerek 
étvágycsökkentő hatása is.

A központi idegrendszeren elsősorban nyugtató hatást kifejtő szerek 
közé tartozik az alkohol, a különböző nyugtató, altató, szorongásoldó hatású 
gyógyszerek, valamint az opiátok (morfi um, kodein, heroin, methadon, buprenorfi n). 
Ezek a szerek relaxációt, a feszültségek csökkenését okozzák, nagyobb dózisban 
többnyire álmosító hatásúak. Használatuk során romlik a koncentráció, a fi gyelem, 
a tanulási képességek, meghosszabbodnak a reakcióidők.

A legváltozatosabb, legsokszínűbb csoportot a hallucinogének jelentik. Végső 
soron ide sorolhatjuk a kannabiszt, bár hallucinogén hatása mind intenzitásában, 
mind pedig minőségében jelentősen eltér a klasszikus hallucinogénekétől. A 
csoport tipikus tagjai inkább az LSD, a meszkalin vagy a pszilocibin. Ezek mellett 
– jelentős depresszáló hatásuk ellenére is – elsősorban ide soroljuk a szerves 
oldószereket is. Egyes szakkönyvek itt helyezik el az ecstasyt (MDMA) is, bár ez 
a szer, néhány rokon entaktogén vegyülettel együtt inkább a stimulánsok közé 
sorolható. 

Droghasználati mintázatok

A pszichoaktív szerek használata sem homogén jelenség, éppen ellenkezőleg, 
jelentős variabilitást mutat. Ráadásul nemcsak az egyes szereket összehasonlítva, 
de egy-egy szeren belül is a legváltozatosabb használati intenzitást, módot, 
mintázatot találhatjuk. Az egyes használati mintázatokat illetően talán az Egyesült 
Államok Marihuána és Drog Abúzus Elleni Nemzeti Bizottsága által felállított, 
öt használati módot elkülönítő rendszer a leggyakrabban használt (National 
Commission on Marijuana and Drug Abuse, 1973). Bár az eredeti felosztás a 
kannabisz használatával kapcsolatosan készült, jól alkalmazhatók a kategóriák 
más szerekre vonatkozóan is. 

A kísérletező (experimental use) életében összesen tíznél kevesebb 
alkalommal használja az adott drogot, elsősorban kíváncsiságból. A szociális-
rekreációs használó (social-recreational use) mindig valamilyen társadalmi 
aktivitáshoz, kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz kötődően fogyaszt drogot. Ez tűnik 
a leggyakoribb droghasználat módnak, amelyet napjainkban leginkább a hétvégi, 
táncos szórakozóhelyek látogatásához kötött kannabisz-, amfetamin- vagy 
ecstasy-, valamint alkoholhasználat jellemez (Demetrovics, 2001; Solowij, Hall, & 
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Lee, 1992). A szituációs droghasználót (circumstantial-situational) elsődlegesen 
az jellemzi, hogy valamilyen problematikus helyzet kezelése, aktuálisan fellépő 
stresszének enyhítése vagy körülményeinek elviselhetőbbé tétele céljából 
használ drogot. Ezen szerhasználati mód már jelentős mértékben magában rejti 
a veszélyét egy maladaptív tanulási mechanizmus elindulásának, amennyiben 
a használó „rátanul” arra, hogy a számára problémás, konfl iktusos helyzeteket 
egy pszichoaktív szer használata révén próbálja kompenzálni, megoldani. Az 
intenzifi kált használó (intensifi ed use) hosszú időn keresztül használ valamilyen 
drogot, elsősorban annak érdekében, hogy hosszan fennálló problémáit enyhíteni 
próbálja. A kényszeres használótól (compulsive use) alapvetően az különbözteti 
meg, hogy bár valamilyen fokú testi és/vagy lelki függőség az előbbi esetében is 
fennáll, mégis megőrzi a helyét a társadalomban, szociális szerepei nem sérülnek 
alapvetően.

Az egyes mintázatok mutatnak bizonyos összefüggést az egyes szerekkel, 
szertípusokkal, de hangsúlyozandó, hogy a használati mintázat kialakulásában a 
drog pszichoaktív hatásaihoz hasonló mértékben járulnak hozzá egyéb tényezők is: 
a személy pszichés és fi zikai jellemzői, a használat kontextusa (Zinberg, 1984). Így, 
bár az opiátok esetében is leírtak kipróbálói, sőt rekreációs (Zinberg & Jacobson, 
1976) használati módot is, ezen szerek esetében a kényszeres használati mód a 
leggyakoribb. Hasonló a helyzet a szintén nagyon erős addikciót kiváltani képes 
nikotin esetében is; itt is inkább a kényszeres, mintsem a rekreációs használat 
jellemző, bár utóbbira is van példa. A lényegesen kevésbé addiktív kannabisz 
esetében pontosan fordítva, a rekreációs használati forma tűnik dominánsnak, 
igaz az intenzifi kált, sőt a kényszeres használat, illetve függőség kialakulásának 
lehetősége sem vitatott. Hasonló a helyzet a hallucinogénekkel, ahol a kényszeres 
használat esélye még kisebb. A legnagyobb variabilitást a stimulánsok mutatják. Itt 
az ecstasy vonatkozásában például egyértelműen a szociális-rekreációs használati 
mód a domináns (Demetrovics, 2000; Solowij és mtsai, 1992), ugyanakkor az 
amfetamin és különösen a kokain esetében nem ritka az intenzifi kált és a kompulzív 
használat sem.

Nemi különbségek a droghasználatban

Mind a normál populációs felmérések, mind a drogfüggőket vizsgáló kutatások 
eredményei szerint jelentős különbségek mutatkoznak férfi ak és nők között 
droghasználatuk mintázatának tekintetében (Demetrovics, 2004). A középiskolás 
populáció körében végzett ESPAD vizsgálatok (Elekes és Paksi, 1996 és 2000) 
például következetesen azt jelzik, hogy az illegális szereket kipróbálók aránya a 
fi úk körében magasabb, míg legális szerekkel inkább a lányok kísérleteznek. Így 
az 1999-es adatok szerint az első és második évfolyamos középiskolások között a 
fi úk 23,1%-a használt már valamilyen illegális drogot vagy szerves oldószert, míg 
a lányoknál ez az érték 13%. Ugyanakkor a visszaélésszerű gyógyszerhasználat 
(nyugtatók, altatók nem orvosi rendelvényre történő használata, vagy alkohol és 
gyógyszer kombinációja) esetében fordított a tendencia. A lányok esetében a 
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kipróbálás prevalenciája 11,6%, míg a fi úknál kevesebb, mint fele ennyi, 5,2%. 
Más megközelítésből ez azt jelenti, hogy a valaha illegális drogokkal vagy szerves 
oldószerrel kísérletezők mintegy kétharmada fi ú (65,5%), míg a visszaélésszerű 
gyógyszerhasználat esetében ez az érték nem egészen egyharmad (32,3%) 
(Elekes és Paksi, 2000). A jelenség elsősorban azzal magyarázható, hogy a fi úk 
nyitottabbak a deviánsabb viselkedési formák, így az illegális szerek használata 
iránt, míg a lányok az elfogadottabb szerhasználati formákat preferálják.

Hasonló tendencia - de arányaiban még jelentősebb különbség - mutatkozik a 
18 évesnél idősebb populáció esetében is. Az illegális szereket vagy inhalánsokat 
kipróbálók aránya itt 9,3% a férfi ak között, míg a nők körében 3,7%. A visszaélésszerű 
gyógyszerfogyasztás ugyanakkor a felnőttek között is a nők körében gyakoribb, 
21,2%, míg a férfi ak esetében a legális gyógyszerekkel visszaélők aránya 13,6% 
(Paksi, 2003).

Egy 2005-ben végzett kvalitatív vizsgálat (Demetrovics és Rácz, 2008) további 
nemi különbségeket jelez. A vizsgálat során a rekreációs szcéna különböző 
résztvevőivel készültek interjúk, az ebben a környezetben megjelenő szerhasználat 
főbb jellemzőiről. Az eredmények szerint a lányok körében kevésbé jellemző a 
kannabisz használata, s különösen e drog rendszeres és intenzív fogyasztása. Ez a 
megfi gyelés egybevág az irodalmi adatokkal (Demetrovics, 2004). A stimulánsokat 
tekintve ugyanakkor a lányoknál jellemzőbbnek tűnik az ecstasy használata, míg a 
fi úk között az amfetamin látszik dominánsabbnak.

A szcénát jól ismerő megkérdezett szakemberek ugyanakkor arra is rámutattak, 
hogy a lányok zárkózottabbak, nehezebben nyílnak meg, és ezzel összefüggésben 
kisebb valószínűséggel kérnek segítséget, mint a fi úk, míg utóbbiak inkább 
felvállalják droghasználatuk tényét, s akár ezzel kapcsolatos problémáikat is. A 
rendőrséggel való összetűzésekben és a kezelőhelyeken való megjelenésben 
mutatott férfi  dominancia arra is utal, hogy a férfi ak kevésbé tudják maszkírozni 
szerhasználatukat, könnyebben lebuknak.

Az életkor szerepe a droghasználat alakulásában

Az életkor az egyik legerősebb, a droghasználat alakulását és mértékét befolyásoló 
tényező. Az ADE 2001 országos reprezentatív vizsgálatban mért 6,5%-os országos 
életprevalencia érték az egyes korcsoportokban a következőképp alakul. A 18-24 
évesek mutatják a legmagasabb (20,1%) értéket, majd az életkor növekedésével 
fokozatosan csökken a kipróbálók aránya. A 25-29 évesek körében 13%, a 30-
34 évesek között 7,9%, a 35-39 éveseknél 3,9%, míg az ennél idősebbek között 
kevesebb mint 1,5% használt valaha élete során valamilyen szert droghasználati 
céllal (Paksi, 2003). Az egészségügyi adatok szerint (Grézló és Porkoláb, 2003) a 
kezelésbe kerülő populációban is a 20-24 éves korosztály dominanciája mutatkozik 
meg mind a férfi ak, mind a nők körében, ami egybevág a kvalitatív módszerekkel 
végzett kutatások (Rácz és Ritter, 2003) adataival.

Az első kipróbálás életkora az elmúlt években előretolódni látszik. Az ADE 
2001 és az ADE 2003 vizsgálat budapesti adatai (Paksi, 2003) azt jelzik, hogy 
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míg 2001-ben a valaha drogot használók mintegy harmada 17 évesen vagy annál 
korábban próbált ki először valamilyen szert, addig 2003-ban már a megkérdezett 
szerhasználók több mint fele jelezte, hogy 17 éves korára túl van az első 
kipróbáláson. Speciális populációs adatok is azt jelzik, hogy a tízes évek vége felé 
már csökken a kipróbálás valószínűsége (Demetrovics, 2001). 

A droghasználók tipológiái

Régi törekvés a droghasználók tipologizálása a személyiség-jellemzőik, avagy 
a szerhasználat kialakulásának okai mentén. Már a legkorábbi vizsgálatok és 
klinikai megfi gyelések rámutattak ugyanis, hogy korántsem egységes jelenség a 
droghasználat; ezen szempontok mentén sem.

A droghasználók tipologizálására már a 20. század elejétől kezdődően számos 
kísérlet történt. Az egyik legkorábbi kísérlet Kolb (1925) nevéhez fűződik, aki 230 
drogfüggő személy vizsgálata alapján öt csoportot különített el. Ezek: a normál 
személyek alkalmi addikcióval, a gondatlan újdonságkeresők, a pszichoneurotikus 
csoport, a megrögzött bűnözők és pszichopaták, valamint az addiktív személyiségű 
személyek. Egy harminc évvel későbbi, pszichoanalitikus megközelítésű 
felosztásban Gerard és Kornetsky (1954 és 1955) négy, sok szempontból az 
előzőhöz hasonló típust különít el. Ezek a rejtett szkizofrén típus, a kezdődő 
szkizofrén vagy borderline típus, a személyiségzavaros típus, valamint a bűnöző 
típus. A két tipológia alapján látható, hogy kezdettől felmerül egy normál, nem 
patológiás szerhasználó vagy akár szerfüggő csoport léte, amely akár valamilyen 
aktuális probléma vagy átmeneti krízis miatt válik szerhasználóvá, de amely 
esetében nem feltételezhető súlyos patológia a háttérben. Más csoport esetében 
azonban pont ellenkezőleg, különböző fokú patológia lehet, ami a szerhasználathoz 
vezet, míg megint újabb csoportként jelennek meg azok a személyek, akiknél 
elsősorban az antiszocialitáshoz, a bűnözői magatartáshoz kapcsolódóan, vagy 
akár annak részeként van jelen a szerhasználat. Utóbbiak esetében az is felmerül, 
hogy náluk a szerhasználat pusztán tünete az antiszociális viselkedésnek. 

Ezen korai tipológiákkal sok párhuzamot mutatnak a későbbi, immár kérdőíves 
kutatásokon alapuló eredmények. Ezek a pszichometriai kutatások többnyire 
többdimenziós személyiség-kérdőíveket alkalmaztak, s a kapott adatokat 
úgynevezett klaszter elemzéssel vizsgálták. Ez az eljárás olyan csoportokat képez 
a személyekből, amelyeknek a tagjai a vizsgált személyiségdimenziók mentén a 
leginkább hasonlítanak egymásra. 

Hill, Haertzen és Glaser (1960) például az MMPI kérdőív segítségével, 
200 drogfüggő beteg adatainak a feldolgozása során négy típust különített 
el, amelyeket normál, neurotikus, pszichotikus és pszichopata (antiszociális) 
típusoknak nevezett el. Mint az a típusokból is látszik, a szerzők éltek azzal az 
előfeltevéssel, hogy az addikció hátterében egyéb pszichopatológiai folyamatok 
húzódnak meg, s hogy a tipológiát alapvetően e patológia jellege mentén lehet 
megalkotni. A 70-es évek későbbi vizsgálatai, csakúgy, mint az újabb vizsgálatok, 
kisebb-nagyobb eltérésekkel hasonló kategóriákat alkottak. Általában jellemző, 
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hogy a neurotikus és a pszichotikus csoport kórelőzményében szerepel a legtöbb 
pszichiátriai komorbid zavar (azaz ezekben az esetekben magas a társuló 
pszichiátriai zavarok előfordulása), ők jelzik a legmagasabb mértékű stresszt, és 
szintén esetükben fordult elő a legnagyobb arányban öngyilkossági kísérlet. Ezen 
két csoport esetében az eltérő mértékű pszichiátriai rendellenesség tekinthető 
a droghasználat fő okának, hátterének. A normál típus jellemzői mutatják ezzel 
szemben a legkevesebb patológiát, a legalacsonyabb mértékű szorongást és a 
legerősebb kontrollfunkciókat. 

Egy újabb vizsgálatban Craig és munkatársai (1997) heroinisták és kokainisták 
vegyes mintáján négy típust azonosított, amelyek, mint látni fogjuk lényegében 
megfeleltethetőek a fentiekben leírt típusoknak. Az első (1), a legproblémásabbnak 
tekinthető csoportot nagymértékben jellemezték a szkizofréniához hasonlatos 
tünetek, valamint a hangulati élet zavarai, továbbá szorongás, antiszocialitás 
és zárkózottság. Alacsony értéket mutattak ugyanakkor az ide sorolt személyek 
a kényszeresség tekintetében. A második (2) típust is magas antiszocialitás 
jellemezte, ugyanakkor az itt megjelenő egyéb jellemzők nyomán a szerzők 
feltételezik, hogy ez a droghasználat és nem a belső tendenciák nyomán jelenik 
meg ebben a csoportban. A csoportot magas nárcizmus, alacsony öngyilkossági 
kísérlet, az előbbiekhez képest magasabb szociális kívánatosság jellemezte. A 
harmadik (3) csoport esetében elsődlegesen az antiszocialitás mutató kiugró 
értéket, ami alapján a szerzők felvetik, hogy esetükben a droghasználat az 
általános antiszociális karakter részeként jelenhet meg. A negyedik (4) klaszter 
mutatta a legtöbb normál tartományba eső értéket a különböző skálákon, illetve 
a dolgozók és a tanulók aránya körükben a legmagasabb, míg a legkevesebb 
öngyilkossági kísérlet is esetükben fordult elő. 

Családi tipológiák

Cancrini és munkacsoportja (Cancrini, Costantini és Mazzoni, 1985; Cancrini, 
Cingolani, Compagnoni, Costantini és Mazzoni, 1988) kísérletet tesznek 
heroinfogyasztók, illetve családjuk tipologizálására. A szerzők négy típust 
különböztetnek meg. 

Az első (1) az úgynevezett traumatikus drogaddikció, ami olyan fi atalok esetében 
jellemző, akik mindig ‘modell’ gyermekként szolgáltak a családban, azonban 
valamilyen traumatikus esemény következtében heroint kezdtek használni. 
Jellemző rájuk, hogy megelőzőleg mindig készek voltak mások problémáinak 
a megoldására, ugyanakkor az őket ért trauma kapcsán képtelenek megtalálni 
és elfogadni mások segítségét, támogatását. Más esetekben az önállóvá válás 
folyamata során bekövetkező egyensúlyvesztés áll a heroin használatának 
megjelenése hátterében. Esetükben előfordul, hogy valamilyen családi trauma 
(haláleset, válás stb.) keltette bűntudat is szerepet játszik a szerhasználat 
megjelenésében. Ezt a típust a drogfogyasztás hirtelen megjelenése jellemzi, ami 
a korábbi életvezetési móddal való hirtelen és gyökeres szakítással egy időben 
történik. Jellemző rá továbbá a drogfogyasztás öndestruktív és teátrális jellege, 
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a dózisok gyors emelése, valamint a heroin-használatot kiegészítő alkohol – 
és barbiturát-fogyasztás, amely tényezőkből egyenesen adódik a túladagolás 
nagyfokú veszélye. Jelentős szerepet játszik a drogfogyasztásban, annak 
bűntudatot enyhítő volta; sokkal inkább a tompultság, mintsem az élvezetek, az 
öröm keresése a jellemző ebben az esetben. 

A második (2) típus az aktuális neurózisból származó drogfogyasztás. Az ide 
sorolható személyeket depresszió, csökkent aktivitás és érdeklődés, valamint 
impulzivitás jellemzi. Erre a típusra jellemző leginkább az a családi mintázat, 
amelyben az ellenkező nemű szülőt a túlzott bevonódás, túlvédő, szimbiotikus 
attitűd jellemzi, míg az azonos nemű szülőt a távolságtartás és a perifériális szerep 
a családban. Esetükben sem az örömszerzés áll a droghasználat hátterében. 
Függőségükért ugyanakkor gyakran hibáztatják környezetüket. Esetükben, a 
szerzők véleménye szerint az egyéni terápia szinte bizonyosan kudarchoz vezet. 

A harmadik (3) típus az átmeneti addikció. Az elnevezés (transitional) nem az 
addikció időben átmeneti jellegére utal, hanem a személyiség szerveződésének, a 
mániás-depressziós hangulatzavarban megfi gyelhető, neurotikus és pszichotikus 
elemeket ötvöző szerveződésére. Ezen típus családját a paradox és össze nem 
illő, ellentmondásos üzenetek jellemzik, továbbá nem ritka, hogy a családban 
jelen van egy olyan „kedvenc” gyermek, aki valamennyi családtag elismerését 
élvezi. A drogfüggő vonatkozásában gyakori a mániás és depressziós időszakok 
megjelenése. Ezen típus esetében a szerzők szerint jelentős az öngyilkosság 
veszélye; különösen, ha a droghoz való hozzáférés hirtelen megszűnik (pl. 
börtönbe kerülés miatt). 

A negyedik (4), s egyben utolsó típus, a szociopátiás, azaz bűnöző típusú 
addikció. A család, az enyhébb esetekben a második típusú családhoz hasonlíthat, 
míg a komolyabb esetekben a súlyosan dezorganizált, s a legkedvezőtlenebb 
szociális családi háttér a jellemző. A droghasználat kialakulásához itt jelentős 
mértékben hozzájárul a család alacsony, perifériális társadalmi-gazdasági helyzete. 
Az antiszociális viselkedés itt általában megelőzi a droghasználat megjelenését; a 
droghasználat tulajdonképp az antiszocialitás részeként jelenik meg, s integrálódik 
a viselkedésbe. Az ebbe a típusba sorolható droghasználók többnyire hidegnek és 
ellenségesnek észlelik környezetüket. Ezen szerhasználók esetében a terápiás 
közösségeket tartják a szerzők a megfelelő intervenciós lehetőségnek. 

Az egyéni terápiás beavatkozás egyedül a traumatikus típus esetében tűnik 
célravezetőnek, míg az aktuális és az átmeneti típus esetében a családi intervenciók 
látszanak a legeredményesebbnek. Bár a szerzők nem foglalkoznak a heroinisták 
tipologizálásának irodalmával, nehéz nem észrevenni, hogy az azonosított négy 
típus jól megfeleltethető a Craig és mtsai, (1997) vagy Calsyn és mtsai, (1989) 
által azonosított típusoknak.

Diszkusszió

Összefoglalva, jól láthatjuk, hogy a droghasználat igen heterogén jelenség. Nem 
csak a használt szer vagy a szerhasználat mintázata mentén, hanem a használat 
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hátterében megbúvó pszichodinamika és családdinamika alapján is különböző 
csoportokat, típusokat azonosíthatunk. A fentiek során ezen csoportosítási 
lehetőségeket, s legfontosabb jellemzőiket tekintettük át. Ez az áttekintés talán 
rámutat, hogy az egyes esetek kezelésénél mennyire fontos a háttérdinamikák 
feltárása, s az intervenció igazítása a problémához. Jól látható, hogy mivel az okok 
sem egységesek, így a beavatkozás sem lehet rutinszerűen mindig ugyanaz.
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Bajzáth Sándor – Kovács Katalin

A Narcotics Anonymous – Névtelen Drogfüggők 
közössége, mint a józanság elérésének és 

megtartásának egyik lehetséges útja
„Az NA üzenete az, hogy egy függő, bármelyik függő,

 leállhat a szerhasználattal, elveszítheti a használat iránti vágyát,
 és megtalálhat egy új életet.”1

Jelen írásunkban egy olyan önkéntességen alapuló szervezet bemutatására 
vállalkoztunk, amelynek legfontosabb jellemzői a következők:

kábítószer-függőknek (szerhasználóknak) nyújt segítséget, 
bárki csatlakozhat hozzá, korra, fajra, szexuális identitásra, hitre, vallásra, 
vagy valláshiányra való tekintet nélkül,
a tagság egyetlen feltétele: a kábítószer-használat abbahagyásának 
vágya, 
a szervezet a teljes absztinencia elérésére és megtartására ösztönöz
az alkoholt is drognak tekinti,
a szermentesség fenntartásán túl egy komplex életprogramot ad,
tagjai egymástól tanulják a drogmentes életet és a felépülést,
legalább 127 országban van jelen, Budapesten a hét minden napján 
elérhető, 
tagjai részére névtelenséget biztosít,
ingyenes,
nyitott gyűlésein bárki részt vehet. 2

A programmal kapcsolatos információk legbiztosabb elérési helye az angol nyelvű 
központi honlap: www.na.org, valamint a magyar nyelvű www.na.info.hu.

A Narcotics Anonymous helye az ártalomcsökkentésben

A Narcotics Anonymous egy önsegítő közösség drogfüggők számára, amely 
nem kötődik az ártalomcsökkentésben részt vevő intézmények, alapítványok 
stb. egyikéhez sem. Befogadókészségét tekintve ugyanakkor nagyon hasonlít 
a szenvedélybetegeket ellátó úgynevezett alacsonyküszöbű ellátást nyújtó 
szerveződésekhez. Ez azt jelenti, hogy azok számára is elérhető, akik a 
magasküszöbű szolgáltatásokból (például pszichiátriai vagy drogrehabilitációs 
kezelés, járóbeteg-ellátás stb.) valamilyen okból kiszorulnak, illetve nem vesznek 

1  Narcotics Anonymous Basic Text (az NA WSO által nem jóváhagyott) magyar fordítás, 
 0é. n., 106. o.
2  A közösség szívesen fogad nyitott gyűlésein bárkit, aki drogproblémában érintett: pl. 
családtagok, hozzátartozók, orvosok és egyéb szakemberek, szakirányú képzésben résztvevők, 
egyetemi hallgatók.
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részt. Gyakorlatilag bárki számára elérhető, nincs szükség személyazonossági 
iratokra, és az sem kizáró tényező, ha valakinek rendezetlen a társadalombiztosítási 
jogviszonya („tb-tartozása” van), a részvétel teljesen ingyenes és önkéntes. Aktív 
szerhasználók is csatlakozhatnak, amennyiben megvan bennük használattal való 
felhagyás vágya.
Fontos feladatunknak érezzük, hogy a világszervezet működéséről magyar 
nyelven írott információk mind szélesebb körben elérhetővé váljanak, melyek 
meggyőződésünk szerint hasznosak lehetnek mind a felépülni vágyó drogfüggők 
és hozzátartozóik, mind pedig a kapcsolódó egészségügyi, mentálhigiénés és 
szociális segítő szakmák köreiben.

Nem titkolt szándékunk továbbá a kábítószer-problémában érintett dolgozók, 
illetve szakirányú képzésben részt vevők fi gyelmének felkeltése, látókörük bővítése, 
és annak ösztönzése, hogy e szakemberek küldjék bátran a szerhasználattal 
felhagyni vágyó klienseiket a Narcotics Anonymous közösségébe, amely – anyagi 
lehetőségeiktől függetlenül – tulajdonképpen bárki, azaz a társadalom peremére 
szorult tagjai (prostituáltak, hajléktalan, börtönviselt emberek stb.) számára is 
nyitva áll.

Miben, hogyan segíthet a Narcotics Anonymous
a kábítószer-függőséggel küzdő nőknek, 

kismamáknak, édesanyáknak?

Ebben a munkában bemutatjuk a Narcotics Anonymous szervezetét és az 
úgynevezett „tizenkét lépéses”3 felépülési programját, mint a függőségkezelés egy 
lehetséges, járható útját. 

Fontos tudni, hogy e közösségnek – egyebek mellett – olyan gyűlései is vannak, 
amelyeken kizárólag nők vesznek részt. Néhányuk sajátélményeire támaszkodva 
(a közöttük felvett anonim interjúk segítségével) megpróbálunk rávilágítani arra, 
hogy milyen segítséget nyújthat a kábítószerfüggő nők számára a Narcotics 
Anonymous közösségéhez való tartozás és a felépülési programban való aktív 
részvétel.
A szövegben előforduló „NA” a Narcotics Anonymous (Névtelen Drogfüggők) 
szervezetének (angol nyelvű elnevezéséből származó) világszerte használatos 
rövidítése, míg az „AA” az Alcoholics Anonymous (Névtelen Alkoholisták) 
közösségét jelöli. A gyűlés szó helyett interjúalanyaink gyakran az angol „meeting” 
szót használják.

3  A „tizenkét lépéses” megjelölés abból ered, hogy kidolgozója tizenkét lépésben és tizenkét 
hagyományban fogalmazta meg a felépülési program elveit, működésének lényegét. A tizenkét lépést 
és a tizenkét hagyomány szövege könyvünk függelékében szerepel.
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1. interjú
(B.B.,4 NA női gyűlés)

Egy kétgyermekes, drogfüggő édesanya rövid élettörténete, amely főként a 
szerhasználat és a felépülés éveinek eseményeire, valamint az azokat kísérő 
érzelmeire koncentrál:
„Tulajdonképpen teljesen átlagos családból származom. Anyám egy karrierista, 
apám és testvérem hétköznapi fi gurák. Én 17 éves korom körül kezdtem ópiátokat 
használni és maradtam is ennél a szernél 18 évig. Ezen idő alatt többször is 
megpróbáltam leállni, voltak hosszabb-rövidebb ideig tartó szermentes időszakaim. 
A két hosszabb idejű leállás közül az egyik a második terhességem időszakához 
kötődik. Az első házasságom − így utólag megértve − egyfajta menekülés volt 
a magány és az egyedüllét elől. Érzelmi háttere nem volt. A férjem is használt 
[kábítószert], és akkor már 5 éve ismertem őt. Még egy társaságban kezdtük 
az anyagozást [kábítószer-használatot]. A szüleim tartottak el, havonta küldtek 
pénzt, és kaptam tőlük egy lakást is. Még fenn tudtam tartani a látszatot a világ, 
a szomszédok felé, mentálisan, fi zikailag, hogy rendben van minden. Ha nem 
tudtunk venni anyagot, teáztunk [a mák szárított gubójából készített ópiumfőzet].

Semmiből nem állt az életünk, csak a használatból, és az anyag 
megszerzéséből. Akkor 21 éves voltam.  Céljaink nem voltak, realitásérzékünk 
semmi. Aztán kiderült, hogy terhes lettem. Nem terveztük, és ugyanazon elképzelés 
nyomán, mint a férjhez menést, megtartottam teljes felelőtlenségem birtokában. 
Úgy gondoltam: igazi család leszünk és végre talán sikerül leállnom. Akkor még el 
tudtam hitetni magammal, hogy tudom irányítani az életem.

A gyereknél nagyobb motivációt nem tudtam elképzelni. Befeküdtem egy 
kórházba, ahol persze nem szóltam a terhességről. Majd két hét múlva távoztam 
ugyanúgy, ahogy érkeztem: megbeszéltem magammal, hogy leállni nem akarok, 
majd kevesebbet fogok használni. Persze, ez nem működött. Sőt, ha lehet, még 
többet használtam az állapotom előrehaladtával, mert féltem, hogy betegen fog 
születni és a bűntudatra még többet kellett nyomni. A gondot az okozta, hogy ha 
később jutottam az anyaghoz, mint ahogy az elkezdett ürülni, a gyerek nagyon 
rugdosott, és minden egyes rúgásnál egyre jobban furdalt a lelkiismeret. Majd a 
nyolcadik hónapban kaptam egy epilepsziás nagyrohamot, kórházba kerültem és 
majdnem császár lett a vége. Aztán kiengedtek a hátralévő időre, de borzasztó volt 
a tudat, hogy beteg lesz a gyerek. Eddig csak az volt a veszély, hogy a születés 
után ki fog derülni minden, hisz függőként jön világra, és elvonása lesz, sőt, bele 
is halhat, de most már lehet, hogy károsodott is az idegrendszere. Tanácstalan 
voltam, nem tudtam, hová fordulhatnék segítségért.

Aztán elkezdtem csökkenteni az adagomat, és amikor meglett a gyerek, már 
nem voltak kifejezett elvonási tünetei, így hát ismét semmi nem derült ki. Azonban 
már az első hónapban kiderült, hogy epilepsziás. Az egyre növekvő bűntudatra 
ismét többet használtam. A gyereket elhanyagoltam. Lényegében csak etettem. 

4  Az írásban szereplő valamennyi interjúalanyunk monogramja fi ktív, csupán megkülönböz-
tetésképpen szolgálnak.



170

Az anyósom járt át minden nap mosni, főzni, takarítani, ellátni a gyereket és most 
már minket is. Tudta, mi megy, de bízott benne, hogy abbahagyjuk. Amint átlátta 
a helyzetet, hogy nem így van, elindította a gyerekelhelyezést, és amikor egyszer 
nálunk volt és én kiütöttem magam, beállva feküdtem, összecsomagolta a gyerek 
cuccait és elvitte őt.

Akkor 3 hónapos volt a lányom, és azóta is ő neveli. Most 16 éves, és beteg. 
Nem ismerjük egymást és azt sem tudjuk egymásról, hogyan néz ki a másik. Az 
apjától elváltam, és ő visszaköltözött a szüleihez. Egy évig sem tartott ez az őrület.

Ismét egyedül voltam: tele bűntudattal, lelkiismeretfurdalással, szégyennel, 
mérhetetlen fájdalommal, hiányérzettel. Üresen és tehetetlenül ismét a szerhez 
fordultam. A lányommal nem alakult ki érzelmi kötődésem. Gyűlöltem magam.

Ezután 4 év intenzív használat következett, majd egyre jobban leépülve, 
ismét megpróbáltam leállni.

Hátha visszakaphatom a gyerekem! Ezúttal beköltöztem egy rehabilitációs 
intézetbe, 8 hónapot töltöttem ott. Ez alatt felvettem a gyerekkel a kapcsolatot, 
sőt, el is hozhattam őt. Majd ott, a rehabon, szerelmes lettem, és a sráccal együtt 
eljöttünk. Ő is függő volt. Volt lakása, és őt is a szülei tartották el. Nagy volt a 
szerelem.  Nem akartunk visszaesni, de ez törvényszerű volt, hisz semmiféle 
változás nem történt a személyiségünkben − attitűdök szintjén.

Egy-két hét után visszaestünk mindketten. Hamar terhes lettem, és ugyan 
szintén nem terveztük, de mindketten akartuk. 

Egyet tudtam: még egyszer nem akarok beteg gyereket és nem akarom 
megélni újra azt, mint az előző terhességem alatt. Elkezdtünk egy maszek 
pszichiáter-ideggyógyász orvoshoz járni, aki drogosokkal foglalkozott. Kemény 
ezreket hagytunk ott, a lakására jártunk vizitre, anyám fi zette. Elhagytuk a teát, és 
kodein pirulákat szedtünk, folyamatosan csökkenő ütemben. Az orvos tudta, hogy 
terhes vagyok, ezért is csak lassan haladhattunk. Összeházasodtunk. A férjem 
nem bírta sokáig a csökkentést, közölte, hogy befejezi. Ismét aktív használó lett.

Egyedül folytattam. Leálltam és a gyerek egészséges lett. Ekkor 27 éves 
voltam.  Addig bírtam szer nélkül, míg szoptattam. Szinte készültem lélekben a 
visszaesésre. Ez meg is történt, és elindult az utolsó előtti mélyrepülő köröm. 

A gyereket 4 és fél évesen elvette a gyámhatóság. Az intézetből ugyan 
kihozta őt a családunk, de látni, kapcsolatba lenni vele nem lehettünk. Ehhez a 
kisfi úhoz már kötődtem, imádtam, de a kis élete mellettünk rendszertelen és zilált 
volt. Rendetlenségben éltünk, mindenhonnan elkéstünk, ő mindig csak a második 
volt reggelente. Először a teát kellett meginnom, hogy egyáltalán működni tudjak.

Hogy visszakapjam őt, ismét elmentem egy rehabra [drogrehabilitációs 
intézménybe]. És itt találkoztam a tizenkét lépéses programmal [a Narcotics 
Anonymous programjával], amely megváltoztatta az életem. 

Elváltunk és én elkezdtem kijózanodni. Sok minden más mellett, ’egyéves 
józanul’ elengedtem a gyerekemet érzelmileg és csak magamért álltam le. 
Elkezdtem magamnak megbocsátani. 

Az értékrendszeremben első helyre került az őszinteség, emberi kapcsolatok, 
gyűlésre járás, tudatosság, következetesség, tisztesség, célok. Megtanultam magamat 
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elfogadni, azáltal, hogy fontossá vált számomra az önismeret. ’Kétéves józanodó’ 
voltam, amikor visszakaptam a fi amat. Most már négy éve egyedül nevelem őt. 

Beletanultam, és azóta is tanulom az anyaszerepet, és igyekszem felelősséggel 
csinálni. Egy évbe telt körülbelül, míg megismertük egymást, és megtanultunk 
együtt élni. Bocsánatot kértem tőle, de valószínű, míg idősebb lesz, még párszor ezt 
meg fogom tenni. A fi ammal nyíltan tudunk beszélni a drogokról is. Elmondta, hogy 
haragszik ránk, mert használtunk [drogot]. Sokat tanulunk egymástól, magunkról. 
Tudja, hogy a szülei használtak, és amikor elhagytuk őt, az miért történt. Elsődleges 
célom, hogy mutassak egyfajta mintát az általam képviselt értékrendszer szerint, 
és hogy őszintén tudjon fordulni hozzám a problémáival. Nálunk nincs tabutéma. 
Mivel a függőségi hajlam benne is megvan, nálunk természetes, hogy ennek 
fényében a betegség természetéről beszélgetünk. A fi am tudja, mi az NA. Ő is volt 
már gyűlésen. Az ő szavaival élve: ott olyan kedvesek az emberek. Azt is tudja, 
hogy nekem nagyon fontos. Neki már természetes a leállt drogosok közössége, 
hisz sok barátunk is NA-ba jár. A lányommal egyelőre nem szeretné az anyósom, 
hogy találkozzak. Így ez a jóvátétel még várat magára.

Nekem a tizenkét lépés megmutatta, hogy van élet drogok nélkül is. Nem kell 
a bűntudatomra és a szégyeneimre használni.

Jelenleg 5 éve, 10 hónapja tiszta vagyok.” (B.B.)

