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15 évvel ezelőtt egy hozzám közel álló ember velem osztotta meg 
elsőnek, hogy HIV-vel fertőződött. Ő akkor 23 éves volt. Az orvosa 
azt mondta neki, hogy: fiatalember, evvel a betegséggel 15-20 
évig is el lehet élni. Az akkori protokoll szerint nem kellett gyógy-
szert szednie, mert az immunrendszere rendben volt még. Az 
orvos mondott neki egy csomó számot, hogy mit fognak figyelni 
a vérében, mikortól kell gyógyszert szednie, és ebből ő nem értett 
semmit. Kérte, hogy menjek el vele az orvoshoz, aki ajánlotta, 
hogy a kérdésekkel keressük nyugodtan. Amikor a Lászlóban 
megjelentünk, akkor az orvos mogorván elküldött minket, hogy 
tájékozódjunk kiadványokból.

Végigkövettem, milyen az amikor valaki 23 évesen kap egy 
halálos ítéletet, ami előreláthatóan 15-20 évig a feje felett fog 
lebegni; hogy hogyan lép valaki az önpusztítás útjára, hogy az 
alkohollal próbálja feledni az orvosa szavait, pedig a családja, 
a barátai támogatását maximálisan élvezte. 

Ennek a történetnek még ma sincs vége: a HIV kezelése hatal-
masat fejlődött, egy kezelt HIV-vel élő életének hossza és 
minősége ma nem tér el más emberekétől. A barátom teste 
meg van mentve, a lelke viszont azóta sem ép. 

Az orvostudomány tisztában van vele, hogy a lelki egészség 
része az egész ségnek, így ahhoz hogy a HIV-vel élők az egész-
ségüket meg tudják őrizni, fontos, hogy az életük minden 
területén jól boldoguljanak. Emellett azt is tudjuk, hogy a 
HIV az immunrendszert támadja, aminek állapota szintén 
szoros összefüggésben van a mentális állapottal. A HIV ke-
zelése szükségessé teszi, hogy a páciens és az orvos között 
szoros együttműködés legyen, és a tapasztalat azt mutatja, 
hogy egy lelkileg stabil embernek könnyebb a kooperáció az 
orvosával a kezelésben.

A Háttér Társaság által végzett kutatás azért fontos, mert a 
HIV-vel élők nehézségeinek holisztikus megközelítését adja; 
a problémák pontos beazonosítása pedig elengedhetetlen 
megoldásukhoz. Kutatásunkat kezdő lépésnek szánjuk, hogy 
a problémákkal küzdő HIV-vel élők a jó minőségű kezelésen 
kívül életük minden más területén is jó boldoguljanak. 

Apli Erika 
a Háttér Társaság  

HIV/AIDS Programjának vezetője

Előszó

Bár a statisztikák szerint Magyarország HIV-szempontból az 
alacsonyan fertőzött országok közé tartozik, a szakemberek 
becslése szerint azonban a HIV-vel élők kétharmada nem 
tud róla, hogy megfertőzödött. A HIV magyarországi meg-
jelenése, 1985 óta 3965 HIV-fertőzött személyt szűrtek ki, 
akiknek többsége ma is köztünk él, mégis nagyon keveset 
tudunk róluk.

Kutatásunk során a HIV-vel élők személyes tapasztalataira, 
szükségleteire, véleményére voltunk kíváncsiak, amit online 
kérdőíves és interjús módszerekkel tártunk fel. Kutatásunk-
ba 176 HIV-vel élő kapcsolódott be, közülük 51 fővel szemé-
lyesen interjút is készítettünk, így kutatásunk mindezidáig a 
legnagyobb magyarországi adatfelvétel HIV-vel élők körében. 

Az eredményeink szerint a HIV-vel élők legtöbb nehézségét 
a velük kapcsolatba kerülők HIV/AIDS-cel kapcsolatos isme-
reteinek hiánya okozza, nem csak a család, a barátok vagy a 
munkatársak, de még az egészségügyben dolgozók körében is. 
A HIV-vel élők gondozását végző néhány orvostól és nővértől 
eltekintve sokan egyáltalán nem, vagy csak nagyon elavult 
ismeretekkel rendelkeznek a témában. 

Azt ugyan sokan tudják, hogy az AIDS-betegséget1 a HIV-ví-
rus2 okozza, és hogy a HIV-fertőzés az orvostudomány je-
lenlegi állása szerint nem gyógyítható. Azzal azonban már 
jóval kevesebben vannak tisztában, hogy az 1990-es évek 
közepe óta elérhető kombinációs kezelés3 megfelelő időben 
történő elkezdésével és következetes alkalmazásával az AIDS 
betegség kialakulása megelőzhető, a HIV-vel élők egészsége 
megőrizhető. Az pedig még kevésbé ismert, hogy a gyógysze-
res kezelésben részesülő, ki nem mutatható vírusszámmal 
rendelkező személy nem fertőz tovább (N=N).4

1      AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome, magyarul szerzett immunhiányos tünetegyüttes, a kezeletlen HIV-fertőzés lefolyásának 

végső stádiuma.

2      HIV: Human Immunodeficiency Virus, magyarul emberi immunhiányt okozó vírus, kezelése esetén a fertőzött tünetmentesen,  

teljes életet élhet.

3     cART: combination AntiRetroviral Therapy, magyarul: kombinált antiretrovirális kezelés.

4     N=N: nem kimutatható = nem fertőz, az angol nyelvű U=U (undetectable = untransmittable) magyar fordítása.

Az ismeretek hiányából adódóan sokaknak alaptalan félelmei 
vannak a HIV-vel élőkkel szemben, ami gyakran távolságtar-
táshoz, hátrányos megkülönböztetéshez vezet. 51 interjú-
alanyunk közül 27-et (53%) ért már személyesen hátrányos 
megkülönböztetés, 23-an (45%) pedig elutasító, stigmatizáló 
társadalmi közegről számoltak be. A megkülönböztetéstől 
tartva sokan nem mernek beszélni HIV-státuszukról még 
családjuk, sőt orvosaik előtt sem.  Az online kutatás eredmé-
nyei szerint a HIV-vel élők számára a legnagyobb problémát a 
társadalmi elutasítás, a munkahelyi diszkrimináció, a társ-
keresés és párkapcsolat nehézségei és a nem HIV-hez kötődő 
egészségügyi ellátás területén tapasztalható diszkriminá-
ció jelenti. Legnagyobb szükségük a HIV-vel élők számára 
elérhető egészségügyi szolgáltatásokkal, a betegjogokkal és 
a szexuális úton terjedő betegségekkel és megelőzésükkel 
kapcsolatos információkra lenne. Nagy igény mutatkozik egy 
HIV/AIDS-cel kapcsolatos híreket közlő hírportálra, a HIV-vel 
élőket megcélzó anonim online közösségi felületre és online 
társkereső oldalra. A frissen kiszűrtek körében ugyanakkor 
fontosnak tartják a telefonos és személyes tanácsadást és a 
közösségi találkozókat is. 

A HIV/AIDS-cel kapcsolatos információk széles körben történő 
megismertetése, a HIV-vel élőket érő hátrányos megkülönböz-
tetés és stigma csökkentése, a HIV-vel élők támogatása csak 
valamennyi érintett szereplő, így a kormányzat, az egész-
ségügyi intézmények és a civil szervezetek összehangolt 
fellépése esetén valósítható meg, kutatási jelentésünket ezért 
ezen szereplőknek szóló, a kutatás megállapításaira építő 
ajánlásokkal zárjuk. 

Összegzés
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A kutatás két lépcsőből állt. Először az interneten elérhető 
rövid kérdőívet tettünk közzé, ennek kitöltése során az érin-
tettek személyes interjúra is jelentkezhettek. Ezután minda-
zokkal, akik megadták elérhetőségüket, sze mélyes interjúkat 
készítettünk. 

Az internetes kérdőív 2018. augusztus 1. és 2019. július 31. kö-
zött volt elérhető a kutatas.hatter.hu honlapon. A válaszadók 
toborzása az egyesület kommunikációs felületein (honlap, 
hírlevél, Facebook oldal), közösségimédia-hirdetések, meleg 
férfiakat megcélzó társkereső oldalakon elhelyezett felhívá-
sok, illetve a HIV-vel élők gondozását végző intézményekben 
kihelyezett plakátok és szórólapok révén valósult meg. Emel-
lett a kérdőívet kitöltőket és az interjúalanyokat arra kértük, 
hogy hívják fel HIV-vel élő ismerőseik figyelmét a kutatásra, és 
az online kérdőív kitöltésével vagy a kutatásvezető közvetlen 
megkeresésével jelentkezzenek a kutatásba.

A kérdőív célja a résztvevők toborzása mellett az volt, hogy 
átfogó képet  kapjunk az érintettek által tapasztalt legnagyobb 
nehézségekről, a leg szükségesebbnek tartott információk-
ról és támogató szolgáltatásokról. A kérdőív eredményeit 
a 3. fejezet foglalja össze. Néhány válaszadó szöveges vá-
laszt is adott a kérdőívben, ezekből az interjúk feldolgozását 
tartalmazó fejezetekben is idézünk.

Az interjúk felvételére 2018. augusztus 2. és 2019. augusztus 8. 
között került sor elsősorban személyes formában. Formájuk 
félig strukturált interjú volt: egy előzetesen kidolgozott kér-
déslistát követett, ugyanakkor az interjú során lehetőség volt 
a kérdések sorrendjétől eltérni, az interjúalany által felvetett 
problémákra részletesebben is kitérni. 

5  Magyarországon a HIV-vel élők számáról pontos adatok nem állnak rendelkezésre. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint 

1985 óta Magyarországon összesen 3965 HIV-fertőzött személyt szűrtek ki, ugyanezen időszakban AIDS-ben 415-en hunytak el, a HIV-vel 

élők száma tehát 3550 főre tehető. Ez a szám ugyanakkor nem veszi figyelembe a külföldre költözők és a más okból elhunytak számát, 

illetve a külföldön kíszűrt, de Magyarországra költözött személyek számát.

Az interjú főbb témái között szerepelt az egészségügyi ellátás, 
a család, a barátok, a párkapcsolatok, a munkahely, az iskola, 
a diszkriminációs tapasztalatok, a támogatási szükségletek, 
illetve a HIV-vel élők helyzetének javítására vonatkozó elkép-
zelések is. Az interjúk hossza 28 és 240 perc között változott, 
átlagos hosszuk 71 perc volt. Az interjúkat kutatási tapasz-
talattal rendelkező kérdezőbiztosok végezték, akik között 
HIV-vel élő személyek is voltak. Az interjúkról hangfelvétel 
készült, amely alapján 3-8 oldalas anonimizált összefoglalók 
készültek. Az interjús kutatás eredményeit a 4-11. fejezetek 
foglalják össze. 

Bár a kérdőíves minta mérete a célpopulációhoz viszonyítva5 
kifejezetten nagy (5%), a közösségi mintavétel miatt a minta 
a magas elemszáma ellenére sem rendelkezik egy statiszti-
kailag reprezentatív minta érvényesítő erejével. A személyes 
interjúk magas száma biztosítja, hogy a kutatásban azonosí-
tott problémák nem csak néhány fő személyes véleményét 
tükrözik, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a mintába a tény-
legesnél nagyobb arányban kerültek be a fővárosi, jobb anyagi 
körülmények között élő, magasabban képzett érintettek. Erre 
a minta összetételét leíró fejezetben még visszatérünk. 

1 
Módszertan



1110

A kérdőívet összesen 191-en töltötték ki, közülük 4 személy 
esetén volt megállapítható a többszörös kitöltés, ezen esetek-
ben az utolsó kitöltést vettük figyelembe, a korábbi válaszokat 
töröltük. A 187 főből 11 személy nem volt HIV-vel élő, a mintá-
ba tehát összesen 176 válaszadó került. A kérdőív rövidsége 
miatt abban részletes demográfiai változók nem szerepeltek, 
így a kitöltők megoszlása csak a HIV-diagnózis óta eltelt idő 
alapján érhető el. Ez alapján a minta kifejezetten sokszínű 
képet mutat, hiszen a mintában frissen (a kérdőív felvételét 
megelőző három hónapban) kiszűrtek, és a több mint egy 
évtizede HIV-vel élők is szerepelnek. A minta megoszlását az 
1. táblázat első számoszlopa mutatja. 

Személyes interjút összesen 51 személlyel készítettünk. 
A HIV-diagnózis óta eltelt idő alapján az interjúalanyok a kér-
dőívet kitöltőkhöz hasonló meg oszlást mutatnak, ugyanak-
kor az interjúalanyok között relatíve kevesebben vannak az 
1-5 éve HIV-vel élők, és többen a több mint 10 éve HIV-vel élők. 
A legrégebb óta HIV-vel élő 29 éve ismeri státuszát. A minta 
megoszlását az 1. táblázat második számoszlopa mutatja 

Az interjúalanyok döntő többsége Budapesten élő meleg 
vagy biszexuális férfi. A mintába összesen három nő került, 
köztük egy transznemű nő. Az interjúalanyok között négy 
heteroszexuális személy szerepelt: három nő és egy férfi. Az in-
terjúalanyok közül 42-en élnek Budapesten, négyen Budapest 
agglomerációjában, és mindössze négyen kisebb városban 
vagy községben; egy válaszadó jelenleg külföldön él. 

A további demográfiai változók vonatkozásában a minta igen 
sokszínű képet fest. A legfiatalabb interjúalany 21, a leg-
idősebb 60 év feletti volt. Az interjúalanyok között vannak 
befejezetlen általános iskolával és tudományos fokozattal 
rendelkezők egyaránt, bár összességében elmondható, hogy 
a minta a magyar átlagnépességhez képest magasabban is-
kolázott. Az interjúalanyok döntő többsége (92%) dolgozik: 
41-en vannak állásban, további négy fő saját cégében dolgo-
zik, ketten pedig alkalmi munkákból élnek. A négy fő inaktív 
közül két fő nyugdíjas, és egy-egy fő rokkantnyugdí jas illetve 
rokkantsági ellátott. 

