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Kialakulás és elvi alapvetések

Noha az ártalomcsökkentés mint drogpoliti-
kai fogalom az 1980-as évek végén és a 
90-es évek elején jelent meg (Newcombe, 
1987; 1992), már a hippokratészi primum 
non nocere elv is tartalmazza. A drogpolitiká-
hoz közelítve lényeges eleme, hogy a drog-
használathoz kapcsolódó ártalmakat kívánja 
elsõsorban csökkenteni, és nem magát a 
droghasználatot. Az „ártalom” jelentkezhet az 
egyén, a közösség és a társadalom szintjén, 
illetve egészségügyi, szociális és gazdasági 
ártalomként (Newcombe, 1992). Szokás 
még a kockázatcsökkentésrõl és ártalom-
minimalizálásról beszélni, elkülönítve ezeket 
a fogalmakat egymástól, azonban a nemzet-
közi szakirodalomban az ártalomcsökkentés 
(harm reduction) kifejezés terjedt el. David 
B. Abrams és David C. Lewis (1998) az 
ártalomcsökkenés megjelenését a kuhni 
értelemben vett paradigmaváltásnak tartja a 
betegségalapú és absztinenciaorientált mo-
dellekhez képest. Mint minden új irányzat, 
az ártalomcsökkentés is késõbb megpróbálta 
elõzményeit a korábbi idõszakok praxisában 
megtalálni: így egészen az 1926-os Rolleston 
Report-ig sikerült visszanyúlni. Ekkor az 
ópiátfüggõség kezelésére – egyes, speciális 
esetekben – az ópiátok orvosi adását megen-
gedhetõnek tartották. Az újabb korban Hol-
landia és Anglia (Merseyside régió) szolgál-
hat rá az ártalomcsökkentés úttörõjének 
címére. Az ártalomcsökkentés módszereinek 
igazi „áttörését” a HIV/AIDS járvány hozta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
magával; a HIV/AIDS közegészségügyi ve-
szélye mellett – némi túlzással – eltörpülni 
látszottak az illegitim droghasználat egyéb 
ártalmai. Az elsõ, ártalomcsökkentéssel fog-
lalkozó nemzetközi konferenciát 1990-ben 
tartották Liverpoolban (fõként az elõbb 
emlegetett merseyside-i tapasztalatok miatt), 
ennek a konferenciának az anyaga könyv 
alakban is megjelent, ami megalapozta az 
ártalomcsökkentés mint tudományos meg-
közelítés önállóságát: ez A hittõl a tudomá-
nyig jellemzõ alcímû mû.1 A könyv címe arra 
utal, hogy az ártalomcsökkentés képviselõi 
sokáig a tudományon kívül szervezték 
mozgalmukat. Az ártalomcsökkentésnek 
azonban ez csak az egyik, „mozgalmi” ága 
volt (lásd Rácz, 2002). A másik az amerikai 
drog-diskurzusban gyökerezett; mégpedig 
abban, hogy a prohibíció és a – kisebb-
ségben levõ, de olyan nevekkel fémjelez-
hetõ, mint a Nobel-díjas Milton Friedman 

– legalizációs nézetek képviselõi eljutottak 
oda, hogy már tárgyalóasztalhoz sem ültek 
egymáshoz. Ebben a helyzetben az ártalom-
csökkentés egy harmadik út lehetõségét 
kínálta, zárójelbe téve azt, ami a két tábort 
a leginkább megosztotta (kell-e tiltani a ká-
bítószerek fogyasztását, van-e különbség 
a kábítószernek nevezett – azaz az ENSZ ká-
bítószerlistáján szereplõ – anyagok között), és az 
elsõsorban az injekciós kábítószer-használathoz 
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elõször 1994-ben javasoltunk ártalomcsökkentõ drog-
politikát: lásd Fridli et al., 1994)



1011

fûzõdõ ártalmak (abban az idõben elsõsorban 
a HIV/AIDS) csökkentését tûzte ki célul. Mi az 
ártalomcsökkentés lényege? A következõkben 
kéttípusú jellemzést mutatok be; az egyik egy 
nemzetközileg elismert elméleti szakember és 
kutató, a University of Washington munka-
társa (Marlatt, 1998) nézetei, a másik egy 
droghasználókkal foglalkozó intézmény 
állásfoglalása:

1. Az ártalomcsökkentés a morális/bün-
tetõjogi, illetve a betegségmodell közegész-
ségügyi alternatívája a droghasználat és a 
drogaddikció tekintetében.