Néhány személyiségjegy, motívum a függőséggel, felépüléssel és az NA-val 
kapcsolatban:

Személyiségjegyek, érzelmek, függőség. Magány, érzelemmentes házasságba 
menekülés, felelőtlen gyermekvállalás, felelőtlen gyermekgondozás. 
Szerhasználattal leállási kísérletek, visszaesés, bűntudat, szégyen, fájdalom, 
tehetetlenség. Segítségre van szükség, de nem tudja, hová, kihez forduljon.
A felépülés motívumai. „Az értékrendszeremben első helyre került az őszinteség, 
emberi kapcsolatok, gyűlésre járás, tudatosság, következetesség, tisztesség, 
célok.” Önismeret, önelfogadás, anyaszerep tanulása, felelősségvállalási készség 
fejlődése.
Mit ad/adott B.B.-nek az NA? „A tizenkét lépés megmutatta, hogy van élet drogok 
nélkül is.”, „megváltoztatta az életem.”

Az önsegítő csoportok szerepe a társadalomban

Mivel fenti interjúalanyunk egy önsegítő közösségben találta meg a józansághoz 
vezető utat, érdemesnek tartjuk vázolni az önsegítő csoportok szerepét a 
társadalomban. 

„Az önsegítő csoportok egyértelműen pozitív és hasznos jelenségek az 
egészségügy és a szociálpolitika területén. (…) Az elképesztően változatos 
célú és szervezetű csoportok mindegyike sokat segít a szorongatott élethelyzet 
elviselésében, aktivizálja az embereket, önállóvá teszi őket, visszaadja tartásukat 
és kezdeményezőképességüket. Számos kutatás történt és folyik az önsegítő 
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csoportokkal és ezek egyértelműen azt mutatják, hogy ezek a csoportok 
hatékonyak, igen gyorsan befogadják az új tagokat, sokszor igen ötletesen 
segítenek is, nemcsak érzelmileg és kapcsolatokon át, hanem tanácsokkal és 
szolgáltatásszervezéssel is.” (…)

„A jó effektusok egyre több gyógyító és segítő szakembert, így orvost is 
meggyőznek az önsegítő csoportok hasznáról, és sok jó példája van az illetékes 
szakember vagy a szociálpolitika terén a hatósági alkalmazott jó együttmű-
ködésének. A gyógyító szakemberek egy része szkeptikus, illetve néha ellenséges, 
emögött néha az önsegítő csoportok gyógyítással szembenálló attitűdje áll. 
Mindezek azonban aránylag könnyen megoldódnak, részben a szervezőközpontok 
szakemberei (szociális munkások, szociológusok, pszichológusok – az önsegítő 
csoport támogatása ma külön szubspecialitássá válik) könnyen segítenek, 
de a különös az, hogy maguk a betegek, problémás emberek is igen éretten, 
megfontoltan képesek a megoldásokra.”5

A Narcotics Anonymousról

A Narcotics Anonymous felépülő drogfüggők önsegítésen alapuló nemzetközi 
szervezete, amely az 1935-ben alapított Alkoholics Anonymous – józanodó 
alkoholfüggők – közösségének felépülési programjából nőtte ki magát. Első 
gyűlései 1953-ban indultak Kaliforniában, az USA-ban, és azok mintájára, mára 
legalább 127 országban6 van jelen szerte a világban. Magyarországon 1996-
ban alakult meg és jelenleg Narcotics Anonymous – Névtelen Drogfüggők néven 
működik.

 „Az NA sikerének egyik kulcsa az a terápiás érték, hogy függők más függőkkel 
működnek együtt. A tagok megosztják sikereiket és kihívásaikat az aktív függőség 
legyőzésében, és abban, hogy drogmentes, produktív életet élnek az NA Tizenkét 
Lépésében és Tizenkét Hagyományában megtalálható elvek alkalmazásával.”7

A szervezet a következőképpen defi niálja önmagát a Narcotics Anonymous 
című „Fehér Könyvében”: „Az NA olyan férfi ak és nők non-profi t közössége avagy 
társasága, akik számára a drog vált a legfőbb problémává. Mi… rendszeresen 
találkozunk, hogy segítsünk egymásnak tisztán maradni… Nem érdekel 
minket, hogy mit vagy mennyit használtál… csak az, hogy mit akarsz kezdeni 
a problémáddal, és mi hogyan tudunk segíteni.” „A tagság minden drogfüggő 
számára nyitott, függetlenül a használt drogoktól, vagy drogok kombinációjától. 
Amikor átvettük az AA Első Lépését, akkor a ’függőség’ szóval helyettesítettük 

5  Önsegítő csoportok támogatása Európában. (Nemzetközi Szakértői Értekezlet, Frankfurt am 
Main, 1991. szept. 2-5.) In: Buda Béla dr. (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszer-
vezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, Animula. 299. o.
6  2007-es adat. Information about NA. http://www.na.org/basic.htm#Rateofgrowth (letöltés: 
2009. február 24.)
7  Információ az NA-ról. Copyright © 2006 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. http://
www.na.info.hu/NA_elemei/hungarian_info%20about%20NA_11%20x%2014_2007_23apr07-1.pdf 
(letöltés: 2008. október 22.)



173

az ’alkoholt’, ezáltal eltávolítva a drogmeghatározó nyelvezetet, és tükrözve a 
függőség ’betegség koncepcióját.’”8

„Az A.A.-tól átvett Tizenkét Lépés a Narcotics Anonymous felépülési 
programjának az alapja. Csak a látóhatárt tágítottuk ki. Ugyanazt az ösvényt járjuk 
egyetlen különbséggel: úgy határozzuk meg magunkat függőként, hogy minden 
hangulatváltoztató, tudat-változtató szert elutasítunk. Az alkoholizmus túl szűk 
meghatározás számunkra. A mi gondunk nem egy bizonyos anyaggal van, hanem 
a betegséggel, amit függőségnek neveznek.”9

Ez a program a klasszikus értelemben vett drogokon (marihuána, LSD, 
amfetamin, heroin, kokain stb.) kívül az alkohol és a különböző nyugtató, 
hangulatmódosító gyógyszerek fogyasztásától való tartózkodásra is inti felépülni 
vágyó tagjait, a következő kitétellel: „Pszichiátriai gyógyszerek, és más, receptre 
felírt és orvosi felügyelet mellett szedett, orvosilag indokolt gyógyszerek 
használatára nem tekintünk úgy, hogy az kompromittálja a személy felépülését az 
NA-ban.”10

A Narcotics Anonymous tizenkét lépésen alapuló felépülési programjában 
megfogalmazott elvek közé tartozik különösen: a probléma beismerése; 
segítségkérés; alapos önvizsgálat; bizalmas önfeltárás; az okozott kár jóvátétele; 
és más, felépülni vágyó függők segítése. A központi hangsúly a lelki elvek 
gyakorlásán nyugszik.

Maga a Narcotics Anonymous nem kötődik semmilyen valláshoz, ugyanakkor 
arra bátorítja tagjait, hogy alakítsák ki egyéni felfogásukat a spirituális ébredésről. 
Ehhez egy felsőbb erővel – ha úgy tetszik, egy saját felfogásunk szerinti istennel 
– való kapcsolat kialakítására és az abba vetett hitre ösztönöz.

A szervezet egyetlen küldetése egy támogató környezet biztosítása, amelyben 
a függők segíteni tudják egymást egy új, drogmentes életút megtalálásában. Az 
NA tapasztalata szerint a felépülés és a személyes fejlődés legjobb alapja a teljes 
és folyamatos absztinencia.

A Narcotics Anonymus nem foglal állást és nem nyilvánít véleményt semmilyen 
(polgári, társadalmi, orvosi, jogi, fi lozófi ai, vallásos, függőséggel, drogpolitikával 
kapcsolatos stb.) kérdésben, amely kívül esik konkrét tevékenységi körén.

A közösség nem kapcsolódik más szervezetekhez, beleértve más tizenkét 
lépéses programokat, kezelőhelyeket vagy javítóintézeteket. Nem alkalmaz 
továbbá hivatásos tanácsadókat vagy terapeutákat, nem biztosít sem bentlakásos 
intézeteket, sem pedig pszichiátriai, orvosi, jogi szolgáltatásokat.11 „Bár bizonyos 
hagyományok irányelvei meghatározzák a más szervezetekkel való kapcsolatait, 
a Narcotics Anonymous szívesen látja állami, egyházi, segítőszakmai egyének és 
önkéntes magánszervezetek együttműködését.”12 A szervezet, az együttműködés, 
a felépülés iránt érdeklődők számára az NA elérhetőségeket, irodalmat és 

8  Információ az NA-ról, 2006
9  Narcotics Anonymous Basic Text, 10. o.
10  Információ az NA-ról, 2006
11  Vö.: Információ az NA-ról, 2006
12  Információ az NA-ról, 2006
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információt nyújt a közösségen keresztül. Ide tartoznak például a tagok által 
önként vállalt csoportelőadások a gyógyintézményekben, büntetőintézetekben 
tartózkodó függők számára, akik egyéb úton nem tudnának részt venni a közösség 
gyűlésein.

A szervezet saját tagjainak felajánlásaiból tartja fenn magát, nem fogad el 
anyagi hozzájárulásokat azoktól, akik nem tagjai.

A hazai Alcoholics Anonymous és a Narcotics Anonymous közösségének 
rövid összehasonlítása

A szervezeti felépítés, a működési elv, a hatásmechanizmus ugyanaz, mindkét 
csoport betegségként tekint a függőségre, viszont a programjuk első lépésében 
megfogalmazott probléma tárgya az AA-ban az alkohol („beismertük, hogy 
tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben”), az NA-ban pedig maga a 
függőség.

A hazai közösségek életkor-összetételére jellemző, hogy míg az NA gyűlésein 
többnyire húszas-harmincas éveikben járó függők vesznek részt, addig az AA 
tagjai között többnyire az ennél idősebb generációkat találjuk.

Érdemes megjegyezni, hogy a gyakran csak kallódó, kriminalizálódott (főleg) 
fi atal droghasználókkal szemben az aktív alkoholisták gyakran rendelkeznek 
tisztességes munkahellyel, rendezett egzisztenciával.

Az alkoholfogyasztás legális, beszerzése jóval kevesebb pénzbe kerül, a 
drogfüggők ugyanakkor gyakran bűncselekmények elkövetése révén fi nanszírozzák 
szenvedélyüket. Ennél fogva az NA-tagok közül sokaknak volt már több-kevesebb 
ütközése a törvénnyel. A drogfüggő nők köreiben nem ritka jelenség a prostitúció.

Sokan már 12-14 évesen elkezdik a drogfogyasztást, így szocializációjuk 
merőben eltérhet nem drogozó kortársaikétól. Köreikben a mélypont, a leállás 
vágya általában korábban jön el, míg az alkoholistáknál később; beletelhet akár két-
három évtizedbe is, mire egy alkoholista ember felismeri, beismeri függőségét.

Az aktív drogfüggők és az aktív alkoholisták többnyire különböző életvitelt 
folytatnak, ebből következően jórészt eltérő problémákkal küzdenek, és bizonyos 
mértékben más-más nyelvezetet is használnak (vonatkozik ez a szlengre is). Az 
életviteli különbségek esetében alapvető szerepe van annak, hogy az illető személy 
dolgozik-e, vagy sem (illetve van-e egyáltalán munkatapasztalata, de legalábbis 
folytat-e tanulmányokat, ha nem dolgozik), mennyire fejlett a felelősségvállalási 
készsége. 

A legmarkánsabb különbségek tehát a következők: a szer(ek)re költött összeg 
nagysága és előteremtésének módja (kriminalizáció vagy „becsületes munka”), 
eltérő életvitel és problémák, a csoportokban eltérő életkor-összetétel és nyelvezet, 
a mélypont elérkezésének ideje.

Az NA befogadja az AA tagjait, valamint az is előfordul, hogy NA-tagok AA-
gyűléseken vesznek részt, ha például nincs elérhető közelségben NA-gyűlés. 
Ekkor azonban érdemes számolni a fentebb leírottakkal, ugyanis nagyon valószínű, 
hogy a két csoport tagjai nem tudnak olyan mértékben azonosulni egymás 



175

problémáival, mint a szerspecifi kus csoportjaikban, így természetszerűleg az AA 
kisebb hatékonysággal tud segíteni a klasszikus értelemben vett drogfüggőnek, 
mint maga az NA.

A Narcotics Anonymous tizenkét lépéses programjáról

Ki az a szponzor? Egy olyan talpraállt szenvedélybeteg, aki már jelentős ideje 
él példás, kiegyensúlyozott, józan életet, aki személyes segítőként igyekszik helyes 
mintát nyújtani, saját tapasztalatait megosztani, személyre szabott tanácsokat adni 
egy vele azonos nemű szponzoráltjának, aki rendszerint egy kevesebb „tisztasági 
idővel” rendelkező tagja a közösségnek. 

Mit jelent a „lépéseken való munka”? A „lépéseken való munka” a felépülés 
záloga. A tizenkét pontban megfogalmazott lépések követését jelenti. A lépések 
nem tartalmaznak utasításokat, semmi kötelező érvényű nincs bennük és 
kizárólag személyes tapasztalatokon alapulnak. A lépések többes szám első 
személyben íródtak. Ez nem véletlen – az „én” helyébe a „mi” lép. Amit én nem 
tudok megcsinálni, azt mi meg tudjuk csinálni.  Ez egy élethosszig tartó önismereti 
munka, melynek során feldolgozásra kerül a múlt. A felépülni vágyót írásos anyag 
és szponzor segíti a lépéseken való munkában. 

E felépülési mód alkalmazásával a függő – számos egyéb módtól eltérően – 
nem külső, hanem belső, spirituális erőforrásokra támaszkodik. A közhiedelemmel 
ellentétben a talpraálláshoz nem elegendő az akaraterő önmagában. Ehhez 
ugyanis egy „felsőbb erőbe” vetett hitre is szükség van. A program mindenféle 
vallástól, felekezettől független – és nem szekta, ahogyan ettől számos tagja 
tartani szokott az első gyűléslátogatások alkalmával.

A program tehát nem jelöl meg egy konkrét valláshoz kapcsolható istent. 
Abszolút szabadságot ad az egyénnek abban, hogy mit ért az alatt, „saját 
felfogásunk szerinti Isten”, vagy „Felsőbb Erő”, amely megmutatja az egyénnek 
a helyes irányt. Elfogadható az is, ha valaki az NA közösségét tekinti Felsőbb 
Erejének. A lényeg azonban az, hogy saját képességein, akaraterején kívül a 
felépülni vágyó bízzon egy külső, nála nagyobb szerető erőben, amelyre képes 
rábíznia magát.

Az utolsó néhány lépés foglalkozik a jelennel, a jóvátételek nyújtásával. 
Mindannyian követünk el hibákat, de képesek vagyunk azokat elismerni, jóvátenni, 
és saját tapasztalatainkat más függőknek továbbadni. A jelen feladatai közé tartozik 
a napi szintű önvizsgálat, meditáció, a saját felfogásunk szerinti Isten tudatos 
keresése. A Narcotics Anonymous nem ígér boldogságot, sem pénzt, karriert, sem 
szép feleséget/férjet stb., csak egyvalamit: szabadságot az aktív függőségtől. „Ez 
az üzenet a remény és a szabadság ígérete.”13

A tapasztalatok azt mutatják, hogy akik „élik a lépéseket”, és ezáltal rátaláltak 
egy új életútra, a szermentesség folyamatos fenntartásán túl, életük egyéb 
területein is sikeresebbé válnak. A lépéseken való munka által olyan függőknek is 

13  Narcotics Anonymous Basic Text, é. n., 106. o.
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lehetősége nyílik a felépülésre, egy minőségi élet kialakítására, akikről családjuk, 
környezetük, orvosaik lemondtak.

A Narcotics Anonymous gyűléseiről (meeting), legfontosabb rítusairól

A gyűléseken drogfüggők vesznek részt, akik az „NA-irodalom” felolvasása után 
saját magukról beszélnek (ha akarnak). Ezt „megosztásnak” hívják. Nincsen 
párbeszéd, nincsenek kérdések. Monológok formájában osztják meg társaikkal 
saját problémáikat, félelmeiket, érzelmeiket, kudarcaikat, sikereiket, ami többnyire 
szerfüggőségükkel, problémáikkal, érzelmeikkel, felépülésükkel kapcsolatos.

A gyűlések megszabott rítusok szerint zajlanak a világ minden pontján. Ugyanaz 
a koreográfi a várja a függőt Japántól Iránig bezárólag. Az egység kifejeződésén 
túl ez megteremti az otthonosság és biztonság érzetét a függő számára. Amerikai 
fi lmekből bizonyára sokak számára ismerősek lehetnek az alábbiakban vázolt 
„meeting-sajátosságok”.

Bemutatkozás, önazonosítás. „X vagyok és függő.” A gyűlésen minden 
drogfüggő bemutatkozik, mielőtt felolvas vagy elmond valamit. Az anonimitás 
megőrzése érdekében ez az X valójában csupán egy keresztnevet, vagy becenevet 
takar. A többiek pedig köszöntik őt. Például: „Erzsi vagyok, és függő.” „Szia, Erzsi!” 
Ez a rítus előzi meg az egyes megszólalásokat.

„X vagyok és függő”. Ez a mondat egy kívülálló számára furcsának, akár 
feleslegesnek tűnhet első hallásra. Pedig könnyen belátható annak fontossága, 
hogy egy drogfüggő felismeri és azonosítja a betegségét, valamint ezt hangosan 
ki is mondja. Sokuk elmondja magáról, hogy ez a legfontosabb, amit ővele 
kapcsolatban tudni érdemes. Saját maga számára is.

A résztvevők az „X ideje vagyok tiszta / józanodom / nem használtam” stb. 
kifejezések valamelyikével fejezik ki társaik számára, hogy mennyi ideje élnek 
„szermentesen”. Ezzel a rítussal a mondat kimondója tudatosítja magában, hogy 
már ennyi ideje jár a tisztaság útján sikerrel, ami ösztönzőleg hathat józanságának 
további megtartásához. Ez egyben – mint élő példa – „húzóerő”, reménysugár 
lehet egy rövidebb „tisztaságidővel” érkezett résztvevő számára is. A mondatban 
gyakran napra pontossággal szerepel a kimondó tisztaságának ideje. Például: „Feri 
vagyok, függő, egy éve és negyvennégy napja tiszta.” Ennek a rítusnak azonban 
hatalmas terápiás értéke lehet, ha valaki – lehet, hogy még elvonási tünetekkel 
küszködve – azt mondja: „Laci vagyok, függő, két napos”, ugyanakkor azt hallja: 
„Tomi vagyok, függő, öt és fél éve tiszta”, vagy: „Marcsi vagyok, függő, és hat éve 
nem kellett használnom”. – Ezek hallatán komoly perspektívák tárulhatnak fel a 
kevesebb tisztasági idővel rendelkező − és gyakran erős bizonytalanságérzettel 
küszködő − csoporttagok számára, hiszen hiteles, élő példákat láthatnak arra, 
hogy a legmélyebb pokolból is lehet még kiút.

Taps. A taps a gyűlés elengedhetetlen része. A csoportok zömében tesznek 
egy olyan kört, amikor minden jelenlévő bemondja tiszta napjainak számát. A 
bemondott időt taps követi ezzel jelezve, mekkora dolog annyi idejű tisztaságot 
megélni, felmutatni. 



177

Ölelés. A gyűlésekre érkezéskor, valamint a búcsúzásnál a tagok megölelik 
egymást, mintegy jelképezve összetartozásukat, bajtársiasságukat. Az ölelés az 
elfogadásnak, a szeretet kifejezésének eklatáns megnyilvánulása, gyógyító hatása 
köztudott. A testi érintkezés ugyanakkor – főleg a józanodás kezdeti időszakában – 
gyakran komoly nehézséget okoz a függőknek, amely az önelfogadás hiányából is 
fakadhat. Sok függő nem szereti a testét, bezárkózott, nem bírja a testi közeledést, 
érintést − ebből adódóan azt sem szeretik, ha mások ölelgetik őket. A felépülésben 
lévő tagok köreiben tehát az ölelésnek terápiás értéke is van. Természetesen az 
ölelés senki számára nem kötelező, és ha bizonyos tagok neheztelnek egymásra, 
nem tudják egymást őszintén megölelni, nem teszik.

„Csak a mai nap”. A Narcotics Anonymous és általában az összes tizenkét 
lépéses program legismertebb szlogenje. A lényege, hogy leveszi a „soha többé” 
terhét a függők válláról. Elég csak az „aznapban” élni, és nem kell foglalkozni sem 
azzal, mi történt a múltban, amit már úgysem lehet megváltoztatni, sem pedig 
azzal, hogy mi lesz majd a még ismeretlen jövőben.

Békesség-ima: „Istenem, adj lelki békét, hogy elfogadjam, amin változtatni 
nem tudok, bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet, 
hogy felismerjem a különbséget.” Körbenállással, kézfogással, és ezzel az imával 
zárul minden egyes gyűlés szerte a világon. Ez az ima segíthet abban, hogy a 
függő megtanuljon önmagára koncentrálni.  A függők hajlamosak a másokban való 
hibakeresésre. Másokat akarnak megváltoztatni azért, hogy nekik jobb legyen. 
Ez az ima talán ráébreszti őket arra, hogy csak egyetlenegy emberen tudnak 
változtatni: csakis önmagukon. Ez a gondolkodásmód segíthet elengedni mások 
kontrollálását, ami a függőség betegségének szerves része. 

Üzenettovábbítás (börtön, kórház, rehabilitációs intézet)

„Minden csoportnak egyetlen elsődleges célja van – elvinni az üzenetet a még 
szenvedő függőnek.”14

„Az NA üzenete az, hogy egy függő, bármelyik függő leállhat a szerhasználattal, 
elveszítheti a használat iránti vágyát és megtalálhat egy új életet. Ez az üzenet a 
remény és a szabadság ígérete.” 15

Az üzenet eljuttatása érdekében a csoportok tagjai önkéntes alapon, de 
szervezetten, rendszeresen járnak kórházakba, börtönökbe, rehabilitációs 
intézményekbe, drogambulanciákra. Ennek feltételeiben a csoportok küldöttei 
egyeznek meg. Az üzenettovábbítás elsődleges haszna a felépülés reményének 
továbbítása az aktív függők felé. Ugyanakkor érdemes továbbgondolni e 
tevékenység hasznosságát egészségügyi, társadalmi vonatkozásában is.

Véleményünk szerint az üzenettovábbítás kapcsán legfontosabb annak 
kihangsúlyozása, hogy a Narcotics Anonymous nem az orvosi szakma ellen van, 
hanem a felépülés mellett. Az NA partner és nem rivális. A kórházakban megtörténik 

14  A Narcotics Anonymous ötödik hagyománya
15  Narcotics Anonymous Basic Text, é. n., 106. o.
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a detoxikáció, ami nem elhanyagolható része a leszokásnak, viszont az új, 
szermentes élethez még többnyire kevés útravaló. Az NA-ba való bekapcsolódás 
azonban segítheti a sikeres, helyes folytatást. Lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy 
a távozó kliens ne maradjon egyedül, szert tehessen egy új, józanodást támogató 
környezetre, és megismerhessen egy olyan programot, amely a tudatos gyógyulás 
érdekében aktív és folyamatos önismereti munkát igényel tőle.

A Narcotics Anonymous tagjai az alábbi módon defi niálják önmagukat: „Egy 
olyan folyamatos és előrehaladó betegség markában lévő emberek vagyunk, 
aminek a vége mindig ugyanaz: börtönök, intézetek és halál.”16 A Basic Text 
bevezetőjében pedig ezt olvashatjuk: „Semmiképpen sem találtuk meg a függőség 
ellenszerét. Csak a mindennapi józanság bizonyított tervét mutatjuk be.”

Hasznos volna, ha a drogfüggőkkel foglalkozó egészségügyi, mentálhigiénés 
szakemberek (akár utókezelésképpen) javasolnák klienseik számára az NA 
gyűléseinek rendszeres és gyakori látogatását. Ha a kliens az NA felépülő tagjává 
válik, ez minden bizonnyal tehermentesíti őket, hiszen kevesebb visszaeső 
klienssel lesz dolguk, amely egyúttal anyagi értelemben sem elhanyagolható előny 
a szakellátás szempontjából.

Egy új felépülni vágyó közösségbe érkezése ezen felül a Narcotics Anonymous 
tagjai számára is rendkívül hasznos, hiszen így tudják továbbadni mindazt, amit ők 
maguk kaptak és/vagy tapasztaltak a program – és egymás – segítségével. Egy új 
tag megjelenése ezen túlmenően erős pozitív hatásokat indíthat be a csoportban, 
például segítségadásra serkentheti a tagokat. Az NA Fehér Könyvében ez áll: „Az 
újonnan érkezett a legfontosabb személy az összejöveteleken, mert csak úgy 
tudjuk megtartani amink van, ha továbbadjuk.”

A komlói drogrehabilitációs intézet17 beépítette kezelési programjába a 
Narcotics Anonymous gyűlésein való részvételt. Kliensei (beleértve az ún.  „félutas 
programjának”18 résztvevőit is) ezeken a gyűléseken rendszeresen részt vesznek 
a terápiás időszakban, és jó esetben azt követően is. A rehabilitációs otthonokból 
kikerülő drogfüggők számára hosszútávú és folyamatos segítséget nyújthat a 
Narcotics Anonymous, hiszen az igazi felépülés nem „bent”, hanem a kinti életben 
zajlik. A függők a gyűléseken már a való életbe történő „kikerülésük előtt” józan 
„kinti” kapcsolatokat építhetnek. Ezen kívül problémamegoldási, pozitív életvezetési 
stratégiákat is tanulhatnak, támaszra lelhetnek, hatékony segítséget nyújthatnak 
egymásnak. A Narcotics Anonymous mindig befogadó, biztonságos közeget nyújt 
számukra. Akárhová is kerüljenek a rehabilitáció után, ha van a környezetükben 
elérhető gyűlés, már nem lesznek teljesen egyedül, elmondhatják a tagoknak 
bárminemű problémáikat és erőt meríthetnek józanodó társaik eseteiből. 

A magyarországi NA-közösség tagjainak nagy része a rehabilitációs intézeti 
kezelés után − vagy közben − kerül a programba. A magyar drogrehabilitációs 

16  Ki, mi, hogyan és miért, 2005.
17  Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány, Komló
18  A félutas program a rehabilitációt elhagyó talpraállt szenvedélybetegek számára nyújt töb-
bek között átmeneti lakhatási lehetőséget.



179

intézményekre jellemző, hogy elsősorban férfi  kliensek kezelésére vannak 
berendezkedve. A női klienseket is fogadó (koedukált) intézetekben szintén 
magasabb a férfi ak aránya. Ezekből kiindulva átgondolást érdemel egy tizenkét 
lépéses programon alapuló hazai rehabilitációs intézmény kifejezetten női 
drogfüggők számára.

Ami viszont sokkal könnyebben kivitelezhető: önszerveződő közösség lévén 
NA-gyűlések igény szerint alapíthatóak az ország bármely pontján. NA-körökben 
hallható az a tréfás megfogalmazás, hogy „egy meetinghez nem kell más, mint két 
függő, és egy kávéfőző”. Ha nagyobb létszámú gyűlés indítására van igény, az 
induló szakirodalom a világszervezettől megrendelhető.

A női gyűlés, vagy „lány-meeting”, „lánycsoport” szerepe a felépülésben
– a Narcotics Anonymous néhány női tagjának vallomása tükrében

Az alábbiakban néhány további, felépülésben lévő szenvedélybeteg nő szavait, 
élettörténetét, tapasztalatait tesszük közzé abban a reményben, hogy sikerül 
minél pontosabb képet nyújtanunk a Narcotics Anonymoushoz, mint önsegítő 
közösségéhez tartozás lehetséges hatásairól, különös tekintettel a nők számára 
létrehozott NA-gyűlések látogatásában rejlő pozitív lehetőségekre. Az interjúk a 
függőség természetére is rávilágítanak valamelyest, illetve a szerhasználatot, 
vagy éppen a leállást megelőző, kísérő vagy kiváltó érzelmekre, körülményekre is 
számos példával szolgálnak. És nem utolsósorban a jelen feladatait, felépülésük, 
a mindennapi élettel való megküzdésük mozzanatait is felvillantják e nők szavai. 

A jelen tanulmány hasábjain megszólaló nők helyenként nagyon szókimondóak. 
A megosztott információk olykor meglehetősen durvának tűnhetnek, azonban 
úgy gondoltuk, hogy a tárgyalt problémakör hiteles bemutatása érdekében ez az 
ábrázolás bizonyul a legkifejezőbbnek. 

Megkeresésükkor elsősorban a következő kérdésekre kerestük a választ:
Voltak-e valaha nőiszerep-problémáid – beleértve, helyzettől függően, az 1. 
anyaszerepet, partneri szerepet a házasságodban / párkapcsolataidban? 
Ha igen, ennek rendbehozatalában mit jelent számodra a Narcotics 
Anonymous női meetingje?
Van-e olyan téma, probléma, amit csak a női NA-meetingen tudsz 2. 
megosztani? 
Miben segít neked, és mitől más a női NA-meeting, mint a „normál” NA-3. 
meeting?

A válaszokat nem szabdaltuk szét, nem rendeztük a fentebbi kérdések alá, 
hiszen az egyes interjúszövegek viszonylagos koherenciájuk mellett temérdek 
információval gazdagítják, árnyalják a vizsgált jelenségvilágot. Úgy gondoljuk, 
a válaszok önmagukért beszélnek. Nem célunk elemezni őket, sem általános 
következtetéseket levonni belőlük, azonban érdemesnek tartottunk kiragadni 
belőlük néhány motívumot és felsorakoztatni azokat az egyes interjúk végén.
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2. interjú
(C.C., NA női gyűlés)

„Gyerekkorom: apám alkoholista, anyám társfüggő. Családi életünket a veszekedés, 
verekedés, a beteges aggodalom, az egymás kontrollálása, a személyes tér, intim 
szféra kíméletlen inváziója jellemezte. Alkoholista apa mellett a biztonságot úgy 
éltük meg, ha fordul a kulcs a zárban, összeszorul a gyomor: vajon részeg, vagy 
nem részeg? Az önfeledt játék addig tarthatott, amíg fordult a kulcs a zárban. 
Hatéves koromban valami veszekedés folytán azt mondta egy nagyszülő, k…va 
lesz belőlem. Anyám ezen nem tudta túltenni magát, így gyakran hangoztatta. 
Mivel én jó kislány voltam, és nem akartam csalódást okozni a családomnak, így 
hát az lettem. Így a szerhasználatom ideje alatt prostituáltként dolgoztam, előtte 
pedig 14-21 éves koromban ingyen feküdtem le akárkivel, bárkivel, mindenkivel. 
Nem mintha élveztem volna. Megszállott álmodozó voltam, a testiség helyett a 
szerelemre vágytam, halálosan szerelmes tudtam lenni szinte bárkibe, bárkihez 
kötődtem volna. A fi úkkal viszont le kellett feküdni, mert nekik az kellett. Mindig 
azt hittem, hogy szerelemet kapok cserébe, de nem kaptam – egyszer sem.  Nem 
tudtam nemet mondani, nem tudtam, hogy olyat szabad egyáltalán. 

Szüleim, saját fogyatékosságuk miatt a szabad akarat, az alkotókészség 
és az autonómia területén nem tudtak segíteni. Tény, hogy egy alkoholista, 
diszfunkcionális család tehetséges, pszichésen megnyomorított gyereke vagyok. 
Lehet, hogy önsajnálat szaga van e kijelentésnek, de attól még tény marad. 
Drogkarrierhez azonban jó indítás. 

30 évesen, rehab [drogrehabilitáció] után apám – mivel ma is kb. 3 évesnek 
tart – a térdére ültetett. Nem akartam, anyám pedig mondta, hogy de, üljek 
oda nyugodtan. Én megtettem. Természetesen gyűlöltem magam érte. Ennyire 
sérültek, illetve nem létezőek az én határaim, a testemhez való jogom, és a felette 
való kizárólagos rendelkezés. 

Ma, 32 évesen tanulom és gyakorolom és élvezem e jogom adta szabadságot. 
Tökön rúgnék minden férfi t, aki túl közel merészkedik, és meg is teszem. Nem szó 
szerint, de ma már nem mernek hozzám érni férfi ak, mert sejtik, hogy tökönrúgás 
jár érte.

A 6 évig tartó prostitúció csak hab volt a tortán. Nincs a prostitúcióban semmi 
rossz, egyébként csak azt tettem magammal, amiről úgy éreztem, hozzám méltó: 
odaadni testem, lelkem, időm, méltóságom, önbecsülésem, MINDENKINEK, aki 
igényt tart rá. 

Olykor fi zetni sem kellett érte. Jó kislány voltam, nem mondtam nemet. 
Leköphettek, felpofozhattak, hozzám nyúlhattak piszkos kezükkel, a mellemhez 
érhettek. 

Nőnek lenni annyit jelentett, hogy „jó kislánynak kell lenni”, és lehetőleg ne 
haragítsak magamra senkit. 

Párkapcsolatok: együttélés, együtt anyagozás [kábítószerezés], verekedés. 
Eltartottam a heréket, a rosszfi úkhoz vonzódtam. Aki megvert, ahhoz kötődtem is. 
A tagadást művészi fokra emeltem, szemétdomb tetején szívtam a heroint, és úgy 
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éreztem, minden rendben van. Társaságban harsány voltam és ordenáré, mindig 
részeg és bedrogozott. 

Tehát röviden élettörténetem: 
0 – 14 éves korig: az alapozás (család) 
14 – 19 év: kínlódás (művész leszek, ábrándozás, önutálat) 
19 – 26 év: módosult tudatállapot (heroin, kokain, crack, alkohol, prostitúció, 
striptease, anyagos életmód, methadon-program, naponta többórás elvonás) 
26 – 33 év: folyamatos felépülés 

Felépülés: Jó helyen, jó időben, egy férfi  segítségével, majd a családom 
segítségével bekerültem egy kórházba, majd rehabra [drogrehabilitációs intézetbe]. 
Én készen álltam, nyitott voltam és hajlandó bármire − mint mindig −, de ezúttal a 
felépülésért. 

Meggyőződésem, hogy a felépülésem isteni, angyali beavatkozás hatására 
kezdődött. Akivel már történt csoda, annak nem okoz nehézséget megérteni. 
A kórházban jó helyen voltam, biztonságban, a doktor úrba természetesen 
szerelemes lettem, kivételesen ez egy motiváló, előrehajtó vonzódás volt. Meg 
akartam felelni neki, azt tettem, amit mondott, így hát elkerülhetetlenül elkezdődött 
a felépülésem. Isten áldja a doktor urat. 

A rehabon, ahol 15 hónapot töltöttem, szex-absztinencia volt [a nemi élettől való 
tartózkodás]. Fél évig nem is éreztem szexuális vágyat! Tisztultam, épültem és 
természetesen szerelemes lettem a legbetegebb, legveszélyesebb, leginstabilabb 
társamba. 

Ez az én betegségem: függő és társfüggő vagyok. Kémiailag arra indulok rá, 
aki nem jó nekem, és akinek én sem vagyok jó. Mintha a romlásra, rombolásra, 
pusztításra lennék kódolva: elsöprő érzés. Ám rettegetem, hogy ki leszek rúgva 
és akkor végem lesz, ezért − életemben először − betartottam a játékszabályokat, 
azaz nem kezdeményeztem viszonyt az illetővel. Fizikai viszonyt… mert a rejtett 
játszmák, tudattalan üzenetek tudatos kiiktatásához még túl fi atal voltam a 
felépülésben. 

A rehabon nem sok mindent tanultam a nőiségről, de nem is annak volt az 
ideje. A rehab véresen komoly, életet–halált döntő. Gyorsan, egy év alatt kell 
megtanulni a tisztán lét és maradás alapvető feltételeit és eszközeit, amire aztán 
később szerveződhet a felépülés. 

A felépülésben történik a valódi tanulás, a fejlődés, a növekedés és az igazi 
csodák. A felépülés elején sokszor elhangzik egy javaslat: ’eleinte ne tegyél mást, 
csak 180 fokos ellenkezőjét annak, amit addig tettél’. Ahá, hát ez egyszerű! Tehát 
maradjak tiszta, tegyem a dolgom, legyek őszinte, nyitott, hajlandó, próbáljak meg 
tisztességes lenni, tegyek, tegyek, tegyek meg dolgokat a felépülés és a növekedés 
érdekében! Vegyem magam körül pozitív dolgokkal és emberekkel, oda menjek, 
ahol jó nekem! Kérjek egy szerető, gondoskodó Istent, hogy tudassa velem, mi 
jó nekem, mert én nem mindig tudom! Sokszor összekeverem a ’számomra jót’ a 
vágyakkal. 
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Mondhatok nemet, mondhatok igent. A tisztaság és a felépülés szabadsága 
megadta nekem, hogy keresgéljem határaimat, igényt és jogot formáljak 
testemre – le sem tagadhatom, mennyire visszatérő, kardinális kérdés –, 
akaratomra, vágyaimra, gondolataimra, érzéseimre. Cselekedhetek felelősséggel, 
következetesen, lehet rendszer az életemben, belülről és felülről jövő biztonság 
érzete. 