A minta sokszínűségét mutatja, hogy az interjúalanyok között 
van ács, gra fikus, mérnök, főpénztáros, eladó, tanár, egyetemi 
oktató, szakács és recepciós is. Ennek megfelelően jövedelmi 
helyzetük is igen változatos: van, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem 25-50 000 Ft közé esik, de 
akadnak olyanok is, akiknek háztartásában egy főre jutó jö-
vedelem 300 000 Ft felett van. Az interjúalanyok jellemzően 
egyedül, vagy baráttal / lakótárssal laknak (23, illetve kilenc 
fő); szüleivel, testvéreivel él öt fő, azonos nemű partnerrel 11, 
különnemű partnerrel két fő. Az interjúalanyok közül két fő ha-
tározta meg magát romaként, egy fő határon túli magyarként 
és egy fő vallási kisebbséghez tartozóként, az interjúalanyok 
között ‒ saját bevallásuk szerint ‒ nem volt fogyatékossággal 
élő vagy bevándorló hátterű személy.

A minta nem, nemi identitás, szexuális irányultság, életkor, 
lakóhely, iskolai végzettség és jövedelmi helyzet szerinti meg-
oszlását a 2. táblázat mutatja. 

2
A minta

1. táblázat: Mióta tudod, hogy HIV-fertőzött vagy? 

Kérdőív (n=176) Interjúk (n=51)

Kevesebb mint 3 hónap 3% 1 fő (2%)

3 hónap - 1 év 11% 4 fő (8%)

1-5 év 36% 12 fő (24%)

5-10 év 32% 18 fő (35%)

Több mint 10 év 18% 16 fő (31%)

2. táblázat: Az interjúalanyok jellemzői

Nem (n=51)

férfi 48 fő (94%)

nő 3 fő (6%)

Nemi identitás (n=48)

nem transznemű 47 fő (98%)

transznemű 1 fő (2%)

Szexuális irányultság (n=50)

meleg / leszbikus 42 fő (84%)

biszexuális 4 fő (8%)

heteroszexuális 4 fő (8%)

Életkor (n=49)

20-29 11 fő (22%)

30-39 14 fő (29%)

40-49 15 fő (31%)

50-59 6 fő (12%)

60+ 3 fő (6%)

Lakóhely (n=51)

Budapest 42 fő (82%)

Budapest elővárosa (agglomeráció) 4 fő (8%) 

nagyváros (10e fő felett) 1 fő (2%)

város 2 fő (4%)

község, falu, tanya 1 fő (2%)

külföld 1 fő (2%)

Iskolai végzettség (n=51)

befejezetlen általános iskola 1 fő (2%)

általános iskola 2 fő (4%)

szakmunkásképző, szakiskola 6 fő (12%)

szakközépiskola, technikum 12 fő (24%)

gimnázium 5 fő (10%) 

felsőfokú szakképzés 2 fő (4%)

egyetem, főiskola 22 fő (43%)

tudományos (doktori) fokozat 1 fő (2%)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (n=51)

25 001 – 50 000 Ft 1 fő (2%)

50 001 – 70 000 Ft 1 fő (2%)

70 001 – 100 00 Ft 2 fő (4%)

100 001 – 150 000 Ft 4 fő (8%)

150 001 – 200 000 Ft 12 fő (24%)

200 001 – 300 000 Ft 10 fő (20%)

300 000 Ft felett 19 fő (37%)
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Mint arra fent már kitértünk, a válaszadók között egy országos 
reprezentatív mintához viszonyítva többen voltak a férfiak, 
a homo- és biszexuális irányultságúak, a budapestiek és a ma-
gasabban képzettek. A férfiak, nem-heteroszexuális szemé-
lyek és a budapestiek felülreprezentáltsága összhangban van 
a Magyarországon kiszűrt HIV-vel élők összetétele kap csán 
rendelkezésre álló adatokkal.6 

A heteroszexuális férfiak és nők, a vidékiek és az alacsonyabb 
iskolai vég zettségűek kisebb aránya feltételezhetően össze-
függésbe hozható a mintavétel sajátosságaival: heterosze-
xuális nőkhöz és férfiakhoz LMBTQI szervezetként kevésbé 
hatékonyan tudtunk eljutni, illetve ezek a személyek való-
színűsíthetően kisebb hajlandóságot mutattak egy LMBTQI 
szervezet által folytatott kutatásban való részvételre.

6  A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint az 1985 és 2018 között kiszűrt, ismert nemű HIV-vel élők 89%-a férfi, az ismertté vált 

módon megfertőződtek 78%-a homo- vagy biszexuális, a kiszűréskor ismert lakóhellyel rendelkezők 57%-a budapesti. 

 A vidékiek részvételét akadá lyozhatta a földrajzi távolság: bár 
a kutatás során lehetőséget biztosítottunk az interjú video-
konferencia útján történő lebonyolítására, illetve az inter-
júzók el is utaztak volna az interjúalanyokhoz, az ezzel járó 
szervezési nehézségek többeket eltántoríthattak. Az alacso-
nyabb iskolai végzettségű interjúalanyok kisebb arányának 
hátterében az internethez való hozzáférés egyenlőtlensége, 
illetve a tudatosság alacsonyabb szintje állhat. 

Az eredmények értelmezése során érdemes figyelembe venni, 
hogy a ma ga sabb iskolai végzettségűek felülreprezentáltsága 
miatt az interjú alanyaink a HIV-vel élők teljes populációjához 
képest valószínűleg tájékozottabbak, érdekeik érvényesíté-
sére jobban képesek. A budapestiek fe lül reprezentáltsága 
pedig magyarázata lehet annak, hogy a HIV-ellátás területi 
egyenlőtlenségeiből adódó problémák miért nem kaptak 
nagyobb hangsúlyt az interjúkban. 
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A kérdőív három fő kérdésből állt: az első a HIV-vel élők szá-
mára legnagyobb nehézséget jelentő területre, a második 
az információs szükségletekre, a harmadik pedig a szolgál-
tatások iránti igényre kérdezett rá. A válaszadók egy ötfoko-
zatú Likert-skála segítségével jelezhették, hogyan értékelik 
az adott probléma vagy szolgáltatás fontosságát. A kérdőív 
emellett arra is lehetőséget biztosított, hogy az általunk adott 
listán nem szereplő további problémákat, információs vagy 
szolgáltatási szükségleteket azonosítsanak. A kérdőív végén 
arra is rákérdeztünk, hogy a válaszadók milyen szót tartanak 
leginkább alkalmasnak a HIV-vel fertőzött személyek megne-
vezésére, illetve mennyire tartják fontosnak, hogy a HIV-vel 
élők közösen lépjenek fel helyzetük javítása érdekében. 

 
Problématerületek

Kérdőívünk válaszadói a legnagyobb problémának a társadal-
mi elutasítást, a munkahelyi diszkriminációt, a társkeresés 
és párkapcsolat nehézségeit és a nem HIV-hez kötődő egész-
ségügyi ellátás területén tapasztalható diszkriminációt tar-
tották. Legkevésbé súlyosnak a HIV-hez kötődő egészségügyi 
ellátással (annak minőségével és elérhetőségével) és a lelki 
egészséggel kapcsolatos problémákat (depresszió, öngyil-
kossági gondolatok, alkohol- és drogproblémák) tartották. 
A részletes adatokat az 1. ábra tartalmazza. 

A válaszadók által felvetett problémák között az adatvéde-
lem megoldatlansága, a gyógyszerek mellékhatásai, a gyógy-
szerhez való hozzáférés nehézségei, egyes országok utazási 
korlátozásai és a HIV-vel élőket összefogó közösség hiánya 
szerepeltek. 

A HIV-diagnózis óta eltelt időszakkal összevetve megállapítha-
tó, hogy egyes problémák inkább a HIV-státusz kiderülésekor, 
míg mások a régóta HIV-vel élők körében jelentenek nagyobb 
problémát. A nem HIV-kezelés terén tapasztalt egészségügyi 
diszkrimináció például az egy évnél nem régebben kiszűrtek 
esetében csak a válaszadók 15%-a, míg a több mint 10 éve 
kiszűr tek esetében már a válaszadók 32%-a számára jelent 
nagy nehézségét. Ez összefügghet a régebben kiszűrtek maga-

sabb életkorából, a korábbi, kevésbé hatékony HIV-kezelések 
hatásából vagy a hosszabb távú HIV-fertőzésből adódó rosz-
szabb egészségi állapotával, ami miatt ők gyakrabban talál-
koznak az egészségügyi ellátórendszerrel. Hasonló összefüg-
gés figyelhető meg a lelki egészséggel kapcsolatos problémák 
terén is: míg a kevesebb mint 10 éve diagnosztizáltak 2-5%-a 
számolt be alkohol- és drogproblémákról, a több mint 10 
éve diagnosztizáltak esetén ez ez az arány 16%. A depresszió 
és öngyilkossági gondolatok az egy éven belül kiszűrtek és 
a 10 évnél régebben kiszűrtek esetében jelentik a legnagyobb 
problémát (15, ill. 13%). 

 
Információs szükségletek

A kiemelt problématerületekkel összhangban a válaszadók-
nak leginkább a HIV-vel élők számára elérhető egészségügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatban lenne szüksége információra, 
de sokan emelték ki a betegjogokat és a szexuális úton terje-
dő betegségekkel és megelőzésükkel kapcsolatos informáci-
ókat is. Az információigény még a kevésbé fontosnak tartott 
területeken is igen jelentős: a válaszadók közel fele jelezte, 
hogy nagy vagy nagyon nagy szüksége lenne a HIV-kezeléssel, 
gyógyszerekkel, illetve HIV-vel élők számára elérhető pszi-
chés támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos információkra. 
A részletes adatokat a 2. ábra tartalmazza. 

Ahogyan a problématerületek megjelölése, úgy az informá-
ciós szükségletek is összefüggésben állnak a HIV-diagnózis 
óta eltelt idővel. Míg a öt évnél frissebben diagnosztizáltak 
esetén mindössze a válaszadók 45-48%-ának van nagyon 
nagy szüksége HIV-vel élők számára elérhető egészségügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos információkra, ez az arány az 
5-10 éve kiszűrtek esetén 60%, a 10 évnél régebben kiszűr-
tek esetén 71%. A HIV-vel élők számára elérhető pszichés 
támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos információk iránti 
igényt is azok fogalmazták meg leginkább, akik számára a lel-
ki egészséggel kapcsolatos problémák nagyobb nehézséget 
jelentenek, vagyis az egy éven belül és a 10 évnél régebben 
diagnosztizáltak (40%, illetve 36%). 

3
A kérdőív eredményei

A válaszadók által felvetett területek között a külföldi utazás-
sal kapcsolatos információk és a HIV-vel élőket szívesen fog-
lalkoztató munkáltatókra vonatkozó információk szerepeltek. 

Szolgáltatási szükségletek

A kérdőívben szereplő szolgáltatások közül a válaszadók leg-
inkább a HIV/AIDS-cel kapcsolatos cikkeket tartalmazó hír-
portált, a HIV-vel élőket megcélzó anonim online közösségi 
felületet és az online társkereső oldalt vennék leginkább 
igénybe, de még a kevésbé népszerű szolgáltatások iránt is 
komoly igény mutatkozik: minden harmadik válaszadó biz-
tosan igénybe venne személyes tanácsadást, és a válaszadók 
több mint fele hajlik arra, hogy személyes tanácsadáson vagy 
rendszeres közösségi találkozókon ve gyen részt. A részletes 
adatokat a 3. ábra tartalmazza. 

A szolgáltatások iránti igény az 1 évnél nem régebben kiszűr-
tek esetében mutatkozik a legnagyobbnak. 69%-uk olvasna 
biztosan HIV/AIDS-cel kap csolatos híreket, 65%-uk csatlakoz-
na biztosan egy anonim online közösségi felülethez, 50%-uk 
venne igénybe biztosan telefonos tanácsadást, 38%-uk venne 
részt biztosan személyes tanácsadáson és 31%-uk venne részt 
biztosan személyes közösségi találkozókon. 

A válaszadók által felvetett, vágyott szolgáltatások között a 
HIV-vel élők kezelését vállaló egészségügyi szolgáltatók adat-
bázisa, a jogi tanácsadás, a HIV-vel élők partnerei számára 
biztosított tanácsadás és a rendszeres vérvételhez között sze-
xuális úton terjedő betegségekre történő szűrés szerepeltek.  