2. Az ártalomcsökkentés elismeri az 
absztinenciát mint végsõ célt a droghasz-
nálók kezelésében, de elfogadja azokat az 
alternatívákat, melyek a droghasználathoz 
kapcsolódó ártalmakat csökkentik.

                LEGALIZÁLÁS              PROHIBÍCIÓ 

Droghasználó: aktív döntéshozó  Passzív áldozat

Egyéni felelõsség  A közösség védelme

A droghasználó emberi jogai A droghasználó beteg és/vagy bûnözõ

A droghasználó „mássága” Betegség, bûnözésmodellek

Kialakulás: társas-társadalmi folyamatok, Járványügyi megközelítés 
identitáskeresés, öngyógyítás  Drog: mint fertõzõ ágens

Díler: a folyamat résztvevõje Díler: megrontó; a drogpolitika célpontja

Legitim és illegitim szerek közötti határ  Nem problematikus a határmeghúzás 
problematizálása

Illegitim szerek között különbség Nincs különbség (zéró tolerancia)
(például kannabisz) 

Együttélés a drogokkal (pszichoaktív szerekkel) Drogmentes társadalom víziója

Legalizáció Prohibíció

Prevenció: Just Say Know! (ismeret) Just Say No! (absztinencia)

Cél: biztonságosabb használat Absztinencia, prevenció

 ÁRTALOMCSÖKKENTÉS

 Tiltás kérdésének zárójelbe helyezése
 Cél: ártalomcsökkentés, biztonságosabb használat
 Használók szerepe („sorstárs modellek”) a szakértõk mellett

 Vitatott módszerek:
 Használó szobák (user room)
 Tablettabevizsgálás
 Szerhasználó szövetségek (users’union)
 Heroin-, kokainfenntartás
 Európai uniós modell?

1. táblázat • A „legalizáló”, a „prohibicionalista” és az „ártalomcsökkentõ” szemlé-
let leegyszerûsített összehasonlítása
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3. Az ártalomcsökkentés „filozófiája” 
alulról fölfelé, a gyakorlati szakemberek felõl 
indult el, és nem felülrõl, a politikacsinálók 
részérõl, innen adódik a „felhasználóbarát” 
megközelítés, valamint az ún. alacsony kü-
szöbû, könnyen elérhetõ programok iránti 
elkötelezettség. 

4. Az alacsony küszöbû szolgáltatások 
preferálása a magas küszöbûek mellett. Az 

„alacsony küszöb” azt jelenti, hogy a jelent-
kezõ kliensekkel szemben nem támasztják 
az absztinenciavállalás követelményét, a 
szolgáltatás geográfiai elhelyezkedésében 
(közel a droghasználó populációkhoz), nyit-
va tartásában is könnyen hozzáférhetõ, nem 
igényel beutalást, ingyenes, és sokszor az 
anonimitás lehetõségét is biztosítja.

5. A „szenvedélyes” pragmatizmusra 
épül a moralizáló idealizmus helyett. Ez meg-
mutatkozik a stigmatizációt kerülõ fogalom-
használatban is, nem „drogfogyasztásról”, 
hanem „ártalmas droghasználatról” beszél, 
nem droghasználó betegekrõl vagy klien-
sekrõl, hanem a szolgáltatás „használóiról” 
(user, consumer) (Marlatt, 1998).

Ezekhez a megállapításokhoz hasonló a 
szakmai szervezet – a Pszichoaktív Szerrel 
Való Visszaélés Kanadai Központja (Canadi-
an Centre on Substance Abuse – CCSA) által 
1996-ban kiadott állásfoglalás:

1. Pragmatizmus: elismeri, hogy a tudat-
módosító szerek használata az emberiség 
történetét végigkísérte, és a használatukkal 
járó ártalmak csökkentése járhatóbb út, mint 
a használatuk teljes megszüntetése (akárcsak 
az illegitim szereké).