Nem fekszem le férfi akkal. Hat éve vagyok tiszta, abból öt évig egy 
párkapcsolatban voltam, aminek akaratom ellenére vége lett, egy másik nő kiütött 
a nyeregből. Ez egy függőnek elegendő ok arra, hogy használjon. 

Számomra a használat nem opció, mert belehalhatok. Ezért tisztán kellett 
átélnem a szakítás, a gyász gyötrelmeit, fájdalmát. Azt hiszem, ha nem lett volna 
a felépülési program, a gyűlések látogatása, a felépülő társaim, nők és férfi ak 
szerető támogatása, a telefonhívások, a beszélgetések, a megerősítés, ha nem 
is drogoztam volna, de beleőrültem volna a fájdalomba, vagy tönkretettem volna 
magamat. 

Azóta szexuálisan, úgy érzem, egy olyan látens időszakba érkeztem, ahol 
időm és lehetőségem van kapcsolatba kerülni magammal (sérelmeimmel, 
fenntartásaimmal, félelmeimmel, erősségeimmel, gyengeségeimmel, álmaimmal 
és mindennel, ami velem kapcsolatos, építeni és erősíteni a kapcsolatot. Erős, 
támogató kapcsolati hálót kialakítani, elsősorban más felépülő nőkkel – egy kis 
ideig férfi társaság nélkül.” (C.C.)

Néhány személyiségjegy, motívum a függőséggel, felépüléssel és az NA-val 
kapcsolatban:

Személyiségjegyek, érzelmek, függőség. Diszfunkcionális családi háttér: 
alkoholista apa, társfüggő anya. Párkapcsolatban rangon aluliság, kötődési 
problémák. Nemet mondás képtelensége. Drog- és társfüggőség együttjárása. 
Prostitúció, illetve feltétel és öröm nélküli szexualitás. „Ennyire sérültek, illetve nem 
létezőek az én határaim, a testemhez való jogom, és a felette való kizárólagos 
rendelkezés.” Tagadás, önbecsülés hiánya. Nőiszerep-problémák: „Nőnek lenni 
annyit jelentett, hogy ’jó kislánynak kell lenni’, és lehetőleg ne haragítsak magamra 
senkit.” 

A felépülés motívumai. „A felépülésben történik a valódi tanulás, a fejlődés, a 
növekedés és az igazi csodák.” „A tisztaság és a felépülés szabadsága megadta 
nekem, hogy keresgéljem határaimat, igényt és jogot formáljak testemre.” 
„Cselekedhetek felelősséggel, következetesen, lehet rendszer az életemben.” 
Biztonságérzet, egyre mélyülő önismeret. „Erős, támogató kapcsolati hálót 
kialakítani, elsősorban más felépülő nőkkel.”

Mit ad/adott C.C.-nek az NA? „Ha nem lett volna a felépülési program, a 
gyűlések látogatása, a felépülő társaim, nők és férfi ak szerető támogatása, a 
telefonhívások, a beszélgetések, a megerősítés, ha nem is drogoztam volna, de 
beleőrültem volna a fájdalomba, vagy tönkretettem volna magamat.”
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3. interjú
(D.D., NA női gyűlés)

„Hogy mitől más a női meeting? Sokkal oldottabb a hangulat, mint az úgymond 
’normál’ gyűléseken.  Nehezebben nyílok meg, nehezebben beszélek magamról, 
azért is, mert a problémáimnak és az adott lelkiállapotomnak mindig is SOK 
köze volt és van a férfi akhoz, amit nehezebben osztok meg sok ember között 
és olyan emberekkel, akiknek egy részével elég keveset kommunikáltam még. 
Egyszerűen, hülyének is éreznem magamat, ha a magánéletemet fi úkkal is meg 
kéne osztanom − elég nagy változás az életemben −, és azt, hogy ki mekkora 
szemétségeket csinált velem… mondjuk, én meg hagytam. Nem hiszem, hogy ezt 
férfi ak át tudnák IGAZÁN érezni, hiszen velük nem történt ilyen, ráadásul nagyon 
fel tudom magam húzni, ha a régi dolgokra gondolok!

Úgy érzem, a női meetingeken nagyon nagy az egyetértés, durvábbak is 
tudnak lenni az azonosulások, mivel olyan témák jönnek elő, amik a ’nőiségünkkel’ 
kapcsolatosak.

Ezek lehetnek párkapcsolati dolgok, vagy régi sérelmek, önelfogadás, 
gátlásosság stb., amiről tágabb társaságban − fi úk előtt − nem hiszem, hogy én 
beszélnék. Ráadásul jól ki lehet dühöngeni magadból a sok sz..t, ami felgyülemlett 
benned. Én erre is használom a lánygyűlést…

Sokkal bensőségesebb az egész, én úgy érzem. Ami számomra amúgy 
meglepő is, mivel eddig csak fi ú barátaim voltak, elképzelni nem tudtam, hogy 
lányokkal is lehet beszélni szexről például…

Jobban tudjuk egymást segíteni, hiszen kevesen vagyunk. Általában mindenki 
mindenkivel tud azonosulni és mindenkinek voltak ugyanolyan − vagy hasonló − 
élményei, mint a másiknak, így a saját tapasztalatokat megosztva tudjuk egymást 
segíteni a bajban, problémákban.

Azt vettem észre, hogy itt az összes lány − ÉN IS, hogy magamról beszéljek −, 
sérültem-sérültünk a női dolgainkban.

Én például önostorozó vagyok. Gyűlölöm magam és a testem, képtelen vagyok 
elfogadni magamat, és megbocsátani magamnak a  régi dolgokért. Gondolom, 
ezek csak tünetei annak, hogy nem tudtam feldolgozni a régi sérelmeimet. 
Nagyon fontosnak érzem azt, hogy van külön NŐI meeting. Nem csak azért, mert 
jó a társaság, sokat röhögünk és sírunk együtt, hanem mert NŐK vagyunk és a 
magunkról alkotott elég gáz nőképet így egy kicsit helyre tudjuk hozni, szerintem. 
Fel tudjuk dolgozni a rossz élményeinket és építeni azt a NŐKÉPET magunkban, 
amit eddig leromboltunk. Mindenki volt már bántva férfi  által, nem csak fi zikailag, 
bár én pl. rendszeresen, hanem ilyen dolgokra is gondolok, mint hogy megaláztak, 
kihasználtak fi zikailag, lelkileg stb., ez az, amit női gyűléseken szívesebben osztok 
meg.

Csomó gyűlölet halmozódott föl bennem az évek alatt a férfi akkal szemben és 
csomó kisebbrendűségi érzés is társult hozzá magammal szemben. 

Azt gondolom, ha felépülésről beszélünk, akkor ezekben a dolgokban is 
épülnünk kell, mert különben nem ér semmit az egész.
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A másik lényeges szempont, hogy én − mint jó kapcsolat-szexfüggő ember − 
ugyanúgy tudok működni a férfi akkal szemben, mint a drogokkal, tehát ha ezeket a 
dolgokat nem tudnám megosztani gyűlésen, elég rosszul állna a szénám. Így viszont 
magammal is tudok foglalkozni kicsit, és másokat hallgatva csomó erőt, segítséget 
kapok, sőt még talán én is tudok segíteni másoknak néha… csak néha… 

Nekem a női meeting egyelőre az egyetlen olyan hely, ahol gátlások nélkül, 
felszabadultan tudok magamról beszélni és az érzéseimről, gondolataimról, 
élményeimről.

Nagyon is helyesnek tartom, hogy muszáj női szponzort választani [egy 
modellértékű, tapasztalt, azonos nemű NA-tag, aki folyamatos, személyes 
segítséget nyújt egy „fi atalabb”, rövidebb ideje józanodó tagnak a felépülésben]. 
Ez, mondjuk, nem nagyon tetszett az elején, mikor meghallottam, de valószínűleg 
ez is a szocializálódásom miatt van. Eddig csak fi úkkal voltam körülvéve és nem 
nagyon kedveltem a lányokat. Itt viszont lelki társakra találtam. Nem kell semmit 
se szégyellnem, hiszen a véreim között vagyok, semmilyennek nem kell mutatnom 
magam, egyáltalán nincsenek bennem ilyen érzések egy női meetingen − 
ellentétben a többi gyűléssel, amikor belesülök a mondanivalómba, mert feszélyez 
a társaim jelenléte. Nem hiszem, hogy azért, mert fi úk is vannak ott, de talán ez is 
benne van valahol.

Szerencsére az én szponzoromat nagyon jól választottam. Ő is ott szokott lenni 
mindig a női meetingeken, így közelebb tudunk egymáshoz kerülni a megosztások 
által, de ez mindenkivel így van. A szponzorom egy olyan nő, akire én fel tudok 
nézni teljes mértékben. Nem az a nő, aki a legjobb haverom lenne, de szerintem 
ez így van jól. Azt hiszem, nagyon sokat tanulhatok tőle... Úgymond, példakép 
számomra. Szeretnék olyan lenni, mint ő. Szerintem példaképek kellenek az 
ember életében. Eddig a példaképeim híres dzsánki-művészek és rocksztárok 
voltak. Szóval ez már haladásnak számít nálam… Mondjuk, furcsának találom, 
hogy rólam kell, hogy szóljon ez a dolog… mármint a szponzorálás, de majd 
egyszer jól visszaadom valakinek…

Eddig soha nem bántam meg − még egyetlenegyszer sem, hogy elvonszoltam 
a belemet a gyűlésre. Mindig jobban érzem magam utána, még ha világvége-
hangulattal is megyek el.

Rendszerint olyan férfi akkal jöttem össze, akikkel ütöttük-vágtuk egymást. 
Mondjuk verekedés nem nagyon volt, mert főleg csak engem vertek… elég 
könnyen kidőlök. Most mosolygok rajta, de igazából elég durva sztorijaim voltak. 
Megvágtak többször is, majdnem megfojtottak, lerugdostak, eltörték az állkapcsom. 
Azt mondják, én hozom ki belőlük az állatot, de úgy gondolom, hogy csak abból 
lehet kihozni, aki állat. Én nem mondom, hogy nem vagyok hibás a dolgokban, de 
egy nő mégiscsak nő, és mikor egy 80-90 kilós pasival kell verekednem, nyilván én 
húzom a rövidebbet… Ilyenkor sem feltétlenül az fájt, azaz maga a fi zikai fájdalom, 
hanem lelkileg teljesen összetörtem egy-egy ilyen eset után. Ez odáig fajult, hogy 
ha ilyen helyzetbe kerülök, akkor besokkolok, valamiféle pánikrohamot kapok. 
Utálom az agressziót, mert az egész életemet végigkísérte és igen, kimondhatom, 
hogy hatalmas bennem a férfi gyűlölet emiatt.
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Persze nem vagyok feminista, sőt istenítem a pasikat… Imádom őket, de 
egyben utálom is. Olyan ez, mint a szenvedélyes szerelem…

Szóval, szerintem pl. ahhoz, hogy úgymond ’normális’ életet tudjak élni, 
családot alapítsak, de ha nem gondolkodom ennyire előre, hanem csak abban, 
hogy kialakítsak egy normális párkapcsolatot, ahhoz először fel kéne dolgoznom 
a régi dolgokat, hogy egy férfi val normálisan tudjak lenni, hogy tudjak neki adni 
sok szeretetet, de nem naivan, mert az a baj. E két véglet között vagyok: vagy 
borzalmasan naiv vagyok vagy kivetítem a kapcsolatomra a régi sérelmeimet, és 
például képtelen vagyok megbízni bárkiben is. Egyik sem jó. 

Azt pontosan nem tudom, hogy lehet ezeket feldolgozni, de már azt HÁLÁSNAK 
tartom, hogy tudok erről beszélni valakivel és nem kell azt hazudnom, hogy elestem 
az utcán, mikor valamelyik pasim éppen szétverte a fejem.

A megalázás terén olyanokra gondolok, amik velem történtek, hogy végighúztak 
meztelenül a sárban egy pórázon, ettől sem fogom jobbnak gondolni magam, de 
talán néha már annyi is elég, ha csak nem tudnak elfogadni, vagy megjegyzéseket 
tesznek a külsőmre, az alakomra, vagy megb…nak, és utána elküldenek  g…
be…, ja, igen, MEGCSALNAK! A molesztálásokról nem is beszélve. 

Hála Istennek, én nem voltam prostituált, de ez valószínűleg azért van, mert 
máshogy meg tudtam a pénzt teremteni a dolgaimra, például anyámék mindig 
ott álltak mögöttem, tehát ilyen szempontból szerencsés voltam, de gyerekkorom 
óta sok ilyen erőszakos dolog ért, el sem tudnám mondani, mennyi, amiből 
szerencsésen jöttem ki, és sajnos olyan is, amiből nem. Ez olyan dolog, amiről 
nem szeretek beszélni. 

Szerintem az összes nőt molesztálják életében, csak valaki nem beszél róla, 
én meg főként ki voltam téve ennek a veszélynek, mert én kerestem a veszélyt 
világéletemben, és rosszkor voltam mindig rossz helyen, rossz társaságokban. De 
például mostanában is heti rendszerességgel zaklatnak a villamosos perverzek, 
akik mögém állnak és rejszolnak a seggemre a járműveken. Én így hívom 
őket: villamosos perverzek. És az a legrosszabb, hogy ettől én érzem magam 
undorítónak. 

Valahogy kialakult bennem, hogy örökké, letörölhetetlenül és kitisztíthatatlanul 
mocskos vagyok azért, ahogy éltem, és amik történtek velem, és ahányszor csak 
a testemre nézek, le tudnám magam hányni, vagy legalábbis szétverni a fejem a 
falban. 

A másik, hogy úgy érzem, ezt érdemlem... és emlékszem, mindig is így éreztem. 
Azért se változtattam soha, mert mindig úgy éreztem, EZT és ENNYIT érdemlek. 
Mindig olyan kapcsolatokat kerestem, amikben alárendelt szerepem volt. 

Nem hiszek abban a mondásban, hogy szeretek szenvedni. Sokat hallom NA-
ban is, de én nem szeretek szenvedni. Csak így alakult. Már a korom miatt is, 
meg a pasijaim és köztem lévő korkülönbségek miatt, hogy mindig én voltam a 
kicsi, akinek fel kell néznie másokra és sajnos énrám nem nézett föl senki. Na, 
nem is szeretném, ha tisztelnének. Vagy de mégis, ha NŐKÉNT tisztelnének és 
emberként, az jó lenne…

Azt hiszem, a női meetingen, de akár normál NA-gyűléseken is megtaníthatjuk 
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egymást arra, hogy szeressük magunkat és képesek legyünk őszintén szeretni 
másokat, segíthetjük egymást, hogy megbocsáthassunk magunknak és másoknak 
a bűneikért, még ha nem is lehet ezeket elfelejteni. 

Ha látom, hogy másoknak sikerült, nekem is sikerülhet. 
Eddig még nem sikerült ez, hiszen iszonyú sok bennem a fájdalom és harag, de 

legalább találtam pár lányt, akik hasonló cipőben járnak-jártak, és megértenek, és 
ez elég jó érzés, sőt: k….jó érzés, és az is, hogy most már nemcsak vannak ezek 
a problémák, hanem kezdek is velük valamit, és dolgozok velük. Ezt ugyanúgy, 
mint a kábítószerrel.

És persze, hogy szexfüggő vagyok, ha 12 éves korom óta mást se csináltam, 
csak szexeltem orrba-szájba és ezt szoktam meg, rákattantam teljesen, de azért 
én sem erre vagyok. Sőt: üressé tesz az üres szexualitás, és inkább vagyok én is 
absztinens… Azaz azt azért mégsem… de úgy mondom, inkább vagyok-lennék 
egy emberrel egy kapcsolatban, akivel adunk egymásnak és nem csak megint az 
élvezetek hajhászásáról szól a  dolog. 

Mert nálam a szex is ilyen volt. Erre kellettem másoknak, és nekem is 
erre kellettek mások. És ez így volt hosszú-hosszú ideig. És én is keresem a 
boldogságom most már, hogy „felépülésben” vagyok (néha leépülésben), szóval 
valamit valamiért. A szex meg úgy is k….jó, ha egy emberrel csinálja az ember. 
Sőt, úgy jobb, ha jó a partner.

És én így választottam és k….jó, hogy minden apró szexuális beteg dolgomat 
meg tudom − vagy meg tudnám, ha akarnám − osztani egy „nem pasival”, aki az én 
érzékenységemet nem fogja tudni megérteni, mert ő NEM NŐ. Semmi másért. Nem 
rosszabb, nem jobb, csak NEM NŐ. Ehhez is idő kellett, mire rájöttem. És akkor 
meg lehet nézni, hogy miért nyúzatom a bőrömet... legalább egy kicsit szépnek 
látom magamat, ha a mintáimat nézem és nem a belső rohadásra gondolok, ami 
igazán bennem van. Biztos ez sem normális dolog. Én nem tudom.

Szóval igen, ami most is nehézséget jelent pillanatnyilag, az a párkapcsolat.
Abszolút nem tudom kezelni, mert nincs benne tapasztalatom, hogy kell jól 

kezelni, mert eddig csak beteg kapcsolataim voltak, és annyira érzékennyé váltam 
− túlérzékennyé −, hogy minden apró bántás, vagy ami a régi dolgokra emlékeztet, 
teljesen lezúz engem. És ilyenkor igenis kell beszélni valakivel, aki megért. Mert 
én is megértem őt.

Azért ne gondold, hogy csak brutál témákról beszélgetünk. Néha vicces 
dolgokról, vagy a napi történéseinkről, de azért általában mindig előjön valamilyen 
történetben, hogy mi csajok vagyunk és csajosan éljük meg az életet. Jó, hogy 
találtam ilyen lányokat. (D.D.)

Néhány személyiségjegy, motívum a függőséggel, felépüléssel és az NA-val 
kapcsolatban:

Személyiségjegyek, érzelmek, függőség. Önértékelési, önbecsülési problémák, 
önelfogadási zavar: „kialakult bennem, hogy örökké, letörölhetetlenül […] mocskos 
vagyok azért, ahogy éltem, és amik történtek velem, és ahányszor csak a testemre 
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nézek, le tudnám magam hányni, vagy legalábbis szétverni a fejem a falban.” „Mindig 
úgy éreztem, EZT és ENNYIT érdemlek.”  Nőiszerep-megélési és párkapcsolati 
problémák. „Abszolút nem tudom kezelni, mert nincs benne tapasztalatom […] mert 
eddig csak beteg kapcsolataim voltak.” Korán kezdett, élvezethajhász nemi élet. 
Drog-, kapcsolat- és szexfüggőség együttjárása. Lelki és fi zikai bántalmazások, 
szexuális megalázottság. Férfi ak iránti gyűlölet/ambivalencia, bizalmatlanság, 
alárendeltség, kisebbrendűségi érzés: „ha felépülésről beszélünk, akkor ezekben 
a dolgokban is épülnünk kell, mert különben nem ér semmit az egész.”

A felépülés motívumai. Minőségi párkapcsolat és szexuális élet kialakítására való 
törekvés. Nőiszerep-megélés egészséges irányba mozdulása aktív segítséggel, 
nyitottá válás a nők felé és a kölcsönös segítés iránt. „Már azt HÁLÁSNAK tartom, 
hogy tudok erről beszélni valakivel és nem kell azt hazudnom, hogy…” „Általában 
mindenki mindenkivel tud azonosulni és mindenkinek voltak ugyanolyan − vagy 
hasonló − élményei, mint a másiknak, így a saját tapasztalatokat megosztva tudjuk 
egymást segíteni a bajban, problémákban.” „A szponzorom egy olyan nő, akire én 
fel tudok nézni teljes mértékben. […] nagyon sokat tanulhatok tőle […] példakép 
számomra.” „Ha NŐKÉNT tisztelnének és emberként, az jó lenne…”

Mit ad/adott D.D.-nek az NA (itt kifejezetten a női gyűlésekre vonatkoznak a 
válaszok)? Bensőséges, őszinte beszélgetések: „Mivel eddig csak fi ú barátaim 
voltak, elképzelni nem tudtam, hogy lányokkal is lehet beszélni szexről például.” 
„Fel tudjuk dolgozni a rossz élményeinket és építeni azt a NŐKÉPET magunkban, 
amit eddig leromboltunk.”  „Lelki társakra találtam.” „Másokat hallgatva csomó 
erőt, segítséget kapok, sőt még talán én is tudok segíteni másoknak […] Nekem a 
női meeting egyelőre az egyetlen olyan hely, ahol gátlások nélkül, felszabadultan 
tudok magamról beszélni és az érzéseimről, gondolataimról, élményeimről.” 
„Mindig jobban érzem magam utána, még ha világvége-hangulattal is megyek 
el.” „Megtaníthatjuk egymást arra, hogy szeressük magunkat és képesek legyünk 
őszintén szeretni másokat, segíthetjük egymást, hogy megbocsáthassunk 
magunknak és másoknak a bűneikért, még ha nem is lehet ezeket elfelejteni.” „Ha 
látom, hogy másoknak sikerült, nekem is sikerülhet.” 

4. interjú
(E.E., NA női gyűlés)

„Valószínűleg a csoportok kisebb létszáma az, ami a legfőbb erőssége, legalábbis 
számomra. Alapvetően könnyebben beszélek lányok előtt, beleértve azt is, 
hogy jobban tudnak azonosulni a problémáimmal. Nagyon sokat segít, hogy ma 
megosztások során miként világítanak rá egy-egy olyan dologra, amit esetleg nem 
látok,  vagy nem tartok ott, esetleg 5-6 éve tiszta társaim jobban átlátnak már 
bizonyos szituációkat. 

Rettentően közvetlenek, segítőkészek, és minden alkalommal nyitottan 
vártak. 

Ha valami olyan problémám van, amit vagy szégyellek, vagy nem igazán 
tenném közzé a fi úk előtt, akkor biztos, hogy ezt választom. 



188

2 és fél éve vagyok tiszta, és nagyon sokáig azt gondoltam, hogy bizonyos 
problémáim majd meg fognak szűnni azzal, hogy nem használok szert. Aztán 
kb. egy év után rájöttem, hogy az alapproblémák nem szűnnek meg maguktól. 
Sőt, valószínűleg ezektől a dolgoktól való menekülés, vagy ’nem szembenézés’ 
vezetett oda, hogy egyszerűbb volt megállás nélkül elkábítanom magam.

Azt gondolom, hogy a saját nőiségem megélésében súlyos kisebbségi 
komplexusokkal küzdök. Ezekben a kérdésekben időnként saját magam sajnálatára 
igazoló tényeket hozok elő. Öreg vagyok és kövér..., és ettől megnyugszom. Bár 
amíg fi atal voltam és sovány, addig sem volt jobb a helyzet. És igazából nem is 
ezen múlik. Néhány igen szerencsétlenül sikerült párkapcsolatom vezetett oda, 
hogy túlságosan önálló lettem, és alapvetően, egy-két dologtól eltekintve, nincs 
szükségem igazán egy társra, vagyis én nem szeretném feladni a szabadságomat. 
Nem osztom a vidéken élő családom, barátaim véleményét abban, hogy egy nő 
akkor nő, ha meg tud tartani 20-30 éven keresztül egy férjet maga mellett, igaz, 
hogy már lehányják egymást, de a külvilág szemében egy egyedülálló nő mindig 
gyanús, vajon mi nem stimmelhet vele?

 Sajnos, ami igazán izgat ebben a kérdésben, az a gyerek, amiről még mindig 
nem tudom eldönteni, hogy akarok-e vagy sem. Valószínűleg ez a kérdés állandóan 
ott munkál az agyamban, mert esetleg 10 év múlva nagyon meg fogom bánni, 
ha nemlegesen döntök, de egyedül nem merem vállalni, és időközben szaladok 
ki az időből. Persze, nem lehet egy partnerkapcsolatnak úgy nekifutni, hogy 
tenyészcsődört keresek, meg az én látszólagos határozottságom valószínűleg 
elriasztja a férfi akat. Szóval, nekem ez egy állandó probléma.

Alapvetően a  partnerkapcsolat sok női meeting témája lehet. A szélsőségesen 
megalázott helyzet a férfi akkal szemben is oda vezethet, hogy a nőkkel nyitottabbá 
válunk. Sikerélmény hiánya is. Szerencsére sem erőszak áldozata nem vagyok, 
sem fi zikálisan nem prostituáltam magam, de rettentően azonosulni tudok a 
kiszolgáltatott nőkkel.

Nekem nagyon sokat segít a női meeting, mivel  határozott problémáim vannak-
voltak a nőiségemmel, és a saját anyámmal is. 

Saját magam elfogadásában rettentően sokat segít, hogy a társaim elfogadnak, 
együttéreznek velem, osztoznak örömömben-bánatomban. 

Mivel még nem túl régen járok, illetve nagyon lassan sikerül felfognom-
átszoktatnom magam, egy általam megszokott, működőképes másfajta 
rendszerből, talán csak mostanában lett rá igényem, hogy valóban járjak, illetve 
meg tudjam engedni magamnak, hogy aznap is tudok menni, ha éppen nem érzem 
magam jól a bőrömben.

Mindig rosszul éltem meg magam nőként. Kezdve az anyám bigott katolikus 
neveltetésétől, amiből ő is csak később, apám után jövő igazán nagy szerelme 
kapcsán tudott kitörni. Egy csomó mindent rettentően elszúrt velem kapcsolatban. 
Nyilván a vele való szembenállás vezetett oda, hogy a mai napig mélyen 
bennem él, amikor 14 éves koromban úgy vitt el nőgyógyászhoz, hogy én már 
biztos nem vagyok szűz. Pedig az voltam. Az a szégyenérzet ma is bennem él. 
Később kezdtem el mindent, később kezdtem pasizni, a barátnőim már mind 
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büszkélkedhettek pasikkal, amikor én még mindig nem. Érdekes, hogy én is 
pasikkal lógtam azért…

Az első szerelmem egy vízipólós srác volt, tehát értelemszerűen 18 évesen egy 
uszoda öltözőjében veszítettem el a szüzességemet. Utána azért igen gyorsan 
átlendültem a ló túlsó oldalára, és nagy mennyiségben faltam a pasikat, így törve 
anyám orra alá minél több borsot. 

Huszonegy évesen lett egy komoly kapcsolatom, és az első alkalom után 
teherbe estem. A srác rám hárította a felelősséget, én meg egyedül nem mertem 
vállalni, illetve nem voltam biztos magamban. Még a mai napig sem bocsátottam 
meg magamnak, hogy ma már lehetne egy 16 éves gyermekem... 

Szóval, valahogy utána sem volt szerencsém a fi úkkal, mindig ilyen lenyomós, 
érzelmileg-fi zikálisan kihasználós szerepkört választottam, ahol megaláztak, és 
sokszor feladtam magam a másik kedvéért. Igen banális, Julia Roberts jutott 
eszembe az Oltári nő c. fi lmben, amelyben a címszereplő minden vőlegénye elől 
elszalad, és mikor ezt analizálni próbálják, kiderül, hogy a csaj mindig úgy eszi a 
tojásételeket, ahogy az aktuális pasija szereti. Nem úgy, ahogy ő maga, hanem ha 
rántotta, akkor az a kedvenc, ha tükörtojás, akkor az. Szép fordulat, de eszembe 
jutott.

A szponzorkérdésről annyit, hogy látom már, hogy nagyon fontos, alakul 
is az elképzelésem, bár számomra is kissé meglepő volt, hogy egy lányt kell 
választanom, mivel a magammal való foglalkozás kapcsán minden problémámmal 
egy srácot tiszteltem meg…

Ma már azért kezdek erre rájönni, hogy miért is van ez így kitalálva, és valóban 
működik is. A szolgálatok nagyon fontosak, mélyen megértem társam azon 
megállapítását, hogy ez által motiválva van, és biztos ő is feljebb jön lelkileg, ha 
tudja, hogy a többieknek szükségük van rá. 

Nagyon sok olyan dolog van, amit csak női meetingen tudok megosztani, mert 
sokszor csak ott érzem azt, hogy úgy fogadnak el, ahogy vagyok, olyannak, amilyen 
vagyok, nem úgy, amit én sok pasinál éltem meg, miközben az önbizalmamat a 
sárba tiporták, hogy jó lennél, ha..., ezt csináld, és akkor szeretlek stb., hanem 
összességében magamat, úgy, ahogy vagyok. Persze, ettől még lehet, hogy én 
még mindig a herceget várom a fehér lovon, mint kislánykoromban, néha már saját 
magammal is kompromisszumot kötve, hogy a lovát már le is tehetné a sarkon, de 
nem hiszem, hogy csak annyit kaphatok a férfi aktól, amit kaptam a józanságom 
2 és fél évében. És kezdem azt is látni, hogy itt végtelen energiát kapok, és ha 
magamat feljebb húzom, akkor ez is változhat.” (E.E.)

Néhány személyiségjegy, motívum a függőséggel, 
felépüléssel és az NA-val kapcsolatban

Személyiségjegyek, érzelmek, függőség. „Határozott problémáim vannak-voltak 
a nőiségemmel, és a saját anyámmal is.” Önelfogadási, párkapcsolati problémák, 
megalázottság az anya és férfi ak részéről is.

A felépülés motívumai. „Saját magam elfogadásában rettentően sokat segít, 
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hogy a társaim elfogadnak, együttéreznek velem, osztoznak örömömben-
bánatomban.” „5-6 éve tiszta társaim jobban átlátnak már bizonyos szituációkat. 
Rettentően közvetlenek, segítőkészek.”

Mit ad/adott E.E.-nek az NA? „Nagyon sok olyan dolog van, amit csak női 
meetingen tudok megosztani, mert sokszor csak ott érzem azt, hogy úgy fogadnak 
el, ahogy vagyok, olyannak, amilyen vagyok.” „Itt végtelen energiát kapok.”

5. interjú
(F.F., NA női gyűlés)

„Számomra azért más a női meeting, mert csak nők vannak, és én egy női közegben 
sokkal nyitottabban beszélek párkapcsolati témákról, vagy más, nőiességet érintő 
dolgokról. Egy normál meetingen én úgy érezném, hogy kiadom magam, ha a 
férfi akkal kapcsolatos élményeimről beszélek. Vannak például szexualitással 
kapcsolatos élmények, amiket nem szívesen osztanék meg normál meetingen, 
mert számomra ez annyira az intimszférába tartozik, hogy szabályosan rosszul 
érezném magam, ha ezeket megosztanám, úgy érzeném, hogy semmi nem 
maradt, ami csak az enyém. Még a női meetingen is kell idő ahhoz, hogy ilyen 
témákról egészen őszintén beszéljek.

A női szerep megélésével vannak problémáim. Azt hiszem, pont ezért 
használtam drogokat, a gátlásaim leküzdésére, hogy maximálisan ott tudjak 
lenni például egy szexuális aktusban, anélkül, hogy bűntudatom lenne, vagy 
hogy folyamatosan kívülről lássam magamat. A szexualitáson keresztül próbálom 
megélni a nőiességemet, azt gondolom, hogy igazán nő ott tudok lenni.

Drogként használva a szexet elég sok csalódás ért, ha nem kaptam meg 
azt, amire számítottam. A női meeting nekem abban segít, hogy ha hallok 
másokat hasonló problémáról beszélni, az engem is arra ösztönöz, hogy bátran 
beszélhessek ilyen témákról. 

Nagyon hálás tudok lenni, amikor felismerésekre jutok mások megosztásai 
által,  hogy tényleg, hát ez a probléma nem csak nekem az, és ilyenkor 
megtapasztalom, hogy én is nő vagyok. Hiszen nekünk, nőknek egy csomó közös 
gondolatunk és érzésünk van, és rendkívül jólesik mind beszélni, mind hallgatni az 
ezekkel kapcsolatos megosztásokat. Nagyon jó érzés az, hogy van egy meeting, 
ahol tényleg bármiről beszélhetek.

A megalázottság és a harag érzése férfi akkal kapcsolatban elég kényes téma 
számomra, és inkább női meetingen beszélek róla. Egy normál meetingen attól 
tartanék, hogy  férfi akat megbántok, és ők majd elítélnek azért, amiket mondok. 
Magyarán, a megfelelés elég rendesen meggátol ebben. És ezt magamon is 
látom, ha valaki a normál meetingen, egy férfi  a párkapcsolatáról beszél, esetleg 
számomra nem tetsző módon, ami a nőiességemben sért, akkor az számomra 
egyáltalán nem szimpatikus.” (F.F.)
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Néhány személyiségjegy, motívum a függőséggel, felépüléssel és az NA-val 
kapcsolatban

Személyiségjegyek, érzelmek, függőség. Megalázottság, férfi ak iránt érzett harag. 
„A női szerep megélésével vannak problémáim. Azt hiszem, pont ezért használtam 
drogokat, a gátlásaim leküzdésére, hogy maximálisan ott tudjak lenni pl. egy 
szexuális aktusban, anélkül, hogy bűntudatom lenne.”

A felépülés motívumai. „Nagyon hálás tudok lenni, amikor felismerésekre jutok 
mások megosztásai által.”  „Ha hallok másokat hasonló problémáról beszélni, az 
engem is arra ösztönöz, hogy bátran beszélhessek ilyen témákról.”

Mit ad/adott F.F.-nek az NA (itt kifejezetten a női gyűlésekre vonatkoznak a 
válaszok)? „Én egy női közegben sokkal nyitottabban beszélek párkapcsolati 
témákról, vagy más, nőiességet érintő dolgokról.” „Nagyon jó érzés az, hogy van 
egy meeting, ahol tényleg bármiről beszélhetek.”

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani valamennyi válaszolónknak, hogy 
élményeiket, érzéseiket, élettörténetüket e könyv olvasóival is őszintén megosztják. 
Reméljük, hogy a Narcotics Anonymous üzenete – a felépülés lehetőségének 
üzenete – minél több felépülni vágyó szenvedélybeteghez eljut e könyv hasábjain 
keresztül.

A Narcotics Anonymous és a társadalom kapcsolata

Az interjúk tanúsága szerint az önsegítő csoportokon való – akár hosszú 
éveket felölelő – rendszeres, aktív részvétel a drogfüggőség-kezelés egyik 
leghatékonyabb útja. A Narcotics Anonymous egy olyan befogadó, támogató 
közeget biztosít a felépülni vágyó függő számára, amely segíti őt nem csak 
magával a függőséggel, hanem az élet minden területén jelentkező problémákkal 
való sikeres megküzdésben.

Nagyon szerencsés, hogy léteznek kifejezetten férfi ak és nők számára külön 
szervezett rendszeres gyűlések. A fentebb közzétett interjúszövegek a női gyűlés 
(női meeting) vagy „lánygyűlés” rendkívüli fontosságát és hasznosságát támasztják 
alá. Amint láthattuk, „specialitásképpen” főként a nőként megélt önismereti, 
szerepmegélési, magánéleti- párkapcsolati jellegű problémák szerepelnek. A  férfi  
gyűlésről („fi ú meeting”) most nem ejtenénk szót, de nyilvánvalóan ott is hasonló 
témákra irányulnak a speciálisabb megosztások, csak az ellenkező oldalról.

Érdemes kitérni a fi zikai elvonással kapcsolatban a közhiedelemben uralkodó 
téves nézetekre. Rengeteg tanújele van annak, hogy a társadalom szemében 
azzal, ha valaki átesik a detoxikáción, és nem fogyaszt többé kábítószert, máris 
megoldottnak tekinthető a probléma. Holott ezzel a mozzanattal még abban sem 
lehetünk biztosak, hogy a függő egyáltalán tudatára ébredt már függőségének, 
és az ugyancsak nem biztos, hogy belső motiváció révén vetette alá magát ama 
tortúrának. Ez pedig erőteljesen meghatározhatja a további kitartás erősségét, a 
helyes folytatást/visszaesést.
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Aktív droghasználók részéről tapasztalható gyakori „védekezés”, „kifogás”, 
olykor félelem, hogy a fi zikai elvonásba belehalhatnak. Ez kölcsönhatásban van 
a társadalomban uralkodó − hasonló − hiedelemmel, a valóságban ugyanakkor a 
fi zikai elvonás általában 5-10 nap alatt lezajlik, és nem halálos.

Az NA-tagság nem jár anyagi vonzattal. Mivel a közösség a tagok 
hozzájárulásaiból tartja fenn magát, a függőségkezelésnek ezen változata sem 
az állam, sem az adófi zető állampolgárok számára nem jelent kiadást, szemben 
rengeteg olyan költséggel, amelyek az aktív szerhasználat következtében merülnek 
fel az adófi zető polgárok anyagi terhére. Ilyenek például a munkanélküli és egyéb 
segélyek, az elvonókúrák, a gyógyszerellátás, a rehabilitációs, pszichiátriai és 
egyéb gyógykezelések, a börtönellátás.

Különösen fontos szerepe lehet a drogrehabilitációs intézetekből kikerülő 
egyének számára, ha azonnal bekerülnek egy önsegítő csoportba – akár az 
NA-ba –, amely jó eséllyel „benntartja őket a rendszerben”, megőrizve így 
szermentességüket, mélyítve önismeretüket, támogatva folyamatos fejlődésüket. 
Ez egyéni és társadalmi szinten is hallatlan előnyökkel jár. Az egyén reintegrációja 
ugyanis nem történik meg a detoxikálással. 