1. ábra: HIV-vel élőként mi jelenti számodra a legnagyobb nehézséget? (n=176)

  Társadalmi elutasítás (vagy attól való félelem) 

 Munkahelyi diszkrimináció (vagy attól való félelem) 

 Társkeresés, párkapcsolat  

 Egészségügyi diszkrimináció (nem HIV-kezelés terén) 

 Családi elutasítás (vagy attól való félelem) 

 Barátok általi elutasítás (vagy attól való félelem) 

 Magányosság 

 Információhiány 

 Depresszió, öngyilkossági gondolatok 

 HIV-ellátás elérhetősége 

 Alkohol-, drogproblémák 

 HIV-ellátás minősége 

 5                   4                   3                   2                   1

8%13%14%24%41%

19%11%18%15%37%

11%9%24%24%32%

11%19%26%20%24%

34%13%15%17%21%

29%17%15%19%21%

26%15%23%16%19%

21%19%22%20%18%

45%24%18%6%7%

43%21%19%10%7%

60%15%14%5%6%

37%27%18%15%

100%

nagyon nagy nehézséget jelent egyáltalán nem jelent nehézséget
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  HIV-vel élők számára elérhető egészségügyi szolgáltatások

 Betegjogok

 Szexuális úton terjedő betegségek és megelőzésük

 HIV-kezelés, gyógyszerek

  HIV-vel élők számára elérhető pszichés  

támogató szolgáltatások

7%5%13%20%55%

9%6%18%21%46%

18%14%19%16%33%

21%17%17%20%26%

22%9%23%21%25%

100%

2. ábra: Milyen területeken lenne szükséged több információra? (n=176)

  HIV/AIDS-cel kapcsolatos hírek itthonról és a világból

  Anonim online közösségi felület HIV-vel élőknek

  Online társkereső oldal HIV-vel élőknek

  Személyes tanácsadás HIV-vel élőknek

  Rendszeres személyes közösségi találkozók HIV-vel élőknek

  Telefonos tanácsadás HIV-vel élőknek

11%20%63%

9%

18%

11%

14%

26%

6%

9%

15%

12%

15%

16%

15%

21%

29%

26%

15%

11%

17%

21%

10%

54%

47%

36%

24%

24%

100%

3. ábra: Igénybe vennéd-e az alábbi lehetőségeket, szolgáltatásokat? (n=176)

Szóhasználat

A válaszadók több mint fele (56%-a) a HIV-vel élő kifejezést 
tartotta a legmegfelelőbbnek, 38%-uk a HIV-pozitív kifejezést 
preferálta, a HIV-fertőzöttet csak 8% tartja megfelelőnek. A vá-
laszadók emellett a poz és a pozitív szavakra tettek javaslatot, 
de ezekre összesen csak néhány szavazat érkezett. 

Az összefogás igénye

A válaszadók körében kifejezetten magas volt az összefogás 
igénye: több mint háromnegyede (76%) fontosnak, mintegy 
felük (51%) pedig nagyon fontosnak tartja, hogy a HIV-vel élők 
közösen lépjenek fel a helyzetük javítása ér dekében. Mind-
össze a válaszadók 2%-a nyilatkozott úgy, hogy ez egyáltalán 
nem fontos. 

4. ábra: Te hogyan hivatkoznál azokra az emberekre,  
akik megfertőződtek a HIV-vírussal? (n=176)

 HIV-fertőzött

 HIV-pozitív

 HIV-vel élő

 Egyéb

6%

34%

51%

9%

5. ábra: Mennyire tartod fontosnak, hogy a HIV-vel élők közösen 
lépjenek fel a helyzetük javítása érdekében? (n=176)

 1: egyáltalán nem tartom fontosnak
 2
 3
 4
 5: nagyon fontosnak tartom

2% 5%

17%

51%

 5                   4                   3                   2                   1
nagyon nagy szükségem van rá nincs rá szükségem

 5                   4                   3                   2                   1
biztosan igen biztosan nem
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A kutatás fő témái között szerepelt az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos tapasztalatok értékelése, megkülönböztetve a 
HIV-specifikus és a nem HIV-specifikus ellátást. HIV-specifi-
kus egészségügy alatt a HIV-vel élők gondozását végző in-
tézményeket értjük, amelyekben a HIV-fertőzést kezelik és 
az erre vonatkozó ellátásban részesülnek az érintettek. Nem 
HIV-specifikus egészségügyként definiáljuk az összes ezen 
kívüli egészségügyi szolgáltatást és intézményt.

A HIV-specifikus ellátást Budapesten a Szent László Kórház-
ban nyújtják. Ezenkívül 2014. óta három vidéki nagyváros 
(Debrecen, Miskolc, Pécs) egy-egy kórházában7 van lehetőség 
a HIV kezelésére. Magyarországon összesen ez a négy infek-
tológiai részleg van, ahová a HIV-vel élők kezelésre járhatnak. 
A kezelőhelyek közül az érintettek szabadon választhatnak, 
ugyanakkor a megkérdezettek túlnyomó többsége a meg-
szokás és más, később ismertetett okok miatt továbbra is a 
Szent László Kórház látja el.

 
A HIV kezelése

A HIV-fertőzés kezelésére jelenleg nincs hivatalosan elfoga-
dott szakmai protokoll, a korábbi protokoll8 érvényessége 
2013-ban lejárt. 2017-ben a Szent László Kórház orvosai új 
protokollt dolgoztak ki9, jelenleg ez alapján folyik a HIV-vel 
élők ellátása, a szakmai protokoll hivatalos elfogadására 

7  Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen; Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház; Pécsi Tudományegyetem 
I. sz. Belgyógyászati Klinika

8 Bánhegyi Dénes és Szlávik János (2010): Antiretrovirális kezelés és az opportunista betegségek primer és szekunder profilaxisáról

9  Szlávik János, Lakatos Botond, Bánhegyi Dénes, Jekkel Csilla, Kulcsár Andrea (2017): Antiretrovirális kezelés, védőoltások alkalmazása 

és az opportunista betegségek primer és szekunder profilaxisa HIV-fertőzött felnőtteknél

azonban nem került sor, az nyilvánosan nem érhető el. A pro-
tokoll szerint a gyógyszeres kezelést a kiszűrést követően 
azonnal, CD4+ sejtszámtól függetlenül fel kell ajánlani.

A HIV-vel élőknek az ajánlások szerint félévente kell orvosi 
kontrollra járnia, ennek során a vérvétel mellett kezelőorvo-
sukkal konzultálnak állapotukról. A gyógyszer felírása negyed-
évente történik, ehhez a kezelteknek meg kell jelenniük az 
ellátó intézményben, de orvossal nem találkoznak, vizsgálat, 
vérvétel nem történik.

Az alanyaink többsége betartja az orvos által előírt szabályo-
kat, és rendszeresen részt vesz a kontrollvizsgálaton. Ezenkí-
vül többségük kiemeli, hogy odafigyelnek életvitelük javítá-
sára, az ajánlott egészséges életmód kialakítására.

 
Gyógyszeres kezelés

A gyógyszeres kezelés az elmúlt években sokat fejlődött, az 
1990-es évek közepén megjelentek a kombinációs gyógysze-
res kezelések, ennek köszönhetően a HIV-kezelés minősége 
látványosan javult, ami megjelenik az akár több évtizede HIV-
vel élők beszámolójában is. Azok az alanyaink, akik a cART 
(combination AntiRetroviral Therapy, magyarul: kombinált 
antiretrovirális kezelés) bevezetése előtt fertőződtek meg, 
rossz tapasztalatokat osztottak meg velünk az akkori keze-
lésekről. 

4
HIV-specifikus egészségügy

„Amikor megjelentek a gyógyszerek, nem hozott minő ségi 
változást, mert egyrészt nem volt elég gyógyszer, szinte ki 
kellett érdemelni, mert olyan kevés állt rendelkezésre; más-
részt az első gyógyszerek olyan mellékhatásokkal bírtak, hogy 
sokan nem tudták szedni sem azokat.”

29 éve HIV-vel élő férfi 

A kezdeti kezelés során egyszerre több tabletta beszedése, 
a különböző erős mellékhatások, a gyógyszerek kellemetlen 
szaga jelentett nehézséget, ezek meghatározó élmények vol-
tak az alanyaink számára a kezelésben. Manapság már keve-
sebb problémát jelent a gyógyszer szedése. A gyógyszerhez 
az érintettek TB-támogatással jutnak hozzá, csak a dobozdíjat 
( jelenleg 300 Ft) kell kifizetniük a gondozásban résztvevőknek. 
A kutatásban megkérdezettek mindannyian részt vesznek 
gyógyszeres kezelésben. 

Gyógyszer-gazdaságossági okokból a nagy értékű gyógysze-
rekből egy alkalommal egy havi gyógyszeradag váltható ki. 
Ez változást jelent az ellátásban, ugyanis régebben egyszerrre 
három havi gyógyszeradagot tudtak a kezeltek kézhez kap-
ni. A kutatásban résztvevők többször nehézségként említik, 
hogy havonta kell gyógyszertárba menniük az orvosságukért, 
illetve hogy nem tudnak tartalékot képezni, ami egy váratlan 
utazás, esetleges gyógyszer-elvesztés, vagy bármilyen más 
ok miatt hasznos volna. 

„Ez az egy hónapos gyógyszerfelírás nagyon gáz; volt, amikor 
pont úgy esett, hogy nem tudtam kiváltani, és kettő napig 
nem tudtam gyógyszert bevenni, mert még ebbe a hétvége 
is beleesett.” 

53 éves férfi

Kevesen tudják, hogy a HIV-gyógyszerek bármelyik gyógy-
szertárban kivált hatóak előzetes egyeztetés után. Azok közül, 
akik ezzel tisztában vannak, kevesen élnek a lehetőséggel: 
a stigmatizáltság és általában a HIV-státusz titkolása miatt  
interjúalanyaink a Szent László Kórház gyógyszertárához ra-
gaszkodnak. Különösen érvényes ez a vidékiek esetében: egy-
egy kisvárosban, kistelepülésen nagyobb az esélye a HIV-po-
zitív státusz kiderülésének, ha a helyi patikában váltják ki 
a gyógyszereiket, ezért sokan távolabbra utaznak, aminek a 
költsége néhányuk számára megterhelő.

A mindennapi, azonos időben történő gyógyszerszedés fontos 
pillére a HIV-kezelésnek, ami mindennap emlékezteti őket  
az – akár tünetmentes – fertőzöttségre. 

„Ha gyógyszert szedsz, minden nap szembesülsz vele, hogy 
beteg vagy.” 

7 éve HIV-vel élő férfi 

Szűrőhelyek

A legtöbb interjúalany részletesen vissza tudott emlékezni 
a pozitív eredményt hozó szűrés napjára. Felidézték a szűrés 
körülményeit, az előtte és utána történteket, illetve az érzé-
seket, amelyek megmaradtak bennük. Ez is mutatja, hogy az 
eredmény közlésének körülményei meghatározók az akkor 
kezdődő megküzdési folyamatban.

Interjúalanyaink véleménye megoszlik a szűrés eredménye 
után a szűrőállomáson nyújtott lelki támogatásról. Feltéte-
lezhető, hogy ez nagyban függ az éppen az adott helyen dol-
gozó alkalmazottak személyiségétől, illetve a páciens egyéni 
szükségleteitől. Pozitív tapasztalatként többen említették 
a nővérek kedvességét és az általuk nyújtott lelki támogatást.  

„Kicsit félelmetes, amikor az ember szemébe mondják, hogy ez 
van. És talán azért rémisztő, mert – így utólag visszatekintve 

– nincsenek meg a kellő információk, hogy ez most mivel fog 
járni utána. Nyugtatott, meg átbeszéltük a dolgokat, hogy ez 
mivel jár, hogy nem halálos dolog. Elmesélte az akkor létező 
készítményeket, amikkel kordában tudják ezeket a dolgokat 
tartani.”

35 éves meleg férfi

Volt, aki a vérvétel utáni várakozást „élete leghosszabb pár 
órájaként” élte meg a szűrésen, viszont ő kapott pszicholó-
gustól segítséget a helyszínen, ami – mint kiderült számára 

– nem rendszeres dolog:
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„Azt hittem ez az eljárás, de nem, mondták, hogy szerencsém 
van, mert éppen bent van”  

39 éves meleg férfi
  

A HIV-pozitív státusz kiderülésével és a kezdeti nehézségek-
kel kapcsolatban gyakran említik támogató struktúraként 
a szűrő helyek munkatársait és néhol az aktivistákat, akik 
segítik a frissen gondozásba kerülteket. Kiemelik tapasztalt-
ságukat és gyakorlatias, segítőkész hozzáállásukat. 

„Mindkettőjükön látszott, hogy értenek hozzá, nagyon sok 
emberrel talál koznak, sokszor végigvitték ezt a folyamatot.”

45 éves meleg férfi

A kiszűrés és a gondozásba kerülés közötti út több interjú-
alanyunk sze rint tisztázatlan, és hiányolnak egy átlátható 
protokollt, ami alapján a frissen kiszűrtek tájékozódhatnak 
a kezdeti teendőkről és az egészségügyi intézmények által 
nyújtott lehetőségekről. Többen csak egy címet vagy tele-
fonszámot kaptak:

„Leültetett a doki, elővett egy A5-ös papírt és rávéste, hogy ‘HIV - 
fertőzött’, és a László kórház címét, hogy holnap jelentkezzek 
ott az ambulancián.”

 49 éves meleg férfi

Csak néhány interjúalanyunk kapott a szűrőhely munkatár-
saitól segítséget. 

„Ő valami isten áldása volt, az, ahogyan beszélt és támogatott. 
Ő kísért el a Szent László Kórházba is.”

35 éves meleg férfi 

Intézmények

A HIV-specifikus intézmények és szolgáltatásaik interjúala-
nyaink általi meg íté lése legtöbb esetben megegyezik 
a társadalom egészségügyi ellá tásról alkotott véleményé-
vel. A kiemelt problémák között szerepel az orvoshiány és 
az ebből fakadó, páciensekre fordított idő hiánya, illetve az 
épületek állapotának romlása, nem megfelelő karbantar-
tottsága. Igaz, ebben a témában is megjelent a többségtől 
eltérő vélemény.

„Ellentétben azzal, ami a magyar egészségügyben tapasztal-
ható, itt foglal koznak a betegekkel, odafigyelnek rájuk.”

36 éves meleg férfi

A legtöbbször említett probléma az orvossal töltött idő meny-
nyisége. 

„Az ittenieknek sincs idejük. Bemegyek, gyógyszert írnak, 
és már ott sem vagyok.” 

9 éve HIV-vel élő férfi

Ennek ellenére többen hangsúlyozták, hogy kritikájuk nem 
feltétlenül az orvosokra, hanem a kialakult rendszerre 
vonatkozik. 

Többször felmerült, hogy a félévenkénti konzultáció során 
sem mindig találkoznak a kezelőorvossal.

„A kezelőorvosommal már nem nagyon találkozom, leveszik 
a vért, a recept elő van készítve, és odaadják. Úgy vannak 
vele, hogy akivel nincs gond, azzal már nem foglalkoznak. 
Ez a tapasztalatom. Amikor volt kérdésem, válaszolt, de azért 
mély interjúba nem tudtunk belemenni.”