2. Humanisztikus értékek: a droghaszná-
ló döntésének elfogadása, ami nem jelenti 
azt, hogy az illegitim droghasználatot támo-
gatnánk. A droghasználót ugyanazok a 
jogok illetik meg (például az egészségügyi 
kezeléshez, szociális ellátásokhoz való jog), 
mint a nem használót.

3. Középpontban az ártalom: akár egész-
ségügyi, szociális vagy gazdasági ártalomról 

van szó, amely az egyén, a közösség és 
a társadalom szintjén jelentkezhet, ennek 
csökkentése kell hogy a nagyobb prioritást 
kapja. Az ártalomcsökkentés nem mond le 
a droghasználó kezelésérõl, és nem zárja le 
az absztinenciához vezetõ utat sem.

4. Figyelembe veszi a drogpolitikai intéz-
kedések költség-haszon elemzéseit: a bün-
tetés jóval drágább, mint az ártalomcsökken-
tés; az ún. alacsony küszöbû szolgáltatások 
sokkal kevesebb pénzbõl több droghaszná-
lóhoz jutnak el, mint a magas küszöbûek.

5. A célok hierarchiája: elsõsorban a 
legártalmasabb droghasználati szokásokat 
veszi célba (például cél a steril tûhasználat), 
majd ha ezt elérte, akkor jön a következõ, 
kevésbé ártalmas vagy veszélyes forma (pél-
dául injekciós használat helyett nem injek-
ciós, addiktívabb drog helyett kevésbé addik-
tív, illegitim helyett orvosilag ellenõrzött drog 

– például metadon – használata, és végül az 
absztinencia).

Ártalomcsökkentés a nemzetközi színtéren

Az ártalomcsökkentés fogalma az elmúlt tíz 
évben a drogpolitika területén talán a legna-
gyobb karriert futotta be. A nemzetközi szer-
vezetek szóhasználatából kitiltott szó mára 
bekerült oda – vagy legalábbis bekerültek 
nézetei és legfõbb módszerei, általában az 

„injekciós droghasználók fertõzõ betegségeit 
megelõzõ módszerek” címszó alatt. (lásd 
a WHO, az ENSZ2  AIDS, illetve kábítószer-
ellenes intézményei [UNAIDS, és korábban: 
UNDCP, jelenleg: UNODC] dokumentuma-
it). A felsorolt szervezetek 2004-ben közös 
útmutatót jelentettek meg az injekciós drog-
használók HIV/AIDS prevenciójával kapcso-
latban, amely ártalomcsökkentõ gyakorlati 
programokat mutat be (lásd: www.who.int/

 2 UNAIDS: az ENSZ AIDS-szel foglalkozó szervezete 
(Joint UN Programme on HIV/AIDS). Az ENSZ kábí-
tószerkérdéssel foglalkozó szervezete: korábban 
UNDCP: UN International Drug Control Programme, ill. 
jelenleg UNODC: UN Office on Drugs and Crime.
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hiv/pub/advocacy/en; továbbá: www.who. 
int/hiv/pub/advocacy/idupolicybriefs/en). 
Ezt annak ellenére teszik, hogy az amerikai 
kormány folyamatosan nyomást gyakorol 
ezekre a szervezetekre (mint a legnagyobb 
donorország), és megkérdõjelezi például 
a tûcsereprogramok hatékonyságát. A terü-
leten a legkonzervatívabbnak számító ENSZ 
(2000) egyik bizottsága is ajánlást fogadott el 
a témával kapcsolatban. A fogalom tartalma 

– például az injekcióhasználók célhierarchiája 
vagy a tûcsereprogramokkal kapcsolatos 
állásfoglalások – ugyancsak megjelent az 
amerikai kormányintézetek módszertani 
ajánlásai között (NIH – National Institute of 
Health, NIDA – National Institute on Drug 
Abuse, CDC – Center for Disease Control and 
Prevention) – míg az amerikai kormányzat 
legfeljebb csak „tûri” (de retorikájában 
inkább „tiltja”) az ártalomcsökkentõ szem-
léletmódot. 