Az új, tiszta élet megkezdéséhez, fenntartásához, az önfejlődéshez számos 
akadályt kell leküzdenie egy függőnek. A felépülésben lévő függő társak 
tapasztalatai, példamutatása és támogatása új perspektívákat, reményt, hitet adhat 
az újonnan érkezőnek, ha megérzi a közösségben rejlő gyógyító erőt. A közösség 
megtartó ereje pedig nagymértékben csökkentheti a drogbűnözést is. Ily módon 
feltételezhetően a kriminalitásból (pl. vagyon elleni bűncselekményekből) eredő 
károk, valamint a drogfüggők egészségügyi és szociális ellátására, a rehabilitációs 
célokra történő anyagi ráfordítások összege is jelentősen csökkenhet.

Ne feledjük, hogy sok függő szociális környezetét csak aktív szerhasználók 
képezik/képezték, családjukkal, egyéb hozzátartozóikkal pedig eleve rossz/
megromlott a kapcsolatuk (az sem biztos, hogy visszafogadják őket, ill. az 
is lehetséges, hogy a családtagok is aktív függők), így a szermentesítés utáni 
visszatérés ugyanezen közegekbe (fi zikai és szociális értelemben is) nagyon erős 
kockázatot rejt a visszaeséshez. A kliens számára tehát életfontosságú lehet, 
hogy akár rehabilitáció, akár detoxikáció után rendelkezhessen a felépülése 
szempontjából előnyös kapcsolatrendszerrel, amelyet a Narcotics Anonymousban 
akkor is kialakíthat, ha előtte ott senkit nem ismert.

Érdemes elgondolkodni egyik női interjúalanyunk mondatain: „Majd ott, a 
rehabon, szerelmes lettem, és a sráccal együtt eljöttünk [önként, a rehabiltációs 
program befejezése előtt]. Ő is függő volt. Volt lakása, és őt is a szülei tartották 
el. Nagy volt a szerelem.  Nem akartunk visszaesni, de ez törvényszerű volt, hisz 
semmiféle változás nem történt a személyiségünkben − attitűdök szintjén. … Egy-
két hét után visszaestünk mindketten. Hamar terhes lettem, és ugyan szintén nem 
terveztük, de mindketten akartuk.” (B.B., drogfüggő nő) Feltehetjük a kérdést: 
Mit ér a rehabilitációban eltöltött idő, az emberi és anyagi ráfordítások stb., ha 
onnan kilépve pillanatokon belül ugyanúgy folytatja az egyén az útját, ahogy a 
rehabilitációt megelőzően élt? E néhány idézett sor kristálytisztán tükrözi az ilyen 
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esetekre nézve a visszaesés esélyének óriási voltát, az átgondolatlan, felelőtlen 
cselekedetek és döntések folytatásának nagy valószínűségét, amennyiben nincs 
a háttérben egy biztos, hatékony, komplex segítési mód és kapcsolati háló, amely 
a szermentesség fenntartásán kívül pozitívan hat az egész életvezetésre, segít 
az önismeret elmélyítésében és az egészséges attitűdváltásokban. Itt tehát nem 
csupán a fi zikai függőség, hanem az egész ember „kezelésben van”, testestül-
lelkestül.

A talpraálló függők a Narcotics Anonymousban felépülésüket hatékonyan segítő, 
elfogadó és támogató közeg segítségével megtanulhatják, illetve újratanulhatják 
az egyéni és társadalmi felelősségvállalást. A gyűlések rendszeres és gyakori 
látogatása megóvhatja a tagokat a visszaeséstől, de legalábbis nagyobb eséllyel 
próbálhatják meg a leállást, ha sorstársaik ereje, reménye és konstruktív segítsége 
is jelen van. 

Az NA segítségével lehetőség nyílik a teljes absztinencia folyamatos 
fenntartására, mindemellett élhető általa egy élethosszig tartó felépülési program, 
melynek haszna többszörös. Egyéni és társadalmi érdek, amely erkölcsi és anyagi 
téren is megtérül. A józan életmódot folytató függők növekvő eséllyel és sikerrel 
létesítenek munkaviszonyt (és válnak adófi zető polgárokká), alapítanak családot 
és gondoskodnak gyermekeikről.

A közösség ez irányú törekvése az alábbi módon kerül kifejezésre a tizenkét 
lépéshez fűzve: „Úgy érezzük, hogy megközelítésünk a függőség betegségéről 
teljesen valószerű, mivel az a terápiás érték, hogy egyik függő segít a másiknak, 
páratlan. Úgy érezzük, hogy utunk gyakorlati, mert egy függő tudja legjobban 
megérteni és segíteni a másikat. Hisszük, hogy minél előbb nézünk szembe 
problémáinkkal a társadalmunkban, a mindennapi életben, annál gyorsabban 
válunk ennek a társadalomnak elfogadható, felelősségteljes, és termékeny 
tagjává.”19

Az imént körvonalazott előnyök kihasználása érdekében indokoltnak látszik, 
hogy a drogfüggőkkel kapcsolatban álló egészségügyi és szociális intézmények, 
valamint a drogbűnözésben érintett szervek ismerjék meg az NA működését, 
és akár közvetítőként, vagy együttműködőként elősegíthessék a hatékony 
problémakezelést.

A szenvedélybetegekkel foglalkozó szakembereknek érdemes tudniuk, 
hogy „alacsonyküszöbű alternatívaképpen” olyan klienseknek is javasolhatják 
a Narcotics Anonymous gyűlésein való részvételt, akik nem rendelkeznek 
bejelentett lakcímmel vagy érvényes személyazonossági iratokkal, netán 
társadalombiztosítási tartozásuk van, vagy éppen aktív használónak számítanak, 
ugyanakkor a droghasználat abbahagyásának vágya megvan bennük. Így például 
akár a methadon-program egy elmagányosodott résztvevője, vagy egy még aktív 
szerhasználó kismama számára is van hely és felépülési lehetőség az NA-ban.

Különösen ajánlott az érdeklődők számára – legyen az bármilyen 
drogproblémában érintett szakember, vagy akár szülő, egyéb hozzátartozó, 

19  Ki, mi, hogyan és miért, 2005.
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egyetemi hallgató – a nyitott gyűlések látogatása, amelyeken bárki részt vehet – 
akkor is, ha az adott személy nem vallja magát függőnek. Ezáltal belülről is rálátást 
szerezhet a Narcotics Anonymous működésére. Fontos azonban betartania azt 
az elvárást, hogy amit a gyűlésen lát és hall, azt „ne vigye ki” a gyűlésen kívüli 
világba, tartsa titokban a tudomására jutott személyes információkat, beleértve 
azt is, hogy kik voltak jelen. Különösen a hozzátartozók számára lehet rendkívül 
értékes, ha megismerkednek a függőség – mint betegség – természetével. A 
nyitott gyűléseken páratlan lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődő „első kézből” 
szerezzen hiteles információkat e problémakörből.

A nem függő résztvevőknek segíthetnek a nyitott gyűlések annak felismerésében, 
megértésében is, hogy milyen megpróbáltatásokkal kell szembenéznie a 
felépülésben lévő szenvedélybetegnek például a kémiai elvonásból, börtönből, vagy 
drogrehabilitációs intézményből a józanodás útjára lépve. Egy NA-tag szavaival 
élve (aki egy drogrehabilitációs intézményben ismerkedett meg a programmal): „a 
felépülés ’bent’ csak elkezdődik, az csak egy alapot ad, ennek a felelőssége ’kint’ 
van, az utcán, az NA berkein belül tisztának maradni.”

A Narcotics Anonymous elérhetőségei

A Narcotics Anonymous tevékenységéről, a gyűlések helyszínéről és 
időpontjáról, a gyűlés jellegéről (nyitott, vagy zárt) a szervezet honlapján keresztül 
lehet tájékozódni. 

A szervezet központi, angol nyelvű honlapja: www.na.org, a magyar nyelvű 
információk a www.na.info.hu honlapon érhetők el.
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Mészáros Piroska

Droghasználó emberekkel
 kapcsolatos előítéletekről

„Már próbáltam megértetni a gyerekkel,
 hogy inkább igyon, az kevésbé ártalmas!”

(Egy szülő tévedése)

Az ember természetszerűen törekszik arra, hogy testi-lelki harmóniát, életében 
értelmet találjon. Ha ezt a harmóniát nem sikerül megvalósítania a család, 
a közösség, a tanulás, a munka vagy más feladatvállalások által, a hiányt 
pótszerekkel, pótcselekvésekkel töltheti ki.  

Amennyiben a szerhasználat vagy a viselkedés kényszeresen ismétlődik, 
afölött egy személy már nem tud kontrollt gyakorolni, és ez rá, illetve környezetére 
nézve káros következményekkel jár, addikcióról vagy szenvedélybetegségről 
beszélhetünk. Betegség megállapításának azonban nélkülözhetetlen feltétele 
mindennapi életvitelének (társas kapcsolatainak, tanulásának, munkavégzésének 
és így tovább) a sérülése. (Demetrovics, 2007)

A szenvedélybetegség társadalmunk egyik jellegzetes, sokat emlegetett 
vonása. Magyarországon például az alkoholista emberek száma 800 ezer-1 
millió főre tehető, a gyógyszerfüggőké eléri a 200 ezer főt, míg a kábítószerek 
fogyasztásában Európában az alsó középmezőnybe tartozunk; az úgynevezett 
problémás használók1 számát 24 ezer főre becsüljük2 (Elekes, Nyírády, 2007), 
rendszeres használó talán 200 ezer fő lehet, míg az alkalmi fogyasztók száma 
félmillió fölött van. Növekedést mutat a viselkedéses függőségben szenvedők 
száma is. 

Elmondható tehát, hogy Magyarországon valamilyen mértékben szinte mindenki 
érintett – közvetve vagy közvetlenül – a szenvedélybetegség problémájában, ha 
nem használóként, akkor a használó családtagjaként, más hozzátartozójaként, 
iskola- vagy munkatársaként, szomszédjaként. A jelenség kialakulásában 
szerepet játszanak a társadalmi-politikai változások, a korábban nem vagy nem 
ilyen mértékben tapasztalható krízisek, nehéz élethelyzetek (pl. egzisztenciális 
veszteségek, válások növekvő száma). Nagyon erős a fogyasztói kultúra hatása 
is, a média, a reklámok vásárlásra, szerzésre, egyéni sikerek hajszolására 
ösztönöznek. Ezek következtében megjelent az egymástól való elidegenedés, és 
a különböző stresszhelyzetek, szerepkonfl iktusok kezelésének képtelensége, ami 
egyéni- illetve családi szinten tartós feszültséget eredményezhet.  

1  Problémás kábítószer-használónak nevezzük azt a személyt, aki intravénás használó, 
vagy kokaint, opiátot, amfetamint, MDMA származékot használ.
2  A becslés szerint a problémás használók száma Magyarországon 24204 fő, 95%-os meg-
bízhatósággal, 19333 és 29075 közötti intervallumban.
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A problémák valóságos súlya és a társadalom vélekedése nem mindig 
egyező, olykor egy társadalmi szokásrendszer kifejezetten rombolóan hat. Az 
alkoholt a mai napig a társasági élet nélkülözhetetlen elemeként reklámozzák, 
amely fogyasztóját ellenállhatatlanná, magabiztossá, örömtelivé teszi. A mélyen 
gyökerező hagyományokon túl talán ennek is köszönhető, hogy például napi két-
három üveg sör elfogyasztása a felnőtt férfi  lakosság körében általános, elfogadott 
jelenség, arról azonban kevés szó esik, hogy a májat az alkohol a társadalmi 
elfogadottság és a reklámok ellenére is károsítja, s az említett mértékű fogyasztás 
mellett is tizenöt-húsz év alatt biztosan kialakul valamilyen májkárosodás. 

Testi-lelki bajainkra az orvos, a reklámok, esetleg a szomszéd tudja a 
legjobb gyógyszert ajánlani. A betegségektől, lelki problémáktól igyekszünk 
mielőbb és fájdalommentesen megszabadulni; csak a legközelebbi patikáig kell 
elmenni a „varázsszerekért”, melyek segítségével a legrövidebb idő alatt, legális 
szerhasználattal vagyunk túl gondunkon. A felnőtt magyar lakosság mintegy fele 
szed rendszeresen valamilyen tablettát, vagy használ orvos által felírt gyógyszert, 
ami az európai országokban tapasztalható átlaghoz képest nagyon magas arány. 
A huszonnégy vizsgált ország közül nálunk vannak a legtöbben, akik évente több 
mint tíz alkalommal járnak orvosnál – derült ki a TÁRKI 2005-ben végzett Európai 
Társadalmak Összehasonlító Vizsgálatából.

A magyar részvétellel történt nemzetközi ESS kutatás 23 európai ország 
lakosainak egészségügyi helyzetét is vizsgálta, külön hangsúlyt fektetve az 
orvosságokra, és az orvosok és betegek kapcsolatára. Az adatok szerint a felnőtt 
magyar lakosság csaknem fele szed rendszeresen valamilyen tablettát, vagy 
használ orvos által felírt gyógyszert (47%). A nők (52%), az idős, 60 év feletti 
lakosok (82%) és az alapfokú végzettségűek (50%) azok, akikre leginkább jellemző 
a rendszeres gyógyszerszedés, ami regionálisan nem mutat lényegi különbséget. 
A felnőtt magyar lakosság mintegy 12%-a az elmúlt 5 évben alkalmanként, de 
használt olyan gyógyszert, amelyet az orvos másnak írt fel: családtag, rokon, 
ismerős részére. A rendszeresen gyógyszert szedő magyarok aránya jóval 
meghaladja az európai országokban tapasztalható átlagot (40%). (TÁRKI, 2005)

Deviáns droghasználat

Egy adott társadalomban az arra jellemző hagyományok, kulturális szokások, 
beidegződések határozzák meg, mi számít értéknek, mi a normális, mi az 
elfogadott. Ami pedig az adott társadalom keretein belül nem képvisel értéket, az 
deviáns, normaszegő viselkedés. Magyarországon a kábítószerek használata, 
nők esetében az alkoholfüggőség is ilyennek számít, noha mindkettő egyre 
határozottabban van jelen. A deviáns viselkedést a társadalom büntetni, 
szankcionálni igyekszik. Hogy jobban lássuk, hogyan alakult az egyes drogok 
társadalmi elfogadottsága vagy deviánssá minősítése a különböző kultúrákban, 
és hogy ennek egészségügyi hatásukhoz igen kevés köze van, nézzünk néhány 
kiragadott példát a drogtörténelemből:

Míg például a XVII. századi Oroszországban a dohányzást halálbüntetéssel 
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sújtották, egy 1970-es adat szerint 1960-ban a szovjet kiskereskedelmi boltokban 
1,5 milliárd rubel értékben adtak el dohányárut. Ez az érték 1968-ra 2,4 milliárd 
rubelre nőtt, ami több mint 50%-os emelkedés volt. (Szasz, 2001 – 199., 217. 
oldal)

1898-ban Németországban gyógyászati célból állították elő a heroint, 
mivel azt gondolták, a morfi ummal szemben számos előnnyel bír, nem altató 
hatású, nem áll fenn a függőség veszélye, sőt, fájdalomcsillapító hatása mellett 
a morfi umfüggőség gyógyszere is lehet. A heroint ekkortól éveken át az egyik 
legértékesebb orvosságnak hitték, míg a gyakorlatból fel nem ismerték a szer 
veszélyeit. Az USA-ban 1924-ben tiltották be a heroin előállítását. (Szasz, 2001 
– 205. oldal)

Míg 1920-ban az Amerikai Egyesült Államokban bevezették az alkoholtilalmat, 
amivel egyúttal lehetőséget adtak a feketekereskedelemnek, 1969-ben a legális 
alkoholforgalmazás ugyanitt bruttó 12 milliárd dollár volt. (Szasz, 2001 – 209., 
215. oldal)

Míg 1921-ben az USA tizennégy államában tiltották be a cigarettát, 28 
tagállamban voltak folyamatban cigarettaellenes törvénytervezetek, és fi atal nőket 
tanácsoltak el az egyetemekről a dohányzás miatt, 1964-ben az Mezőgazdasági 
Minisztérium már 16 millió dollárt költött a cigaretta árának támogatására, 1966-
ban pedig 106 000 dollárt fi zetett a Warner Brothersnek, hogy egy nyolc országban 
bemutatandó útifi lmbe dohányzásra ösztönző jeleneteket illesszen. 1967-ben 
az amerikai dohányipar 250 millió dollárt költött a dohányzás reklámozására. 
(Szasz, 2001 – 214, 215. o.) Az utóbbi másfél évtized azonban úgy tűnik, tartós 
eredményeket és változást hozott. A hiteles tájékoztatás, a dohányreklámok 
beszüntetése és a széles körben tapasztalható példamutatás következtében a 
dohányzás Amerikában és egyes nyugati országokban mára ismét deviánsnak 
számít. Az Amerikai Magyar Orvosok Szövetségének tájékoztatása szerint az 
USA-ban az értelmiségiek csupán 4 százaléka dohányzik, az orvosok közül 
pedig mindössze 1 százalék. A csökkenés következtében ott és a nyugat-európai 
országokban csökken a tüdőrákos megbetegedések száma. Magyarországon 
ezzel szemben a fi atalok 40-45 százaléka, az értelmiség nagy része, az orvosok 
30 százaléka, de még a pulmonológusok 12 százaléka is cigarettázik. A 30-as 
években a tuberkolózis volt a morbus hungaricus, a tipikus magyar halálok. Helyét 
mára a dohányzás vette át. 

Míg 1920-ban az amerikai Földművelésügyi Minisztérium megjelentetett egy 
kiadványt, amelyben jól jövedelmező vállalkozásként kannabisztermesztésre 
biztatta az amerikaiakat, a harmincas évektől kezdve a déli államok sorban hozták 
a marihuánaellenes törvényeket. Az elrettentés érdekében a Bureau of Narcotics a 
marihuánát gyilkos fűnek kiáltotta ki, azt hirdette, hogy elszívása elmebetegséget, 
gyilkos hajlamokat gerjeszt. (Szasz, 2001 – 209., 211. o.) Évtizedekkel később 
a hippikorszak kezdetén a füvet elszívó fi atalok meglepődve tapasztalták, hogy 
nem őrültek meg és nem is öltek meg senkit, vagyis a kormány propagandája nem 
volt többé hiteles. Amikor pedig 1968-ban az amerikai fehér serdülők rákaptak a 
heroinra, az arra vonatkozó reális állításoknak, fi gyelmeztetéseknek sem volt már 
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hitele. 1970-re 25 ezerre emelkedett a 25 évnél fi atalabb heroinfüggők száma, 
csak New Yorkban 1154 heroinista halt meg és ezek fele nem érte meg a 23. 
életévét. (Bayer, 2000 – 280-281. o.)

A nem addiktológiai osztályozásból fakadó diszkrimináció jelenléte

Az addiktológiában – a szenvedélybetegségekkel foglalkozó tudományágban – 
a különböző drogokat főként hatásmechanizmusuk alapján csoportosítjuk. Mint 
a fentiekből már kiderült, annak, hogy az adott szer használata aktuálisan – az 
adott társadalmi normáknak megfelelően – normális vagy deviáns, legális vagy 
illegális úton valósul-e meg, közvetlen egészségügyi jelentése egyáltalán nincs, 
ez tisztán a társadalmi állapotok szerinti, vagy a jogalkotásban (is) használatos 
megkülönböztetés.  

A magyarországi közvélekedést szokatlan mértékben befolyásolja a nem 
addiktológiai szempontokat követő jogi szabályozás tartalma. Például a marihuána/
hasis és az opiátszármazékok egyformán kábítószernek minősülnek, bár ezek 
kipróbálásának veszélye jelentősen eltér egymástól. Társadalmunk ugyanakkor 
– európai összevetésben – példátlanul kockázatosnak ítéli a marihuána/hasis 
kipróbálását (férfi ak 67, nők 75%-a), míg az opiátszármazékok (például a heroin) 
kipróbálásához kapcsolódó kockázatot alig többen gondolják azonos mértékűnek 
(férfi ak 73, nők 77%-a). A differenciálatlan ismeretekhez igazodva, a magyar 
társadalom kirívóan szigorúan ítéli meg a kábítószer-fogyasztást, Európában – a 
svéd társadalom mellett – a legszigorúbban. „Míg Finnországban a lakosság több 
mint egynegyede (férfi ak 27, nők 25%-a) úgy gondolja, hogy nem kellene büntetni a 
hasisfogyasztást, addig a magyarországi 18-54 éves lakosság körében csak közel 
minden harmincadik válaszoló (5, illetve 2%)”. Ugyanekkor hazánkban messze 
a legkevésbé tolerált csoport a kábítószer-használóké, akiket a társadalom 80-
90%-a stabilan elutasít; ehhez képest valamivel 70% feletti az alkoholista emberek 
elutasítottsága, s hozzájuk képest is jóval inkább tolerált a homoszexuálisok, vagy 
épp a börtönviseltek csoportja, akiket a társadalom közel fele elfogad. (Paksi, 
2007)

Holott a jogi szabályozás nemcsak az addiktív hatásokat nem írja elő, az egyes 
droghasználati minták egészségügyi kockázatát sem érzékelteti, a közvélemény 
jelentős része mégis ezt hiszi, s válik elutasítóvá, a büntető, tiltó (prohibicionalista) 
szemlélet támogatójává. Az idők folyamán különféle értelmezések születtek a 
káros droghasználat és a szert fogyasztó személyiségének magyarázataképpen, 
ezekből idézek néhányat:

Az etikai modell – az egyik legrégebbi, görög-római értelmezési keret – szerint, 
ha a szer élvezete elszakad a kultikus használattól és öncélúvá válik, az az emberi 
autonómia elleni vétség és emiatt az egyén elveszíti a többiek megbecsülését.

A biológiai modell az örökletes, genetikus hajlamot tartja lényeges elemnek 
a szenvedélybetegség kialakulásában, a beavatkozásban az absztinenciát tartja 
elsődlegesnek.

Az első betegségmodell szerint a beteg szánandó és segítségre szorul, de 
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értéktelensége miatt egyben megvetendő is. Az ilyen embertől meg kellett vonni 
az alkoholt, esetleg elkülöníteni, kezelni kell. Az alkoholizmust itt a mentális 
betegségek köréhez sorolták, és az örökletes hajlamot, illetve degenerációt 
említették magyarázatként. Későbbi magyarázatokban az ember mint esendő, az 
élvezetek iránt könnyen elcsábuló áldozatként jelent meg.

A lélektani modellben a túlzott fogyasztás tanult magatartási rendellenesség, 
illetve a személyiségfejlődés során kialakult hiányosságok pótlását szolgálja. 
Tekintetbe veszi a család, környezet hatásait is, de a betegség kialakulásában, 
fennmaradásában a személyiség, pszichés funkciók nem megfelelő működése 
áll.

A szociológiai modell szerint a fogyasztásnak az adott kultúrában funkciója 
van, az ünnepek és az emberi érintkezés megkönnyítésére illetve a feszültségek 
oldására szolgál, így a drogfogyasztás túlzott mértéke az adott társadalmi funkció 
árnyoldalaként fogható fel. A politikai, gazdasági folyamatok eredőjeként is túl 
sok a feszültség, bizonytalanság. Megoldást jelenthet a társadalmi hozzáállás 
megváltoztatása, a kereslet illetve a kínálat csökkentése.

A spirituális modellben a drogfogyasztás hátterében az ember lelki-szellemi 
igénye áll, az emberi léleknek azon tulajdonságait jeleníti meg, melyekkel 
másoknak és magunknak örömet, boldogságot szerezhetünk. Ilyen lehet például 
a szeretet, a megbocsátás, az elégedettség, a harmónia, az élet értelmének, vagy 
önmagunk belső világának felfedezése, akár a szenvedés megélésén keresztül is. 
Ezen belső tartalmak nem feltétlenül állnak kapcsolatban a vallásos hittel. 

A sokat emlegetett kriminalizációs modell szerint a drogfogyasztó bűnöző, 
normaszegő, aki bűncselekményt követ el. A bűnüldözés és igazságszolgáltatás 
lehet a kivezető út, amely a lakóhely adta rejtőzködést, valamint a szervezett 
kereskedelem felszámolását is célozza.

Végül a morális modellben a túlzott mértékű fogyasztás az akaratgyengeség 
következménye, erkölcstelen, nem a társadalmi normák követését szolgálja. 
A drogfogyasztót ki kell rekeszteni, ha nem akarja megváltoztatni, kontrollálni a 
viselkedését.

A közgondolkodásban a kriminalizációs és a morális modell meghatározó, 
holott a különböző értelmezési modellek egyike sem magyarázza kielégítően a 
drogfogyasztás jelenségét, hiszen annak hátterében biológiai, szociológiai és 
pszichológiai tényezők egyaránt megtalálhatóak.  

Objektív segítés

Munkahelyemen, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) Addiktológiai 
Gondozóban a szenvedélybetegekkel való konzultációink során, amennyiben 
lehetséges, az érintett egész családját igyekszünk megismerni a komplex 
állapotfelmérés alkalmával. Azt gondoljuk, a kívánt változás bekövetkeztében, 
fenntartásában az eredeti környezetnek kulcsfontosságú szerepe van. A család 
az évek hosszú során át folyamatosan alkalmazkodott a betegség kialakulásához, 
majd az egyre súlyosbodó tünetekhez.  Megoldási mintáiban, hozzáállásában 
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addig inkább a tünet fennmaradását segítette elő, így a kliens, vagy akár egy 
érintett családtag gyógyulás és változtatás iránti igénye megbolygathatja az egész 
családi rendszert. Segítőként az új minták, új egyensúlyi helyzet kialakításában, a 
stratégiaváltásban lehet szerepünk, ehhez azonban bizalmi, őszinte, elkötelezett 
kapcsolatban kell állnunk a családdal. 

Személyes tapasztalatom, hogy a szenvedélybeteg emberrel szemben 
nemcsak általában a társadalom tagjai, hanem az ugyanebben a társadalomban 
élő szűkebb közössége, konkrét hozzátartozói, vagy éppen a vele kapcsolatban 
álló hivatásos segítők is előítélettel viseltethetnek. 

A segítő szakmát gyakorló szakemberek részére ezért fontos megfogalmazni 
az objektív munkavégzést támogató legfőbb szempontokat:

Univerzalitás – Az adott beavatkozási módot bárki másnak is 1. 
javasolnám?
Publikusság – Elmondanám-e egy kollégának, hogy mit akarok csinálni? 2. 
Akkor is megtenném, ha nagy nyilvánosságot kapna a dolog? 
Igazságosság – Egy másik klienst is ugyanígy kezelnék?3. 

Adott esetben az objektivitást megnehezítheti a segítők személyes története, 
az eredeti családból hozott értékek, hiedelmek meglétén túl az esetlegesen 
elszenvedett gyermekkori traumák feldolgozatlansága. Tapasztalatom szerint 
sok szenvedélybeteg-ellátásban elhelyezkedő segítő maga is szenvedélybeteg 
család gyermeke, esetleg leállt szerhasználó. Ettől munkája hitelesebbé is válhat, 
amennyiben alkalma, lehetősége volt tapasztalatai feldolgozására, tudatosítására. 
Ennek elmaradása azonban vakfoltot eredményezhet, és különböző segítői 
„játszmák” kialakítására nyújt módot, elősegítheti az előítéletes gondolkodásmódot 
még speciálisan addiktológiai végzettség megléte esetén is. 

Ezen túlmenően a szenvedélybeteg-ellátásban dolgozó - de nem speciálisan 
addiktológiai végzettségű - segítők körében gyakran megnyilvánul a társadalom 
fentebb vázolt morális ítélkezésrendszere is. Többször találkoztam például 
azzal a felvetéssel, hogy az alkohol sokkal kevésbé ártalmas, hiszen nem lehet 
véletlen, hogy a törvény a kábítószer-fogyasztást tiltja, az alkoholfogyasztás pedig 
megengedett.

Amennyiben munkánk során el tudunk jutni odáig, hogy az érintett egész 
családját, környezetét megismerjük és elfogadjuk sajátos működésüket, függetlenül 
saját erkölcsi hozzáállásunktól, valamint tudjuk, hogy a szenvedélybetegekkel 
való foglalkozás saját családi történettel is igazolható, megélt tapasztalaton is 
alapulhat, továbbá igyekszünk rendszerszemléletben gondolkodni, az értékek és 
értékalkotó modellek sokféleségét fi gyelembe venni, akkor ez együttesen előítélet-
mentességet biztosíthat a számunkra.

A segítő önmaga személyével végzett munkája szolgáltatja a legfontosabb 
tapasztalatot, amivel mások segítésére lehet. Ha felelősséget tud vállalni saját 
magért és hivatásáért, tisztázva személyes és családi történetét, hitelesebbé válik 
a hozzá forduló kliensek számára. 

Törekedni kell a kiégés elkerülésére, rendszeres szupervízión, esetmegbeszélőn 
való részvételre, és amennyiben lehetséges, a csoportos önismereti munkára.
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A segítő személyes mentálhigiénéje tehát döntő fontosságú, így a segítést nem 
valamiféle teherként, hanem – a változó társadalmi megítélés, a korlátozott anyagi 
megbecsülés stb. ellenére is – örömmel végezheti.  

Előítéletes gondolkodás a családban

Jelentős kérdése a segítő munkának, hogy megváltoztatható-e egy családban az 
addiktív viselkedés mintázata, azaz hogy egy szenvedélybeteg szülő gyermeke 
maga is szenvedélybeteggé váljon? Elsajátítható-e valamilyen alternatíva annak 
érdekében, hogy a problémamegoldás, a stresszkezelés, a kapcsolati hiányok, a 
félelmek, a szorongások kezelésének elsődleges módja ne valamilyen addikció 
legyen?

A segítséget kérő ember rendszerint tele lelkiismeret-furdalással, bűntudattal 
érkezik a kezelőhelyre, talán túl van már több kísérleten, hogy abbahagyja, vagy 
legalábbis mérsékelje a szerfogyasztását, vagy változtasson függő viselkedésén. 
Ha elutasítjuk, büntetjük, ítélkezünk, megteremtünk számára egy otthonról, vagy 
tágabb környezetéből már ismerős helyzetet. Ez a fajta hozzáállás nemcsak, hogy 
nem ad lehetőséget a fejlődésre, változásra, de könnyen belekeverheti a segítőt a 
kliens megszokott családi játszmáiba is.

A nyitott, elfogadó, biztonságos és előítélettől mentes légkör a segítséget 
kérők számára kezdetben talán szokatlan, ám elősegíti az őszinteséget, 
együttgondolkodást, alapot adhat az eredményes segítségnyújtáshoz. 

A fi atalok szocializációja során nagy szerepe van a családban megtapasztalt 
szokásoknak. Ha a gyermek úgy nő fel, hogy szülei alkohol- vagy gyógyszerfüggők, 
vagy káros használattal élnek, nehezen fogja érteni, miért probléma, ha ő is 
használóként próbál kikapcsolódni, vagy súlyosabb esetben a problémáin 
enyhíteni. Esetleg csak azt látja gondnak, hogy az általa használt valamely szer 
illegálisan érhető el, és, amennyiben felelősségre vonják, emiatt aktuálisan neki 
kell vállalnia a felelősséget. Ez a felelősségvállalás persze nem a személyére, a 
személyiségére vagy a használatára vonatkozik, vagyis épp a lényegi elemekről 
tereli el a fi gyelmet a pillanatnyi társadalmi megítélés és annak jogi következményei 
szerint.

A segítőnek fi gyelemmel kell lennie arra, amikor a család viseltetik előítéletesen. 
Amikor szülők jelentkeznek a gondozóban, hogy gyermekük kábítószert fogyaszt, 
esetleg kábítószer-használata miatt már büntetőeljárás is indult ellene, a közös 
beszélgetések eredményeképpen szinte minden esetben megfi gyelhető valamiféle 
diszfunkció a családi rendszerben, a szerfogyasztásnak hagyománya van, azonban 
a szülő a családi érintettséget, esetleges saját függőségét nem ismeri fel, nem látja 
problémának. Sokszor halljuk, nincs benne túlzás: „Az én alkoholfogyasztásomról 
nem kell beszélni, én tudom kontrollálni, de a fi am/lányom rossz útra tévedt!”, 
vagy „Már próbáltam megértetni a gyerekkel, hogy inkább igyon, az kevésbé 
ártalmas!” (alkoholfüggő apák kijelentései). A káros alkoholfogyasztás semmivel 
sem kevésbé ártalmas a legtöbb kábítószernek minősülő szer használatánál. Úgy 
tűnik azonban, nemcsak a fi atalok nincsenek tisztában azzal, hogy az illegálisan 
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elérhető szerek fogyasztása milyen veszélyekkel jár, de a szülők sem rendelkeznek 
megfelelő ismeretekkel az általuk használt, többnyire legálisan hozzáférhető 
szerekkel kapcsolatban.

A szülők sokszor fáradtak, haragosak, örömtelenek, stresszel telítettek és 
az esetek túlnyomó többségében nincsenek birtokában a feszültségek, nehéz 
élethelyzetek egészséges megoldásához szükséges képességeknek. Történetükből 
kiderül, maguk is szenvedélybeteg családból indultak, vagyis generációkon átnyúló 
problémahalmazról van szó. Az egymásra való fi gyelést, beszélgetéseket, közösen 
eltöltött értékes időt – mint például társasjáték, kirándulás, vagy egyszerűen a 
közös étkezések rítusa – egyáltalán nem tapasztalják meg, nincs stratégiájuk az 
egészséges életstílus kialakítására.

Figyelembe kell venni azt a szempontot, hogy a társadalmi normarendszer 
a család közléseit is jelentősen befolyásolhatja. Az otthoni szerfogyasztás lehet 
tabu, ami miatt a család kifelé igyekszik fenntartani a normalitás látszatát. Ez a 
mindennapokban azt jelentheti, hogy sem szülő, sem gyermek nem fogad otthon 
barátokat, ismerősöket, mivel szégyelli a gyermek a szülőt, a szülő a gyermeket, 
vagy kölcsönösen egymást. Igen kritikus eset, amikor a kiskorú gyermeknek vagy 
serdülőnek kell segítséget nyújtania, akár úgy, hogy leküldik a közértbe italért, akár 
úgy, hogy a magatehetetlen, bódult állapotban lévő szülő(kö)n igyekszik napról 
napra segíteni, miközben hosszú időn át hallgat helyzetéről.

Magyarországon a nők káros alkoholhasználata egyre elterjedtebb, ezzel 
együtt a közvélekedés szerint deviáns viselkedésnek számít. Az alábbi példából 
kiderül, hogy egy alkoholfüggő nő saját családjában és annak ismerősi körében 
más megítélés alá esik, mint egy alkoholfüggő férfi . A negyvenkét éves Edit 
alkoholproblémákkal küzd, két gyermeket nevelnek férjével, Attilával, aki szintén 
sokat iszik, ám ezt nem érzi problémának. Feleségét ugyanakkor alkalmatlannak 
tartja a gyermeknevelésre, mert szerinte Edit alkoholista. A terápiába a férj nem 
vonható be, mert úgy véli, rajta nem kell segíteni, azonban ha egy nő iszik, az komoly 
„jellemhiba”. Edit többször próbált felhagyni az alkoholfogyasztással, próbálta 
megtervezni az életét, kórházi kezelést is vállalt. A kezelési idő azonban kevésnek 
bizonyult, pár héttel később visszaesett. Hazaérkezése után ugyanis férje szinte 
rögtön sorolni kezdte „vétkeit”. Gyakori jelenség, hogy a leállással próbálkozó 
szenvedélybeteg felé a család a korábbi sérelmeket kezdi közvetíteni – hiszen ha 
józan, akkor lehet beszélni a fejével. Ezzel egy idő után sajnos újraindul az ördögi 
kör, mivel a bűntudattal járó feszültséget a józanodó még nem képes feldolgozni. 
Edit jelenleg nagyon csalódott, reménytelennek látja helyzetét. Férjétől és annak 
baráti körétől – akik gyakran együtt italoznak a közös házban – elutasítást, bántó 
megjegyzéseket kap. Mindketten szenvedélybeteg családban nevelkedtek.  

Edit és Attila viszonyában is megfi gyelhető, hogy a család maga nyilvánítja 
deviánssá egyik tagját, illetve deviáns helyzetét erősíti azáltal, hogy lemond róla, 
a felépülése érdekében nem vesz részt semmilyen együttműködésben. Olykor 
egy-egy hozzátartozó úgy látja, az addiktológiai kezelőszemélyzet „javítsa meg, 
ha akarja”, de a családra ne számítsanak, hiszen ők már mindent megtettek, „de 
mindenki beláthatja, teljesen feleslegesen…”
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Egy politoxikomán pár családalapítása

Az alábbiakban részletesebben ismertetek egy esetet, amelyben mind a 
kezelőhelyről, mind pedig a jogalkalmazóktól tapasztaltuk, tapasztaljuk az 
előítéletes hozzáállást:

A harmincéves Gábort, egy pszichiátriai kezelőhely régi kliensét ottani 
pszichológusa küldte hozzám három éve. A szóbeli instrukció így szólt: „Csak néha 
beszélgetni kell vele, azt szereti, de semmi különös. Már nem lesz belőle ember.”