5 éve kiszűrt HIV-vel élő férfi 

A leggyakoribb kifejezés az orvossal való találkozásra és 
a rendszer műkö désére a „futószalagszerű ellátás” volt. 

„Örülök, ha néha látom. A recept fel van írva, azt megkapom, 
néha vérvétel, és ennyi(…) Úgy érzem, hogy ez egy futósza-
lag…”

8 éve gyógyszert szedő férfi

A rövid vizsgálati idő következménye, hogy csökken a kérdé-
sek feltevésére rendelkezésre álló idő is. Többen keveslik az 
intézmények által nyújtott információ mennyiségét, amit az 
időhiány okozta sietség is csökkent. 

„Volt, hogy kérdezni akartam valamit, de a kapkodásuk 
magával ragadott, és elfelejtettem…”

38 éves meleg férfi 

Emiatt néhány alanyunk elmondása alapján az információszerzés 
a páciens határozottságán múlik, és azon, hogy mer-e kérdezni. 

„Arra emlékszem, hogy amit kérdeztem, arra válaszoltak, de 
arra nem emlékszem, hogy leültettek volna, és elmondtak 
volna mindent. (...) Mindig elgondolkozom, hogy aki nem 
jártas a biológiában, vagy nem olyan bátran kérdez, mint én, 
ő megkapja-e a választ. Ha kérdezek, profi választ kapok, de 
szerintem száz betegből egy mer így kérdezni.”

29 éves budapesti férfi

Az információhiány nem minden interjúalanyunknál jelent 
meg: például volt, aki pont azt emelte ki az orvosa és a közte 
lévő kapcsolatról, hogy nagyon elégedett a kommunikációval, 
és minden információt megkap: 

„Korábban hívogattuk gyakrabban, de most már esetleg emailt 
írunk, amire egy-két napon belül válaszol is.”      

26 éves meleg férfi

A másik gyakori jelenség, ami felmerült az interjúk során, hogy 
a nővérekkel több időt töltenek. A velük való elégedettség is 
nagyobb, mint az orvosokkal, ezért a nővérekhez sokkal job-
ban kötődnek. Volt, aki a nővérek munkájával kapcsolatban 
a támogatás minőségét emelte ki:  

„A nővérek előtt le a kalappal, mert mindent megtesznek, amit 
lehet. (…) Én nem voltam úgy elkeseredve, mert korábban 
már végigmentem hasonlón, de aki úgy megy oda, hogy össze 
van törve, annak visszaadják az emberi méltóságát.” 

 40 éves meleg férfi

És volt, aki az elhivatottságukról beszélt: 

„A Szent Lászlóban a nővérek, orvosok is nagyon elhivatottak, ara-
nyosak.  Próbáltam is honorálni, de senki nem akarta elfogadni, amit 
nagyon be csülök. Szimpatikus is, de valahogy nem értem, mert biz-
tos találnának olyan dolgot, ami jól jönne, és arra lehetne fordítani.”

36 éves meleg férfi

A diszkréció hiánya

Az interjúk során többször felmerült, hogy a HIV kezelése 
során nem elégedettek a diszkréció biztosításával az intéz-
ményekben. Ez annak a következménye, hogy megváltozott 
a páciensek ellátásának gyakorlata: többen kiemelték, hogy 
a közös váróteremben a státusz titokban tartására nincs 
mód, mivel tudni lehet, hogy mindenki ugyanabból az okból 
van jelen. 

„Már nem olyan, mint régen volt a 22-es pavilonban, hogy külön 
bejárati és kijárati ajtón lehetett közlekedni. A betegszobák 
is így működtek, ami sokkal nagyobb diszkréciót teremtett.”

59 éves férfi, 29 éve HIV-vel él 

Az online kérdőívben az egyik alanyunk szintén ezt a problé-
mát emelte ki nehézségként, amivel meg kell küzdenie. Így 
fogalmazott:

„A vérvétel, vagy gyógyszerfelírás, szerintem nem jól van meg-
oldva. Én nem szeretek menni egyikre sem, pedig menni kell, 
mert nem szeretek találkozni másik emberrel is, aki mondjuk 
nem tudja rólam, és nem is akartam volna elmondani neki. 
Nekem ez a magánügyem. (…)  Ez nem olyan mint egy álta-
lános orvosi rendelő, ahol nem tudni, kinek mi a baja, hanem 
itt mindenki tudja, miért van ott. Szerintem ez kellemetlen 
elég sok embernek.”  

 kevesebb, mint 5 éve kiszűrt meleg férfi
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A nem HIV-specifikus egészségügy szolgáltatásainak igénybe-
vétele a HIV-vel élők számára ‒ az ellátás megtagadásától való 
félelem miatt ‒ kockázatos és kérdésekkel teli terep. Inter-
júalanyaink számára több dilemma adódott a HIV-státusz 
felvállalásával kapcsolatban, illetve nehéznek találják a meg-
felelő nyitottságú és hozzáállású szakorvosok megtalálását. 

Az interjúk alapján elmondható, hogy a HIV-pozitív státusz 
nem volt meg határozó tényező a magán- vagy állami szolgál-
tatás közötti választás esetében, mivel az elutasítás elkerülése 
fontosabb szempont. Azt, hogy hol van kevesebb esélye az 
elutasításnak, főleg ajánlások alapján tudták. Többen emlí-
tették, hogy régebben több lehetőség volt különböző vizs-
gálatokra a HIV-specifikus intézményen belül, s ez jelenleg 
is könnyebbé tenné a hely zetüket.  

Státusz vállalása

A nem HIV-specifikus egészségügyi intézményben igénybe 
vett orvosi szolgáltatások során a HIV-vel élők körében a pozi-
tív státusz vállalása sok kérdést vetett fel. Többen nem vál-
lalták fel státuszukat az elutasítás és stigma elkerülése érde-
kében, mivel már korábban sok negatív tapasztalat érte őket 
vagy ismerőseiket. Az egészségügybe vetett bizalom hiányát 
alátámasztja, hogy a kutatásban a megkérdezettek körülbelül 
felét érte már legalább egyszer hátrányos megkülönböz-
tetés egészségügyi szolgáltató részéről HIV-státusza miatt. 

Sokan nem biztosak abban, hogy kötelező-e beszámolniuk 
HIV-státuszukról. Ezt a dilemmát tükrözi az alábbi idézet: 

10  0-s vírusszám: a HIV-vel élő kezelés alatt áll, és a gyógyszer hatására a vírusszáma a kimutathatósági határ (40 HIV RNS kópia/ml vér) 

alatt van. A kimutathatóság alatti vírusszámmal élő HIV-pozitív egyén szexuális úton nem fertőz, egészségügyi ellátása non-invazív (bőr 

integritásának sérülése nélküli) beavatkozások során, pl. fizikális vizsgálat, nem jelent kockázatot az egészségügyi személyzetre, az 

invazív ellátások során pedig ugyanolyan kockázati tényező, mint más krónikus vírusfertőzéssel, pl. hepatitis B fertőzéssel élő személy.

„Mindig mindent elmondok a kezelőorvosoknak. Volt, aki 
szóban volt elutasító, volt, aki metakommunikációban. 
Ellátást mindig kapok, de nem tudom, hogy az megfelelő-e. 
A szakorvosi és kórházi ellátások során változatos volt. Volt, 
ahol megköszönték és korrekteknek tartották, volt ahol azt 
mondták, hogy idehozom az AIDS-emet.”

43 éves meleg férfi

Három jellemző stratégia rajzolódik ki az interjúkból a státusz 
felvállalásával kapcsolatban az egészségügyi kezelések során. 
Az egyik leggyakoribb, és talán legegyszerűbb, hogy nem köz-
lik a pozitív státuszt. Mások kizárólag olyan orvosokat keres-
nek fel, akiket más HIV-vel élő ismerős, esetleg egészségügyi 
dolgozó javasolt nekik, és így tudják, hogy emiatt nem éri 
őket elutasítás. A harmadik stratégia az, ami a legritkábban 
jelent meg a megkérdezetteknél, hogy próbálnak minél több 
orvosi vizsgálatot a HIV-specifikus intézményen belül elvé-
geztetni. Ezzel kapcsolatban érkezett több alanytól is az az 
észrevétel, hogy az erre való lehetőség az idő során csökkent, 
és egyre kevesebb olyan szakrendelés van, amit „házon belül” 
igénybe tudnak venni. 

Etikai, lelkiismereti kérdésként is felmerül a státusz felválla-
lásával kapcsolatban, hogy a páciens köteles-e tájékoztatni 
az egészségügyi munkatársat HIV-fertőzöttségéről. Több ala-
nyunk is elmondta az interjúk során, hogy egyéb orvosi szol-
gáltatás igénybevételekor, nem közlik HIV-pozitív státuszukat. 
Ők általában a 0-s10 (méréshatár alatti) vírusszámmal és az 
orvos alapvető elővigyázatosságának szükségességével ér-
velnek. Ezt mutatja egyik olyan interjúalanyunk válasza, aki 
nem közli státuszát egyéb egészségügyi ellátáskor:

5
Nem HIV-specifikus egészségügy

„Ha megkérdezik, én akkor azt ikszelem be, hogy nem vagyok 
HIV-pozitív, mivel neki mindenkiről azt kell feltételezni, hogy 
az. Akkor én minek ikszeljem be? Hogy aztán legyen olyan, 
hogy nem akarnak ellátni?”

40 éves budapesti meleg férfi

Többen említették, hogy az őket ellátó HIV-specifikus intéz-
ményben a kezelőorvostól és a nővérektől is azt a tanácsot 
kapták, hogy HIV-státuszukról ne beszéljenek az egyéb orvosi 
ellátás során, elsődlegesen azért, hogy ne érje őket diszkri-
mináció és elutasítás. 

A státuszukat felvállalók körében gyakori tapasztalat, hogy 
ugyan nem uta sítják el őket, viszont ragaszkodnak hozzá az 
adott egészségügyi intézmény dolgozói, hogy a rendelési idő 
utolsó pácienseként fogadják őket, amit azzal az indokkal 
magyaráznak, hogy így „könnyebb megoldani a fertőtlenítést”. 
Erről a tapasztalatáról így számolt be egy interjúalanyunk:

„Voltam egyszer gyomortükrözésen, első lettem volna, de 
elmondtam, mi a szitu, és utolsó lettem.”

32 éves meleg férfi

Háziorvos, üzemorvos

A nem HIV-specifikus egészségügyön belül a szakorvosi vizs-
gálatoktól el különítendő terület a háziorvos és az üzemorvos. 
Az utóbbi szorosan összekapcsolódik a HIV-státusz munkahe-
lyi felvállalásával, erről külön fejezetben írunk részleteseb-
ben. A háziorvos szerepe kiemelkedő fontosságú az állami 
szakorvosi ellátás igénybevételéhez, illetve az egyéb kisebb 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez, 
ezáltal elkerülhetetlen szereplő az interjúalanyok életében. 
A HIV-státusz felvállalásával kapcsolatos tapasztalatok a há-
ziorvosokkal nagyon különbözőek. 

Voltak pozitív tapasztalatok, ahol a páciensnek a háziorvos-
sal jó volt a kap csolata. Az orvos nyitott és segítőkész volt 
a HIV-fertőzöttség kezelése során és mindenféle támogatás 
megadásában. Erre példa egyik alanyunk helyzete: 

„A háziorvosnak már az elejétől elmondtam, (…) a gyógyszer-
leírásokat is elvittem neki. Emiatt jár HIV-továbbképzésekre, 
tanulmányozza ezt a beteg séget, és nagyon jól kiképezte már 
magát. Nagy benne a bizodalmam.” 

43 éves budapesti meleg férfi

Ezzel ellentétben többen beszámoltak az őket ért negatív 
tapasztalatokról is. Volt olyan alanyunk, akit háziorvosa 
nem utasított el a HIV-státusza miatt, „de gumikesztyűt húz 
minden egyes vizsgálathoz.” Többen a hasonló tapasztalatok 
miatt kényszerültek orvosváltásra. Ezzel kapcsolatban viszont 
sokan említették, hogy kaptak segítséget a HIV-specifikus 
intézmények dolgozóitól, akik ajánlására Budapesten találtak 

6. ábra: HIV-státusz felvállalása a nem HIV-specifikus egészségügyi ellátás során (n=41)

 felvállalja (23 fő)
 nem vállalja fel (18 fő)
 

56%

44%
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olyan háziorvost, aki minden gond nélkül látta el őket. Erről 
számolt be egyik budapesti interjúalanyunk: 

„Amikor az ÁNTSZ-ben pozitív eredményt kaptam, beszélget-
tem az ottani doktornővel, ő abszolút pozitív volt, rendes, 
aki segített olyan háziorvost találni, aki elfogad, tolerál, és 
segít mind a nemváltásban, mind a HIV-pozitív státusszal 
kapcsolatban.”

35 éves heteroszexuális transz nő

A HIV-vel kapcsolatos ismeretek  
hiánya az orvosok és asszisztensek 
körében

„(…) Utána Visegrádra mentem rehabra, bár ne mentem volna! 
Úgy féltek tőlem, mint a tűztől. Valami dietetikus főnővér ki-
találta, hogy nem ehetek együtt a többiekkel egészen addig, 
amíg nem kapott egy szakvéleményt arról, hogy nem vagyok 
veszélyes a közösségre. A szakvélemény viszont akkor jött 
meg, amikor az utolsó napot töltöttem ott.”

