„Mi lesz a lányokkal?”
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Háttér
• Női szerhasználók aránya emelkedik
• Gyakori komorbiditás
• A háttérben gyakran vannak traumatizációk: elhanyagolás (78,5%), a
fizikai bántalmazás (17,6%) és a szexuális bántalmazás (9,1%) (Rich,
2016).
• A poszttraumás stressz szindróma (PTSD) prevalenciája 1.4-5-ször
akkora a szerfogyasztóknál, mint a normál populációnál, és a fizikai és
szexuális abúzus aránya 55-99% körül mozog (Convington, 2008).
• Családi és párkapcsolatok szerepe jelentős
• Stigmatizáció

A kutatás célja
• A kutatás rövidtávú célja a gyermekvédelmi szakellátásban élő 12-20
éves lányok és fiatal felnőttek szerhasználati jellemzőinek és a velük
kapcsolatba kerülő szakemberek személyes és intézményi szintű
megoldási stratégiáinak megismerése.

Kutatási kérdések, témakörök
1. Szerhasználati szokások – Hogyan befolyásolja a szerhasználatot a
nemi és életkori sajátosság?
2. Problémakezelés – Hogyan alakul a szerhasználat kezelése lányok
szerhasználata esetén? Milyen különbségek vannak a fiúkhoz képest?
3. Kezelésbe kerülés jellemzői - Milyen szakmai stratégiákat (eszközök,
kapcsolatok) alkalmaznak a gyermekellátásban dolgozó
szakemberek?

Adatgyűjtési módszerek
• Félig-strukturált interjúk
• Fókuszcsoportos adatgyűjtés

kérdőív

• Online kérdőív
• Dokumentumelemzés

Minta

Mi lesz a
lányokkal

• Gyermekvédelmi szakemberek (25 fő) és
• 18-24 év közötti utógondozói ellátott lányok (43 fő) országszerte
• Budapest, Veszprém, Esztergom, Pécs, 2017.03-08. között
• Dokumentumok (kb 100)
• Szenvedélybetegekkel foglalkozó szervezetek (162)

Adatelemzés
• Tematikus fókuszú interdiszciplináris (pszichológiai, szociális munka szempontú)
• konszenzuális kvalitatív elemzés (CQR)

Interjúk

fókusz
csoport

Résztvevők
Érintettek (N=43)
• Utógondozottak: tanulnak és mellette dolgoznak, Zaklatott életút a
gyermekvédelmi szakellátásban
Szakértők (N=25)
• Több mint háromnegyedük nő, 25-58 évesek, felsőfokú végzettséggel
rendelkeznek (92%),
• Felsővezetők (fele), nevelők (negyede), pszichológus, orvos, rendőr, külső
munkatárs (negyede)
• Többségük 5 évnél régebb óta, kétharmaduk több mint 10 éve dolgozik a
gyerekvédelem területén

Eredmények
Szerhasználati szokások – trendek és főbb mintázatok
• Dohányzás
„…tehát majd minden gyerek függő, hát a dohányzás az elképesztő, hogy
nagyon ritkán kerül ide gyerek, hogy ne dohányozzon…”
• Energiaital
• Alkohol
„…iszonyatos előítélettel szemlélik egymást, hülye alkoholista, hülye drogos.
A társadalmi elfogadottsága jóval magasabb az alkoholizmusnak, mint a
drognak, és hogy ezek a vidéki gyerekotthonban felnőtt, mondhatjuk, hogy
dolgos alkoholista fiatal felnőttek megtalálják a fővárosban is a
munkalehetőségeket, és aztán utána az új kollégáikkal tudnak együtt inni. És
hogy így jobban be tudnak illeszkedni. (…) neki van egy ilyen tartása, pedig
pont ugyanúgy a sárban jár mindig, vagy nem tudom, még mélyebben, de
hogy mégis van egy ilyen tartása.”
• Gyógyszer

Droghasználat
• Hozzáférés alapú
• Klasszikus szerek (cannabis, amfetamin) inkább a jobban szituáltak körében
• Erőteljes UPSZ használat
„Hát a szegények drogja ez a bio, akik szegények, ezeket a bio-drogokat
veszik. Akik meg egy kicsit – nem, hogy gazdagok, hanem hogy mondjam? –
kicsit jobban megy nekik, ők a füvet, meg ezeket a speedeket, akiknek meg jól
megy, az meg kokainozik. Az a legdrágább. De amúgy így gyerekotthonok
között a bio megy nagyon, ugye mert nincsen pénzük.”
• Elválik a bent és a kimenőn töltött idő
• Addiktív szerhasználat
• Több fiú, mint lány, de a droghasználat tünet, járulékos