Eléggé zavarban voltam a Gáborral való első találkozás előtt, milyen is az, 
amikor valakiből nem lesz már ember? Mi történhetett, ami miatt lemondtak 
róla? Gábor valóban elég különös benyomást keltett, utólag visszagondolva, 
ezt a kezelőhelytől kapott „instrukció” is elősegítette bennem, vagyis volt némi 
előítéletem, és őszintén szólva, túl akartam lenni az egész beszélgetésen. 

Gábor „ipari” mennyiségben használt stimulánsokat és gyógyszereket, valamint, 
ha nem jutott ezekhez, akkor nagymennyiségű alkoholt ivott. A betegkarton 
feljegyzései alapján mindezeket akkor már legalább hat éve folyamatosan. 
Mozgáskoordinációs zavarai, túlmozgásos, rángásokhoz hasonló tünetei voltak, 
furcsán kommunikált, a fő mondanivalója az volt, hogy ő „fordítva van bekötve 
a mátrixba”. Ez főként azt jelentette, hogy a mások számára nyilvánvalóan 
életveszélyes mennyiségek hatására jól van és összeszedett, ha nem jut elég 
anyaghoz, vagyis kevesebbel kell beérnie, nem tud teljesíteni, sok minden kiesik 
a fejéből, nem tud fi gyelni, ilyenkor kötekedővé válik. Az agressziót növeli, ha 
alkoholt fogyaszt, a stimulánsok hatására viszont megnyugszik. Elmondta, hogy 
párkapcsolatban él, barátnője is használt speedet, ecstasyt, együtt buliznak. 
Ha Gábor egyedül megy el otthonról, párját, Erikát bezárja, mert nem akarja 
elveszíteni. Erika nem dolgozik, mert ha elmenne valahová, biztos megismerkedik 
vele valaki, és Gábor nagyon féltékeny. 

Elfogadtam a jelenlegi helyzetet és érdekelni kezdett, milyen az, amikor valaki 
„fordítva van bekötve”? Erről beszélgettünk pár ülésen keresztül, Gábor kicsit 
meg volt lepődve, hogy ezen a kezelőhelyen a segítők – pszichiáter-addiktológus, 
szociális munkás, addiktológiai konzultáns - kíváncsiak arra, hogyan gondolkodik 
az őt körülvevő világról. Elmondása szerint korábban főként meggyőzni próbálták 
az életmód-változtatás szükségességéről, és úgy érezte, ha ez nem sikerül, 
elutasításban, büntetésben van része. Szívesen beszélt a családjáról is, úgy tűnt 
szülei támogatják, mellette állnak a gyógyulásban. 

Azt tapasztaltam, hogy a kíváncsiságra és elfogadásra hasonlóan tudott reagálni, 
csökkenteni tudta a szerhasználatot. Két hónap elteltével Erikát is magával hozta, 
mert beszélgetni kezdtek a jövőjükről, az esetleges gyermekvállalásról, de mivel 
korábban – elmondásuk szerint – egyik napról a másikra éltek, nem gondoltak 
bele a lehetőségeikbe, sőt fel sem merült, hogy nekik egyáltalán vannak valós 
lehetőségeik. Csak azt kellett latolgatni, be tudják-e szerezni az aktuális adag 
gyógyszert, speedet, alkoholt. Idejüket számítógépezéssel, fi lmnézéssel töltötték, 
néha felmentek a haverok, vagy ők mentek el különböző bulikba. 

A stáb és Gábor közös munkájának eredményeképpen Gábor testi tünetei, 
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valamint félelmei fokozatosan alábbhagytak, a szerhasználatot párjával együtt 
teljesen abba tudták hagyni. Erika beiratkozott egy OKJ-s számítógépes, majd egy 
angolnyelv-tanfolyamra. Kezdetben Gábor még minden este érte ment, nehogy a 
társaival közös programokat szervezzen, de később elhelyezkedett, bejelentett 
munkahelyet keresett, Erika pedig szabadon jöhetett-mehetett, munkát is tudott 
vállalni. Strukturálttá, tervezhetővé tették az idejüket, tudtak már egymásra fi gyelni, 
tulajdonképpen elkezdték megismerni egymást, ami a szerek hatása miatt addig 
nem igazán sikerült. A régi haveri társaság eltűnt, új barátokra tettek szert. 

Ezt követően egy évvel Erika teherbe esett. 
A kisfi uk most fél éves, nagyon boldogok, sikerült saját erejükből egy olyan 

mintát teremteniük, amit korábban saját környezetükben nem láthattak. Az 
aktuális problémáikra, ha éppen adódik, továbbra is igénybe veszik a konzultációt, 
időnként eljönnek és beszélnek a nehézségeikről, vitáikról, stresszhelyzeteikről, 
de megosztják velünk az örömeiket is. Az őszinte, elfogadó közegben – ahol valódi 
csapatmunka folyik orvosok, segítők, különféle szakemberek között – mindig 
megtalálják a számukra épp legmegfelelőbb segítséget.  

Gábor eközben a várost nem hagyhatja el, mivel nagymennyiségű kábítószer 
tartása és kereskedelem miatt büntetőeljárás folyik ellene. Büntetőügye már négy 
éve húzódik, többször elhalasztották a tárgyalásokat. Kábítószerrel való visszaélés 
esetében nagy jelentőséggel bír annak megállapítása, hogy a bűncselekmény 
elkövetésének idején az elkövető kábítószerfüggő volt-e, vagy csak használó, 
mivel a jogalkotás a kábítószer-függőséget betegségként ismeri el, emiatt a 
büntetési tétel kevesebb, mint káros használat esetén. 

Az addiktológiai diagnosztika szerint a káros használat (abúzus), illetve a 
függőség (dependencia) kritériumai a következők:

Abúzus során a pszichoaktív anyag maladaptív (rosszul alkalmazott), vagyis 
visszaélésszerű használatáról beszélünk, amely visszatérő, negatív, az ismételt 
anyaghasználathoz köthető következményekkel jár, és az alábbi kritériumok közül 
legalább egy meglétét feltételezi ugyanazon 12 hónapos időtartam alatt:

visszatérő használat, melynek következtében az egyén alapvető 1. 
szerepkövetelményeknek nem tud megfelelni;
nyilvánvaló fi zikális kockázatok, veszélyek ellenére is előforduló 2. 
anyaghasználat – közlekedés, munkavégzés;
anyaghasználathoz kapcsolódó jogi problémák;3. 
szociális és interperszonális kapcsolatokban bekövetkező negatív 4. 
változások ellenére is fennálló fogyasztás.

A dependencia kognitív, viselkedéses és fi ziológiai tünetek csoportja, melyben 
az egyén a pszichoaktív anyagot folyamatosan használja. Az ismételt használat 
toleranciához, megvonáshoz, kényszeres droghasználathoz vezet.

A dependencia kritériuma az alábbi tünetek közül három megléte ugyanazon 
12 hónapos időszakban:

Tolerancia: 1. 
a) a megszokott adag megemelése a kívánt hatás érdekében, 
b) ugyanazon dózis mellett csökkent hatás jön létre;
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Megvonás: 2. 
a) az adott pszichoaktív anyagra jellemző megvonási tünetegyüttes; 
b) hasonló anyag bevitele a megvonási tünetektől való szabadulás   

 érdekében;
Tervezettnél nagyobb mértékű/mennyiségű anyaghasználat, vagy 3. 
hosszabb ideig tartó használat;
Ismételt vágy az anyaghasználat kontrollálására, majd abbahagyására;4. 
Az adott anyag megszerzése egyre több időt, energiát, pénzt igényel, 5. 
ugyanígy az abbahagyásra tett kísérletek száma nő, vagy maga a felépülés 
vesz több időt igénybe;
Korábban fontos – munka, szabadidő, közösségi – tevékenységek 6. 
háttérbeszorulása, kapcsolatok megromlása, új, az anyaghasználathoz 
kapcsolódó „barátságok” kialakulása;
Az anyagfogyasztás következtében különféle fi ziológiai, pszichológiai 7. 
problémák jelentkeznek, állandósulnak vagy visszatérnek. Ezt a fogyasztó 
felismeri, ennek ellenére is folytatja a káros anyaghasználatot.

Dependencia esetén fontos annak jelölése, hogy testi függőségről beszélünk 
– tolerancia vagy megvonás megléte esetén – vagy a dependencia fi ziológiai 
tünetek nélkül áll-e fenn (lelki függőség)?

Szakorvosi, pszichiátriai véleményekkel, különböző pszichológiai 
teszteredményekkel és vizsgálatokkal támasztottuk alá Gábor függőségét, 
pszichiáter-addiktológus kezelőorvosát be is idézték az egyik tárgyalásra. Ezek 
ellenére az igazságügyi orvosszakértő azt állapította meg, hogy a bűncselekmény 
elkövetésének idején (tehát több évre visszamenően!) Gábor nem volt kábítószer-
függő csak kórosan használó. A fentebb részletezett addiktológiai diagnosztikai 
meghatározást eljuttattam Gábor ügyvédjének, ám a tárgyaláson kiderült, az 
orvosszakértők nem ezen kritériumrendszer alapján dolgoznak, hanem egy külön, 
orvosszakértők számára készített módszertani levél alapján. A használt szerek 
közül az amfetaminra a testi függőség kritériumai – az orvosszakértői diagnosztikai 
rendszer szerint – nem állnak (az addiktológiai tapasztalatok ennek ellenkezőjét 
mutatják). 

A módszertani levél interneten keresztül hozzáférhető, letölthető. A levélben 
az alábbi kitételt találtam: „A törvény egyértelműen kábítószer-függőség fogalmat 
tartalmaz, amiből az következik, hogy nem azt tudakolja a jogalkalmazó a 
szakértőktől, hogy különféle pszichoaktív szerekre fennáll-e függőség, ezért a 
szakvélemény a jogalkalmazó számára használhatatlan akkor is, ha a szakértő 
a véleményében pszichoaktív szereket név szerint felsorol, akár egyértelműen 
nyilatkozva arról, hogy ezekkel kapcsolatban függőség fennállt, vagy akár úgy, 
hogy a felsorolt pszichoaktív szerek egy részére kábítószer-függőség fennállt, 
vagy más szerekre vonatkozóan pedig nem állapítható meg függőség.”

Kliensünk a bűncselekmény elkövetése idején politoxikomán volt, tehát a 
függősége alkoholra, gyógyszerekre és amfetaminra egyaránt fennállt, ez a 
vezetett kartonból is kiderül, amibe az orvosszakértők betekintést nyertek. A fent 
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idézett módszertani levél értelmében nem lehetne kiemelni egy fajta szert, hogy 
arra fennállt-e a függőség. Az orvosszakértők eszerint nem egészségügyi-szakmai, 
hanem jogi felosztást alkalmaztak a függőség megállapításánál. 

Érdekes kérdést vet fel a módszertani levél alábbi kitétele is: „Kiemelendő, 
hogy az ún. ráépített addiktológusi szakvizsgával rendelkező szakértő bevonása 
a kábítószer-függőség véleményezéséhez nem szükséges. Ennek magyarázata 
az, hogy a pszichiáter igazságügyi szakértő is rendelkezik olyan szakértelemmel, 
amely a kábítószer-függőség megállapítása véleményezéséhez szükséges. Az 
addiktológus ráépített szakvizsgát egyébként nem csak pszichiáter szakorvos 
teheti le, hanem pl. belgyógyász is. Az addiktológus szakértő szakmai többlettudása 
az igazságügyi pszichiáter szakértőhöz viszonyítva kizárólag a kábítószer-függők 
kezelésével kapcsolatos klinikai kérdésekben van.”

Gábor nem akarja megúszni a büntetést, azt mondja, teljesen tisztában 
van a  felelősségével, de mivel már megtalálta a helyét a világban, dolgozik, 
családot alapított, megtanult felelősséget vállalni, ebben a helyzetben egyáltalán 
nem mindegy, milyen súlyú büntetést kap. A 2009. januári elsőfokú ítélet szerint, 
Gábor 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott, valamint hatszázezer 
forint perköltség megfi zetésére kötelezték, amit a szobafestő-gipszkartonozó 
fi zetéséből természetesen nem tud kifi zetni. Az ügyész három nap gondolkodási 
időt kért. Gábor, mivel belefáradt a hosszú évek procedúrájába, nem akar már 
küzdeni, esetleg akkor, ha az ügyész fellebbezéssel él. (A helyzettel kapcsolatban 
a Társaság a Szabadságjogokért jogásza telefonos megkeresésemre reagálva 
úgy látja, Gábornak lehetne fellebbeznie, és újabb orvosszakértőt rendelni az 
ügyben. Már csak amiatt is, mert a fent taglalt orvosszakértői módszertani levél 
2008. december 31-éig volt hatályos.) 

A kábítószer-függőség orvosszakértői megítélése évek óta problémákkal 
jár, amint az kitűnik a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának 2/2004. (VI. 
16.) állásfoglalásából is: „Az ítélőtábla szinte megyénként eltérő orvosszakértői 
gyakorlatot tapasztalt e fogalom meghatározásával és értelmezésével 
kapcsolatban. 

Az országban működő igazságügyi elmeorvos szakértők teljesen eltérő 
fogalomértelmezéssel határozzák meg a kábítószer-függő személy fogalmát. 
A kábítószer-függő fogalom egységes értelmezése részben a bűncselekmény 
minősítése, részben a kábítószer-függő személy gyógyítása, az elterelés 
lehetőségének az igénybevétele miatt alapvető fontosságú. 

A kábítószer-függő személy fogalom-meghatározásának tapasztalatai: 
- Néhány megyében az orvosszakértők a kábítószer-függőséget az ún. testi 

függőséggel azonosítják, s úgy nyilatkoznak, hogy az elkövetőnél a kábítószer-
elvonás tüneteit nem észlelték;

- Más orvosszakértők az úgynevezett ’lelki függőség’ körülményeit vizsgálták. 
Azonban elvonási és testi tünetek hiányában is megállapították az úgynevezett 
’pszichikai függőséget’;

- Ismét más orvosszakértők szakértői véleményükben megállapították, hogy 
’nem bizonyítható’, hogy a vádlott kábítószer-függő volt; 
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- Az egyik megyei bíróság által kirendelt Igazságügyi Orvosszakértői Intézet 
elmeorvos-szakértői egységes álláspontként a kábítószer-függőséget csak akkor 
véleményezik, állapítják meg a terhelt tekintetében, ha a kábítószer-függőség 
fi zikai és pszichikai tünetei együttesen fennállnak. Ezen orvosszakértők szerint 
kizárólag pszichikai függőség nem létezik, a pszichés tünetek a fi zikai tünetektől 
nem választhatóak el;

- Két budapesti orvosszakértő szakvéleménye szerint a szakirodalom nem 
tesz különbséget enyhe, közepes vagy súlyos függőség között és a vádlottat testi 
tünetek hiányában is függőnek (enyhe) minősítették”. 

„Elrettentés” és „felháborodás”

Az előítéletes gondolkodás egyik legkirívóbb esete, ha azt valamely médiatermék 
tolmácsolja számunkra. Magyarországon a Takács István Gábor pszichológus 
által szerkesztett, a Társaság a Szabadságjogokért Drogriporter című oldalán 
ismert Médiamonitor program3 foglalkozik hosszabb ideje az egyes sajtóbeli 
közlések ajánlásával, illetve bírálatával. Máshol, például a Drogéria című 
cikkgyűjteményben4, ajánlott olvasnivalóval találkozhatunk. 

A sajtó egészére vonatkozóan hazánkban a leghosszabb időszakot felölelő 
elemzést Székely és munkatársai (2005) készítették, akik négy napilap (Magyar 
Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava) 2000-2004. években 
megjelent írásait, évente átlagosan 526 kábítószerrel kapcsolatos szöveget 
tekintettek át. A kutatás vizsgálta, hogy a kábítószerek milyen arányban jelennek 
meg egyes témákkal összefüggésben. Öt év alatt a kábítószereket a cikkek 36%-
a a bűnözéssel és devianciával, közel 8%-a a halállal, míg 14%-a a kormányzat 
munkával, csaknem 23%-a általában a fi atalokkal kapcsolatban tárgyalta. A 
kábítószerekkel összefüggő egészségügyi témákkal mindössze a cikkek 11,5%-a, 
prevencióval 9,4%-a, tehát e kettővel összesen minden ötödik foglalkozott. Bár 
a vizsgálat első és utolsó éve között kismértékű elmozdulás volt tapasztalható, a 
kábítószerügy kriminalizálása uralta a lapokat, háttérbe szorítva a nem kriminális, 
különösen a preventív és egészségügyi tartalmakat. (Nemzeti Drog Fókuszpont, 
2005)

A jelenséget egy újabb kori példával illusztrálom, az egyik televíziós csatorna 
bűnügyi magazinjának riportjával, illetve az annak megítéléséről folytatott vitával. 
A magazin újságírója egy droghasználat mellett teherbe esett nőt mutatott 
be, aki első gyermeke fogantatásakor, majd terhessége első heteiben többféle 
kábítószert fogyasztott, mire felismerte várandós állapotát. Gyermeke később 
egészségesen született. Az adás egy-egy részletében, ugyanarról az esetről a 
riporter kétféleképpen is fogalmazott5: 

(Riporter először:) -”(…) Az egyhetes Kristóf anyja is kábítószerezett a terhesség 
alatt. Az újszülött fi ú az anyatej mellett most függőséget csökkentő szereket is kap. 

3  www.drogriporter.hu
4  http://fu.web.elte.hu/drogeria/cikkek.html
5  MTV Kékfény, 2007. október 8.
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Ő Vera, ő szülte Kristófot. A huszonöt éves nő terhessége első másfél hónapjában 
LSD-t, ecstasy-t szedett, és füvet is szívott.(…)”  

(Riporter másodszor:) - „Nem vetette el, Kristóf egészségesen született. Neki 
szerencséje volt. A drogos csecsemőknél viszont általában már pár órával a szülés 
után jelentkeznek az elvonási tünetek. Tüsszögés, hasmenés, láz. Ez történik, 
ha az anya enyhébb kábítószert használt. A veszélyesebb szereknek súlyosabb 
következményei vannak. (...) „

A riporter tehát először azt állította, a bemutatott esetben egy függőként 
született, gyógyszeres kezelésre szoruló újszülöttet látunk, majd azt, hogy ugyanaz 
az újszülött egészséges. E nyilvánvaló ellentmondás mellett tisztázatlan maradt 
az is, miféle „enyhébb” kábítószer okozhat tüsszögést, hasmenést és lázat, mint 
az elvonás órákon belül jelentkező tünetegyüttesét, ha a köznyelvben enyhébb 
kábítószerként emlegetett kenderszármazékok nem?

A riport kapcsán a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK) az 
Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) panaszbizottságához fordult, arra 
kérve a bizottságot, állapítsa meg, hogy a műsor nem felelt meg a médiatörvényben 
előírt tényszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének. A 
panaszbizottság a kifogást elutasította, amiért a MEJOK másodfokon az ORTT 
testületi ülésétől kért jogorvoslatot.

A testület ugyancsak elutasító határozatot hozott, amit fi gyelemre méltó módon 
indokolt: „A műsorszolgáltató a műsorszámát egy általa felállított koncepció 
alapján szerkeszti meg, és a benne szereplő kisfi lmeket is előre kidolgozott 
forgatókönyv szerint építi fel. A Kékfény tematikáját és műfaját tekintve, a kifogásolt 
műsorszegmens bemutatásának célja bizonyos fokú elrettentés és felháborodás 
közlése volt”. (www.ortt.hu, 2008)

Mivel a vizsgálatot kezdeményező jogvédő szervezet szerint nem lehet 
tárgyszerű, tényszerű és kiegyensúlyozott tájékoztatásról beszélni, ha egy 
tévéműsor eleve elrettenteni és felháborodást kelteni akar, a közigazgatási 
határozatot bírósági úton támadta meg (www.jozanbabak.hu, 2008). A per 
kéziratom lezárásakor folyamatban van.
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számú függelék1. 

A Narcotics Anonymous Tizenkét Lépése

„Ha akarod, amit nyújtani tudunk és hajlandó vagy megtenni az erőfeszítést azért, 
hogy megkapd, akkor kész vagy bizonyos lépések megtételére. Ezek azok az 
elvek, amik lehetővé tették a felépülésünket.

Beismertük, hogy tehetetlenek voltunk függőségünkkel szemben és 1. 
életünk irányíthatatlanná vált.
Eljutottunk a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyre tudja állítani 2. 
józan gondolkodásunkat.
Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket 3. a saját felfogásunk szerinti 
Isten gondjaira bízzuk.
Mélyreható és félelemmentes erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.4. 
Beismertük Istennek, magunknak és egy másik embernek hibáink pontos 5. 
természetét.
Teljesen készen álltunk arra, hogy Isten eltávolítsa mindezeket a 6. 
jellemhibákat.
Alázatosan kértük őt, hogy távolítsa el hiányosságainkat.7. 
Listát készítettünk mindazokról a személyekről, akiknek ártottunk, és 8. 
hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.
Közvetlen jóvátételt nyújtottunk ezeknek az embereknek, ahol csak 9. 
lehetett, kivéve, ha ez őket vagy másokat sértett volna.
Folytattuk a személyes leltár készítését, és amikor hibáztunk, azt azonnal 10. 
beismertük.
Imán és meditáción keresztül törekedtünk a 11. saját felfogásunk szerinti 
Istennel való tudatos kapcsolatunk fejlesztésére, csupán azért 
imádkozva, hogy velünk kapcsolatos akaratáról tudomást szerezzünk, 
és hogy legyen erőnk annak kivitelezésére.
E lépések eredményeként lelki ébredést tapasztaltunk, próbáltuk ezt az 12. 
üzenetet más függőkhöz elvinni, és ezeket az elveket minden dolgunkban 
gyakorolni.

Ez úgy hangzik, mint egy nagy rendelet, és nem tudjuk az egészet egyszerre 
megcsinálni. Nem egy nap alatt lettünk függők, tehát emlékezz – lassan a testtel. 
Mindenekelőtt egy dolog van, ami legyőz minket a felépülésünkben; ez a lelki 
elvekkel szembeni közömbös, vagy azokat el nem tűrő hozzáállás. Három ezekből, 
ami elengedhetetlen, az őszinteség, nyitott gondolkodás és hajlandóság. Ezekkel 
jó úton vagyunk. Úgy érezzük, hogy megközelítésünk a függőség betegségéről 
teljesen valószerű, mivel az a terápiás érték, hogy egyik függő segít a másiknak, 
páratlan. Úgy érezzük, hogy utunk gyakorlati, mert egy függő tudja legjobban 
megérteni és segíteni a másikat. Hisszük, hogy minél előbb nézünk szembe 
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problémáinkkal a társadalmunkban, a mindennapi életben, annál gyorsabban 
válunk ennek a társadalomnak elfogadható, felelősségteljes, és termékeny tagjává. 
Az egyetlen módja, hogy távol maradjunk az aktív függőséghez való visszatéréstől 
az, hogy nem használjuk azt az első adagot. Ha olyan vagy, mint mi, akkor tudod, 
hogy egy is sok és ezer sosem elég. Ezt nagyon hangsúlyozzuk, mert tudjuk, hogy 
ha bármilyen drogot használunk, vagy egyiket a másikkal helyettesítjük, akkor 
újra szabadon eresztjük függőségünket. Másképp gondolkodni az alkoholról, 
mint a többi drogokról, rengeteg függőnek visszaesést okozott. Mielőtt az NA-ba 
jöttünk, sokan másként tekintettünk az alkoholra, de ezt a zavart nem engedhetjük 
meg magunknak. Az alkohol drog. A függőség betegségében szenvedő emberek 
vagyunk, akiknek minden drogtól távol kell tartani magukat ahhoz, hogy 
felépüljenek.” 

A Narcotics Anonymous Tizenkét Hagyománya
„Amink van, csak úgy tudjuk megtartani, ha vigyázunk rá, és mint ahogy az egyén 
szabadsága a Tizenkét Lépésből adódik, úgy ered a csoport szabadsága a 
hagyományainkból. Amíg a kötelékek, amik összetartanak, erősebbek, mint azok, 
amik elválasztanak, minden jó.

Közös jólétünknek kell elsőnek lennie, az egyéni felépülés az NA egységétől 1. 
függ.
Csoportunk céljáért egyetlen végső tekintély létezik – egy szerető Isten, 2. 
aki csoportunk lelkiismeretében fejezi ki magát. Vezetőink csak megbízott 
szolgálók; nem uralkodók.
Csak egy követelménye van a tagságnak, a használattal való felhagyás 3. 
vágya.
Minden csoport legyen önálló, kivéve olyan ügyekben, amik más csoportokat, 4. 
vagy az NA egészét érintik.
Minden csoportnak egyetlen elsődleges célja van – elvinni az üzenetet a még 5. 
szenvedő függőnek.
Egy NA csoport sose láttamozzon, pénzeljen vagy kölcsönözze az NA nevet 6. 
valamilyen vele kapcsolatban álló intézménynek, vagy külső vállalkozásnak, 
mert pénz, tulajdon és tekintély problémák eltérítenek minket elsődleges 
célunktól.
Minden NA csoport legyen teljesen önellátó, utasítsa vissza a külső 7. 
hozzájárulásokat.
A Narcotics Anonymous mindig maradjon nem-hivatásos, bár szolgálati 8. 
központjaink alkalmazhatnak speciális dolgozókat.
Az NA, mint olyan, sose legyen szervezett, de alakíthatunk szolgálati 9. 
testületeket, vagy bizottságokat, amik közvetlen felelősséggel tartoznak 
azoknak, akiket szolgálnak.
A Narcotics Anonymous-nak nincs véleménye külső ügyekről; ezért az NA 10. 
név sohase vonódjon nyilvános vitába.



212

A nyilvánossággal való kapcsolati irányvonalunk inkább a vonzáson, mint a 11. 
propagandán alapul; mindig meg kell őriznünk személyes névtelenségünket 
a sajtóban, rádióban, és fi lmekben.
A névtelenség minden hagyományunk spirituális alapja, mindig emlékeztetve 12. 
minket arra, hogy az elveket helyezzük a személyiségek elé.”

Forrás: 
Ki, mi, hogyan és miért? Kiadás a 1. Narcotics Anonymous Fehér Kiskönyvből. 
2005.
http://www.na.org/ips/hu/HU_IP%201%20WWH&W.pd2. f (letöltés: 2009. 
február 22.)
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2. számú függelék

Oberth József

Alacsonyküszöbű és magasküszöbű szociális 
szolgáltatások Magyarországon

A közelmúlt években a szociális szférában működő addiktológiai szolgáltatások között 
egyre több úgynevezett alacsonyküszöbű szolgáltatás kezdte meg tevékenységét. 
Ennek ellenére a műfaj továbbra is kevéssé ismert, legalábbis gyakran előfordul, 
hogy neve alapján nem sikerül azonosítani tartalmát. Az alábbiakban ezért egy 
összefoglaló olvasható az alacsonyküszöbű szolgáltatásokról, illetve – azok 
alternatívájaként – egy magasküszöbű programról.

Mit nevezünk alacsonyküszöbűnek?

A vonatkozó szakmai ajánlás1 a következőképpen fogalmaz a szolgáltatási csomag 
megnevezéséről: „Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy a szolgáltatást 
végzők nem támasztanak magas követelményeket az igénybe vevőkkel szemben, 
a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele.” Vagyis az alacsony, 
könnyen átléphető küszöb arra szolgál, hogy minél többen, a lehető legkönnyebb 
feltételrendszerben jussanak az általuk kívánt segítő kapcsolathoz. 

Ehhez járul hozzá, hogy „speciális módon, más szolgáltatásoktól eltérően, 
ezek a szerhasználat/szerfüggés/viselkedéses problémák ártalmait csökkentő, 
és pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programok, 
szolgáltatások, melyek térítés nélkül, könnyen elérhetőek, akár a szolgáltatás 
kihelyezésével, mobilizálásával is sokak által igénybe vehetők”. Praktikusan ezt 
azt jelenti, hogy a szolgáltató nem csak egy szokásos szociális irodában, vagy más 
helyiségben dolgozhat, hanem utcán is, vagy kitelepülhet egy szórakozóhelyre, 
felkereshet más szociális, egészségügyi intézményt és így tovább. A munkát 
kívánatos ott végezni, ahol az igénylők megjelennek, ennyiben is érvényesítve 
azt az alapelvet, hogy a szolgáltatás tartalmának folyamatos alakításakor, 
minél rugalmasabban, az észlelt igényeket vesszük fi gyelembe, életszerű 
segítségnyújtásra törekszünk.

Az alacsonyküszöbű szolgáltatást a lehető legszélesebb személyi kör anonim 
módon is látogathatja. „Az ellátás során nincsenek szigorú elvárások, terápiás 

1  Dr. Szemelyácz János - Bódy Éva - Csákiné Király Lívia - Fehér Otília - Kály-Kullai Károly 
- Kun Gábor - Lencse Menyhért - Márton Andrea - Máté Zsolt: Szakmai ajánlás a szenvedélybete-
gek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatásokhoz (FSZH, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
Addiktológiai Szakértői Munkacsoport, Budapest, 2008.)
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szerződések, nem követelmény az absztinencia, nem feltétel a betegbiztosítás 
(TAJ-kártya), a szolgáltatást igénybevevő akár nevének közlése nélkül is 
kaphat segítséget. Az alacsonyküszöbű intézmény az, ahol a változást igénylő 
szenvedélybetegek, addiktológiai problémával küzdők, kortársaik, hozzátartozóik, 
közvetlen szociális környezetük szolgáltatásban részesül.” 

A célok és a célcsoport meghatározásában is elsősorban az játszik szerepet, 
hogy a potenciális segítségkérő emberek és a szolgáltatók elérjék egymást, 
illetve e viszony hozzájáruljon a súlyosabb problémák megelőzéséhez, vagy a 
meglévők eredményes kezeléséhez. „A szolgáltatások célja a szenvedélybetegek, 
az addiktológiai problémával küzdők és közvetlen környezetük elérése, fogadása, 
aktuális problémájuk kezelése, a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése, a 
változás elindítása és segítése. Célcsoportjaik között egyaránt megtalálhatók a 
deviáns életvitelű fi atalok, a nehezen elérhető és magas kockázatú csoportok. 
Az alacsonyküszöbű intézmények, szolgáltatások sajátos módszerei, eszközei, 
eljárásai alkalmasak lehetnek az igénybevevő súlyosabb testi-lelki károsodásainak, 
szociális és egyéb veszteségeinek megelőzésére, aktuális állapotának szinten 
tartása, javítására, további szolgáltatások igénybevételének motiválására. Az 
alacsonyküszöbű intézmények, szolgáltatások kiemelt szerepet játszanak a 
nehezen elérhető, vagy a más egészségügyi és szociális ellátásokban nem 
részesülő célcsoportok megtalálásában, a szolgáltatásokba történő bevonásában.
(…)

Az előzőekben leírtakkal együtt, az alacsonyküszöbű szolgáltatás lényege 
az egészségügyi és szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk 
ösztönzése, megkönnyítése a szenvedélybetegek, addiktológiai problémával 
küzdő populációk számára.” A gyakorlatban ez utóbbi, az elemi információadás, 
vagy az esetenként hozzá társuló kezelői kapcsolat szervezése igen lényeges 
feladat. A szolgáltatást igénybe vevő emberek ugyanis főleg azok közül kerülnek 
ki, akik addiktológiai problémájuk kapcsán nem kértek még segítséget, vagy ha 
kértek is, nem alakult ki stabil kapcsolatuk valamely ellátással. Vannak olyan 
érdeklődők, akiknél ez egyszerű információhiányra vezethető vissza, mivel – 
például fi atalabb droghasználó emberek előtt – nem is ismert, egyáltalán milyen 
szolgáltatásokhoz, intézményekhez fordulhatnának. Másoknak az okozhat gondot, 
hogy ha kapcsolatba is kerültek szociális vagy egészségügyi ellátással, az esetileg 
történt, nem alakult ki a kívánatos bizalmi viszony, a találkozás hatástalan volt, 
akár mert a segítséget kérő nem volt motivált, akár mert a szolgáltató nem találta 
vele a hangot, vagy bármely más ok miatt. Így az ellátást kérő számára érdemes 
bemutatni különféle szolgáltatási formákat, beszélni azok céljairól, eszközeiről, 
az ezekkel összefüggő tapasztalatokról, és ha lehet, kifejezett igény esetén, 
közvetlenül közreműködni új ellátási kapcsolat kialakításában. 

Az alacsonyküszöbű szolgáltatás egyik fő elve, hogy a jelentkezőnek sem a 
segítség kérésekor nem kell józannak lennie, sem egy majdani józan életvitelre nem 
kell utalnia, ígéretet tennie, pillanatnyilag törekednie. Minden érdeklődő személyét 
adott, megjelent állapotában fogadjuk el, méghozzá maradéktalanul, egyéni 
értékrendjével, életvitelével, céljaival, világnézetével, bármely meggyőződésével, 



215

szokásával. Ennek megfelelően, az alacsonyküszöbű szolgáltatások használatát 
senkitől nem lehet megtagadni (például nem józan) állapota miatt, kizárólag olyan 
esetben, ha valaki önmagát vagy másokat közvetlenül veszélyeztet, esetleg 
lehetetlenné teszi a szolgáltatást nyújtók munkáját, ilyen azonban a gyakorlatban 
alig fordul elő.

Az alacsonyküszöbű szolgáltatás igénybe vétele minden esetben és minden 
elemében önkéntesen és ingyenesen történik. 

Ugyancsak lényeges az anonimitás biztosítása. A jelentkezőnek nem kell 
azonosítania magát, illetve a szolgáltatás dokumentációjában, még ha ismertté is 
válna, tilos azonosításra alkalmas adatokat szerepeltetni. 

Konkrét alacsonyküszöbű tevékenységek

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások tartalmára számottevő hatással lehet, hogy 
a szolgáltatásokban nem csak szakirányú (szociális és/vagy egészségügyi) 
végzettségű, hanem laikus emberek is dolgozhatnak. Minden szolgáltatásnak van 
egy úgynevezett koordinátora (vezetője), aki szakirányú diplomával rendelkezik, 
hasonlóan konzultánsához. Mellettük azonban olyan, jelző nélküli „segítő” emberek 
is megjelenhetnek (munkaviszonyban, megbízottként, önkéntesként egyaránt), 
akiknek nincs szakirányú végzettségük. Utóbbiak között lehetnek például korábban 
droghasználó, de aktuálisan józan életvitelt folytató munkatársak is. 

A laikus segítők részvétele a szakmai szereplőkével egyenrangú viszonyban 
fogalmazható meg, amelyben egymást kiegészítve dolgozhatnak. Az egyes 
tevékenységek célközönsége ugyanis nagyrészt olyan emberekből áll, akik 
vagy érdektelenek, vagy kifejezetten bizalmatlanok a szakemberekkel szemben, 
ellenben partnernek tekintik az önmagukhoz hasonló (droghasználó, drogfüggő, 
valamiképpen deviáns) laikus segítőt, akivel közös élettapasztalataik, élményeik, 
ismereteik lehetnek, és ebből adódóan inkább őt fogadják el hiteles személynek, 
akivel kapcsolatot teremtenek. Így az egyes tevékenységi formák megismerésekor 
érdemes mindig emlékeznünk arra, hogy a szolgáltatás munkatársai részben az 
adott sajátos helyszínen, szubkultúrában, szokásrendszerben, szlengben stb. 
otthonosak lehetnek.

A tevékenységeket a Szakmai ajánlás hat csoportra osztja: „1. pszicho-szociális 
intervenciók, 2. információs, felvilágosító szolgáltatások, 3. telefonos, információs 
vonal fenntartása, 4. megkereső munka, 5. ’drop in’, 6. tű- és fecskendőcsere. 
Egy-egy szolgáltató rendszerint ezek közül két vagy több típust kombinál.”

Pszicho-szociális beavatkozások

Ide soroljuk „a konzultációt, tanácsadást, az életvezetés segítését, a jogi és 
társadalombiztosítási információadást, tanácsadást, a szociális és egészségügyi 
ellátás szervezését, az álláskeresés segítését, az álláskeresési tanácsadást, 
valamint klubszerű szolgáltatásokat”. 

A Szakmai ajánlásban „A konzultáció olyan kapcsolat, amelyben a segítő 
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arra törekszik, hogy segítse kliensét eldöntendő problémáinak megértésében és 
megoldásában. A konzultáció során a kliens megtanulhatja, hogy hogyan hozzon 
döntéseket, hogyan alakítsa viselkedését, hogyan kezelje érzelmeit, indulatait. 
A segítő a kliensek fejlődési és szituatív problémáinak megoldásában nyújt 
segítséget.”