Módszerek: bizonyítékokon alapuló ártalom-
csökkentés

Az utóbbi években – az orvostudomány más 
területeihez hasonlóan – az ártalomcsökken-
tés vonatkozásában is megjelent a „bizonyí-
tékokon alapuló” ártalomcsökkentési mód-
szerek iránti igény. Egy ilyen összeállítás 
megalkotására vállalkozott munkatársaival 
együtt Neil Hunt (2003). E dokumentumból 
idézek néhány összegzõ vizsgálatot, egyben 
bemutatva az ártalomcsökkentés módsze-
reit is. Meg kell jegyezni: az ártalomcsök-
kentéssel kapcsolatos fenntartások (pl. a tû-
csereprogramok hatására nõ az injekcióhasz-
nálók száma) nem nyertek megerõsítést.

Tûcsereprogramok: steril tût adnak hasz-
nált injekciós tûért cserébe; a szolgáltatást 
más injekciós szerelékkel és információs 
anyaggal, sokszor személyes tanácsadással 
is összekötik.  Fõ célja a vérrel terjedõ vírus-
fertõzések csökkentése (elsõsorban a hepati-
tisz különféle formái, HIV, tbc). Az 1970-es 
évek óta mûködnek (Magyarországon 1994 

óta, a Pszichiátriai Szakmai Kollégium 
szakmai protokolljával). Eredményességét 
ma már nem vitatják. David R. Gibson, 
Neil M. Flynn és Daniel Perales (2001) 
tanulmányukban negyvenkét vizsgálatot 
összegeznek, ebbõl huszonnyolc pozitív 
eredményeket adott (új fertõzések számának 
csökkenése), tizennégy kevert (pozitív és 
negatív), illetve negatív (nem hatott) ered-
ményeket hozott. A tûcsereprogramokkal 
kapcsolatos ellenvéleményeket – nõ a 
droghasználat, nõ az injekciós droghasználat, 
csökken a terápiát vállalók száma – már a 
National Institute of Helath (NIH) 1997-es 
összefoglaló tanulmánya is cáfolta. A NIH 
összefoglalása azért is érdekes, mert az árta-
lomcsökkentést mereven elutasító amerikai 
kormány egyik intézményérõl van szó! Ma 
úgy látjuk, hogy a módszer eredményes a 
HIV-fertõzés visszaszorításában, de kevésbé 
a hepatitisz C fertõzésnél. Vitatott, hogy lehet-
e, szabad-e tûcsereprogramokat börtönben 
mûködtetni.

Közösség alapú megkeresõ programok: 
olyan helyszíneken (bárok, parti helyszínek, 
utcák) és közösségekben keresik meg az 
elsõsorban „problémás” droghasználókat, 
ahol azok élnek, sokszor hajdani vagy 
jelenlegi droghasználó (vagy más, érintett, 
például prostituált, meleg személy) alkal-
mazásával. Ekkor lehetõség van a személyes 
segítõ kapcsolat kialakítására, tûcserére, 
kezelõ intézménybe utalásra. Elsõsorban 
a költségmegtakarítást emelik ki ezekkel a 
programokkal kapcsolatban: egy új-zélandi 
becslés szerint minden egyes új-zélandi 
dollár 20 dollárnyi megtakarítást hoz a 
megelõzött, egyébként kezelésre szoruló 
betegségekkel kapcsolatban (The Centre for 
Harm Reduction, 2002).