A lányok három típusa a droghasználat
szempontjából
• A lányok, akik drogfogyasztásuk miatt kerültek be az ellátó rendszerbe
„Ez úgy volt, hogy nem jártam iskolába, csak buliztam meg drogoztam, de nem jártam
iskolába, aztán hát én utólag tudtam meg, hogy anyu vitetett el, de én azt hittem, hogy
amúgy elvettek tőle.
• A lányok, akik gyermekotthonos ellátásuk alatt kezdtek el drogot használni
„Jézusom, mondom, én le vagyok maradva, ezt éreztem.”
• A lányok, akik nem fogyasztanak semmiféle tudatmódosító szert.
„az a baj a legtöbb otthonnal, hogy vannak idősebbek és vannak fiatalabbak. És ha az
idősebbek elkezdik, akkor a fiatalabbak próbálnak asszimilálódni a nagyobbakhoz, és sajnos
bekövetkezik az, hogy a picik is nekiállnak. És ugye a nagyoknak van egy dílerük, aztán a
kicsik meg a nagyobbaktól. És ugye ezt nagyon nem lehet megszűrni, hogy milyen módon,
mit adnak érte.”

Szerhasználat okai
• Másodgenerációs droghasználat
• Diszocializációs tünetek, pszichiátriai kórképek
• Pszichés problémák – öngyógyítás
„Én azért nyúltam hozzá például, a múltam miatt, mert nem tudok aludni,
rémálmaim vannak, meg stb. És beszívok és olyat alszok, hogy azt elmondani nem
tudom. Meg akkor így nem emlékszel, meg akkor kicsit kikapcsolódik a világ,
megszűnnek a problémák. Csak az a baj, hogy ez csak annyi időre, míg tart a szer,
és ezért szoksz rá nagyon, mert… Tehát például ha valaki nagyon lelkibeteg, vagy
nagyon sok problémája, fájdalma van, akkor az nonstop szívna, hogy ne legyen. De
ez csak rosszabb, mert minél lejjebb mész, meg rászoksz. Vagy csak addig tűnnek el
a problémák, míg a szer hatása van.”
• Kortárs hatás: befolyásolhatóság
• párkapcsolat, párkapcsolati problémák – kodependencia

A szerhasználat okai
• Kiszolgáltatottság – prostitúció
„akkor utána jön az, hogy hát de gyere, van egy üzlet, fél órát kell ott lenni, 20 ezer
forintot kapsz érte. És akkor a lány már bedrogozva megy, így hozzászokik. Sok ilyen
barátnőm van sajnos. És nekik sokkal nehezebb már lejönni róla, azért is, mert rá
vannak kényszerülve a munkára is, hogy dolgozzanak, pénzük legyen. A drogra meg
azért, mert úgy szoktatták rá őket, és így tudják csinálni.”
• Intézményi abúzus
„a bekerülésük időszakában nevelőszülői családba kerültek elhelyezésre, és amikor
a serdülőkori problémák kezdtek megjelenni, akkor jött a gondozási hely
megváltozása. A gondozási hely megváltozásánál nemcsak a gondozási hely
változott, hanem a gondozási forma is, nevelőszülői családból bekerültek
gyerekotthonokba, és igazából akkor kezdődött és fokozódott a deviáns karrierjük.
És akkor ezt már itt, hogy diszociális tünet, bűnelkövetés, pszichoaktív
szerhasználat, stb…”

A szakértők percepciója – “milyenek a
lányok?”
• fontosak számukra az érzelmek, sok kérdést ilyen alapon közelítenek meg
• ugyanakkor ezek az érzelmek hullámzóak, kiszámíthatatlanabbá téve ezzel
viselkedésüket,
• a lányok kevésbé versengenek
• fontos számukra a valahova való tartozás
• feszültségeiket, frusztrációikat hajlamosabbak maguk ellen fordítani
• a lányoknak azért inkább kellemetlen „ciki” a túlzott szerhasználat és alkoholfogyasztás –
ez elsősorban a társadalmi elfogadottságnak köszönhető
• él bennük az anyai ösztön és ez inkább visszatartja őket a droghasználattól
• vagy éppen ez az anyai ösztön segíti őket ki a szerhasználatból, miután gyerekük születik
• életképesebbek mint a fiúk, inkább tudnak magukon segíteni
• lányokra sokkal inkább jellemző, hogy az intézményen kívül keresik a kapcsolódási
pontokat