Ettől tartalmában, s mint külön is említhető, a segített emberek körének 
kijelölésében is különbözik a tanácsadás. „A pszicho-szociális tanácsadás használja 
a konzultáció eszközeit, de a segítés során a szociális kontextus fi gyelembevétele 
kiemelt hangsúlyt kap. A pszicho-szociális segítő intervenció rendszerszemléletű 
megközelítésben foglalkozik a segítségkérővel. A segítségkérő nem feltétlenül 
a szenvedélybeteg vagy az addiktológiai problémával küzdő, hanem lehet 
hozzátartozó (barát, családtag, munkatárs stb.) is. A pszicho-szociális tanácsadás 
célja ismeretek átadása, az önértékelés erősítése, az életvitel, a magatartás, a 
kapcsolatok, kapcsolatrendszerek megváltoztatása, az erőforrások feltárása.” 

A jogi segítség nyújtása, akár ügyvéd végzi, akár – például egy közigazgatási 
eljárásban – más segítő, szerves része lehet a pszicho-szociális tanácsadásnak, 
különösen, ha olyan jogi probléma kezelésével foglalkozunk, amely összefügg 
valaki személyes, vagy hozzátartozóját érintő addiktív problémájával. Ennek 
része lehet az is, ha ügyfelünk akadályoztatott, például otthonához kötött beteg, 
kórházban van, vagy letartóztatják, börtönbe kerül, és ez idő alatt képviseljük őt. 

A Szakmai ajánlás a pszicho-szociális beavatkozások közé sorolja még az 
úgynevezett klubszerű szolgáltatásokat, amelyekhez a szolgáltatók elsősorban 
működési feltételeket biztosítanak. Ilyenkor a segítséget kérő emberek általában 
saját programokat szerveznek, ami – a színházi foglalkozástól az önsegítő csoport 
találkozójáig – sokféle esemény lehet, a szolgáltatás személyzete pedig az általuk 
kért és szükséges mértékben válik aktívvá, inkább a helyszín és a tárgyi eszközök 
biztosításában vesz részt.

Információs szolgáltatások

A Szakmai ajánlás ezeket két külön egységként kezeli, „információs, felvilágosító 
szolgáltatások” és „telefonos, információs vonal” néven.

Az információs, felvilágosító szolgáltatások elsődleges információátadást 
jelentenek, például a szolgáltató saját tevékenységéről, más egészségügyi, 
szociális, jogi, önsegítő programokról, telefonon, élő beszélgetésben, szórólapokon 
stb., amit a személyzet tagjai és önkéntesek együtt végezhetnek. 

A telefonos, információs vonal fenntartása a hétköznapokból ismert telefonos 
segélyszolgálati funkciónak felel meg. E tevékenységen belül is történhet puszta 
informálás, ugyanakkor itt hangsúlyossá válik a hívó krízishelyzetének felismerése, 
megfelelő elemzése, és a hívó támogatása a válság kezelésében. A telefonos 
segítésben fontos a használóként, vagy szakmai feladatellátásban szerzett 
tapasztaltság, amit speciális továbbképzéssel is ki lehet egészíteni. A telefonon 
jelentkező hívó később személyesen is megjelenhet a szolgáltatásban, ezért (is) 
érdemes számára bemutatni az elérhető programokat.
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Megkereső munka

„A megkereső munka olyan segítő tevékenység, amelynek célja az ellátási 
területen élő, vagy ott életvitelszerűen tartózkodó, vagy az ellátási területen 
meghatározott céllal megjelenő, ’rejtőzködő’ – segítő intézménnyel kapcsolatot 
nem tartó droghasználó egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel történő – 
kapcsolatfelvétel. A kapcsolatfelvétel célja a nehezebben elérhető csoportok 
ellátása, annak érdekében, hogy felmérhetőek legyenek a szükségleteik, és 
meghatározhatóak legyenek az e szükségletekre adható segítői válaszok.”

Az ajánlás tág tevékenységi körként kezeli a megkeresést, amelyet közvetett 
és közvetlen formákra oszt. A közvetett megkeresés oktatási intézményeken, 
szórakozóhelyeken, társintézményeken keresztül, szórólapok kihelyezésével, 
helyi kapcsolattartó személy bevonásával, vagy médiumokon segítségével 
történik, utóbbihoz értve például honlap publikálását is.

A közvetlen megkeresésben a szolgáltató arra törekszik, hogy bizalmi 
kapcsolatot alakítson ki egy-egy célcsoport tagjaival, részükre információkat, 
ártalomcsökkentő eszközöket (például vitamint, óvszert stb.) biztosítson, 
támogassa őket az igényelt szakellátások elérésében, szükség esetén elsősegélyt 
nyújtson, vagy részt vállaljon felmerülő krízishelyzetek kezelésében. A közvetlen 
megkeresés helyszíne egyaránt lehet az utca, egy-egy szórakozóhely, művelődési 
ház, bevásárló központ, vagy más terület.

A megkeresésben gyakran nem csak a szolgáltató munkatársai között jelennek 
meg a laikus segítők, de oly módon is, hogy a célcsoport egyes tagjai válnak 
gyakorlatilag kapcsolattartóvá, s közvetítenek egyes segítségeket. Ilyen például, 
ha egy tűcsere-programtól egy droghasználó ember több droghasználó társának 
visz steril tűt és fecskendőt.  

Partiszervíz

A megkereső munka egy sajátos, inkább önálló műfajként kezelhető változata az 
úgynevezett partiszervíz. „A partiszerviz olyan segítő tevékenység, amelynek célja 
a biztonságos szórakozás és a biztonságos táncolás elősegítése az elektronikus 
zenei partikon. A partiszerviz szolgáltatásai a szermentes, a szereket kipróbáló, 
alkalmi és rekreációs használó egyéneket és csoportokat egyaránt célozzák. A 
szolgáltatások elsősorban a droghasználatból adódó fi zikai és pszicho-szociális 
ártalmak csökkentésére irányulnak.”

Partiszervíz során az alacsonyküszöbű ellátásokban egyébként is ismert 
ártalomcsökkentő eszközök jelennek meg. Ilyen lehet valamennyi információs 
szolgáltatás nyújtása, a droghasználat kockázatait mérséklő ismeretek vagy 
eszközök (például: ásványvíz, vitamin, óvszer, szőlőcukor) biztosítása, az addiktív 
problémákkal foglalkozó programokkal való kapcsolatfelvétel támogatása, esetileg 
kríziskezelés, elsősegélynyújtás. A partiszervíz – megfelelő körülmények között – 
a rendezvényen belül, de külön helyiségben pihenési lehetőséget is kínál, ahol 
kényelmesen, kisebb a zajban lehet időzni. 
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A partiszervíz tipikusan az a szolgáltatás, amelyben előnyös az adott 
szubkultúrában ismerős fi atalok bevonása, akik hitelesen képviselhetik a segítő 
szolgálatot. Emiatt is, partiszervízben – egy diplomás koordinátorral – laikusokból 
álló csapat dolgozhat, az ajánlás szerint egyszerre legalább négy fő, vagy 
többen.
  

Drop In

A „drop in” az alacsonyküszöbű ellátás telephelyén található szolgáltatás. Magyar 
megnevezéseként ismert a „megpihenő klub”, a „kontakt klub”, máshol „Toppanj 
be!” néven szerepel.

Fő funkciójaként, droghasználó emberek számára biztosít melegedési, 
pihenési, józanodási lehetőséget. Amennyiben az lehetséges, illetve a használó 
erre igényt tart, ilyenkor is felmerülhet az informálás, bármely szociális 
segítségnyújtás, válságkezelés, vagy elsősegély nyújtása. A szolgáltató, kiegészítő 
tevékenységként, biztosíthat telefon- és internethasználatot, könyvekhez, 
médiumokhoz való hozzáférést, ingyenesen hideg élelmet, más adományokat, 
mosási, fürdési lehetőséget, telephelye műszaki adottságainak függvényében. 

Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások

„Tű- és fecskendőcsere szolgáltatásoknak nevezzük azokat az ártalomcsökkentő 
segítő tevékenységeket, amelyek lehetőséget adnak az intravénás, injekciós 
droghasználók számára, hogy az injekciózás során használt eszközeiket (tű, 
fecskendő, injektor, szűrő, kupak, kanál stb.) steril eszközökre cseréljék. Így 
megelőzhetőek a közös eszközhasználattal járó kockázatok, leginkább a Hepatitisz 
és HIV vírussal való fertőződés, továbbá e szolgáltatásokkal csökkenthetők 
a társadalom tagjaira leselkedő – a köztereken, nyilvános szemetesekben, 
játszótereken, parkokban eldobott használt fecskendők és egyéb eszközök által 
okozott – veszélyek. A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kiadott steril tű 
és a használt tű becserélési aránya minél magasabb legyen.” 

Tűcserét többféle módon lehet végezni, a szolgáltató telephelyén, automata 
kihelyezésével, megkereső tevékenység során, utcán, gyalogosan, vagy speciális 
busszal. 

A személyes találkozáson alapuló megoldások között, az alacsonyküszöbű 
szolgáltatás telephelyén minden ott rendszeres szolgáltatás is igénybe vehető. 
Így a használt és a steril felszerelések cseréje mellett, a használó igénye 
szerint, lehetséges például információt adni, megismertetni segítő programokat, 
ellátásokat. A személyzet nem gyakorol nyomást a droghasználó emberre, hogy ő 
hagyjon fel a használattal, vagy például vegyen igénybe bármilyen kezelést, hanem 
meglévő szándékait, törekvéseit veszi alapul a vele való párbeszédben. A tű és a 
fecskendő mellett általában további eszközöket is biztosít a szolgáltató, például 
érszorítót, szűrőt, kanalat, vénaápoló krémet, vitaminokat, amelyekkel mind az 
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egészségkárosodás mértékét igyekszik mérsékelni. Ugyanezeket az eszközöket 
utcai munkában is lehet cserélni, vagy a használó által lakott lakásban, pincében, 
más helyiségekben. A mobil tűcsere komfortosabb változata, ha a szolgáltató 
egy mikrobusszal jelenik meg egy-egy közterületen, amely esetenként nyugodt 
beszélgetéshez, kisebb adománycsomagok kiosztásához is alkalmas.

Bármelyik megoldásra gondolva, a tűcsere során különös fi gyelmet kell fordítani 
a használt eszközök begyűjtésére, amelyeket a veszélyes hulladékok kezelésére 
alkalmas tároló edényekbe kell gyűjteni, majd azokat a veszélyes hulladékok 
szállításával és megsemmisítésével foglalkozó cég részére továbbadni. A tűcsere 
mindig azzal a kettős céllal működik, hogy egyfelől a droghasználó ember szociális 
és egészségbeli károsodását megelőzze, vagy csökkentse, másfelől – főleg a 
fertőzésveszélyes, másként utcákon, parkokban, játszótereken, lépcsőházakban 
eldobált eszközök begyűjtésével – a társadalom más tagjainak egészségét is 
védje.

Dokumentáció

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások dokumentációja a gyakorlatban két részre 
osztható. Az első részbe rendelhetjük azokat az elemeket, amelyeket ellenőrző 
szervezetek2 jogosultak megvizsgálni. 

Ilyen a napi ügyfélforgalom rögzítésére szolgáló adatlap. Az ügyfélforgalomban 
mindenki kódolva, például egy önmaga által választott álnéven szerepel, mondjuk 
valaki „Napocska”-ként. Megjelenésekor Napocskáról a szolgáltató rögzíti mely 
helyszínen találkozott vele (a szolgáltatás telephelyén, utcán, egy szórakozóhelyen 
stb.), milyen típusú szolgáltatást nyújtott a számára (információ adása, 
egészségügyi ellátás szervezése, jogi információadás stb.), milyen eszközöket 
vett vagy adott át ekkor (hozott és vitt tű és fecskendő, érszorító, vénaápoló 
krém, folyadék, szórólap stb.), illetve mennyi időt töltött vele. Amennyiben a 
Napocskával való találkozásról egyéb feljegyzést is szükségesnek tart, ehhez 
egy eseménynaplót lehet használni. Végül, egyes esetekben3, egy úgynevezett 
„Képalkotó lap”-ot lehet kitölteni, amely droghasználati szokásokra, illetve néhány 
szociális körülményre vonatkozó kérdést tartalmaz, természetesen ide nem értve 
a személy azonosítására alkalmas adatokat.

A dokumentáció másik része, amelybe külső szervezetnek nem lehet 
betekinteni, a szolgáltató saját feljegyzéseit tartalmazza. Erre az alacsonyküszöbű 
ellátások nem rendelkeznek speciális szabályozással, hanem az általános jogi 
szabályokat veszik fi gyelembe. Mivel az alacsonyküszöbű szolgáltatás igénybe 
vételéhez önmagában nem tartozik hozzá személyes adatok megadása, ha 
egy szolgáltató a hozzá forduló embertől mégis ilyen adatok birtokába jut, azok 

2  A tevékenységet engedélyező helyi önkormányzat, valamint – normatív jellegű állami 
támogatás felhasználása esetén – a szakmai és pénzügyi ellenőrzést végző Foglalkoztatási és Szoci-
ális Hivatal (FSzH), illetve Magyar Államkincstár (MÁK).
3  A korábban ismertetett „Drop in”, illetve „pszicho-szociális intervenció” szolgáltatások 
igénybe vétele esetén.
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rögzítéséhez, tárolásához is kívánatos írásos hozzájárulást kérnie. A rögzített 
adatokat nem lehet továbbítani más ellátó szervezetek felé, ha erre mégis igény 
merülne fel, például valamely ellátás szervezésekor, az adatok továbbításához 
szintén írásbeli hozzájárulást kell kérni. 

A szolgáltatásnak része lehet az is, hogy az arra rászoruló ember valamely 
ügyében a szolgáltató munkatársa képviseletet lásson el. Ehhez a közigazgatási 
eljárás szabályai szerinti írásbeli meghatalmazást szükséges kérnie.4

A jogosultságok megszerzésével, egy alacsonyküszöbű szolgáltatás 
hosszabb távon is koordinálni lehet képes egy-egy rászoruló ember akár több tucat 
egészségügyi, szociális szolgáltatás érintésével járó felépülési folyamatát, amihez 
a személyes állapot változására vonatkozó adatokat is fel lehet dolgoznia. 

Kik végeznek alacsonyküszöbű ellátást?

Magyarországon legelőbb 1994-ben a Drogprevenciós Alapítvány kezdett 
alacsonyküszöbű szolgáltatói tevékenységbe, amely szervezet ma Budapesten, a 
XIII. kerületi Hollán Ernő utcában tart fenn tűcsere-programot. 

Az elmúlt másfél évtizedben főleg civil és egyházi szervezetek vállaltak 
alacsonyküszöbű szolgáltatói feladatokat. Tevékenységük sokáig a szociális 
szféra perifériáján mozgott, sem jogi, sem szakmai szabályozása nem történt 
meg, és fi nanszírozásuk is jórészt külföldi adományoktól, vagy rövidtávú pályázati 
bevételektől függött. 

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások fogalmával a 2000. december 5-én, az 
Országgyűlés valamennyi politikai pártja által támogatott Nemzeti stratégia a 
kábítószer-probléma visszaszorítására című dokumentumban egy helyen lehetett 
találkozni. A Nemzeti stratégia oly módon határozta meg e tevékenységi kört, 
hogy az „absztinenciaorientált programokat és kezelőhelyeket alacsonyküszöbű 
szolgáltatások egészítik ki. Utóbbiak profi lja a megkereső tevékenységre, utcai 
munkára, motiválásra, konzultációra, és a droghasználat okozta egészségügyi és 
szociális károk mérséklésére terjed ki” (82-83. oldal). A szöveg később az alábbi 
indokot fűzte az alacsonyküszöbű ellátások körében is nyújtott „ártalomcsökkentő” 
(a droghasználatból fakadó egyéni és társadalmi károkat mérsékelni hivatott) 
eljárások támogatásához: „Egy szerénynek mondható becslés szerint is 
tízmilliárdokban mérhető a drogfogyasztás társadalmi kára (ebbe beleértetve az 
ápolási költségeket, a betegszabadság, a táppénz és a rokkantsági nyugdíj összegeit, 
a termelésveszteséget, az idő előtti elhalálozás miatti termelésveszteséget, a 
bűnözés közvetlen és közvetett [áldozati oldal] kárait, a bűnüldözés és a büntetés-
végrehajtás költségeit). Külföldi költséghatékonyság-számításokból tudjuk, hogy a 
prevencióra, a terápiára és az ártalomcsökkentésre fordított költségek jelentősen 
csökkentik a droghasználat társadalmi kárait (a bűnözésből és bűnüldözésből 
fakadó költségeket, a drogfüggőség súlyosabb állapotainak és szövődményeinek, 

4  A képviselet szabályairól A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 40. §-a rendelkezik.
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elsősorban az AIDS- betegség előfordulását és így kezelési költségeit, valamint 
a szociális kiadásokat), egyes felmérések szerint minimum tízszeres megtérülés 
mellett” (83. oldal).

A dokumentum azután konkrét fejlesztési feladatokat sorol a hosszabb 
távú célok között: „Az egészségügyi és a szociális ellátás elérhetőségének, 
fogadókészségének és hatékonyságának növekedése, a drogproblémák 
(droghasználók és családtagjaik) kezelésében – a ’kezelési spektrum’ teljes 
kiépülése, megfelelő kapacitással” (84. oldal).

A Nemzeti stratégia elfogadása legalább annyiban hatást gyakorolt az 
alacsonyküszöbű szolgálatok tevékenységére, hogy az ezredforduló óta a 
mindenkori kormányzat a kábítószer-használattal összefüggő programok pályázati 
fi nanszírozását az e dokumentumban megfogalmazott célok szerint végzi, ezért a 
szolgálatok ártalomcsökkentő munkája is előtérbe került. 

Jelentősebb változást hozott, hogy 2005 decemberében az Országgyűlés 
módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényt (Szt.), amelynek 2007. január 1-jétől hatályos változatában megjelent az 
alacsonyküszöbű ellátás fogalma. Ez azt jelentette, hogy a korábban periférikus 
műfaj a szociális alapszolgáltatások (családsegítés, idősek, fogyatékosok segítése 
stb.) között kapott helyet, illetve az alacsonyküszöbű szolgáltatást a továbbiakban 
normatív állami támogatással lehetett végezni. A támogatási rendszerben előbb 
egyéves időtartamra köthetett szerződést a szolgáltató, majd egy e célra kiírt 
pályázaton keresztül, sikeres pályázás esetén, három évre, a 2009. január 1-jétől 
2011. december 31-éig terjedő időszakra.

A 2008 nyarán megjelent pályázati kiírás alapján, Magyarországon hetvenkét 
telephelyre jutott volna költségvetési támogatás, szolgálatonként hétmillió forint, a 
lakosságszám fi gyelembe vételével, Budapesten huszonhárom, más városokban 
egy-három esetben. A telephelyeknek azonban csak a felére lehetett szerződést 
kötni, mivel közelítőleg sem volt elég pályázó. Még a fővárosban is csak a lehetséges 
kétharmada, tizennégy szolgálat működik normatív jellegű fi nanszírozással, de 
akadnak olyan nagyobb városok is, mint Dunaújváros vagy Székesfehérvár, ahol 
egy se.

Az alacsonyküszöbű munka szociális alapszolgáltatásként való megjelenését 
követően született meg a fentebb már idézett Szakmai irányelv, amely az 
ártalomcsökkentő tevékenységek ismertetett körét írta le.5 Egyes ártalomcsökkentő 
eljárások nem szerepelnek ebben a dokumentumban. Például az opiátszármazékokat 
használó emberek ellátásában alkalmazott helyettesítő gyógyszeres terápiák, 
mint a legelterjedtebb metadon-kezelés is, hazánkban az egészségügyi ellátáson 
belül érhető el. Más esetben, mint az injektáló droghasználó emberek részére 
létesíthető úgynevezett „használói szoba”, másként „belövő szoba” működésére 
itthon még nem volt intézményesített példa, de a jövőben erre is felmerülhet az 
igény, leginkább talán az alacsonyküszöbű ellátás területén.

Itt látható táblázatunkban a jelenleg Magyarországon működő, a központi 

5  A Szakmai irányelv első változata 2007 júliusában jelent meg a Kapocs füzetek 5. számá-
ban, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet gondozásában.
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költségvetés normatív jellegű fi nanszírozását felhasználó szervezeteket és 
szolgáltatásokat soroljuk fel. Az adatok döntő része a Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal (FSzH) 2009 márciusi kérdőíves lekérdezéséből, kisrészben a szolgálatok 
és fenntartóik honlapjáról származnak.

A fenntartó adatai   A szolgáltatás adatai
(név, telefonszám, honlap)  (név, e-mail-cím, telefonszám, cím,   
     tevékenységek)
Ajka
Alkohol-Drogsegély    Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű
Ambulancia Egyesület,   Közösségi Ellátása,
06/30/205-21-88, 06/88/401-660,  adaamb@invitel.hu,
www.drogambulancia-veszprém.hu 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 2.,
     pszicho-szociális intervenciók, 
     drop-in, tűcsere
Békéscsaba
MI-ÉRTÜNK Prevenciós   MI-ÉRTÜNK “Konzultációs Központ”
és Segítő Egyesület,   Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű
06/44/444-846,     Ellátása
06/70/415-66-09,   mi-ertunk@mi-ertunk.hu,
www.mi-ertunk.hu   5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.,
     06/66/444-846, 06/70/415-66-09,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, partiszervíz, tűcsere
Budapest
Art Éra Alapítvány,   Art Éra Alapítvány, 
06/1/413-13-80    info@artere2007.hu
     06/1/413-13-80, 
     1074 Budapest, Rottenbiller u.10.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in,
     megkereső munka, telefonos,    
     információs vonal

Baptista Szeretetszolgálat   BSZA - Utcafront szenvedélybetegek
Egyházi Jogi Személy,    alacsonyküszöbű ellátása,
06/1/260-98-55,    utcafront@hbaid.org,
www.baptistasegely.hu   www.utcafront.hu,
     06/1/260-98-55,
     1102 Budapest, Bánya u. 1.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, tűcsere
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Drogprevenciós Alapítvány,  Drogprevenciós Alapítvány,
06/20/939-43-31,   varagaseparate@gmail.com
www.tucsere.hu    06/20/939-43-31,
     1138 Budapest, Hollán Ernő u. 40.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in,
     telefonos, információs vonal, tűcsere

Katolikus Karitász - Caritas Hungarica, Katolikus Karitász - Caritas Hungarica, 
Rév     Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
06/1/ 372-0910,    Alacsonyküszöbű Ellátó Részleg,
www.caritas.org.hu   caritas.revbp@mail.datanet.hu,
     06/1/466-44-55; 06/1/361-42-52   
     (Bartók Béla út 96.), 
     06/1/248-08-24 (Csóka utca 5.),
     1115 Budapest, Bartók Béla út 96., 
     1115 Budapest, Csóka utca 5.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     telefonos, információs vonal

Kék Pont Drogkonzultációs Központ  Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Ambulancia Közhasznú Alapítvány, és Ambulancia Közhasznú Alapítvány
06/1/215-78-33,    Alacsonyküszöbű-ártalomcsökkentő   
www.kekpont.hu   Szolgáltatás,
     bluepoint@t-online.hu, 
     gyekiss@gmail.com,
     06/30/609-70-09,
     1089 Budapest, Kálvária tér 5.,
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, tűcsere

Kék Pont Drogkonzultációs Központ  Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Ambulancia Közhasznú Alapítvány, és Ambulancia Közhasznú Alapítvány
06/1/215-78-33,    IX. Alacsonyküszöbű Ellátás,
www.kekpont.hu   bluepoint@t-online.hu,
     06/1/215-78-33,
     1095 Budapest, Gát u. 25. I/8.,
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, tűcsere
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Kék Pont Drogkonzultációs Központ  Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Ambulancia Közhasznú Alapítvány, és Drogambulancia Alapítvány
06/1/215-78-33,    Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű
www.kekpont.hu   Ártalomcsökkentő Ellátása,
     bluepoint@t-online.hu, 
     06/1/454-08-76, 
     1039 Budapest, Lukács György u. 3.,
     pszicho-szociális intervenciók;    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, partiszervíz

Kompánia Alapítvány,   Kompánia Alapítvány,
06/1/299-04-71,    kompania@kompania.hu,
06/1/299-04-72,    06/1/299-04-71, 06/1/299-04-72,
www.kompania.hu   1212 Budapest, Rákóczi F. út 154-170.
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás

Magyar Emberi Jogvédő   Józan Babák Klub alacsonyküszöbű   
Központ Alapítvány,    szolgáltatás,
06/1/788-51-10,    oaoa@jozanbabak.hu
06/1/787-51-06,    www.jozanbabak.hu
06/20/912-71-62,    06/1/787-51-06, 06/70/389-28-18,
06/70/389-28-18,   06/1/788-51-10, 06/20/912-71-62,
www.mejok.com   1086 Budapest, Magdolna utca 43.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, telefonos,    
     információs vonal, partiszervíz

Magyar Emberi Jogvédő   Liget Klub alacsonyküszöbű
Központ Alapítvány    szolgáltatás,
06/1/788-51-10,    info@mejok.com,
06/1/787-51-06,    www.jozanbabak.hu / Liget Klub,
06/20/912-71-62,    06/1/262-54-65,
06/70/389-28-18,   1102 Budapest, Liget utca 10.,
www.mejok.com   pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó
Egyesület,     Pszicho-szociális Szolgálat,
06/1/355-03-37,    06/1/355-03-37, 06/1/201-10-45,
06/1/201-10-45,    1016 Budapest, Csap u. 2., 
www.maltai.hu    és 1123 Budapest, Kékgolyó u. 19/c.,
     fogado@maltai.hu,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, telefonos, információs vonal

Magyarországi Református   MRE Válaszút Misszió,
Egyház Szeretetszolgálati Irodája, valaszutiroda@freemail.hu,
06/1/224-01-22,    06/1/224-01-22,
www.misszio.reformatus.hu  1122 Budapest, Krisztina krt. 5.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, telefonos,    
     információs vonal

“Megálló Csoport” Alapítvány   Megálló Csoport Szenvedélybetegek
Szenvedélybetegekért,   Alacsonyküszöbű Ellátása I.,
06/1/303-65-74,    megallocsoport@gmail.com,
www.stopgroup.hu   1083 Budapest, Szigony u. 37.,
     06/1/303-65-74,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, telefonos,    
     információs vonal, partiszervíz

Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány, Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány,
06/1/460-96-71,    tisztajovoert@gmail.com,
06/1/460-96-70,    06/1/460-96-71,
www.szertelenul.hu   1143 Budapest, Tábornok u. 11/b.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, telefonos,    
     információs vonal
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Debrecen
Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Forrás Mentálhigiénés Központ,
06/52/428-004,    forras.kozossegiklub@gmail.com,
www.fl se.freeweb.hu   4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.,
     06/52/428-004,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in,
     megkereső munka

“Lelkierő” Fiatalon    Ajtó, szenvedélybetegek 
a Fiatalokért Egyesület,   alacsonyküszöbű közösségi ellátása, 
06/52/414-089,    lelkiero@freemail.hu,
www.lelkiero.unideb.hu   4024 Debrecen, Piac u. 58. fszt. 8.,
     06/52/414-089,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, telefonos, információs vonal, 
     partiszervíz

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
06/30/749-22-66, 06/52/530-930, Debreceni Szociális Központ,
www.hia.hu    debrecen@segelyszervezet.hu,
     4024 Debrecen, Rákóczi utca 7.,
     06/52/530-930,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, telefonos,    
     információs vonal, partiszervíz, tűcsere
Eger
Főegyházmegyei Karitász Központ, Főegyházmegyei Karitász Központ
06/36/518-328,     Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata,
06/36/518-329,    egerrev@t-online.hu,
www.esztergomi-ersekseg.hu  06/36/518-328, 06/36/518-329,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, 
     megkereső munka
Gyula
Független Egyesület,   Független Egyesület
06/66/639-445,     Alacsonyküszöbű Ellátása,
06/30/229-73-24   fuggetlen@gmail.com,
     5700 Gyula, Semmelweis u. 1.,
     06/66/639-445,
     pszicho-szociális intervenciók, drop-in,   
     megkereső munka, partiszervíz, tűcsere
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Hajdúböszörmény
A Tevékeny Szeretet Közössége, Szenvedélybetegek
06/52/311-020,    Alacsonyküszöbű
www.tevekenyszeretet.com  Közösségi Ellátása,
     tevekenyszeretet@gmail.com,
     4220 Hajdúböszörmény Vásár tér 3.,
     06/70/953-64-89,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, partiszervíz

Kaposvár
Baranya Megyei Önkormányzat   “MEGKERESÉS” Szenvedélybetegek
Közegészségügyi, Narkomán   Alacsonyküszöbű Ellátója,
Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató  tukor@indit.hu,
Közalapítvány,    7400 Kaposvár, Béke u. 47.,
06/82/511-634,    06/82/511-634,
www.indit.hu    pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, partiszervíz, tűcsere
Kecskemét
Főplébániai Karitász Alapítvány,  Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, 
06/76/415-466,     revkmet@t-online.hu,
06/30/289-67-12   6000 Kecskemét, Fecske u. 20.,
     06/76/415-466, 06/30/289-67-12,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     telefonos, információs vonal
Miskolc
Baptista Szeretetszolgálat   Miskolci Női Lakóotthon
Egyházi Jogi Személy,   (szenvedélybetegek 
06/46/786-191,    alacsonyküszöbű ellátása),
www.baptistasegely.hu   baptistaszereteszolgalat.miskolc
     @chello.hu,
     06/46/786-191,
     3508 Miskolc, Mésztelep u. 11.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, tűcsere
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Drogambulancia Alapítvány,  Drogambulancia Alapítvány
06/46/431-310,    TÁM-PONT Szenvedélybetegek
www.semmelweis-miskolc.hu  alacsonyküszöbű szolgáltatása, 
     drogambulancia@freemail.hu,
     3529 Miskolc Csabai kapu 9-11.,
     06/46/431-310, 06/46/787-408,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, tűcsere
Nagykanizsa
Magyar Vöröskereszt Zala   Szenvedélybetegek
Megyei Szervezete,   Alacsonyküszöbű Ellátó Szolgálata,
06/30/633-34-57,   mvkzalamegye@mail.datanet.hu,
www.voroskereszt.hu   8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.,
     06/93/321-793,
     Pszicho-szociális intervenciók,    
     Információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, tűcsere
Nyíregyháza
Adelante Alapítvány,   Adelante Alapítvány,
06/20/228-54-40,   adelantecom@gmail.com,
www.adelante.shp.hu   4400 Nyíregyháza,Szabadság t. 12/a, 1/3.
06/20/228-54-40,   pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, telefonos, információs vonal,   
     partiszervíz
Orosháza
MI-ÉRTÜNK Prevenciós   MI-ÉRTÜNK Prevenciós  
és Segítő Egyesület,   és Segítő Egyesület, KontaktPont
06/68/410-001,     oroshaza@mi-ertunk.hu,
06/70/415-66-07,   5900 Orosháza, Október 6. utca 33-35.,
www.mi-ertunk.hu   06/68/410-001, 06/70/415-66-07,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, partiszervíz, tűcsere
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Pécs
Baranya Megyei Önkormányzat   INDIT Közalapítvány
Közegészségügyi, Narkomán   Szenvedélybetegek Integrált
Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató  Alacsonyküszöbű Szolgáltatója,
Közalapítvány,    ter@indit.hu,
06/72/538-037,    7628 Pécs, Gorkij u. 1.,
www.indit.hu    7632 Pécs, Megyeri u. 76.,
     06/72/538-037,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, partiszervíz, tűcsere
Salgótarján
Salgótarjáni Kistérségi Többcélú  Kistérségi Szociális és
Társulás Munkaszervezete,  Gyermekjóléti Szolgáltató Központ,
06/32/431-386    3100 Salgótarján, Füleki út 41.,
     addiktol@globonet.hu,
     06/32/431-386, 06/20/777-62-57,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, telefonos,    
     információs vonal, tűcsere
Szeged
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, Szegedi Kistérség Többcélú
06/62/499-412,     Társulása Humán Szolgáltató Központ,
06/62/464-346,    humanum@invitel.hu,
www.kisterseg-szegedi.hu  6726 Szeged, Fésű u. 4.,
     06/62/436-353,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, telefonos,    
     információs vonal
Szolnok
Szolnoki Kistérség    SZKTT Humán Szolgáltató Központ,
Többcélú Társulása,   humanszolnok@hszk.axelero.net,
06/56/420-614,    5600 Szolnok, Városmajor út 67/a.,
www.szolnokikisterseg.hu  06/56/420-614,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka
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Szekszárd
Szent Erzsébet Karitász Alapítvány, Karitász RÉV Szenvedélybeteg-
06/74/413-037,     segítő Szolgálat,
06/20/576-1945, 06/20/991-5495,  rev-szekszard@mail.datanet.hu,
06/20/205-4748,   7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/A., és
www.revkaritasz.hu   7100 Szekszárd, Flórián u. 2.,
     06/74/413-037, 06/20/576-1945, 
     06/20/991-5495, 06/20/205-4748,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, partiszervíz
Tatabánya
Utcai Szociális Segítők Egyesülete, Alacsonyküszöbű szolgáltatások
06/34/301-021,  06/34/511-028,  a szenvedélybeteg szociális
www.uszse.hu    alapellátásban,
     uszse@chello.hu,
     2800.Tatabánya, Gál ltp. 405., 
     és Gál ltp. 536/a.,
     06/30/827-24-62, 06/34/511-028,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, megkereső   
     munka, telefonos, információs vonal
Zalaegerszeg
A Tevékeny Szeretet Közössége,  Alacsonyküszöbű Szenvedélybeteg
06/70/953-64-32,   Közösségi Ellátás,
www.tevekenyszeretet.com  tevekenyszeretet@gmail.com,
     8900 Zalaegerszeg, Munkácsy u. 3.,
     pszicho-szociális intervenciók,    
     információ, felvilágosítás, drop-in, 
     megkereső munka, partiszervíz

Egy magasküszöbű szolgáltatás

Az alacsonyküszöbű értelemszerű alternatívája a magasküszöbű szolgáltatás, 
amilyen – kiemelt példánkban – a Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány, 
valamint a szervezet által fenntartott „A Hely” nevű fővárosi szolgáltató.

A Hely látogatói elsősorban absztinens szenvedélybetegek, akik 
visszailleszkedésükhöz kapnak támogatást, ugyanakkor a programokon való 
részvételnek feltétele az absztinencia megtartása. Ellentétben tehát egy 
alacsonyküszöbű szolgáltatással, amelyet drog használata mellett is igénybe lehet 
venni, a magasküszöbű ellátást nem, illetve míg előbbi esetében közvetlenül nem 
cél az absztinens állapot elérése, utóbbinak célja is.

A Hely 17 és 22 óra között tart nyitva, hogy iskola vagy napközbeni munkaidő 
után lehessen felkeresni. Az egyes napokon különféle csoportok találkoznak 
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(szenvedélybetegek, elterelésen részt vevők, önsegítő hozzátartozók csoportja), 
valamint más önsegítő szervezetek, így a Narcotics Anonymous (NA), vagy az Al-
Anon tagjai gyűléseznek. A csoportokon való részvétellel összefüggésben olyan 
emberi alapértékeket és magatartásokat fogalmaz meg A Hely, mint az őszinteség, 
a nyíltság, a felelősségvállalás, a következetesség, a szívvel-lélekkel vitt feladatok, 
a pontosság, a (csoport)titok megtartása, egymás személyének tisztelete.

Tájékoztatásuk szerint „Elvárás az absztinencia betartása. Nem tolerálunk 
semmiféle klasszikus értelemben vett drogot, semmiféle altatót és hangulatjavítót, 
valamint semmiféle alkoholt. Aki ezt megszegi, általában minimum egy hónapig 
nem látogathatja a csoportokat, azonban ez alatt az idő alatt is lehetősége van 
egyéni beszélgetésekre”. 

A szervezethez a szenvedélybetegségek minden fajtájával (kábítószerrel, 
alkohollal, játékkal, munkával, evéssel, kapcsolati problémákkal, társfüggőséggel), 
vagy épp szorongással, depresszióval kapcsolatban segítségért lehet fordulni, 
amelyekkel főleg az önismeret fejlesztésével és a személyiség megerősítésével 
igyekeznek kezelhetővé tenni.

A Hely, a fenti elvek alkalmazása mellett, gyakorlatilag az alacsonyküszöbű 
szolgáltatásokban is megtalálható konkrét életvezetési, szociális, jogi és más 
segítségnyújtási formákat kínálja.

Elérhetőségei és tevékenységének leírása a www.magadert.hu című honlapon 
is megtalálható, címe: Budapest, VI. kerület, Eötvös utca 19.