26 éve HIV-vel élő férfi

Sokszor említett probléma a nem HIV-specifikus egészségügyi 
intézményekkel és annak dolgozóival kapcsolatban — amire 
az interjúalanyok visszavezetik a diszkriminációt — az, hogy 
az őket ellátó orvosok és nővérek kevés információval ren-
delkeznek a HIV-ről. Ennek következményeként több interjú-
alany számolt be túlzott elővigyázatosságról, rossz minőségű 
ellátásról, illetve akár az ellátás megtagadásáról. A HIV-vel 
kapcsolatos tudás hiánya az invazív beavatkozással járó ke-
zeléseknél kiemelkedő probléma, legyen szó fogorvosi ellá-
tásról vagy műtétről. Ezekben az esetekben nem ritka, hogy 
a beteget elutasítják vagy több orvos kezén megy keresztül, 
mire megkapja az orvosi ellátást. 

„Hosszas telefonálgatás után végül találtunk egy sebészt, aki 
vállalná a műtétet, de mire erre került volna sor, elmondta, 
hogy a főnöke közölte vele, hogy ha itt megoperál engem, 
akkor veheti a kalapját, és kereshet más munkahelyet. “

54 éves meleg férfi
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Az interjúk során az érintetteket megkérdeztük szexuális 
szoká saikról, pár kapcsolataikról és az életük ezen a területen 
történt változásairól is. 

 
Párkapcsolat

A kérdezettek mintegy fele (21 fő) párkapcsolatban élt és 
fertőződött meg, ezeknek az interjúalanyainknak többségé-
nek (12 fő) monogámnak hitt kap csolata volt, ahol a partner 
vitte be a vírust a kapcsolatba. Akiknek a kap csolata nyitott 
volt, ott a fertőzés megtudtakor a kapcsolat nem rendült meg, 
és az érintettek ezután is együtt maradtak párjukkal (öt fő). 
Viszont azokban az esetekben, amelyekben a megcsalás is 
szerepet játszott, azonnal vagy rövid időn belül megszakadt 
a kapcsolat.

Kivételt képez az a nő, aki házasságban, a férje által fertőző-
dött meg, az ő kapcsolatuk megmaradt a férj haláláig.  

Egy esetben hemofíliás partner fertőzte meg a heteroszexuális 
női interjúalanyunkat, aki elhagyta a nőt, miután kiderült 
a státuszuk. 

Az érintettek majdnem fele jelenleg is párkapcsolatban él, 
ezek fele nyitott kapcsolat. 

„Eddig még semmi negatívat nem kaptam emiatt, de ha valami 
oknál fogva szingli lennék, nagyon félnék attól, hogy elutasí-
tóak lennének az emberek.”

1-5 éve kiszűrt meleg férfi

Két női alanyunk közül az egyik monogám párkapcsolatban 
él, a másik egyáltalán nem él párkapcsolatban (szexuális éle-
tet sem él), mert férje fertőzte meg, akinek halála után nem 
kezdett másik kapcsolatba. 

Egyedülálló alanyaink kisebb részénél megjelenik a vágy, 
hogy szeretnének monogám kapcsolatot, de státuszuk mi-
att nem találnak párt. 

„Mindenki kiírja, hogy egészségeset keresek(…) így én ezeket 
le is építem, ha szóba elegyedünk…”

1 éve kiszűrt 21 éves meleg férfi

6
Párkapcsolat, szexuális élet

7. ábra: Jelenlegi párkapcsolati státusz (n=51)

  monogám párkapcsolatban él  
(12 fő)

  nem monogám párkapcsolatban él  
(10 fő)

  nem él párkapcsolatban  
(29 fő)

24%

20%

56%

A kérdezettek egy része beszámol arról, hogy HIV-státuszuk 
kelendőbbé teszi őket, ha alkalmi kapcsolatról van szó, de 
párkapcsolatot nehezen találnak.  

„Meglepő volt, hogy mennyien írtak, és ott több szexuális aján-
latot kaptam, mint a nem HIV-es profilomon…”

41 éves meleg férfi

„Nem is keresek már, mert vagy alkalmit akarnak vagy nem 
fogadnak el így…”

46 éves meleg férfi

A megkérdezettek fele nem keres párt. A fertőzés előtt sem 
voltak monogám kapcsolataik, és azóta sem szeretnének 
ilyenben élni. A teljes életet ők kapcsolaton kívül tudják el-
képzelni, és így is élik meg azt. 

 
Szexuális élet 

Az interjúkban rákérdeztünk arra, hogy a fertőzés előtti és utá-
ni szexuális szokások mennyiségileg és minőségileg hogyan 
változtak, így tudtunk megállapításokat nyerni az interjúkból.

„Attól féltem én is, hogy ha HIV-pozitív emberként nem élhet-
nék szexuális életet, akkor bár hülyén hangzik, de ennyi erővel 
meg is halhatnék akár.”

26 éves meleg férfi

Interjúalanyaink többsége két jellegzetesen eltérő csoportba 
sorolható. 

Az egyik csoportot a fertőzés előtt ‒ saját megítélésük szerint 
‒ nagyfokú promiszkuitás jellemezte. Rendszeresen váltogat-
ták partnereiket, szexbulikba, chemsex11 bulikba, szaunákba12 
jártak. Ezek az emberek az interjúkban arról számolnak be, 
hogy szexuális életük nem változott, vagy még szaba dabb 
lett fertőződésük után. Elmondták azt is, hogy számítottak 
rá, hogy HIV-vel fognak élni, csak az idejét nem tudták, hogy 
mikor fog bekövetkezni. 

11 Chemsex: rekreációs droghasználattal összekötött szexuális együttlét, gyakran  több napos szexbuli, ahol kábítószereket használnak 

az aktusok során, a drogok merevedésre gyakorolt negatív hatását sokszor potencianövelő szerekkel egészítik ki.

12 Szauna: Férfiak által látogatható szaunák, ahol a vendégek könnyű szexkapcsolatot létesíthetnek.

„Akkoriban elég ordenáré módon éltem, így nem csoda a vég-
eredmény…” 

46 éves meleg férfi

A másik csoportra kevésbé volt jellemző a gyakori partner-
váltás, esetleg monogám kapcsolatban éltek, mégis meg-
fertőződtek. Az ő szexuális aktivi tásuk gyakran negatívan 
változott, nem ritkán nullára csökkent. Féltek attól, hogy 
megfertőzik a partnerüket, és inkább nem éltek szexuális 
életet. 

„Egyszer a főorvos asszonynak megemlítettem, hogy poten-
cia-problémáim vannak, ő azt mondta, hogy az emberi szerve-
zet alkalmazkodik, például a nők többsége a koncentrációs tá-
borokban nem menstruált. Kiszabadulásuk után meg gyereket 
szültek. Ez egy nagyon okos válasz volt, és ezzel a mondattal 
mindent kiütött, azt mondtam, kész, nincs több kérdésem.”

54 éves meleg férfi, aki 26 éve él HIV-vel

Alanyaink között voltak olyanok, akik a szexuális szokásaikat 
úgy változtatták meg, hogy kevésbé kockázatos aktusokat 
folytattak, például csak orális szexbe mentek bele. Ki kell 
emelni, hogy hiába méréshatár alatti a vírusszámuk ‒ így 
szexuális úton nem fertőznek ‒ mégis féltették a partnerei-
ket, ők gyakran a párkapcsolatot is csak másik HIV-vel élővel  
tudták elképzelni. 

„Tök mindegy, kitől kaptam el, a felelősség az enyém. Az, hogy 
ne adjam tovább, más ne fertőződjön meg, és ne kerüljön 
ebbe a helyzetbe.” 

36 éves meleg férfi
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Védekezés

„Akkoriban védekezés terén az volt, vagy legalábbis nekem az 
egy standard volt, hogy orális szexnél nem használunk óvszert, 
de a behatoláskor igen.”

45 éves meleg férfi

Interjúink során öt olyan HIV-vel élővel beszéltünk, akik a ví-
rust orális szex során kaphatták el, anális szexnél mindig 
védekeztek. Közülük hárman azért nem védekeztek orális szex 
közben, mert biztosak voltak benne, hogy orális szex közben 
a HIV nem fertőz. Ezen válaszok értelmezésekor ugyanakkor 
fontos tekintettel lenni rá, hogy a szakirodalom szerint a HIV-
vel élők én-narratívái kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek 
a valóságban történtekről. Ebben olyan tényezők játszhatnak 
közre, mint a szégyen, a morális standardok, a megfelelési 
vágy, az önvád és annak hárítása, az elhárított harag, az ag-
resszió a másikkal vagy saját magával szemben.

Itt fontos megjegyezni, hogy a felvilágosítás terén vannak 
feladatai az iskoláknak, az egészségügyi dolgozóknak és civil 
szervezeteknek is, hiszen ezek az emberek téves információ 
birtokában érezték biztonságban magukat. Az egyik ala-
nyunk arról számolt be, hogy az orvosa sem hitte el, hogy orá-
lis szex közben kaphatta el a HIV-et, valószínűbbnek tartotta, 
hogy az alany a fertőzés előtti fogászati kezeléskor fertőződött 
(erről az alany számolt be, az orvost nem kérdeztük). 

„Az orális szex ingoványos dolog: minimális az esély a megfer-
tőződésre, de mégis benne van, azonban az orálisnál a gumi 
eléggé kellemetlen.” 

64 éves meleg férfi

Azok az alanyaink, akik tudatában voltak, hogy van esély 
a megfertőződésre orális szex közben, arról számoltak be, 
hogy azt gondolták, az ilyen aktus során az óvszer használata 
életszerűtlen, és az így való fertőzés esélye elhanyagolható. 

„Tudtam, hogy van esélye (orális szex során megfertőződni), 
nyilván ezért jártam szűrésre, csak mindenki azt mondta, hogy 
ez így nagyon ritkán fordul elő, eléggé ez volt a köztudatban, 
hogy így nagyon kevés az esélye.” 

45 éves meleg férfi
 
Arról nincs információnk, hogy azoknak az alanyainknak, akik 
orális szex közben fertőződtek meg, volt-e ínyvérzésük, vagy 
felsértett nyálkahártyájuk, betartották-e az ajánlott két órát az 
aktus és a fogmosás között, illetve hogy a szájba való behatolás  

 

mennyire volt heves, és okozhatott-e sérülést a szájon belül, 
amin keresztül bejuthatott a vírus szervezetükbe.  

Az 51 alanyunknak mindőssze harmada védekezett rendsze-
resen, negye dük monogámnak hitt kapcsolatban fertőződött 
meg, párjukkal nem védekeztek. Azok az alanyaink, akiknek a 
szexuális gyakorlatuk része volt a védekezés, vagy orális szex 
közben fertőződtek, ami alatt nem védekeztek, vagy általában 
védekeztek ugyan, de „valami hiba csúszott a számításba”, 
például alkohol vagy drogos befolyásoltság alatt álltak. 

„Részegek voltunk mindketten…”
21 éves meleg férfi, 1 éve ismeri státuszát

Akik védekezés nélküli szexuális együttlétekről számolnak be, 
elmondják azt is, hogy rendszeresen (fél-egy évente) jártak 
szűrésre, mert számítottak rá, hogy meg fognak fertőződ-
ni. Ők a megkérdezettek közel felét teszik ki, és majdnem 
mindegyikük folytatta a védekezés nélküli szexuális életet 
a státuszuk kiderülése után is. Elmondásuk szerint kettőn 
áll a vásár, hogy van-e védekezés, az nemcsak a HIV-vel élő, 
hanem mindkét fél felelőssége, illetve úgy gondolták, hogy 
ha partnerük nem kérdez rá a védekezésre/státuszra, akkor 
ő is „klubtag”.

A fertőzés után csak azok védekeztek, akik jellemzően előtte is 
védekeztek. Néhány olyan esetről tudunk, akik a fertőződésük 
óta kezdtek el védekezni. 

„Olyan régen nem szexeltem óvszer nélkül, hogy már nem is 
emlékszem rá, milyen érzés nélküle, de számomra ez a nor-
mális. És élvezem így is.”

25 éves meleg férfi

Azoknak az alanyainknak egy részénél, akik a HIV-fertőző-
désük előtt is védekeztek, megfigyelhető volt egy nagyfokú 
félelem a fertőzéstől, ezért eljártak rendszeresen szűrésre, így 
derült ki státuszuk. Másik részüknél a véletlen hozta úgy, hogy 
egy kihelyezett szűrésen részt vettek. Ezekben az esetekben 
gyakoribb a teljes összeomlás, hiszen nem számítottak rá, 
hogy megfertőződhetnek. 

A HIV-státusz felvállalása a szexpart-
ner felé

„Akinek én nem mondom el előre, azzal már később nehezem-
re esik közölni, mert már nagyobb a tétje. Ha először találko-
zom valakivel, és elmondom neki, hogy pozitív vagyok, és azt 
mondja, viszlát, akkor az nem fáj annyira. Szóval ez a nehéz.”

26 éves meleg férfi

A HIV-státusz felvállalása interjúalanyaink szerint nehéz kér-
dés. Sokatmon dó példa, hogy volt olyan interjúalanyunk, aki 
egy embernek mondta csak el a státuszát, és utána a közös-
ségen belül elterjedt róla, hogy HIV-vel él. A HIV a meleg 
közösségben még mindig stigmatizálva van, és a magyar-
országi (budapesti) meleg közösség nem olyan nagy, így ha 
egyvalaki tud valamit a másikról, akkor az könnyen eljuthat 
másokhoz is. 

Interjúalanyaink egyik fele úgy gondolta, hogy a kapcsolat ele-
jén, vagy egy alkalmi szexkapcsolat esetében nem mondja 
el, hogy HIV-vel él. Tudja magáról, hogy nem fertőz, és nem 
gondolja úgy, hogy ennek információ- értéke lenne.  

„Nem tartozik mindenkire, aki majd odajut, annak elmon-
dom…”

31 éves meleg férfi

Azokra az interjúalanyainkra, akikre jellemző volt a gyakori 
partnerváltás és a védekezés nélküli szex, az is jellemző, hogy 
partnereiket nem tájékoztatják státuszukról. Itt azt fontos ki-
emelni, hogy ezek az alanyaink is rendszeresen járnak orvosi 
kontrollra, gyógyszert szednek, vírusszámuk méréshatár alatt 
van, ezért szexuális aktus során nem fertőznek.  