Intézményi válaszok
• Prevenció:
- Az intézmények felében gondolkoznak erről
- Esetleges, külső szakember
- Programlehetőségek

• Intézményi stratégiák
- kevéssé kidolgozott stratégiák- Hatalmi eszközök: szigorú szabályok, állandó ellenőrzések, mentő, rendőr kihívása,
- DE: „Rezsimet építünk, és hogy a rezsim, az fogja fenntartani az intézményt. A
szakmai gondolatok kívül maradnak, és marad ez a rigid váz, amit meg lehet sérteni és bűnössé
lehet tenni a gyereket. Erre való, másra nem. Szerintem, ha felelősséget vállalunk egy gyerekért,
akkor meg kell tudni oldani ezeket a helyzeteket.”
- Közvetlen rosszullét és krízishelyzet elhárítása
- Peer segítségnyújtás, interdiszciplináris team
- „beszélgetés” az érintettel
- Nevelői attitűdök: elfogadás, cselekvőképtelenség, eszköztelenség érzése

Intézményi válaszok
• Dilemmák
- Dohányzás szabályozása
- Krízishelyzet megállapítása, felelősségvállalás
- Zártság vs kapcsolat erősítése

•Kapcsolat az addiktológiai ellátórendszerrel
- A kapcsolat ad hoc, az együttműködés elsősorban az informális
kapcsolatokon múlik
- Elterelés, Önsegítő csoportok, Rehabilitáció (tinirehabok)

A droghasználat fennmaradásával összefüggő
tényezők
- Fizikai igények kielégítése, kevés pszichés támasz és mintanyújtás
- nagy fluktuáció,
- az egységes szakmai szemlélet hiánya,
- a szakemberek ismereteinek és eszközeinek hiányossága
- intézményi drogstratégia és protokoll és a diskurzus hiánya
- kevés képzés, ismeret, eszköz
- állandó szökések
• „…ami a legborzasztóbb számomra az az, hogy ez a fajta empatikus odafordulás
és az ezt követő bizalom az, ami nem valósul meg a gyerekvédelmi
szakellátásban. Se a felnőtt nem tud megfelelően odafordulni, és mivel nem tud
odafordulni, ezért a gyereket tovább vadítjuk el – csúnyán mondva – a felnőtt
populációtól. Tehát ettől én szenvedek nagyon. Szóval igazából így azt látom,
hogy aki gyerek közelébe kerül, azonnal elárulja a gyereket.”

Szakpolitikai ajánlások
• a gyermekvédelmi rendszer alapellátásának megerősítése: addiktológiai problémák kezeléséhez értő
szakemberek alkalmazása, intenzív családmegtartó szolgáltatások beépítése az alapellátás munkájába
• a speciális szükségletű gyerekek intézményeinek megerősítése, a struktúra és elhelyezési forma
megváltoztatásának (gyerekotthon helyett nevelőszülők) végiggondolása
• statisztikai adatok gyűjtése megyei szinten a droghasználattal összefüggő jelenségekről (rosszullét, gyógyszerek
kezelés, mentő, rendőr értesítése, stb.)
• az utógondozás megerősítése, elérhetővé tétele a droghasználó vagy más problémákkal küzdő lányok esetében is
• szakmaközi együttműködések erősítése
• rendszeres tapasztalatcsere a fiatalokkal foglalkozó addiktológiai intézmények és a gyermekvédelmi szakellátás
munkatársai között
• addiktológiai és pszichiátriai ismereteket és gyakorlati eszközöket nyújtó képzések a otthonok munkatársai,
valamint a nevelőszülők számára
• rendszeres szupervízió és team biztosítása a szakellátásban a lányokkal közvetlenül dolgozó szakemberek számára
• lépcsőzetes addiktológiai ellátórendszer bővítése és elérhetővé tétele a vidéki településen élők számára is
• kapcsolatteremtés, a támogató és együttérző segítői légkör
• a droghasználó lányokkal foglalkozó szakemberek képzése a gender érzékeny módszerekre mind a szakellátás,
mind az addiktológiai ellátás keretei között pl. a későbbi droghasználatot kiváltó kodependencia kezelése
• a traumaterápiákkal történő megismerkedés támogatása, széleskörűen elérhetővé tétele
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