Hozzátartozói csoport

A számos csoportfoglalkozás közül, ezen a helyen a hozzátartozói csoportot 
emelem ki, részint a potenciális látogatók sokasága miatt, részint mert – e könyv 
sajátos szempontjából – fontosnak ösztönözni a droghasználó szülő társát (férj/
feleség, élettárs stb.) is, hogy adott esetben más hozzátartozókhoz forduljon.

A Hely beszámolója szerint, 2008-ban 218 fő jelent meg kisebb vagy nagyobb 
rendszerességgel hozzátartozói csoportjuk találkozóin (947 alkalommal), ebből 95 
fő volt az új jelentkező. A csoport létszáma esetenként 15 és 30 fő közötti, a nemek 
aránya: 85-90% nő, 10-15% férfi .

Az alábbiakban a hozzátartozói csoport interneten publikált szövegét idézzük, 
a www.magadert.hu oldalról:

„KEDVES HOZZÁTARTOZÓ!

Ez az írás, amit a kezedben tartasz, azért született, hogy némi információt adjon 
Neked a MAGADÉRT Alapítvány hozzátartozói csoportjának működéséről. 
Természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen azt a sok év alatt összegyűlt 
tapasztalatot, amit ez a csoport magáénak tudhat, képtelenség átadni egy ilyen 
„dolgozat” keretében. Mindössze annyira vállalkozom, hogy a legalapvetőbb 
dolgokat ismertessem meg Veled, a működés valódi lényegét és hasznosságát a 
csoportokon való részvétel fogja megmutatni.
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Először is elnézést a tegezésért, de a csoporton ez a szokás. Ha belegondolsz, 
a legnagyobb problémánkról, a legbelső magánügyünkről beszélgetünk egymással, 
ez indokolja a közvetlen hangnemet.

Még egy dolog a fogalmazással kapcsolatban. Többes szám első személyben 
íródott, de fontos, hogy ez csak addig a pillanatig érvényes, amíg be nem ülsz az 
első csoportra. Innentől kezdve ugyanis már nincs „mi” és „te”, csak MI vagyunk. 
Része vagy a csoportnak, egy oldalon állunk, akkor is, ha nem mindenben 
egyezik a véleményünk. Közös problémával küzdünk, és ugyanannak a célnak az 
eléréséért dolgozunk mindannyian.

Mielőtt az Alapítványunkat megtaláltad, gondolom nagyon sok dolgot 
megpróbáltál annak érdekében, hogy megoldd a családodban lévő drogproblémát, 
és a kívánt eredmény mégis elmaradt. Változást szeretnél, minél gyorsabbat, és 
persze pozitív irányban. Egy családban egyetlen ember változása automatikusan 
magával hozza a többi családtag változását és a kapcsolatrendszerek változását 
is. Az általad kívánt folyamatnak tőled kell kiindulnia, a Te gondolataid és érzéseid 
változása fogja beindítani a motort. A Te felelősséggel meghozott és következetesen 
véghezvitt döntéseid segíthetnek a probléma megoldásában. Életed egyéb 
területein megvannak a tanult mintáid, megoldásaid egy-egy helyzetre, hiányzik 
azonban a tapasztalatod a droggal, a drogfüggőkkel kapcsolatban. Ebben kaphatsz 
segítséget a hozzátartozói csoportban.

AMIT VÁRHATSZ A HOZZÁTARTOZÓI CSOPORTTÓL

Teljes diszkréciót. Ami a csoporton elhangzik, az sem névvel, sem név nélkül nem 
kerül ki onnan semmilyen formában. Nem készítünk riportokat, nem írunk zaftos 
könyveket a történetekből, és nem engedjük be a médiát a csoportra. Szabályaink 
szerint, ha külső, nem közvetlenül érintett ember szeretne részt venni, az elején 
bemutatkozik, elmondja, hogy honnan és milyen céllal jött közénk, majd megkérdezi, 
van-e valakinek kifogása az ottléte ellen. Ha csak egyetlen csoporttag jelzi, hogy 
kifogása van, a külső szemlélő (például szociális munkás tanuló, más hasonló 
szervezet dolgozója stb.) nem vesz részt a csoporton. Természetesen Téged is 
megkérünk, hogy tartsd be ezt a szabályt. Jönnek hozzánk olyan emberek, akik 
riportot, szakdolgozatot, tanulmányt írnak ebben a témában, és a segítségünket 
kérik. Ők személyesen keresik meg a lehetséges alanyokat, és mindenki maga 
dönti el, hogy a nyilvánosságnak ezt a formáját, vállalja-e, és ha igen, milyen 
szintig. Ez azonban nem a csoportokon történik, ott tilos adatot vagy információt 
gyűjteni.

Őszinteséget. Nincs okunk rá, hogy téves információkkal, vagy a valóságtól 
elrugaszkodott történetekkel traktáljunk Téged. Mindenki azt mondja, amit gondol, 
és azt meséli el, amit valóban átélt. Persze nem kötelező mindent „kitálalni”, Te 
döntöd el, az életed mely részéről akarsz beszélni és melyikről nem. Ha egy kérdés 
olyan területre irányul, amit nem szeretnél a csoport elé tárni, nyugodtan mondd, 
hogy erről nem akarsz beszélni, senki nem fog megsértődni miatta. Viszont amit 
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kimondunk, azt úgy is gondoljuk, nem szépítünk, és nem ködösítünk. Tudnod kell, 
hogy ez néha fáj. Olyan, mintha bántani akarnának akkor, amikor úgyis sebezhető 
vagy. Hidd el hogy ez nem így van. Senkinek nem érdeke bántani Téged, legfeljebb 
az történt, hogy olyan területre tévedt, ahol Neked érzékeny pontod van. Ez pedig 
nem véletlen. A fájó kérdéseken érdemes tovább gondolkodnod, akár a többiekkel 
együtt, akár magadban.

Felszabadulást. Olyan problémával küzdesz, ami egész életedet, és 
gondolatvilágodat megüli. A nap minden percében ott van, bármit csinálsz 
éppen. Társadalmi és családi helyzetedtől függően vagy vannak olyan emberek 
körülötted, akikkel beszélhetsz róla, vagy (és általában ez a helyzet) nincsenek. 
Ha szerencsés vagy, és vannak barátaid, akiknek elmondhatod ezt a problémát, 
akkor sem valószínű, hogy megértenek, és hathatós segítséget tudnak adni, 
hiszen nem élték meg azokat a helyzeteket, amiket Te átélsz, nem érezték, amit 
Te érzel. Ezért aztán magadra maradsz, egyedül vagy egy zavaros helyzetben 
a saját gondolataiddal és érzéseiddel. Pedig néha már az is sokat segít, ha az 
ember kimondhatja a gondolatait olyan társaságban, ahol megértik. A kimondott 
gondolatokat könnyebb rendszerezni, könnyebb továbbgondolni és helyes 
következtetéseket levonni belőlük. Ráadásul megszabadulsz a bezártságérzettől, 
a megértés hiányától is.

Megszabadulást a tehetetlenség érzetétől. A mi helyzetünkben az ember gyakran 
azt érzi, hogy teljesen tehetetlen. Bármit csinálsz, akármivel próbálkozol, a helyzet 
nem javul, sőt folyamatosan romlik. Úgy érzed, már mindent megpróbáltál, minden 
eszközt bevetettél, mégsem sikerül, amit szeretnél. Néha azt gondolod, nincs is 
kiút. A csoporton személyesen találkozhatsz olyan emberekkel, akik a hosszú 
évekig tartó legmélyebb függőségből is képesek voltak kijönni. Találkozhatsz olyan 
emberekkel, akik túlélték a hozzátartozójuk drogfüggését, tevékenyen részt tudtak 
venni a leállási folyamat elindulásában. Megtudhatod tőlük, hogy mit tettek vagy 
mit nem tettek, milyen utat jártak be, ez segít Neked a saját utad kidolgozásában 
és a tehetetlenség érzésének megszűnésében.

Információt a másik oldalról. Csoportunkat rendszeresen látogatják olyan fi atalok, 
akik hosszabb-rövidebb ideje tisztán élnek. Tőlük megkérdezheted azokat a 
dolgokat, amiket a saját hozzátartozódtól pillanatnyilag hiába is kérdeznél, mert 
vagy nem válaszol, vagy nem az igazat mondja. Ezek a fi atalok emlékeznek azokra 
a helyzetekre, amiket ők éltek meg a saját családjukban drogozásuk idején. Mivel 
a drogkarrier minden esetben hasonló, úgy a függők, mint a hozzátartozók hasonló 
utat járnak be. A történet ugyanaz, csak a díszlet változik. Nagyon sokat segít a Te 
jelenlegi helyzeted felmérésében és az aktuális döntéseid meghozatalában az, ha 
ismered a „másik oldal” céljait és gondolatait. Persze Te azt gondolod, hogy saját 
magad ismered legjobban a hozzátartozódat, Te tudod legjobban, mit érez vagy 
gondol, hisz olyan közel álltok egymáshoz. Hidd el, hogy ez tévedés. A rendszeres 
droghasználat olyan mértékben forgatja ki az embereket a saját személyiségükből, 
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hogy az a fi ú vagy lány, akivel Te otthon beszélgetsz, köszönőviszonyban sincs az 
általad jól ismert szeretett személlyel.

A droggal való küzdelmed idejének lerövidülését. Említettem már, hogy a 
drogkarrier, és ezzel együtt a hozzátartozók által bejárt út lényegében azonos. Mint 
a tájfutásnál, minden állomáson be kell jelentkezni. Nem mindegy viszont, hogy a 
különböző állomások között mennyi idő telik el. Sajnos ismerünk olyan eseteket, 
amikor a küzdelem hosszú évekig is eltart, rengeteg mellékúttal és holtvágánnyal 
tarkítva. Mások tapasztalatainak segítségével elkerülheted ezeket a mellékutakat, 
ezzel rövidítve életednek ezt a nehéz szakaszát. Nagyon fontos dolog ez mind a 
Te, mind a hozzátartozód szempontjából.
Saját lelki és testi egészséged védelmét. Lehet, hogy most azt gondolod, ez nem 
számít, az a lényeg, hogy a gyerek lejöjjön a drogról. Hidd el, hogy nem így van. 

A hozzátartozó, főleg a szülő nagyon rövid idő alatt képes teljesen feloldódni ebben 
a problémában. Feláldozza magát, feladja a saját személyiségét, úgy érzi, az életét 
is odaadná, csak hogy a gyereke meggyógyuljon. A drog miatt mindkét oldalon 
voltak és lesznek még áldozatok. Nem csak a túladagolástól kehet elpusztulni, 
hanem a lelki problémák miatt kialakuló betegségekben is. Nincs statisztika arra, 
hogy hány hozzátartozó ment tönkre fi zikailag, lelkileg vagy egzisztenciálisan 
ebben a helyzetben, de sok esetet ismerünk. Ráadásul az áldozat teljesen 
felesleges, a szülő tönkremenetelétől még egyetlen drogfüggő sem gyógyult meg. 
Sőt, a hatás éppen ellenkező. Lehet, hogy a Te szenvedésed némi lelkifurdalást 
ébreszt benne, de ezt újra csak a droggal fogja gyógyítani, mert nem ismer más 
megoldást a problémáira. Másrészről, ha Te a küzdelem elején kikészülsz, ki fogja 
segíteni a hozzátartozódat akkor, amikor majd tényleg segítséget kér, valóban le 
akar állni? Ezért vigyázz magadra, hisz az önpusztítás nagyon rossz példa egy 
drogfüggőnek, aki szintén magát gyilkolja, csak más módszerekkel.

Alapvető fogalmak tisztázását. Vannak olyan fogalmak, amiket mindannyian 
használunk, de soha nem gondolunk bele, mit is jelentenek nekünk valójában. 
Pedig alapvető dolgok, és többek között ezeknek a fogalmaknak a téves 
értelmezése vezetett minket oda, ahol most vagyunk. Ilyen például a szeretet, 
a gondoskodás, a felelősségvállalás, őszinteség, elengedés, felnőtté válás, stb. 
Ha többen, több szempontból gondoljuk át ezeket a fogalmakat, ez segíthet, 
hogy mindenki értékelje vagy átértékelje őket a saját életében. Ha tisztázzuk 
magunkban, mit is jelentenek nekünk ezek a szavak, könnyebben fogjuk helyesen 
értelmezni a családunkban lévő helyzeteket és kapcsolatrendszereket, ebből 
kifolyólag jobb döntéséket fogunk hozni. Persze mindenkinek saját magának kell 
kialakítania a saját „szótárát”, de érdemes meghallgatni mások véleményét, akkor 
is, ha magunkra nézve nem tartjuk teljes egészében érvényesnek. Minél több 
szempontból közelítünk meg egy problémát, annál nagyobb az esély a számunkra 
leginkább elfogadható megoldásra.
Segítséget az eddig elkövetett hibáink felismeréséhez. Segítség és nem 
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kinyilatkoztatás. Mindannyian követtünk és követünk el hibákat, és ezek a hibák 
befolyásolják az életünket. A családban, a gyereknevelésben elkövetett hibák 
közrejátszottak a mostani helyzet kialakulásában. Csak a felismert hibákat tudjuk 
kijavítani vagy megszüntetni. Persze ezt a feladatot szintén mindenkinek magának 
kell elvégeznie, de itt is sokat segíthet, ha hasonló helyzetben lévő emberek 
elmondják a saját felismeréseiket. Olyan dolgokra jöhetsz rá, amikre egyedül, a 
saját gondolataiddal viaskodva vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon hosszú idő 
alatt. Ezen kívül példákat kaphatsz arra is, hogy a felismert hibák okozta bűntudattal 
ki milyen módon tudott megbirkózni. A bűntudat ugyanis rendkívül sebezhetővé 
és kiszolgáltatottá tesz. A bűntudattól való félelem viszont megakadályoz a hibák 
felismerésében és kijavításában.

Segítséget a saját határaid és lehetőségeid felismeréséhez. Életünk során rengeteg 
döntést hozunk, a legkisebbtől a legnagyobbig nap, mint nap. Az ember döntési 
szabadsága ott végződik, ahol a másik emberé kezdődik. Ha ezen a határon túl 
döntesz, kudarcra vagy ítélve. Szülő és gyerek kapcsolatában még „normális” 
esetben is nehéz ezt a határt megtalálni és tiszteletben tartani, mert a felnőtté 
válás folyamatában változik. Ha ezt a kapcsolatot drogprobléma, is terheli, a határ 
tiszteletben tartása még nehezebb. Könnyebb dolgod lesz, ha meghallgatod mások 
véleményét. Persze senki nem fog dönteni helyetted, de segítséget kaphatsz 
ahhoz, hogy csak a saját döntéseidet hozd meg, azokat viszont meg tudd hozni, 
és képes legyél ragaszkodni hozzájuk. A drogfüggőkkel való kapcsolattartás egyik 
legnehezebb része a következetesség és a másik döntéseinek tiszteletben tartása 
anélkül, hogy a saját döntéseinket hagynánk semmibe venni.

Elfogadást. Nagyon különböző emberek vagyunk, különböző életkörülményekkel, 
ideológiával, tapasztalatokkal. Egy közös pontunk biztos van, a drogfüggő 
hozzátartozó. Mi elfogadunk Téged olyannak, amilyen most vagy, kérünk, hogy 
Te is fogadd el a többieket pillanatnyi állapotukban. Nem akarjuk átmosni az 
agyadat, nem akarunk utasításokat adni, hogy mit csinálj, vagy mit ne csinálj. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértünk Veled, és Neked sem kell 
mindenben egyetérteni a többiekkel. A véleménykülönbségeket megbeszéljük, 
és ezekkel a beszélgetésekkel mindenki gyarapszik, mindenki leszűri magának 
a személyiségének leginkább megfelelő tapasztalatot. A pillanatnyi állapot 
elfogadása nem zárja ki a változás lehetőségét, sőt elősegíti azt. Ha ugyanis nem 
változol, a körülményeid és a problémáid sem fognak változni. A változás irányát, 
ütemét, fontossági sorrendjét Te határozod meg, mindig azt és annyit változtass, 
amennyire képes vagy az adott pillanatban. Nincsenek elvárásaink Veled szemben, 
csak a véleményünket mondjuk el a dolgokról, amiket megosztasz velünk.

Telefonos kapcsolatot a hét minden napján. Néhány csoporttag, aki ezt felvállalja, 
megadja Neked a telefonszámát, amennyiben igényled. Ez azt jelenti, hogy a hét 
bármely napján, ha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, és nem halasztható 
a következő csoportig, telefonon felhívhatod azt, aki szerinted a leginkább képes 
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segíteni az adott helyzetben. Ezekre a beszélgetésekre természetesen szintén 
érvényesek a csoport szabályai.

MIT NE VÁRJ A HELY HOZZÁTARTOZÓI CSOPORTJÁTÓL?

Biztos és gyors receptet a szenvedélybeteg hozzátartozód megmentésére. Ha 
birtokában lennénk ennek a módszernek, szívesen megosztanánk Veled, sőt 
könyvet írnánk, előadásokat tartanánk róla. Sajnos ilyen módszer nincs. Nincs 
készen kapott megoldás, csak irányvonalak és tapasztalatok vannak. Ezek alapján 
viszont sokkal könnyebb a saját megoldásodat megtalálni, mint ezek nélkül. 
Tudnod kell azt is, hogy a drogról való leszokás mindenkinek csak a saját döntése 
lehet. Te nem dönthetsz a hozzátartozód helyett, viszont azzal, amit teszel, vagy 
nem teszel, befolyásolod őt abban, hogy mikor hozza meg a saját döntését. Ebben 
segíthet Neked a csoport.           

Javaslatok arra, hogy hova vidd a hozzátartozódat. Alapítványunknál természetesen 
megvannak a Magyarországon fellelhető intézmények elérhetőségei, ha 
szükséged van rá, szívesen rendelkezésedre bocsájtjuk, de ez a téma nem tartozik 
a hozzátartozói csoport hatáskörébe. Nem véleményezünk szakembereket és 
intézményeket, viszont elmondjuk a személyes tapasztalatainkat, ha érdekel. 
Ennek az az oka, hogy ha az egyik embernél beválik egy módszer, nem biztos, 
hogy a másiknál is, vagy fordítva. Mindenki maga dönt, hogy melyik intézmény 
a megfelelő számára. Ha saját magadnak keresel segítséget, Te döntesz, de ez 
igaz a függő hozzátartozódra is. Vigyázni kell azonban, mert ebben a döntésben 
fokozottan benne van a játszmázás lehetősége, praktikus meghallgatni mások 
véleményét.

Szakmai ismeretek a különböző drogokról, felismerésükről stb. Természetesen, 
ha az ember olyan behatóan foglalkozik egy problémával, mint a hozzátartozó az 
érintett családtag függőségével, elkerülhetetlen és szükséges is bizonyos mértékű 
tárgyi tudás megszerzése. Ez biztonságérzetet ad, főleg az első időkben. Az 
ismeretek megszerezhetők könyvekből, internetről, előadásokon, Alapítványunk 
segít megtalálni ezeket a forrásokat, ha igényied. Az ismeretterjesztés mégsem 
a hozzátartozói csoport feladata, ez egy külön témakör. Ha konkrét kérdésed 
van, tedd fel, elmondjuk a véleményünket, de tudnod kell, hogy nem vagyunk 
szakemberek. Természetesen azt is Te döntöd el, hogy mennyi szakmai ismeretet 
szeretnél megtanulni. Ne gondold, hogy attól, hogy hozzátartozód drogfüggő, 
kötelező neked addiktológussá válnod.             

Értékelés a rendőrség működéséről, a nemzeti drogstratégiáról, a droggal 
kapcsolatos politikai és ideológiai kérdésekről. Ezek mind nagyon fontos 
kérdések, és mindenkinek van róluk személyes véleménye. A hozzátartozói 
csoporton azonban csak olyan témákkal foglalkozunk, amik közvetlenül érintenek 
bennünket és saját döntéseinkkel befolyásolni tudjuk a dolgok kimenetelét. Az idő 
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kevés, a probléma sok, ezért nem praktikus általános kérdésekre vagy általunk 
befolyásolhatatlan területekre tévednünk.

Természetesen egy droghasználóval való együttélés során szinte 
elkerülhetetlen, hogy jogi, büntetőügyi kérdések merüljenek fel. Ha ezek közvetlenül 
érintenek, akkor szintén kaphatsz segítséget a csoport tapasztalataiból, de az 
általános eszmefuttatásokra és vitákra nem ez a megfelelő fórum. 
Sajnálat, sajnálkozás a Te nehéz helyzeteden. Mindannyian tudjuk, hogy milyen 
helyzetben vagy. Nem vagyunk érzéketlenek, ha azok lennénk, nem töltenénk az 
időnket a csoportban. Ennek ellenére nem sajnálunk, mert ha ezt tennénk, magunkat 
is sajnálnunk kéne. A sajnálatunktól Neked nem lesz jobb, az önsajnálatunktól 
nekünk rosszabb lesz. A sajnálat nem visz előre. Ami előre visz, az a helyzet 
felismerése, értékelése, a helyes döntések meghozatala és végrehajtása, saját 
érzelmeink és cselekedeteink megértése. Ehhez pedig tiszta fejre van szükség.
Felmentés a hibáid alól, keresztrefeszítés a hibáid miatt. Egyik dologhoz sincs 
jogunk, és kedvünk sincs hozzá. A hibákat fel kell tárni, ki kell javítani, ha lehet, 
és többé nem kell elkövetni őket. A megbocsátást Neked kell megadnod saját 
magadnak, más nem teheti meg helyetted, a keresztre feszítésnek pedig nincs 
értelme még akkor sem, ha önkezűleg végzed. Nem az a fontos, hogy mennyi 
hibát követtél el, hanem az, hogy levontad-e belőlük a megfelelő tapasztalatokat, 
és képes vagy-e a továbbiakban nem elkövetni őket?”
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3. számú függelék

Mészáros Piroska

Drogok hatása a várandós
 időszakban és szoptatás alatt

Pszichoaktív szerek csoportosítása hatásmechanizmusuk alapján

Depresszánsok. Ebbe a csoportba pszichoaktív hatású gyógyszerek, nyugtatók, 
altatók, szorongásoldók tartoznak, illetve a hatás- és kereszttolerancia miatt ide 
soroljuk az alkoholt is. Gyakori az alkohol és gyógyszerek együttes használata. 
Hatásmechanizmusuk alapján, a központi idegrendszerre kifej tett nyugtató 
hatás miatt, ugyancsak a depresszánsok közé tartoznak az ópiátok (ópium, 
morfi um, heroin, kodein, metadon) is. A depresszánsok a szorongásoldáson, 
nyugtatóhatáson, esetenként altatóhatáson túlmenően eufóriát okozó szerek. 
Csökkentik a szorongást, a testi és lelki fájdalmat, a kényelmetlen, fokozott 
aktivitást, elmúlik a szégyen és a megalázottság érzése, megszűnik az érzelmi 
elidegenedettség, oldódik a magány és a bűntudat érzése.

Stimulánsok. A központi idegrendszer stimulánsai közé sorolhatók a kokain, 
az amfetaminszármazékok, ecstasy (MDMA, mint hallucinogén hatással is bíró 
vegyületet, így egyes besorolások a hallucinogének közt említik), és néhány 
rokon vegyület (MDA, MDEA, MBDB), valamint a nikotin és a koffein. Ezen szerek 
fokozzák a pszichés aktivitást, növelik az erő és energetizáltság érzését. Kokain- 
és amfetaminhasználók gyakran alkalmaznak valamilyen más szert a hatás 
moderálására, a kellemetlen tünetek (szorongás, paranoiditás) kivédésére, így 
heroint, alkoholt, marihuánát, depresszáns gyógyszereket.

Hallucinogének, pszichedelikus szerek. A hallucinogén, vagy pszichedelikus 
szerek közé tartozik az LSD, a meszkalin, a pszilocibin, a DMT (dimetil-triptamin), 
DOM (dimetoxi-metilfetamin), a PCP (phenciklidin), valamint a szerves oldószerek 
és a cannabis származékok (marihuána, hasis, hasis-olaj: ezek hatóanyaga a THC, 
tetrahidro-cannabinol; a cannabist gyakran külön csoportban említik). E szerek 
legfőbb jellegzetessége a megváltozott gondolkodás, érzések, észlelés, melyek a 
szokásos módon nem tapasztalhatók (kivéve álmokban, vallásos révületben).

Pszichoaktív szerek hatása a várandós, 
illetve a szoptatás körüli időszakban

Az alábbiakban áttekintést szeretnénk adni a pszichoaktív szerekről és hatásaikról 
a várandós, illetve a szoptatás körüli időszakban. Ahol az adott szer hatásainak 
kitett gyermekek hosszútávú kilátásaira vonatkozó kutatási eredményeket találtunk, 
arról is számot adunk.
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Gyógyszerek

Barbiturátok. A legrégebben használatban lévő altató vagy nyugtató hatású 
készítmények, altatók, például az Etoval, a Dorlotyn, a Novopan, a Hypnoval, 
a Sevenal, és a barbiturátokkal rokonságot mutató szer, a Noxyron és a Tardyl, 
hatás szempontjából a nem barbiturát Andaxin tartozik ide. A barbiturátok terápiás 
adagja és mérgezést okozó dózisa között kis különbség van, könnyen alakul 
ki a hozzászokás, majd a visszaélésszerű használat (abúzus), amit függőség 
követhet.

Benzodiazepinek. Valamivel biztonságosabb szerek, a barbiturátokhoz képest 
lassabban alakul ki a hozzászokás, illetve a függőség. Altatóként használatos az 
Eunochtin, a Rohypnol, a Signopam, a Dormicum, szorongásoldóként például az 
Elenium, a Libium, a Seduxen, a Rudotel, a Xanax, a Rivotril.

Nem benzodiazepin típusú benzodiazepinreceptor-agonisták. Újabb, jó 
hatású altatók, például az Imovane, a Stilnox.

Depresszáns gyógyszerek használata a terhesség ideje alatt. 
Általánosságban az alacsony dózishasználat jellemző, de előfordulnak igen magas 
dózist használó várandósok is. A magas dózishasználat következtében:

a fejlődési rendellenességek száma megemelkedik, különösen a nyúlajak-
farkastorok kialakulása miatt;
csökken a születési súly, az agy hiányosan fejlődhet;
megvonás jelentkezhet az újszülöttön, tipikusan ingerlékenységgel, 
valamint az étkezésnél és a válaszreagálásoknál tapasztalható lassúsággal, 
tompasággal;
az újszülöttet szegényes szopás, gyenge sírás, csökkent izomtónus 
jellemez.
Megvonási szindróma tünetei az újszülöttnél. Ingerlékenység, súlyos fokú 

remegés, erős sírás, hasmenés, nyugtalanság, hányás, nyugtalan alvás, légzési 
nehézségek.

Depresszáns gyógyszerek használata szoptatás idején. Az anyatejjel 
való biztonságos táplálás feltétele az alacsony, orvosi felügyelet melletti adagolás. 
Számít a gyógyszer típusa, egyéb drogokkal, gyógyszerekkel való kombinációja 
és kölcsönhatása, mennyisége. Amennyiben a kismama szoptatni szeretné 
csecsemőjét, mindenképpen konzultáljon orvosával, hogy szükséges-e rövidebb 
hatóidejű gyógyszerre váltani, ami az anyatejben kisebb koncentrációt eredményez. 
A csecsemő étkezését, súlygyarapodását, kedélyállapotát (például nem túlzottan 
álmos-e) folyamatosan fi gyelni kell.

Alkohol

Az alkohol hatása hasonló más depresszánsokéhoz, a depresszáns hatást 
azonban egy izgalmi fázis előzi meg, melyben a fogyasztó könnyebben teremt 
kapcsolatokat, megszűnnek a gátlások, ezzel párhuzamosan növekszik a hatalom 
és a kontroll érzése. Ezt az izgalmi fázis követi később a depresszánsokra jellemző 
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hatásmechanizmus. Az italfajták - abszolút alkoholra átszámított összfogyasztási 
értékei szerint - nemzetközi összehasonlításban hazánk a legnagyobb fogyasztási 
csoportba tartozik. Az alkohol 80%-ban mutat összefüggést az öngyilkossággal, 
40%-ban közúti balesetekkel, a válások egyharmadánál, valamint az összes 
kórházi felvétel 20-30%-ánál szerepel alkoholos befolyás.

Alkoholhasználat a terhesség ideje alatt. Az alkohol egyértelműen 
összefüggésben van a teratogenezissel, a szervek, a gerinc- és/vagy a végtagok 
kisebb-nagyobb mértékű fejlődési rendellenességével. Korai terhességben mind 
a mérsékelt, mind a nagyobb mértékű alkoholfogyasztás akadályozhatja a magzat 
növekedését, fejlődését. A terhesség alatt társaságban, ritkán, kis mennyiségű 
alkoholt fogyasztók utódaiban vélhetően nem jön létre magzati ártalom, viszont 
rendszeres kismennyiségű alkohol fogyasztása alkoholos magzati károsodást, 
növekedési visszamaradást eredményezhet. Fogamzás előtti időszakban 
rendszeresen fogyasztott nagy mennyiségű alkohol az anyai szervezetben 
okozhat olyan károsodást, ami a magzati fejlődésre kedvezőtlenül hat, de ha az 
anya a terhesség ideje alatt nem iszik, fejlődési rendellenesség, vagy más súlyos 
kórkép nem alakul ki.

Alkoholhasználat a szoptatás ideje alatt. Az alkalmankénti egy pohár bor 
fogyasztása nem káros a szoptatott babára nézve, ha az ital elfogyasztása és a 
szoptatás között eltelik 4-5 óra. Az ital elfogyasztása után azonban 1-2 órával a 
legmagasabb a véralkoholszint, 3 pohár bor esetén már kb. 12 órára van szükség 
ahhoz, hogy teljesen kiürüljön a szervezetből. Az elfogyasztott mennyiséggel 
arányosan nő a kiürülési idő. Az alkohol gyakorlatilag akadálytalanul jut át az 
anyatejbe és ugyanannyi idő alatt ürül ki, mint a vérből. Az alkoholfogyasztás 
közvetlenül befolyásolja az anyatej-elválasztást. Egy kutatási eredmény szerint a 
szoptatás megindulásáért felelős oxitocin mennyisége 2 pohár bor elfogyasztása 
után 78 százalékkal csökkent, a prolaktiné viszont akár 336 százalékkal is 
emelkedett. Mivel a prolaktin serkenti a tejtermelést, a nők mellfeszülést 
tapasztaltak, azonban az oxitocin-szint csökkenése miatt maga a szoptatás 
nehezebbé vált. Az „alkoholos napokon” mindegyik anya lassabban jutott el az 
első csepp tej kipréseléséig. Ezért a rendszeres ivást mindenképpen kerülendőnek 
tartják szoptató nők esetében.

Alkoholhasználatnak kitett csecsemők rövid és hosszútávú kilátásai. 
A magzati alkoholszindróma az anyai alkoholfogyasztás következtében létrejövő 
rendellenességek együttesének összefoglaló neve. A kórkép súlyossága szerint 
magzati alkoholhatásról (FAE), magzati alkoholszindrómáról (FAS) illetve egyéb, 
az alkohollal összefüggő mentális zavarokról lehet beszélni. Súlyos alkoholfüggők 
újszülöttjeinél 32%-ban mutathatók ki veleszületett rendellenességek, szemben 
az absztinensek 9%-ával, és a közepes ivók 14%-ával. Az alkoholizáló nők között 
magas a spontán abortuszok száma is.

Magzati alkoholszindróma tünetei:
magzati korban kezdődő és születés után folyamatosan fennálló növekedési 
elmaradás a testhosszban, testsúlyban és fejkörfogatban;
arcrendellenességek: rövid szemrés, belső szemzugot fedő bőrredő, vékony 
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felsőajak, gótikus szájpad, gyengén fejlett arccsont, a fülek mélyen ülnek, a 
fülporc szegényesen formált, alacsony homlok;
gyakori a homlok és szemöldöktáji erős szőrnövekedés;
szemizombénulás;
szívhibák, elsősorban a szív pitvari, néha kamrai sövényének veleszületett 
hibája;
kisízületi és végtagrendellenességek, beleértve a mozgáskorlátozottságot és 
a tenyérredő rajzolatának megváltozását;
lassú fejlődés és szellemi elmaradás, amely a határesettől és súlyos formáig 
változik.

Magzati alkoholhatás (FAE), ARND, ARBD. Kutatási adatok szerint a 
magzati alkoholhatással (FAE) születettek száma háromszorosa a magzati 
alkoholszindrómával (FAS) születettekének. A FAE elnevezést korábban azon 
újszülöttek esetében használták, akiknél a FAS klinikai jelei közül nem volt mindegyik 
kimutatható, de fejlődési hiányosságokat, viselkedési, beszédkészségi problémákat 
mutattak, vagy az összes FAS-tünet megfi gyelhető volt, de enyhébb formában. Ez 
az egyértelmű meghatározásban problémát jelentett, ezért bevezették az alkohollal 
kapcsolatos idegrendszeri rendellenesség (ARND) és az alkohollal kapcsolatos 
születési rendellenesség (ARBD) kifejezéseket. Az ARND a várandós időszakban 
fogyasztott alkohol hatására a gyermekekben kialakult funkcionális, illetve szellemi 
károsodásokat, így a viselkedési és kognitív rendellenességeket írja le, ide 
tartoznak a tanulási, számolási nehézségek, gyenge impulzuskontroll, memória- 
és fi gyelemzavarok, elégtelen helyzetmegítélési képesség. A terhesség bármely 
időszakában rendszeresen fogyasztott alkohol az ARND, súlyosabb esetben FAS 
kialakulásához vezethet. Az ARBD a szervrendszer és különböző csontfejlődési 
rendellenességek leírására szolgál, mint például szívrendellenességek, vese, 
csontfejlődés, hallási rendszer hiányosságai. Az ARBD kialakulásában a terhesség 
első trimeszterében rendszeresen fogyasztott alkohol játszik szerepet.

Megvonási szindróma tünetei az újszülöttnél. Azokban az újszülöttekben, 
akik közvetlenül a szülés előtt is alkoholhatásnak voltak kitéve, születésük után 
alkoholmegvonási tünetek alakulhatnak ki. Sírás, ingerlékenység, gyenge szopás, 
remegés, alvásszegénység, fokozott izzadás, emelkedett légzésszám. A tünetek 
akár 18 hónapos korig fennállhatnak.

Opiátok

Opiáthasználat a terhesség ideje alatt. Az opiátfüggő nők nehezen ismerik fel 
terhességüket, s a terhesség korai jeleit (fáradtság, hányinger, fejfájás, görcsök) 
elvonási tünetként értékelhetik, ezért emelhetik drogadagjukat. Ez közvetlen 
veszélyt jelent a magzat számára: az adag növelése halálos mérgezéséhez 
vezethet. Mivel a függő opiáthasználó embereknél alkalmazott helyettesítő 
gyógyszeres (metadon-) kezelés alatt rendeződhetnek az endokrin funkciók, a 
kezelés alatt álló nőket tájékoztatni kell a teherbeesés lehetőségéről. Az anyai 
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illegális opiáthasználat mind az anyára, mind a fejlődő magzatra közvetlen 
életveszélyt jelent. A legveszélyesebb az intravénás alkalmazás, ahol nem csak 
a szer okozta hatásokkal kell számolni, hanem az intravénás beadás módja miatti 
egyéb szövődményekkel is. Fontos tudni, hogy a szer megszerzése illegális, és 
a beszerzéshez olykor használt „fi zetőeszköz” is magas rizikójú a szexuálisan 
átvihető betegségek miatt. Míg a heroin szippantható, elszívható, a használók 
többsége izomba vagy vénába injektálja az anyagot. Azok a várandós nők, akik 
közös tűt használnak, például Hepatitis-, vagy HIV-fertőzésnek tehetik ki magukat, 
és a magzatukat.

A terhesség során heroint fogyasztó nők növelik a komoly terhességi 
komplikációk esélyét, amilyen például az elégtelen magzati súlygyarapodás, 
a korai magzatburokrepedés, a koraszülés, vagy a halvaszületés. A koraszülés 
általánosabb az injekciós droghasználóknál, mint az egyéb módon használóknál, 
ami valószínűleg az intoxikációs és megvonási állapotok viszonylag gyorsabb 
váltakozása miatt alakul ki. Nem teljesen tisztázott még, hogy ezek a jelenségek a 
heroinhasználat közvetlen következményeként, vagy a heroint gyakran használó 
nők rossz egészségi állapota miatt, esetleg a heroin felütésekor hozzáadott egyéb 
anyagok következtében fordulnak elő.