„A létező legrosszabb dolog idegesen magyarázni a másiknak, 
hogy miért nem fertőz az ember, ha HIV-pozitív.”

26 éves meleg férfi

Szexmunka

Bár meleg férfiak és transz nők körében is előfordul a szex-
munka, ilyen interjúalannyal nem találkoztunk, vagy nem 
vállalták fel az interjú során, hogy ilyen foglalkozást folytat-
nak. Női szexmunkások sem kerültek a kutatásunk látókörébe, 
ez adódhat a módszertanról szóló fejezetben kifejtett elérési 
korlátokból. Egy olyan alanyunk volt, aki említette, hogy éle-
tének egy szakaszában pénzért szexelt, de ő sem a HIV-vel 
kapcsolatban említette ezt. 

„Tudja mit? Volt, hogy pénzért csináltam a szexet, de nekem 
nem volt stricim vagy mim(…) Én a magam ura vagyok.”

54 éves biszexuális férfi 

8. ábra: Megfertőződés és védekezés (n=50)

 alkalmi kapcsolatban nem védekezett (20 fő)
 párkapcsolatban nem védekezett (12 fő)
 általában védekezett (13 fő)
 orális szex közben nem védekezett (5 fő)

40%

24%

26%

10%



3130

A kutatás során kíváncsiak voltunk rá, hogy a HIV-vel élők 
melyik társas közegben kaptak támogatást, és társas kapcso-
lataikat hogyan befolyásolta a HIV-pozitív státuszuk. A család, 
a barát és a munkahely közegét vizsgáltuk. 

A válaszadók kevesebb mint negyede (12 fő) vállalja teljesen 
családja előtt HIV-pozitív státuszát, majdnem felük (20 fő)  
egyáltalán nem. Ezenkívül 18-an csak néhány családtaggal 
osztották meg.

A fertőzöttség családi körben való eltitkolásának számos oka 
lehet. Ezek közül a legkézzelfoghatóbb, ha a HIV-vel élő egyéb 
okból kifolyólag is rossz ban van a családjával (pl. LMBTQI 
mivolta miatt), nem tartja velük a kapcsolatot; alanyaink 
között voltak akik erről számoltak be. Félelem a kapcsolat 
megszakadásától, vagy a kapcsolat minőségének megválto-
zásától, mint visszatartó erő szintén sokszor megjelent. A vélt 
vagy valós elutasítás mögött az alanyaink szerint a családta-
gok információhiánya áll, és a HIV-vel kapcsolatos tévhitek. 
Ezenkívül meghatározó a szülők életkora is: 

„A nagymamám már idős, neki nem mondanám el… Azt sem 
tudja, hogy meleg vagyok.”

21 éves meleg férfi

Az érintetteknek egy másik jól átérezhető oka a titkolózásra, 
hogy nem akarják, hogy szeretteik feleslegesen aggódjanak, 
féltsék őket:

„Én ezt úgy gondolom, hogy a magánéletem, idősek a szüleim, 
ezért nem igazán akarom őket ezzel terhelni.”

46 éves meleg férfi

Azokban az esetekben, amelyekben az alanyaink jó kapcso-
latban vannak a családtagokkal, barátokkal, és titkolóznak, 
külön megoldásokat kell alkalmazniuk ahhoz, hogy a gyógy-
szerszedés, az orvosok látogatása ne keltsen gyanút a hozzá-
juk közel állókban. Az interjúk során az egyik alanyunk arról 
számol be, hogy munkahelyén és családjának azt mondja, 
hogy autoimmun betegsége van, azért jár orvoshoz, szedi 
a gyógyszerét. 

A kérdezettek között volt aki a családja egyik felének mondta 
el a státuszát. Erre példa egy 45 éves alanyunk, aki az édes-
anyjának nem mondta el mert: „aggódós típus, szívbeteg, 
másként szocializálódott”, míg a testvére pozitívan reagált, 
megköszönte, hogy elmondta neki, és támogató volt. 

7
Család

9. ábra: HIV-státusz vállalása a család felé (n=50)

 teljesen vállalja (12 fő)
 van, aki felé vállalja, van, aki felé nem (18 fő)
 nem vállalja (20 fő)

24%

36%

40%

Jellemző, hogy a kapcsolat erőssége, a személy nyitottsága, 
jól informáltsá ga és a kettejük közötti bizalom befolyásolta, 
hogy az alanyunk elmondta-e családtagjának a helyzetét.

Pozitív példával is találkoztunk az interjúk során, ahol a csa-
lád teljesen támogató és elfogadó a HIV-pozitív státusszal 
szemben. Egyik, 40 éves férfi erről így mesélt:

„Hála istennek, a családdal sem volt gondom, el tudtam mon-
dani nővérem nek, sógoromnak, és a kisgyereket is ugyanúgy 
kezelik, szóval tisztában vannak vele, hogy mi ez.”

40 éves meleg férfi

Kiderült az interjúk során, hogy a melegség és a HIV-pozitív 
státusz vállalása a legtöbb társas közegben nem függ össze. 

Gyakori, hogy míg szexuális orientációjukat vállalják az ala-
nyok, addig HIV-státuszukat nem. 

„A melegség más tészta, mindenki tudja a családban.”
29 éves meleg férfi

Ahogy azt már említettük az egészségügynél is, gyakran 
a  HIV-specifikus intézet dolgozói tanácsolták, hogy ne mond-
ják el sok embernek státuszukat, és óvatosan válogassák meg, 
kit fogadnak a bizalmukba. Egyik alanyunk a kezelőorvosa 
javaslatára nagyon kevés embernek mondta csak el, hogy 
HIV-vel él.

„Az sem jó, ha senkinek, és az sem, ha mindenkinek 
elmondja …” 

36 éves meleg férfi
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A jelen kutatásban kérdezett HIV-vel élőkről kijelenthető, hogy 
a barátaik körében vállalják leginkább HIV-státuszukat, illet-
ve itt várják el és kapják meg a legtöbb támogatást. Alanyaink 
több mint fele elmondta barátainak, de azok közül nem az ösz-
szesnek. Mindössze néhány interjúban jelent csak meg, hogy 
egyáltalán nem mondja el senkinek az alany, hogy HIV-vel él. 

A HIV eltérően hatott az alanyaink baráti társaságainak vál-
tozásaira, volt, aki kereste más HIV-vel élővel a társaságot, 
és olyanok is részt vettek a kutatásban, akiknek ez nem volt 
jelentős tényező a baráti körük kialakításában.

Gyakori támaszként jelentek meg a baráti közegben a már 
HIV-vel élő ba rátok, akik erőt tudtak adni a megküzdéshez. 
Egyik alanyunk HIV-pozitív barátja a következő üzenetet kép-
viselte számára: „Nem kell összezuhanni”.

Emellett volt, aki már bejárta a szűréstől a gondozásig veze-
tő utat egy ba rátjával, így amikor ő került ebbe a helyzetbe, 
segít ség volt neki, hogy már ismerte az ellátást. Megfigyelhető, 
hogy több interjúalanyunknál a baráti közegben meglévő 
HIV-pozitív barát nagy lelki támasz tud lenni, mivel nem 

csak meghallgatják, hanem át is érzik a helyzetüket, illetve 
saját tapasztalataikkal segítséget nyújtanak nekik a számukra 
még ismeretlen terepen. Ilyen tapasztalatról mesélt egyik 
alanyunk is:

„A barátoknak Hollandiában, akik szintén pozitívak, felhívtam 
őket telefonon, hogy akkor hogy s mint, mire kell figyelni. 
Támogatóak voltak, hogy nem a világ vége, túl lehet élni.”

47 éves meleg férfi

Többen számoltak be olyan élményről, hogy miután megtud-
ták saját pozitív státuszukat, észrevettek barátokat — titkoló-
zás vagy orvoshoz járás közben —, és feltárták saját státuszu-
kat, vagy rákérdeztek a barátnál, és így találtak egymásban 
támaszt. Egyik interjúalanyunk is hasonló szituációba került: 

„Te szoktál a Szent Lászlóba járni? És mondta, hogy igen. Hát 
mondom, én is.” 

35 éves heteroszexuális transz nő

8
Barátok

10. ábra: HIV-státusz vállalása a barátok előtt (n=50)

 teljesen vállalja (16 fő)
  van, aki felé vállalja,  

van, aki felé nem (30 fő) 
 nem vállalja (4 fő) 

32%

60%

8%

Többször merült fel a kutatás alatt, hogy a meleg, nem HIV-
pozi tív barátok vagy a heteroszexuális barátok körében gyak-
ran előfordult a kétségbeesés és az aggódás az alany irányá-
ban. Néhol rosszabbul viselték, mint maga a HIV-vel élő. Így 
volt egyik alanyunk esetében is: 

„Őbeléjük kellett lelket önteni.”  
26 éves férfi

Gyakran a túlzott aggódást kiváltó okként az információhi-
ány jelent meg, és a berögzült sztereotípiák, stigmák, melyek 
szerint a HIV egy halálos betegség.

Az egyik interjúalanyunk arról számolt be, hogy nem vállalja 
státuszát bará tai előtt, mert már régebben szóba került a HIV 
és barátai elutasítóak voltak a témával kapcsolatban. 

Előbbi példa ellenére a baráti közeg kiemelendő abból a szem-
pontból, hogy alanyaink elbeszélése alapján, itt érte őket a 
legkevesebb diszkrimináció HIV-pozitív státuszuk felvállalása 
után. Legtöbb alanyunk életében a barátok jelentős szerepet 
töltöttek be, és segítették a megküzdési folyamatokat. Egyik 
alanyunk a barátai támogatásával kapcsolatban kiemelte: 

„Van, hogy a legújabb kutatási eredményeket küldik el, hogy 
nézd csak, ennyit kell már csak várnod.” 

31 éves meleg férfi



3534

A megkérdezettek közül minden tizedik (öt fő) vállalta telje-
sen a státuszát munkahelyén, és kilencen vállalták néhány 
munkatársuk előtt. Interjúalanyaink több mint kétharmada 
egyáltalán nem vállalta munkahelyén a pozitív HIV-státuszát, 
ami számtalan okból adódhat. Leggyakrabban a munkahe-
lyen tapasztalt ‒ HIV-vel kapcsolatos ‒ tudatlanság az oka 
az elhallgatásnak, amely megjelenik a munkatársak között, 
illetve a vezetőség részéről, ezért a HIV-vel élő dolgozókkal 
kapcsolatos eljárási módokkal, esetleges teendőkkel kap-
csolatban is. Ebből a tudatlanságból adódik, hogy előfordul, 
hogy a munkáltatók amiatt bocsátanak el HIV-vel élőket, mert 
úgy gondolják, hogy egészségügyileg alkalmatlanok a mun-
kavégzésre. 

A munka elvesztésétől való félelem nagy számban jelen van 
a megkérde zettek körében. Több alanyunk jelezte, hogy már 
előfordult ismeretségi körében az elbocsátás a HIV miatt, 
esetleg vele is már megtörtént, és ezért ragaszkodik a titkoló-
záshoz. Ezenkívül gyakori a félelem attól, hogy a munka társak 
körében megbélyegzést és kiközösítést fognak tapasztalni. 

Gyakori volt, hogy a fent említett okokon kívül a státusz fel-
vállalását feleslegesnek is tartották, mivel nem befolyásolta 
a munkavégzést, és az ottani kapcsolataikat, így végképp 
elkerülendőnek tartottak mindenféle lehetséges negatív kö-
vetkezményt, esetleges kényszert a magyarázkodásra. Erre 
tért ki az interjú során egyik alanyunk:

„A munkahelyemen sem mondtam el senkinek, mert nem hi-
szem, hogy rájuk tartozna. Szoros, tartós baráti kapcsolat 
sem alakult ki, van, akivel tartom a kapcsolatot, és barátnak 
nevezem, de többnyire heteroszexuálisak, nem fogunk együtt 
élni nemi életet, fölöslegesen minek beszéljek róla.”

34 éves meleg férfi

Elmondható, hogy azon alanyaink, akik vállalták státuszukat 
a munkahelyükön, vagy bizonyos kollégáik előtt, azért tették 
mert a kollégákkal baráti kapcsolat alakult ki, és bizalom 
volt közöttük. Emellett itt is feltűnt az a jelenség, hogy az 
alanyaink munkahelyén nagyobb számban ismerik a kollégák 
a szexuális orientációjukat, mint a HIV státuszukat. 
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Munkahely

11. ábra: HIV-státusz vállalása a munkahelyen (n=48)

 teljesen vállalja (5 fő)
  van, aki felé vállalja,  

van, aki felé nem (9 fő)
 nem vállalja (34 fő)

10%

19%

71%

Fontos, hogy a munkahelyen nemcsak a társas kapcsolatok 
megszűnésének veszélyéről van szó — ahogy a családi vagy 
baráti közegben — hanem a megélhetésről, a meglévő élet-
színvonal fenntartásáról. Ezen aggodalmát egyik alanyunk 
így fogalmazta meg:

„Ezt jobb, ha nem feszegetjük. Könnyen kikezdhetnek emiatt. Ezt 
nem kockáztatom meg. Az egzisztenciámat nem adhatom fel.” 

37 éves budapesti meleg férfi

A nem elmondás és a negatív tapasztalatok mellett néhány 
pozitív tapasztalat is megjelenik a munkahelyen vállalt HIV- 
státusz kapcsán: 

„A következő munkahelyemen két munkatársamnak, akikkel 
olyan viszonyban voltam, elmondtam, de soha semmi prob-
léma nem volt ebből. Tudomásul vették.”