Az opiátfogyasztás következtében:
a méhen belüli magzati elhalás rizikója emelkedik;
a méhen belüli fejlődési retardáció rizikója emelkedik;
emelkedik az egyéb nőgyógyászati komplikációk rizikója: praeeclampsia 
(terhességi toxémia, leggyakrabban a terhesség 20. hete körül fellépő 
magas vérnyomás és fehérjevizelés), méhlepény-elégtelenség, a magzat 
szenvedése, méhen belüli elhalás;
a magzat fi zikai függőségének, és a Megvonási Tünetegyüttes Újszülöttkorban 
(MTÚ) kialakulása;
az opiátmegvonás vagy a méregtelenítés a terhesség alatt vetéléshez, vagy 
koraszüléshez vezethet. A legnagyobb veszélyt a terhesség első és harmadik 
harmada jelenti.
Opiáthasználat a szoptatás ideje alatt. Az opiátok hatóanyagai kismértékben 

kiválasztódnak az anyatejben, a babánál hányást, remegést, étvágytalanságot 
okozhatnak.

A születés előtt opiáthasználatnak kitett csecsemők rövid és hosszútávú 
kilátásai. A heroinhasználók gyermekei közül minden második alacsony születési 
súllyal jön világra. Nincs meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy az opiáthasználat 
fejlődési rendellenességhez vezetne. Az újszülötteknél gyakoribb a vér normálisnál 
nagyobb mértékű epefesték tartalma.

Megvonási szindróma tünetei az újszülöttnél. A heroinisták újszülöttjeiben 
42-68%-ban, a metadont fogyasztóknál 68-85 %-ban fordul elő a megvonási 
tünetegyüttes: láz, remegés, tüsszentés, ingerlékenység, hasmenés, folytonos 
sírás, esetenként rohamok. A metadonfüggő anyák újszülöttjeinél általában a 2-7. 
nap között jelentkezik, de akár 3 hét is eltelhet a tünetek megjelenéséig. Az enyhébb 
elvonási kép akár 4-6 hónapig fenn állhat. A metadonfüggő anyák újszülöttjeinél 
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7,8 %-ban, a heroinfüggőknél 1,2 %-ban fordul elő görcsállapot. A heroint használó 
várandós nő ne próbálkozzon a fogyasztás hirtelen abbahagyásával, mivel ezzel 
növelheti a magzat hirtelen halálának esélyét! Sürgősen konzultáljon egészségügyi 
szolgáltatóval, drogambulanciával az esetleges metadon kezelésről!

Nikotin

A nikotin fokozza az élénkséget, növeli a fi gyelmet, a koncentráló képességet, 
az információfeldolgozás sebességét. Az élénkséget nyugodt állapot követi. Ezt 
a cigarettaszívás viselkedéssorozatához, rítusához köthetjük. Az előző cigaretta 
elszívását követő 30-120 percben már kezdenek hiánytünetek kialakulni, ami 
feszültségérzéssel, izgatottsággal jár, amit az újabb cigaretta elszívása csökkent. 
Ezt élheti meg a dohányos „megnyugtató” hatásként.

A nikotin és az alkohol - csakúgy, mint a normál népesség esetében - a 
várandósok körében leggyakrabban elterjedt pszichoaktív szerek. Magyarországon 
a terhes nők legalább 20%-a dohányzik.
A dohányfüst majd 4000 összetevőjéből a nikotin, a cyanid és a szénmonoxid jelenti 
a legnagyobb veszélyt a magzati fejlődésre. Az időben abbahagyott dohányzással 
kiküszöbölhetők a károsító hatások, nagyobb lesz az újszülött súlya, a koraszülés 
esélye csökken. A terhesség bekövetkezte utáni, sőt a terhesség harmadik 
harmadában abbahagyott dohányzás is jelentősen javíthat a helyzeten.

A passzív dohányzás is veszélyes lehet, dohányzó családtag esetén a 
nemdohányzó terhes nő hajában, illetve az újszülött által ürített meconiumban is 
kimutatható a nikotin lebomlási terméke, a kotinin.

Dohányzás a terhesség ideje alatt. Számos kutatás fényt derített már a 
dohányzás és a csecsemőkori hirtelen halál közti közvetlen összefüggésre. Egy 
2007. évi amerikai kutatás mind a szülés előtti, mind a szülés utáni dohányzás 
hatásának még pontosabb felmérésére irányult. A kutatók rámutattak arra, hogy a 
csecsemőjüket bölcsőhalál következtében elveszített anyák csaknem 90 százaléka 
dohányzott a terhesség ideje alatt. A kutatási eredmények szerint az újszülött 
számára minden dohányfüstben eltöltött órával egyre növekszik a bölcsőhalál 
veszedelme. Ha egyetlen nő sem dohányozna terhessége alatt, a bölcsőhalál 
mintegy hatvan százaléka megelőzhető lenne. A cigaretták száma egyenes 
arányban van a magzati növekedés elmaradásával is, vagyis ha egy várandós nő 
dohányzik, célszerű a lehető legkevesebb cigarettát elszívnia.

A dohányzás következtében:
a terhesség késői szakaszában növekszik a méhen belüli elhalás 
valószínűsége;
a szülés körüli összes halálozás egytizede okolható a dohányzással.
a spontán abortusz rizikója megnövekszik;
nő a korai burokrepedés és a koraszülés veszélye;
átlagban 250 gr-mal kisebb születési súly, kisebb fejkörfogat, és 
bizonyított, hogy a dohányzás okolható minden második kis súlyú újszülött 
súlyveszteségéért;
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egyes speciális fejlődési rendellenességek kialakulásában, például 
ajakelváltozások esetén, valószínűsíthető a nikotin kedvezőtlen befolyása.
Dohányzás a szoptatás ideje alatt. A szoptatás időszakára is kihatnak a 

dohányzás ártalmai. Kevesebb prolaktin (tejelválasztást segítő hormon) termelődik 
az anya szervezetében, így a dohányzó nőknek kb. 30%-kal kevesebb tejük van, 
mint a nemdohányzóknak. A dohányzással nikotin és még számtalan más káros 
anyag kerül az anyatejbe, ami a kellemetlen ízén kívül számos betegséget is okoz 
a babáknál. A dohányzás miatt várhatóan kisebb súllyal világra jött csecsemők 
pedig a gyengébb táplálékkal kevesebb esélyt kapnak, hogy utolérjék fejlettebb 
társaikat. E riasztó adatok ellenére a felmérések szerint a nők harminc, ezen belül 
is a várandós nők legalább húsz százaléka dohányzik.

Dohányzásnak kitett csecsemők rövid- és hosszútávú kilátásai:
az első életévben gyakoribb kórházi felvételek légzőszervi megbetegedésekkel 
kapcsolatban;
·gyermekkorban valószínűbben jelenhetnek meg légzőszervi betegségek;
a fi zikai és a szellemi fejlődésre is hatással lehet a dohányzás, például egyes 
kutatások szegényesebb olvasási és beszédkészséget valószínűsítenek;
az anyai dohányzás erős, független rizikófaktorként szerepel fi úk magatartási 
zavarainak kialakulásában.
Megvonási szindróma tünetei az újszülöttnél. Finom remegés, izomfeszülés 

változása. Nem alakul ki kezelést igénylő tünetcsoport.

Kokain

A kokaint leggyakrabban szippantás útján (esetleg cigarettában szívással) 
vagy intravénásan használják, illetve szabadbázisú formáját szívják (pipában). 
Utóbbihoz hasonlóan szívható a kristályos kokain (crack), aminek gőzét is be lehet 
lélegezni.

Fokozza a pszichés aktivitást, az erő, a győzelem, a sebezhetetlenség érzését 
alakítja ki. Megszabadít a depressziótól, kiábrándultságtól, szomorúságtól, az 
elveszettség érzésétől. Növekszik az önértékelés, a kommunikáció, a kreativitás, 
erőteljes fantáziálás jellemző. A szer hatására előálló - mániás állapothoz hasonló 
- érzések (pörgés) a világ és a személyiség feletti mágikus kontrollt jelentik.

A kokain a legismertebb megerősítő szer: állatkísérletekben az állatok addig 
adagolták maguknak - elhanyagolva a táplálkozást és a folyadékivást - amíg el nem 
pusztultak. Az intenzív eufória érzése másodpercek alatt bekövetkezik és néhány 
perc elteltével csökken. Más hatások elhúzódóbbak, ám intravénás használóknál 
akár 15 perc elteltével intenzív drogéhség léphet fel.

Kokainhasználat a terhesség ideje alatt

A kokain kis molekulatömege és jó víz-/lipidoldékonysága miatt akadály nélkül 
áthatol a placentán és bekerül a magzat szöveteibe, ahol norkokainná, egy 
rendkívül mérgező vegyületté alakul, amely napokig a magzatvízben és a magzat 
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fejlődő szervezetében maradhat. Szűkíti a placenta ereinek űrterét, így a szövetek 
oxigénellátottsága nagymértékben gyengül. Ennek következtében a magzat 
a szokásosnál lassabban fejlődik, a fejlődésben különböző rendellenességek 
alakulhatnak ki. Előfordulhatnak drámai idegrendszeri tünetek is, görcs, szélütés, 
agyérrendszeri összeomlás, idegrendszeri vérzéses szövődmény. A terhesség 
korai hónapjai alatt a kokainhasználat növelheti a vetélés kockázatát, később 
koraszülést indíthat el, vagy a magzat elégtelen fejlődését eredményezheti. Gyakori 
a meconiumürítés (meconium = a magzati életkorban keletkező sötétzöld-fekete 
színű béltartalom, mely a megszületés után az első széklettel ürül), a lepényleválás, 
az anyánál a szülés alatti fájásgyengeség. Előfordulhat halvaszületés.

Kokainhaználat a szoptatás ideje alatt. A kokain kiválasztódik az anyatejben 
és így a baba szervezetébe is eljut. Bár a hosszútávú hatások ismeretlenek, a 
kokaint használó és szoptató anyák csecsemőinél hasmenést, hányást, görcsös 
állapotokat fi gyeltek meg.

Kokainhasználatnak kitett csecsemők rövid és hosszútávú kilátásai. 
A kokainhasználatnak kitett babák gyakran koraszülöttként, alacsony születési 
súllyal, kisebb fejkörfogattal jönnek világra.

Rendszeres kokainhasználatnak kitett babák az újszülött időszakban 
súlyos egészségügyi problémákkal küzdhetnek, például gyakoriak a maradandó 
károsodások, mentális fejlődési rendellenességek.

Előfordulhatnak enyhe viselkedési zavarok, idegesség, ingerlékenység, a 
gyengéd érintésre vagy hangra is rosszul reagálnak, megriadnak, sírnak, nehezen 
vígasztalhatók, visszahúzódóak, elutasítóak. A viselkedési zavarok ideiglenesek 
és az első pár hónap alatt feloldódnak.

A kokaint használó nők csecsemőinél is gyakoribb a hirtelen csecsemőhalál, 
csakúgy, mint a dohányzó, illetve polydroghasználó nők esetében.

A kutatások tükrében mégis elmondható, hogy a legtöbb, születése előtt 
kokainhasználatnak kitett gyermek normális intelligenciával bír. Finom tanulási 
és viselkedésbeli problémák előfordulhatnak, később kezdhetnek beszélni, 
enyhe fi gyelemzavar alakulhat ki. Biztonságos, otthoni környezet, úgy tűnik, segít 
csökkenteni ezeket a hatásokat.

Megvonási szindróma tünetei az újszülöttnél. Egyelőre nincs meggyőző 
adat a megvonási szindróma bizonyítására. A kokainhasználatnak kitett babák 
azonban idegrendszeri mérgezéses hatás tüneteit mutatják, például átmeneti 
ingerlékenységet, remegést, melyet csökkent aktivitás, letargia követ.

Ecstasy, metamfetamin (ice) és egyéb amfetaminok (speed)

Az amfetaminszármazékokat korábban elterjedten használták étvágycsökkentőként, 
a narkolepszia, a gyermekkori hiperaktivitás és a depresszió tüneteinek kezelésére. 
Később felhasználása kiterjedt a tengeribetegség, alacsony vérnyomás, valamint 
nagyon sok más betegség kezelésére is. Mára csak a korszerűbb származékokat 
használják gyógyszerként. Ilyen gyógyszer az Adipex és a Regenon tabletta.

Ezen szerek hatása a kokainéhoz hasonló. Az amfetaminok fogyaszthatók 
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szájon át, injekciózva, szippantással, a metamfetamin szívással. Az amfetamin 
tabletta szinte soha nem tiszta, a leg különfélébb pszichoaktív hatású, vagy épp 
hatástalan, de mérgező szennyezőanyagokat tartalmazza, hasonlóan a legtöbb 
„utcai” készítményhez.

Az ecstasy, a metamfetamin és más amfetaminok használata az utóbbi 
években drámaian emelkedett. A központi idegrendszerre hatva erős stimuláló, 
élénkítő hatással vannak, eufóriát okoznak.

Ecstasy, metamfetamin (ice) és egyéb amfetaminok (speed) használata a 
terhesség alatt. Az amfetamin, metamfetamin, ecstasy használatával összefüggő 
kórképek kezelését taglaló hazai szakmai protokoll a várandós nőket, mint speciális 
kockázati csoportot említi.

Használó várandós nők esetei között preeklampsziát, spontán vetélést, 
korai méhlepény-leválást fi gyeltek meg. Előfordulhat a magzat károsodása: 
agyi infarktusok, alacsony születési súly és a terhességi korhoz képest kisebb 
fejméret. Az említett állapot és következményei kezelésére nincs speciális eljárás. 
Ugyanakkor az amfetaminokat (ide értve a metamfetamint és ecstasyt) használók 
egészségügyi és szociális ellátásával kapcsolatos ismeretek a várandós nők 
ellátásához is segítséget jelenthetnek.

Alacsony dózisban magzatkárosító hatásuk nem ismert, ez azonban 
semmiképpen nem jelenti, hogy érdemes volna kísérletezni valamely szer 
még elfogadható adagjának beállításával. Már csak amiatt sem, mert az utcán 
forgalomban lévő szerek hatóanyagtartalma változatos és kiszámíthatatlan.

Mind a mai napig kevés számú tanulmány foglalkozik az Ecstasy terhességre 
vonatkozó hatásaival.

Egy kisebb tanulmány a veleszületett szívrendellenességek terén, valamint 
- kizárólag lány - csecsemőknél - az ún. dongaláb csontfejlődési rendellenesség 
előfordulásában talált lehetséges növekedést.

A metamfetaminok terhesség alatti használata szintén megnöveli a 
koraszüléssel, illetve a méhlepénnyel kapcsolatos komplikációkat. Előfordulhatnak 
koponyán belüli vérzések, infarktusok, lágyulások.

Ecstasy, metamfetamin és egyéb amfetaminok használata szoptatás 
ideje alatt. Ezek az anyagok az anyatejbe kerülve a csecsemőnél izgatottsághoz, 
alvászavarhoz vezetnek. 

Ecstasy, metamfetamin és egyéb amfetaminok használatának 
kitett csecsemők rövid- és hosszútávú kilátásai. Rendszeres használók 
csecsemőinél különböző születési rendellenességeket is megfi gyeltek, úgymint 
szívrendellenesség, nyúlajak, szájpadlás deformitás, ám a kutatások egyelőre nem 
támasztották alá, hogy a droghasználat következményeiről lenne szó. A születésük 
előtt amfetaminhasználatnak kitett babáknál a születést követően megvonáshoz 
hasonló tüneteket, remegést, álmosságot, légzési problémákat fi gyeltek meg, 
a hosszútávú hatások azonban egyelőre nem ismertek, és a későbbi kilátások 
meghatározásához is több kutatásra van szükség.

Az alacsony születési súllyal született babáknál növekszik a tanulási és egyéb 
problémák kockázata, a kis fejkerülettel született babáknál ezen kockázatok aránya 
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magasabb, mint a kis testsúllyal, de normális fejkerülettel született csecsemők 
esetében.

Hallucinogének

Marihuána. A marihuána az indiai kender nőivarú növényeinek csúcshajtása. A 
hasis a növény gyantájából készült, barnás színű, gyurmaszerű, vagy keményebb, 
csokoládéra emlékeztető anyag. A marihuánát és a hasist cigarettában, pipában 
elszívva használják. A hasis-olajat hasonlóképp a dohányra, cigarettára csepegtetve 
szívják el. Ritkábban süteménybe, vagy egyéb ételbe sütve megeszik.
Hatására megváltozik az érzékelés, megszűnik a tér- és időérzet, eufória és 
nevetési kényszer léphet fel, csökken az agresszió, hallucinációk fordulhatnak 
elő.

Marihuána-használat a terhesség ideje alatt. A gyermeket akaró pároknak 
jó tudniuk, hogy a marihuána csökkentheti a termékenységet férfi akban és nőkben 
egyaránt, nehézzé téve így a teherbeesést.

A marihuána használata terhesség alatt nem növeli a szülészeti komplikációkat. 
Néhány tanulmány felveti, hogy a várandósság alatti marihuána használat 
lassíthatja a magzati növekedést, lerövidülhet a terhesség időtartama (esetleg 
növekedhet a koraszülés kockázata), leginkább azokban az esetekben, amikor a 
várandós nő rendszeresen használ marihuánát (6 vagy annál több alkalom/hét).

A terhes nők általi marihuána-használatról szóló tanulmányok kevéssé 
meggyőzőek, mert a marihuánát használók többsége gyakran más drogokat is 
használ, dohányzik, alkoholt fogyaszt.

A kutatásokban megnövekedett kockázatként koraszülésekről és kis születési 
súlyú csecsemőkről számolnak be, de ezen kockázati tényezők az alkohol és 
dohányzás esetén is fennállnak. Egy várandós nő számára az a legjobb ajánlat, 
ha elhagyja vagy felfüggeszti a szer használatát, de ha ez nem sikerül, minimálisra 
csökkenti a használatot és a mennyiséget.

Megvonási szindróma tünetei az újszülöttnél. Rendszeres használat 
esetén az ópiát típusú megvonási szindrómához hasonló, de gyenge tünetek 
fi gyelhetők meg. Finom remegés, kifejezett Moro-refl ex, ingerlékenység, túlzott 
mértékű sírás.

Marihuána használat a szoptatás ideje alatt. Rendszeresen marihuánát 
használó és csecsemőjüket szoptató anyák 1 éves újszülöttjeinél csökkent motorikus 
mozgásokat fi gyeltek meg. A marihuána szívás - csakúgy mint a dohányzás - a 
füst miatt és az abban található káros anyagok miatt is káros a babára. Mivel 
kevés bizonyíték áll rendelkezésre a szer szoptatás körüli ártalmairól, alacsony 
mennyiség és alkalomszerű használat esetén valószínűleg jobb nem megfosztani 
a babát a szoptatás védelmet jelentő előnyeitől.

Marihuána-használatnak kitett csecsemők rövid- és hosszútávú 
kilátásai. Csak korlátozott számú tanulmány követte a születést megelőzően 
marihuána-használatnak kitett gyermekek fejlődését egész gyermekkorukon át. 
Bár viselkedési problémákat illetően nem találtak megnövekedett kockázatot, 
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és intelligenciacsökkenésről sem számoltak be, néhány tanulmány felveti, hogy 
ezeknél a gyermekeknél a fi gyelemképesség terén mutatkozhatnak eltérések, 
növekszik a maradandó tanulási és koncentrációs zavarok valószínűsége. Ezt 
azzal magyarázzák, hogy a kender pszichoaktív hatóanyagához hasonló, de 
a szervezetünkben termelődő hatóanyagok, az endogén kannabinoidok az 
embrionális fejlődésben nagy szerepet játszanak, mivel az idegsejtek közötti 
kapcsolatok kialakulását szabályozzák a fejlődő agyban.

PCP (angyalpor), LSD, Ketamin és egyéb hallucinogének

A hallucinogén szereket többnyire szájon át használják és a gyomorban 
szívódnak fel. A központi idegrendszerre hatva módosítják a tudatállapotot. 
Használójuk különböző látási, hallási, érzésbeli hallucinációkat él át, a valóságot 
torzultan érzékeli. Elsősorban ezek az élmények vezetnek a hallucinogén szerek 
fogyasztásához, s ezekben rejlik veszélyük is. A hatás alatt izgalmas, fantasztikus 
élmények is megjelenhetnek, de gyakran előfordul, hogy szorongásteli, félelmetes 
érzéseket él meg a használó. A hallucinogének hatása nagyon nagy mértékben 
függ a használó pillanatnyi lelki állapotától és a környezettől (kikkel, milyen helyen 
történik a használat). A szer bevételekor nem lehet előre kiszámítani, milyen hatást 
fog tapasztalni a használó.

PCP (angyalpor), LSD, Ketamin, és egyéb hallucinogének használata a 
terhesség idején
Nagyon kevés tanulmány áll rendelkezésre ezen anyagok várandósság alatti 
használatával kapcsolatban. Terhesség alatt LSD-t használó nők esetében 
születési rendellenességek előfordulásáról számolnak be egyes kutatások, de 
nem egyértelműen bizonyított, hogy a rendellenességek az LSD használata miatt 
alakultak ki. Mindenesetre az LSD állatkísérletekben kromoszómaelváltozást 
okozott, míg emberben végtag és szemészeti rendellenességeket idézhet elő. PCP, 
illetve Ketamin használatnak kitett babáknál tanulási és viselkedésbeli zavarok 
léphetnek fel. A hallucinogének terhesség alatti használatával megnövekszik a 
vetélések kockázata.

PCP (angyalpor), Ketamin, LSD és egyéb hallucinogének használata 
szoptatás idején. Ezen drogok hatóanyagai bekerülnek az anyatejbe, súlyos 
egészségügyi problémákat idézhetnek elő az újszülöttnél. A hallucinogének 
szoptatás alatti használata még kis dózisban is ártalmas.

Megvonási szindróma tünetei az újszülöttnél. Az LSD és PCP használó 
anyák újszülöttjeinél is megfi gyeltek megvonási tüneteket. Magas vérnyomás, 
letargia váltakozása remegéssel, táplálkozási problémák (rossz étvágy, rendellenes 
táplálkozási ritmus). Mivel gyakori a polytoxikománia, a tüneteket nehéz egy adott 
droghoz kötni.
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Inhalánsok (festékek, ragasztószerek, higítók, lakkok, csavarlazító, 
propán-bután gáz - öngyújtó töltéshez használt- sprayek)

Ezeket az anyagokat többnyire inhalálják, azaz a gőzüket belélegzik. A sprayeket 
szájba fújva is használják. Néhány perctől egy óráig tart a hatás, amit ismételt 
inhalálással tartósabbá lehet tenni. Különböző mértékű tudatzavar állhat be, 
eufóriás hatással, változó észleléssel, hallucinációkkal.

Ezt az állapotot aluszékonyság, bódultság követi. Amnézia is előfordulhat. 
Krónikus használatban a hallucinogén hatás elmúlik és az euforizáló 
hatás válik meghatározóvá, később ez is elmúlhat. Inhalánshasználat 
következtében szívműködési zavarok, májműködési zavarok, veseelégtelenség, 
és vérképzőszervek zavara jön létre, valamint súlyos agykárosodás 
gondolkodászavarral, mozgáskoordinációs zavarokkal, elbutulással.

Inhalánshasználat a terhesség ideje alatt. Az inhalánsok összetevői 
- bármely más szerhez hasonlóan - áthatolnak a placentán és a magzat 
vérkeringésébe jutnak. Az inhalánsok terhesség alatti használata vetéléshez, 
elégtelen magzati növekedéshez, koraszüléshez, légzési nehézségekhez, 
születési rendellenességek kialakulásához vezethet, megnövekszik a fertőzések 
kockázata. A magzat oxigénhiányos állapotokat élhet át, melyek az agyfejlődésre 
lehetnek hatással.

Az inhalánsoknak nagyon sok mérgező összetevője van, melyeknek 
meghatározó szerepe lehet az inhalánshasználó nők magzataiban kialakuló 
születési rendellenességek előfordulásában. Úgy tűnik, az inhalánshasználat az 
alkoholhoz hasonló deformitásokat (lásd a magzati alkoholszindrómánál!) okoz 
a babákban, ezért néhány tanulmány a magzati inhalánsszindróma elnevezést 
javasolja használni.

Megvonási szindróma tünetei az újszülöttnél. A magzati korban - 
különösen a terhesség harmadik trimeszterében és közvetlenül születés 
előtt inhalánshasználatnak kitett csecsemőknél az anyai alkoholfogyasztás 
következtében létrejött magzati alkoholmegvonáshoz hasonló tünetek alakulhatnak 
ki.

Inhalánshasználat a szoptatás idején. A szoptatás ideje alatti 
inhalánshasználat kevéssé feltárt jelenség. Valószínű ugyan, hogy az 
inhalánsok legtöbb összetevője nem jut el az anyatejbe, a szoptatás ideje alatti 
inhalánshasználat nem biztonságos és nem ajánlott.

Inhalánshasználatnak kitett csecsemők rövid-és hosszútávú kilátásai. 
A magzati életben elszenvedett inhaláns hatás következtében megnövekedik 
a maradandó fejlődési rendellenességek kockázata (lásd a magzati 
alkoholszindrómánál!). A fejlődés, a tanulási- és a beszédkészség zavarai 
léphetnek fel a magzati oxigénhiányos és mérgezéses állapotok miatt.
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4. számú függelék

Sógorka Ildikó

Gyermekek után járó juttatások, 
családtámogatási ellátások

Szülési szabadság
A szülés várható időpontja előtt 28 nappal a betegállomány befejezhető, és a 
várandós megkezdheti a szülési szabadságot. Ez azonban csak lehetőség, nem 
kötelező megszakítani a betegállományt, az a szülés napjáig folytatható.

Terhességi gyermekágyi segély
A szülési szabadság idejére az anyát terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) 
illeti meg, ha a szülést megelőző 2 évben legalább 180 nap biztosítási idővel 
rendelkezik, és a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 
42 napon belül szül. A Terhességi Gyermekágyi Segély 168 napig jár, összege a 
napi átlagkereslet 70%-a. 
[A részletes szabályozásról az 1997. évi LXXXIII. törvény, „A kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól” gondoskodik.]

Anyasági támogatás
Alanyi jogon járó egyszeri, egyösszegű juttatás. Igénybevételéhez a várandós nő 
terhesgondozását végző szülész-nőgyógyász szakorvosnak igazolnia kell, hogy 
minimum 4 alkalommal (koraszülés esetén egyszer) részt vett várandósgondozáson. 
Összege azonos a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, 
ikrek esetén 300%-ával. 
[Az anyasági támogatást az 1998. évi LXXXIV. törvény, „A családok támogatásáról” 
szabályozza.]

Gyermekgondozási díj (GYED)
A terhességi gyermekágyi segély lejárta után lehet igényelni, és a gyermek 
2. életévének betöltéséig jár. Feltétele, hogy a szülő biztosított legyen (a 
szülést megelőző 2 évben 180 nap biztosítási idővel kell rendelkeznie). A 
gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70%-a, azonban az ellátás havi 
maximális összegét a 2003. évtől az éves költségvetési törvény határozza meg. 
Ebből 9,5% nyugdíjjárulék és személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra. 
[A szabályozást az 1997. évi LXXXIII. törvény „A kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól” tartalmazza.]

Gyermekgondozási segély (GYES)
A gyermekgondozási segély a GYED lejárta után, vagy ha erre nem volt jogosult 
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az anya, akkor a szülés napjától jár, a gyermek 3 éves koráig; ikrek esetén, 
tankötelessé válásuk évének végéig jár. Összege a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegével azonos, ikrek esetén annak kétszerese, ebből 9,5% 
nyugdíjjárulékot vonnak, így a GYES-en töltött idő nyugdíjszerző időnek számít. 
[A részletes szabályozást az 1998. évi LXXXIV. törvény, „A családok támogatásáról”, 
valamint a 2005. évi CXXVI. törvény „A családtámogatási rendszer átalakításáról” 
tartalmazza.]

Családi pótlék
Alanyi jogon járó juttatás. Családi pótlék azután a gyermek után jár, akit a szülő 
saját háztartásában nevel, és annak a (középiskolai) tanévnek a végéig, amelynek 
időtartama alatt betölti a 23. életévet. Összegük a gyermekszámtól függően 
differenciált. 
[A részletes szabályozást az 1998. évi LXXXIV. törvény „A családok támogatásáról”, 
valamint a 2005. évi CXXVI. törvény „a családtámogatási rendszer átalakításáról” 
tartalmazza.]

Gyermeknevelési támogatás
Gyermeknevelési támogatásra az a szülő jogosult, aki saját háztartásában három 
vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfi atalabb gyermek 3 és 8 éves kora 
között igényelhető. Összege azonos a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegével. Ebből is nyugdíjjárulékot vonnak, így ez is szolgálati időnek számít. 
[Lásd: 1997. évi LXXXIII. törvény, „A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól”!]

Családi adókedvezmény
1999. január 1-től, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltak szerint, 
kedvezmény illeti meg a családosokat. Azok a szülők vehetik igénybe a kedvezményt, 
akik családi pótlékra jogosultak, és legalább egyikük személyi jövedelemadót 
fi zet. 2005-ben a családi adókedvezményről rendelkező törvényt módosították, 
így a törvény előírja, hogy a családi kedvezmény kedvezményezett eltartottakként 
és jogosultsági hónaponként 4000 forint, feltéve, hogy az adott hónap bármely 
napján az eltartottak létszáma a három főt eléri. Családi adókedvezményre jogosít 
a magzat is, a fogantatás napjától számított 91. naptól. A várandós nő gondozását 
végző orvos igazolása alapján a kedvezményt a várandós nő, vagy házas társa 
veheti igénybe. 
[A részletes szabályozásról az 1995. évi CXVII. törvény „A személyi jövedelemadóról” 
és a 2005. évi CXIX. törvény, „Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési 
befi zetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról” gondoskodik.]

Babakötvény - Start-számla
2006. január 1-től az állam minden megszülető gyermek javára születésének 
évében az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatást 
biztosít, amit a gyermek 18. életévének betöltését követően vehet fel. A támogatásra 
jogosító babakötvény összege 2009-ben gyermekenként 42 500Ft.
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A Magyar Államkincstár a babakötvény összegét a szülők által kiválasztott, de 
a törvény által szabályozott biztonságos megtakarítási formát kínáló befektetési 
szolgáltatónál, banknál - a megfelelő igazolások bemutatását követően - a gyermek 
nevére megnyitott számlára utalja. Amennyiben a szülők nem rendelkeznek a 
befektetési számla megnyitásáról, úgy az állam kincstári számlát nyit a gyermek 
nevére, és évenként az állampapírok hozamával növeli annak összegét egészen 
a gyermek felnőtté válásáig.
[A részletes szabályozásról a 2005. évi CLXXIV. törvény, „A fi atalok életkezdési 
támogatásáról” rendelkezik.]

Munkaidő-kedvezmény apáknak
2002. december 1-től, a gyermek születése esetén öt nap munkaidő-kedvezmény 
illeti meg az apát, melyet legkésőbb a szülést követő második hónap végéig 
kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. A munkaidő-
kedvezmény tartamára távolléti díj jár. A kedvezmény abban az esetben is megilleti 
az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal. 
[Lásd: 1992. évi XXII. törvény, „A Munka Törvénykönyvéről”, melybe beiktatta a 
2002. évi LIII. törvény.]

Koraszülés esetén járó további juttatások
Gyermekápolási táppénz
Amennyiben az anyának van munkahelye (és 180 nap biztosítási ideje az 
elmúlt 2 éven belül), és a gyermeket koraszülöttként egészségügyi intézetben 
ápolják, gondozzák, az anya megszakíthatja a szülési szabadságot (terhességi 
gyermekágyi segélyt, TGYÁS-t) és az igénybe nem vett részt a gyermek intézetből 
elbocsátása után is igénybe veheti, a szülést követő egy éven belül. A gyermeket 
kezelő szakorvos ad javaslatot a gyermekápolási táppénzre, amely alapján a házi 
gyermekorvos írja ki táppénzre az anyát. Erre a juttatásra akkor jogosult az anya, 
ha saját maga nem áll kórházi kezelés alatt, gyermekét rendszeresen látogatja, 
anyatejjel táplálja.
[A szabályozást az 1997. évi LXXXIII. törvény, „A kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól” tartalmazza.]

Magasabb összegű családi pótlék
1500 gramm születési súly alatt, vagy tartós betegség, súlyos fogyatékosság 
esetén magasabb összegű családi pótlék jár.Ehhez igazoló lap szükséges, 
amelyet a szakorvos tölt ki (Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos 
gyermekről); kitöltésére akkor kerül sor, ha az újszülött TAJ-kártyáját a szülők 
átvették. A gyermeket kezelő szakorvos által kiállított igazolást a családi pótlék 
igénylő laphoz kell mellékelni. 1500 gramm alatti születési súly esetén a magasabb 
összegű családi pótlék a gyermek 3. életévéig jár.
[A szabályozást a 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet „a magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról”]
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Utazási kedvezmény
Ha a gyermek magasabb összegű családi pótlékban részesült, akkor a Magyar 
Államkincstárnál (Budapest és Pest megye; 1139 Budapest, Váci út 71.) kell 
jelezni az igényt egy hatósági bizonyítványra (közforgalmú személyszállítási 
utazási kedvezményre), amellyel a gyermek, kórházból történő elbocsátása után, 
a gyermek plusz egy fő kísérő kedvezménnyel utazhat, arra az időszakra, amíg a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosultak.

Közgyógyellátás
Amennyiben a gyermek jogosulttá válik a magasabb összegű családi pótlékra, 
érdemes a területileg, lakóhely szerint illetékes önkormányzat szociális osztályán 
érdeklődni a közgyógyellátás lehetőségéről is, mivel az további kedvezményekkel 
jár. A közgyógyellátási forma nyomtatványon az igénylés indokához a magasabb 
összegű családi pótlékot kell megjelölni.

Sikertelen terhesség utáni juttatások
A jogszabályi rendelkezések a vetélés határát a 24. terhességi hétben jelölik meg. 
Tehát a szülészeti esemény a 24. hét előtt vetélésnek, utána szülésnek minősül. 
Vetélés esetén az anya táppénzre jogosult, a háziorvos által meghatározott 
időtartamig. 

Méhen belüli elhalás esetén a szülészeti intézményben kiállításra kerül a szülés 
tényéről szóló igazolás (igazolás késő magzati halálozásról), amely alapján az anya 
jogosult az anyasági támogatás és 42 napig a szülési szabadság (amennyiben 
a terhességi gyermekágyi segélyre való jogosultsági feltételekkel rendelkezik ld. 
fent.) igénybevételére. Ebben az esetben a magzatot nem kell eltemettetni.

Koraszülött vagy újszülött halála esetén a gyermekről születési és halotti anyakönyvi 
kivonatot állít ki a születés, illetve halálozás helye szerinti önkormányzat. A gyermek 
temetéséről ebben az esetben a hozzátartozó (szülő) köteles gondoskodni. A 
temetéshez a lakhely szerinti önkormányzatnál lehet segítséget kérni. (Lásd: 1993. 
évi III. törvény, „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”, 46§-át!) Végső 
esetben a halálozás helye szerinti önkormányzatnál köztemetés is kérvényezhető. 
A jogosultságot a lakóhely szerint illetékes önkormányzat vizsgálja, feltételeit saját 
rendeletében szabályozza. Az anyának ekkor az anyasági támogatás és minden 
megkezdett hónap után az összes családtámogatási juttatás jár. A gyermek halála 
esetén a szülési szabadság a szülés napjától számított 42 napig illeti meg az 
anyát. 
A babakötvény összege örökölhető. Az életkezdési támogatás kifi zetését Start-
számlán vagy ennek hiányában a kincstári számlán nyilvántartott követelés alapján 
a gyermek halála esetén az örökös a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését 
követően kérheti.
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A juttatások igénylésének módja
Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstárnál 
az alanyi jogon járó (anyasági támogatás, családi pótlék, GYES), és 
Egészségbiztosítási Pénztáraknál a munkaviszonyfüggő juttatásokat (TGYÁS, 
GYED) kell igényelni. Az anyának nem kell személyesen intéznie ezeket az 
ügyeket, férje vagy bárki más, általuk megbízott személy is intézheti (írásos 
meghatalmazással), vagy postai úton is benyújthatja az igényt. Az ügyintézéshez 
a következőkre van szükség:

személyi igazolvány, lakcímigazoló-kártya;
az újszülött eredeti születési anyakönyvi kivonata;
kórházi igazolás (amit a zárójelentéshez mellékelnek);
TAJ - kártya (szülők, újszülött);
adókártya (az anya adókártyája);
magán nyugdíjpénztári tagság belépési nyilatkozat záradékolt példánya;
várandósgondozáson való megjelenést igazoló orvosi igazolás (minimum  4 
pecsét, koraszülés esetén minimum 1 pecsét, a várandós nő gondozását 
végző szülész- nőgyógyász állítja ki, „A várandós nő gondozási könyve” 
alapján.);

Az ügyintézési határidő az anyasági támogatás esetében a szülést követő 180 
nap, a többi juttatásnál 60 napon belül kell az igénylést benyújtani.

Hasznos honlapok:
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - www.szmm.gov.hu1. 
Magyar Államkincstár -2.  www.allamkincstar.gov.hu
www.babakotvenyinfo.hu3. 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár - www.oep.hu4. 
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