50 éves heteroszexuális nő

Emellett kiemelendő egy Budapesten dolgozó interjúala-
nyunk esete, aki tájékoztatta a főnökét a pozitív státuszáról, 
de főnöke tájékozottság hiányában nem tudta, hogyan kezelje 

a kialakult helyzetet. Elutasítás helyett a megol dást keresve 
egy HIV-specifikus orvos segítségét kérte, aki a munkahelyen 
válaszolt az ezzel kapcsolatosan felmerült kérdésekre. Kellő 
mennyiségű információval zökkenőmentessé vált a közös 
munka. Ez az eset példázza, hogy ‒ a munkáltatók megfelelő 
nyitottságával és hiteles információk birtokában ‒ nem okoz 
problémát a HIV-vel élők foglalkoztatása. 

Üzemorvos 

A legtöbb esetben alanyaink nem mondták el munkahelyükön 
a kötelező alkalmassági vizsgálatok során HIV-státuszukat az 
üzemorvosnak. Mindez a fentebb említett okokkal magyaráz-
ható. Sokan nincsenek tisztában vele, hogy az üzemorvosra 
is vonatkozik az orvosi titoktartás, ezért az üzemorvos nem 
tájékoztathatja a munkáltatót a munkavállaló státuszáról. 
Az alanyaink többsége azt sem tudta, hogy egyébként köte-
lező lenne az üzemorvost tájékoztatni a HIV-státuszról, illet-
ve a gyógyszer szedésről, ha erre vonatkozó kérdése van az 
üzemorvosnak.  
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Bár a korábbi fejezetekben is elkerülhetetlenül szóba került 
a megkülönböz tetés, külön is rákérdeztünk, hogy interjúala-
nyaink mennyire látják megbé lyegzőnek a társadalmat, és 
azon belül az LMBTQI közösséget a HIV-vel élőkkel szemben, 
illetve arra is, hogy konkrét diszkriminációval milyen mérték-
ben, illetve életük mely területein találkoztak.

51 interjúalanyunk nagy része kitért arra, hogy jelentős 
problémának látja a társadalom egészének előítéletessé-
gét a HIV-vel élő emberekkel szemben, amit egyértelműen az 
információhiánnyal magyaráznak. Mindez meg nyilvánulhat 
különböző tévhitekben (például: a HIV-et az AIDS-cel azono-
sítják; a HIV-et egy bizonyos fajta, kicsapongó életformához 
kötik; félnek, hogy könnyen elkapják; azt hiszik, egy halálos 
betegség, stb.), illetve bizonyos esetekben homo- vagy transz-
fóbiával társul. 

Azoknak, akik beszéltek arról, hogy mennyire érzik megbé-
lyegzettnek magukat mások által, körülbelül harmada szóvá 
tette azt is, hogy a meleg közösség részéről is megkülön-
böztetést érzékelnek. Bár páran jelezték, hogy szerintük a 
melegek valamennyivel elfogadóbbak a többségi társada-
lomnál, sokkal többen voltak, akik nem így érezték, sőt, úgy 
tűnt, érzékenyebben is érinti őket, hogy a saját közösségük 
fordul előítéletesen az állapotuk felé.

„Igazából azt tartom elkeserítőnek, hogy van egy kisebbség 
— itt a melegeket értem —, és azon belül van egy szegregáció. 
Az hogy meleg vagy, az maga egy kisebbség, aki harcol a jo-
gaiért, és ezen belül van egy másik kisebbség, akit a meleg 
kisebbség is elnyom. Ez valamilyen szinten kiábrándító: hogy 
az a kisebbség — értem alatta a melegeket — milyen jogon 
mer harcolni az ő jogaiért, ha maga sem tolerálja, nem nézi 
jó szemmel az ő kisebbségén belüli másik kisebb csoportot? 
Pedig teljesen nyitottnak kellene lennie.”

40 éves meleg férfi

A stigmatizáció egyik legfőbb következménye ‒ ahogy az már 
korábban is kiderült ‒ a félelem az esetleges diszkriminá-
ciótól és a titkolózás. Sokan jelezték ‒ azok is, akik amúgy 
megélt hátrányos megkülönböztetésről nem számoltak be ‒, 
hogy úgy érzik, az élet különböző területein nem vállalhatják 
fel státuszukat, illetve folyamatosan latolgatniuk kell, hogy 
mikor, kinek, mit árulhatnak el, vajon milyen hátrányuk szár-
mazhat abból, ha elmondják az igazságot ‒ hiszen, ahogy 
a konkrét diszkriminációról való tapasztalatok közt látjuk, 
nemcsak a megélhetésük vagy a potenciális párkapcsolatuk, 
de akár ‒ sőt, leginkább ‒ az egészségük, életük is múlhat 
azon, hogy a másik fél mennyire viszonyul felvilágosultan 
a státuszukhoz.
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Stigma és diszkrimináció

12. ábra: Diszkriminációs tapasztalatok (n=51)

  személyében érte hátrányos  
megkülönböztetés (27 fő)

 stigmatizáló közegről számolt be (23 fő)
 nem tapasztalt ilyet (1 fő)

53%

45%

2%

Az előbbiek alapján nem meglepő, hogy a válaszadók több, 
mint fele be számolt konkrét, megélt diszkriminációról, 
ezek között az élmények között pedig a leggyakoribb az (álta-
lában nem HIV-specifikus) egészségügyi intézményben, il-
letve egészségügyi dolgozók részéről tapasztalt hátrányos 
megkülönböztetés. A diszkriminatív bánásmód a következő 
formákban, illetve ezek kombinációiban jelenhet meg a vála-
szok alapján: (1) elutasítják a kezelést, elküldik máshová; (2), 
látványosan viszolyognak, ódzkodnak a páciens ellátásától; 
(3) verbálisan megszégyenítik; (4) a dolgozók a páciens hozzá-
járulása nélkül nyilvánosan közlik a státuszát.

Egyik alanyunk erről számolt be, ami akár az életébe is kerül-
hetett volna: 

„Lassan 10 éve volt egy vastagbél-perforációm, bevittek a 
sebé szetre az Üllői úton. Nem akartak ellátni, mert hogy HIV- 
fertőzés. Ott elmondtam, négy órája ott voltam egy perforáci-
óval. A legtöbb ember két-három óra után kezd kinyiffanni. Az 
orvosok azon vitatkoztak, hogy megműtsenek-e vagy átdob-
janak-e az Istvánba. Egy rezidens doktornő kiállt mellettem, 
hogy nem vagyok szállítható, és ott kell megműteni, meg is 
műtöttek. Másnap friss sebbel átvittek a Lászlóba.”

47 éves budapesti meleg férfi

Másik alanyunk azzal kapcsolatban, hogy a tapasztalatok 
szerint időnként a kórházi dolgozók kifejezetten teátrálisan 
és eltúlozva fertőtlenítenek a HIV-vel élő páciensek után, ezt 
mondta:  

„Minden beteg után ugyanúgy kell fertőtleníteni, hiszen egy 
csomóan nem tudják, hogy HIV-pozitívak, vagy más fertőző 
betegségük van, amit nem tudnak. Lehet, hogy csak egy szifi-
liszt szedett össze, de ugyanúgy kell steri lizálni egy fogorvosi 
rendelőt, mint utánam vagy bárki után. Vagy nem jól végzik 
a munkájukat, és sterilizálatlan eszközökkel nyúlnak más 
szájába? Vagy ha sterilizálják... Azt nem értem, hogy tanult 
és diplomás orvosok, hogyan állhatnak ehhez a témához így.”

40 éves budapesti, meleg férfi

Egy jelenleg Berlinben élő meleg férfi ezt nyilatkozta a magyar 
ellátásról:

„Az első orvosom közölte, hogy aki sokat halászik az kifogja 
az aranyhalat. A műtétem után szerintem a kórtermet is fel-
gyújtották, miután elmentem.” 

41 éves meleg férfi

Az alanyaink egy része beszámolt az őket ért sértő megjegy-
zésekről, ahogy emberi méltóságuktól megfosztják őket egy 
orvosi kezelés során: 

„A kórházban azonban nem volt ott az a doktornő, aki az úgy-
mond ‘magunkfajtával’ foglalkozik. A nővér már felhelyezte 
a műszereket, amikor jött egy idősebb orvos, olyan minősít-
hetetlenül bánt az asszisztenssel előttem, (...) hogy ‘hogyan 
engedhetett az ő rendelőjébe egy ilyen repedtsarkú, ki tudja 
honnan előkerült’ embert. (...) Azóta sem voltam szív ultra-
hangon.”

50 éves heteroszexuális nő

A rossz tapasztalatokat megélt interjúalanyok többsége ezek-
ben a hely zetekben nem szólt vissza, illetve nem „csinált 
ügyet” a dologból, mert úgy gondolta, nem érdemes, vagy 
félt, hogy veszélybe kerülhet az ellátása, esetleg még ba-
rátságtalanabbá válik az egészségügyi dolgozók bánásmódja. 
Egy eset ben derült ki, hogy következménye lett az interjúban 
említett incidensnek: egy válaszadó története egy ismerős 
révén eljutott a kórház vezetőjéhez, aki elrendelte, hogy 
a dolgozóknak (orvosoknak és ápolóknak egyaránt) HIV-vel 
kapcsolatos képzésen kell részt vennie. Állítólag ezek után 
a nővérek részéről nem lehetett semmilyen diszkriminatív 
viselkedést tapasztalni, az orvos pedig, aki a korábbi negatív 
bánásmódért volt felelős, bocsánatot kért.

Az intézményi diszkriminációhoz kapcsolódik egy (54 éves, 
meleg férfi) interjúalany szociális ellátásban szerzett tapasz-
talata is, amely szerint hajléktalanszállón is tapasztalt meg-
különböztetést, az ott dolgozók és szobatársak részéről is 
(például nem akarták elhelyezni többágyas szobában). 
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Munkahelyi diszkriminációval kapcsolatban kevés konkrét 
tapasztalatról esett szó, mivel interjúalanyaink többsége nem 
vállalta fel státuszát ebben a közegben (a fent olvasható 
okokból), így a válaszokat csak ennek fényében tudjuk ér-
tékelni. Két eset merült fel, ahol álláskeresőként szereztek 
negatív tapasztalatokat az alanyok: munkára való jelentke-
zéskor nyíltan vállalták státuszukat, és megítélésük szerint 
ezért nem vették őket fel.

A magánéletben a megkülönböztetettség érzése leggyak-
rabban társ ke re séskor merült fel: körülbelül az interjúala-
nyaink negyede mondta, hogy előfordult, hogy potenciális 
partnerek az ismerkedés során negatívan reagáltak arra, hogy 

a kérdezett HIV-vel élő, és megszakították a kapcsolatot. Ez 
fájdalmasan érintette azt is, aki amúgy saját bevallása szerint 
megértette a másik felet, és úgy gondolta, mindenkinek szíve 
joga azzal ismerkedni, akivel akar, hiszen mindez bizonyítja, 
milyen mélyen gyökereznek az előítéletek a társadalomban. 
Előfordult olyan is a HIV-vel élőkkel, hogy miután felvállalták 
a státuszukat, lakótársaik már nem szívesen osztoztak velük 
a közös lakáson, de olyan eset is előkerült, ahol családtagok 
vagy barátok fordultak el alanyunktól. Mindezek fényében 
nem csoda, hogy beszélgetőpartnereink úgy érzik, az egész 
társadalom rászorul arra, hogy nagyobb szabású és hosszabb 
távú ismeretterjesztő és érzékenyítő kampányok induljanak.
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Nagy számban voltak olyan interjúalanyaink, akiknek fertő-
zése visszave zethető az információhiányra. Voltak hetero-
szexuális női és férfi ala nyaink, akik azt gondolták, hogy ők 
nem tartoznak a kockázatos csoportba, és be szélgettünk 
olyan HIV-vel élőkkel is, akik orális szex közben fertőződtek, 
mert úgy tudták, hogy az nem hordoz veszélyt. Az orvosok, 
iskolák és civil szervezetek előtt álló kihívás a jövőre nézve, 
hogy a társadalmat jobban informálják a HIV-ről, a fertőzés 
lehetséges útjáról és az érintettek köréről.   

 
Szükségletek a státusz kiderülésekor

Az alanyaink mintegy fele említette, hogy a mentális egész-
ségre nem fordít az egészségügy kellő figyelmet, volt több 
olyan alanyunk, akik szerint a HIV-pozitív státusz közlésének 
egy pszichológus jelenlétében kellene történnie, vagy eleve 
egy pszichológusnak kellene közölnie azt. 

Az elérhető információk kapcsán megoszlóak a vélemények. 
Az alanyok fele arról számolt be, hogy az orvostól kellő tu-
dást szereztek be a HIV-ről. A másik fele pont az ellenkezőjét 
mondta el, hogy sehol nem lehet megfelelő információhoz 
jutni, sok helyen a HIV-ről szóló anyag elavult, egyes ol dalak 
más oldalaknak ellentmondó anyagot tartalmaznak, és az 
orvos sem tájékoztatta őket megfelelően. 

Azt láttuk, hogy sokan annyira megtörtek, amikor megkapták 
a HIV-pozitív eredményt, hogy az első gondolatuk nem az 
információk begyűjtése volt, illetve a sokk hatása alatt nem 
jutott el hozzájuk az információk egy része.

 
Szükségletek a későbbiekben

A kérdezettek nagy százaléka szerint szükség lenne online és 
offline csoportokra. Az online csoport segítené az anonimi-
tást, viszont kevésbé segítené a HIV-vel élőket a társadalomba 
való beilleszkedésükben. A közösségi alkalmak, kirándulások, 
együtt főzések is megjelentek mint igény a kérdezettek több, 
mint felénél. 

„Az élet mindennapos dolgaival kapcsolatosan, tehát ha 
valamilyen pana szod van, vagy atrocitás ért, vagy hátrány, 
megkülönböztetés ért, akkor ezt meg tudd beszélni, például 
egy fórumon.”

budapesti meleg férfi

Az információra folyamatosan szükség lenne. A kérdezettek 
több mint fele szerint egy naprakész hiteles hírportál lenne 
megoldás, a HIV-kezelése folyamatosan és gyorsan változik, 
amiről tájékoztatni kell az érdeklődőket és az érintettek. Azok 
az alanyaink, akik nem említették az információt, mint szük-
ségletet, általában arról számoltak be, hogy külföldi HIV-spe-
cifikus oldalakon tájékozódnak, ahol az információk ponto-
sak és folyamatosan frissülnek. 

Többen jelezték, hogy a Szent László Kórház és a három  
decentrum nem biztosít kellő lefedettséget, sok fáradság-
ba, utazásba és pénzbe kerül, hogy gyógyszereikhez jussanak 
vagy kontrollra járjanak. 

„Hasznos volna, ha a vidéken élő HIV-pozitív emberek meg-
kaphatnák a gyógy szerüket a lakóhelyükön, s ne kelljen csak 
a recept végett elutazni a HIV-központokba.”

35 éves heteroszexuális, transz nő

Több kritika érte azt a gyakorlatot is, hogy csak három havi 
adagra való receptet kapnak meg, amiből csak egy  hónap-
nyi adagot lehet egyszerre kiváltani. Ez felesleges utakat 
jelent számukra, sokan vidékről utaznak fel, hogy a László 
kórház patikájában váltsák ki gyógyszereiket. Jól jellemzi az 
információhiányt, hogy interjúalanyaink egy jelentős része 
nem volt tisztában azzal, hogy a patikáknak kötelessége 
a gyógyszert megrendelni, és nem csak a László kórháznál 
van mód kiváltani azt. 
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Támogatási szükségletek

„Az ami kevésbé szimpatikus az az egésznek a szervezettsége, 
hogy ahányszor én vérvételre megyek, el kell kéredszkednem 
a munkából, hogy később tudok beérni, hogy csak ott tudom 
a gyógyszert kiváltani, (…) de még az is szimpatikusabb volt, 
amikor három hónapot ki lehetett váltani egyben, és úgy ha 
amúgy is megy az ember, akkor kiváltja a három hónapot 
egyben, de így hogy most havonta, (...) és azért úgy ki van 
számolva, tehát az ember nem teheti azt meg, hogy most 
nem megyek majd megyek két hét múlva, (…) és volt olyan 
egyébként, hogy receptem volt, tényleg egy pár darabom volt, 
és kifogytak a készletből, és úgy kaptam pótlólag a nővértől.”

31 éves meleg férfi

A meleg közösségen belül és a tágabb társadalomban is keve-
set tudnak a HIV-ről, az alanyaink többségénél felmerült az 
az igény, hogy a HIV negatívok meg felelően informálva legye-
nek. Ez részben összekapcsolódik azzal az igénnyel is, hogy 
legyen több szűrés, és a tágabb társadalom is tudjon róla, 
hogy szükséges szűrésre járnia.

„A legfontosabb, hogy beszélgessünk, beszéljünk róla. Felvi-
lágosító, érzé kenyítő kampányokra lenne szükség.”

 42 éves meleg férfi

A kérdezettek szinte mindegyike említette, hogy nagyon meg-
lepő és kellemetlen számukra a nem HIV-specifikus orvosok 
közötti tudatlanság a HIV kapcsán. Azt gondolják, hogy lega-
lább az orvosoknak tisztában kell lennie a HIV-vel.

„Hát az a legfontosabb lenne, hogy az egészségügyben elfo-
gadjanak minket, hogy ne az legyen, hogy valami problémával 
oda megyek az orvoshoz vagy a kórházba, és akkor hazud-
nom kelljen, hogy nem vagyok HIV-es(…) Hát miért? Mert én 
szemrebbenés nélkül mondom, hogy nem, ha fogorvos vagy 
bármi, akkor azt mondom, hogy nem vagyok az…” 

26 éves meleg férfi

Az információhiány része, az is hogy az N=N nincs benne 
a köztudatban: a méréshatár alatti vírusszámmal élő HIV-po-
zitív egyén szexuális úton nem fertőz, egészségügyi ellátása 
non-invazív (bőr integritásának sérülése nél küli) beavatko-
zások során, pl. fizikális vizsgálat, nem jelent kockázatot az 
egészségügyi személyzetre, az invazív ellátások során pedig 
ugyanolyan kockázati tényező, mint más krónikus vírusfertő-
zéssel, pl. hepatitis B fer tőzéssel élő személy. A kérdezettek 
több mint negyede említette, hogy szük ség lenne elsősorban 
az orvosokat, majd a melegeket és a tágabb társadalmat fel-
világosítani, a fenti információkról. Sokan úgy fogalmazták 
ezt meg, hogy egy 0-s vírusszámú HIV-pozitív nagyobb bizton-
ságot jelent a másik számára, mint valaki, aki nincs tisztában 
a státuszával. 

„Ez nem egy halálos ítélet, hanem ezzel együtt lehet élni, teljes 
értékű életet a gyógyszeres kezelés révén. Nem befolyásolja 
a hangulatot, a teljesítményt, sem az ágyban, sem a munká-
ban, sem a mindennapokban.”

26 éves meleg férfi
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1. A kormányzatnak

1.1. Fogadjanak el egy középtávú HIV/AIDS szakpolitikai prog-
ramot, amely ben szerepeljenek a HIV-vel élőket érő stigma 
csökkentését és a HIV-vel élők lelki támogatását segítő in-
tézkedések is. 

1.2. A Nemzeti HIV/AIDS Munkacsoport tagjai közé hívják meg 
a HIV/AIDS-prevenció területén aktív LMBTQI szervezetek, il-
letve a HIV-vel élőket összefogó szervezetek / csoportok kép-
viselőit is; biztosítsák a Munkacsoport rendszeres ülésezését. 

1.3. Fogadjanak el a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak 
meg  fe lelő szakmai protokollt a HIV-vel élők antiretrovirális 
kezeléséről.

1.4. Biztosítsanak anyagi támogatást, a HIV-vel élőket érő 
stigma csökkentését, az egészségügyi személyzet és a mun-
káltatók HIV/AIDS-cel kap csolatos ismereteinek bővítését 
célzó projekteknek. 

1.5. Bővítsék az ingyenes, anonim HIV-szűrőhelyek számát és 
nyitvatartási idejét, tegyék elérhetővé az otthoni HIV-teszte-
ket, tegyék lehetővé az alacsony küszöbű közösségi szűrőhe-
lyek működtetését nem egészségügyi szolgáltatók számára is. 

1.6. Tegyék ingyenesen elérhetővé a HIV-fertőzés gyógyszere-
sen megelő ző pre-expozíciós profilaxist (PrEP) a kocká zatos 
szexuális magatartást folytató személyek, többek között a 
kimutatható vírusszámmal rendelke ző HIV-vel élők szexuális 
partnerei számára.

2. Az egészségügyi intézményeknek

2.1. Tartózkodjanak a HIV-vel élők egészségügyi kezelésének 
megtaga dásától, a HIV-vel élők indokolatlan elkülönítésétől, 
a megalázó, a pácienst hibáztató bánásmódtól. 

2.2. Fokozottan ügyeljenek a HIV-státuszra vonatkozó adatok 
orvosi ti  tok tartásnak megfelelő bizalmas kezelésére, ideértve 
többek között a munkáltató felé történő információátadást is. 

2.3. Biztosítsák, hogy a jogszabályoknak megfelelően 24 órán 
belül a HIV-fertőzés kezelésére használt gyógyszerek vala-
mennyi gyógyszertárban elérhetőek legyenek. 

2.4. Támogassák, hogy munkatársaik részt vegyenek az  
LMBTQI emberek kel, illetve a HIV/AIDS-cal kapcsolatos szak-
mai továbbképzéseken, illetve rendeljenek meg munkatár sa ik 
részére ilyen témájú képzéseket.

2.5. Építsék be a HIV-vel és a biztonságosabb szexszel kapcso-
latos ismereteket a pácienseikkel folytatott egészségnevelési 
munkába; hívják fel a figyelmet rá, hogy a HIV-et nem csak 
meleg és biszexuális férfiak kaphatják el; hogy az orális szex 
átviteli kockázata ugyan alacsony, de nem nulla; hogy a korai 
kiszűrés fontos a hatékony kezeléshez; és hogy a kimutatha-
tatlan vírusszámmal rendelkező kezelt HIV-vel élő személy 
nem fertőz tovább.  
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3. A HIV-vel élők gondozását végző 
egészségügyi intézményeknek

3.1. Fokozottan ügyeljenek a HIV-vel élők személyes adata i  nak 
bizalmas kezelésére az egészségügyi dokumentáció és a la-
borminták kezelése, illetve a páciensekkel más személyek 
jelenlétében folytatott kommunikáció során.

3.2. Dolgozzanak ki írott irányelveket a HIV-státusz egészség-
ügyi szolgáltatók irányába történő felvállalása terén követen-
dő magatartásról.

3.3. Működjenek együtt a HIV-szűréseket végző egészségügyi 
szolgáltatókkal és civil szervezetekkel a kiszűrt személyek 
pontos tájékoztatása és a HIV-gondozást végző intézmények-
be történő gyors eljutás érdekében.

3.4. Tájékoztassák a HIV-vel élőket a civil szervezetek által biz-
tosított támogató szolgáltatásokról, tegyék hozzáférhetővé a 
várótermekben a HIV-vel élők számára készített kiadványokat. 

3.5. Monitorozzák a szolgáltatásukkal való elégedettséget 
rendszeres anonim elégedettségmérő kérdőívek révén.

 
4. A munkáltatóknak

4.1. Tartózkodjanak a HIV-vel élők hátrányos megkülönböz-
tetésétől a kiválasztás során, HIV-státusza miatt senkit se 
bocsássanak el. 

4.2. Fokozottan ügyeljenek a HIV-státuszra vonatkozó adatok 
különleges adatok kezelésére vonatkozó előírásoknak meg-
felelő, bizalmas kezelésére. 

4.3. Lépjenek fel a HIV-vel élő munkavállalókat kollégáik ré-
széről érő zaklatás és hátrányos megkülönböztetés ellen a 
panaszok megfelelő ki vizsgálása, szankció alkalmazása és 
a hasonló esetek megelőzését célzó érzékenyítő programok 
szervezése révén. A programok megvalósításába vonják be 
a HIV-vel élők gondozását végző egészségügyi intézményeket, 
illetve HIV-vel foglalkozó civil szervezeteket.

5. A civil szervezeteknek

5.1. Szolgáltatásaik kialakítása és munkatársaik képzése so-
rán foko zot tan ügyeljenek a HIV-vel élő személyek sajátos 
szempontjainak érvényesítésére. 

5.2. Biztosítsanak információt és lelki támogatást a HIV-vel 
élők számára a kiszűrés pillanatától kezdve a HIV-fertőzés 
hosszú távú lelki hatásainak kezeléséig, ideértve az alacsony 
küszöbű szolgáltatásokat (email, telefon, chat), a peer tá-
mogatást és a pszichológus szakember nyújtotta segítséget. 

5.3. Tudatosságnövelő kampányaik során hívják fel a figyel-
met rá, hogy az orális szex átviteli kockázata ugyan alacsony, 
de nem nulla; hogy a korai kiszűrés fontos a hatékony keze-
léshez; és hogy a kimutathatatlan vírusszámmal rendelkező 
kezelt HIV-vel élő személy nem fertőz tovább.  

5.4. Biztosítsanak teret és támogatást a HIV-vel élő emberek 
ön szer ve ződéséhez.

5.5. Szervezzenek a HIV-vel élőket érő stigma elleni érzékenyí-
tő kampányokat, képzéseket, programokat az egészségügyi 
és oktatási intézmények dolgozói, munkáltatók, az LMBTQI 
emberek és a szélesebb társadalom tagjai számára.
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Táblázatok

1. táblázat: Mióta tudod, hogy HIV-fertőzött vagy? 

2. táblázat: Az interjúalanyok jellemzői 

Ábrák

1. ábra: HIV-vel élőként mi jelenti számodra a legnagyobb nehézséget? 

2. ábra: Milyen területeken lenne szükséged több információra? 

3. ábra: Igénybe vennéd-e az alábbi lehetőségeket, szolgáltatásokat? 

4. ábra: Te hogyan hivatkoznál azokra az emberekre, akik megfertőződtek a HIV-vírussal? 

5. ábra: Mennyire tartod fontosnak, hogy a HIV-vel élők közösen lépjenek fel a helyzetük javítása érdekében? 

6. ábra: HIV-státusz felvállalása a nem HIV-specifikus egészségügyi ellátás során

7. ábra: Jelenlegi párkapcsolati státusz

8. ábra: Megfertőződés és védekezés

9. ábra: HIV-státusz vállalása a család felé

10. ábra: HIV-státusz vállalása a barátok előtt

11. ábra: HIV-státusz vállalása a munkahelyen

12. ábra: Diszkriminációs tapasztalatok

Táblázatok és ábrák listája

10

11

15

16

16

17

17

23

26

29
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32
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Háttér HIV-vonal

Minden nap a (1) 6 333 455 számon  
vagy a hivvonal@hatter.hu email címen  
kérhetsz segítséget. 

Háttér Jogsegélyszolgálat

A (1) 6 333 454 számon vagy a jogsegely@hatter.hu 
email címen kérhetsz jogi tanácsot.

Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat

Minden nap 18:0-23:0 között az ingyenes 137-37, 

az alapdíjas (1) 329 33 80 számon vagy 

Skype-on: „segelyvonal” néven.

Chaten a chat.hatter.hu címen, hétfőn és szerdán 
18-23 óráig vagy a lelkisegely@hatter.hu email 
címen kérhetsz segítséget. 

Közösségi találkozók HIV-vel élőknek

pozitivszemmel.hu/talalkozok

Online közösségi tér HIV-vel élőknek

pozitivszemmel.hu

HIV-vel élőket segítők

hivsegito@hatter.hu