Metadonfenntartó kezelés: a 70-es évek 
elejétõl terjedt el az USA-ban (amikor az 
ártalomcsökkentés fogalma még nem is 
létezett!), az 1990-es évektõl mindegyik eu-
rópai uniós országban létezik ilyen kezelés 
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(Magyarországon lényegében 2002 óta van 
erre a gyakorlatban is lehetõség). A metadon 
ópiát-agonista szer, amely azonban nem okoz 
eufóriát, így használója képessé válik arra, 
hogy „mindennapi” életét élhesse. A módszer 
haszna, hogy csökken az injekcióhasználat 
(és a vele járó fertõzõ betegség transzmisszió), 
csökken az illegitim szerhasználat, és emiatt 
a drogbeszerzésére irányuló bûnözés, illetve 
a „feketepiaccal” való kapcsolat; valamint a 
fenntartó kezeléssel kialakuló segítõ kapcsolat 
alapja lehet egy késõbbi, akár absztinenci-
ára orientált kezelésnek is. Bizonyítékokon 
alapuló eredményessége a Cochrane-kö-
vetelményeknek is eleget tesz (Mattick et al., 
2003). A Pszichiátriai Szakmai Kollégium 
megalkotta a kezelés szakmai protokollját 
Magyarországon is. Michael Gossop és mun-
katársai (2001) angliai vizsgálatai szerint egy 
font kiadás a programra három font megtaka-
rítást jelent a bûnözéssel és a bûnüldözéssel 
kapcsolatos költségekben. Vannak országok, 
ahol a metadon helyett egy másik, parciális 
agonista szert (buprenorfin) adnak. Javasolják 
a börtönökben történõ alkalmazást is. Vitatott 
kérdés a heroinfenntartó kezelés (ezzel kap-
csolatos tapasztalatok Svájcban: Uchtenhagen 
et al., 1999; és Hollandiában: van den Brink 
et al., 2002). Utóbbi mellett szóló érv az, hogy 
néhány súlyos heroinfüggõ még a fenntartó 
metadonkezelésbõl is „kiesik”, illetve jelentõs 
mértékben használ heroint a kezelés mellett. 
Számukra mintegy „utolsó lehetõség” az 
orvosilag ellenõrzött formában történõ hero-
infenntartó kezelés, melynek a retenciós rátája 
jó, és csökkenti az illegitim szerhasználatot, 
valamint a kriminalitást. A WHO nemzetközi 
szakértõi munkacsoportja (ami nem egyezik 
meg a WHO hivatalos állásfoglalásával!) ezt 
a kezelési formát elfogadhatónak ítélte (Ali 
et al., 1999).

A kriminalizáció csökkentése: akár a 
büntetési tételek csökkentésével, akár bizo-
nyos magatartásformák és drogok (például 
fogyasztás, saját használatra történõ tartás, 

illetve a kannabiszfélék) de facto dekrimi-
nalizálása, vagy pedig a büntetés felváltása 
terápiával („elterelés”) csökkenti a krimina-
lizációból fakadó ártalmakat. A kérdés elsõ-
sorban politikai, nem pedig szakmai. 

Információ, edukáció és kommunikáció: 
a cél ebben az esetben a biztonságosabb 
droghasználat – hasonlóan a biztonságosabb 
szexhez – azoknál a csoportoknál, melyek 
drogot használnak, és ezen a közeljövõben 
nem is tudnak vagy nem is akarnak változ-
tatni. A módszerben egyes országokban ki-
tüntetett szerepet szánnak a droghasználók 
szövetségeinek (users’ union), amelyeket 
több EU-országban kormányzati pénzbõl, 
illetve az EU-n belül közösségi alapokból is 
támogatnak. Egyes szövetségek (például a 
holland LSD nevû szervezet) már nem is ár-
talomcsökkentésrõl, hanem a „használathoz 
való jogról” beszél. Fontos látnunk, hogy 
ezekkel a törekvésekkel egyik EU-tagország 
sem ért egyet – még ha adott esetben támogat 
is ilyen szervezeteket.

Használószobák (lásd még injekciós 
vagy belövõ szobák): egészségügyi felügye-
let mellett történik a droghasználók által 
magukkal hozott drogok használata. A Dro-
gok és Drogaddikció Európai Monitorozási 
Központja (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) 
összefoglalója szerint – bár több EU-ország-
ban vitatják vagy egyenesen tiltják ilyenek 
létesítését, így Magyarországon is –, tehát a 
mûködõ szolgáltatások pozitív eredmény-
nyel szolgálnak: az „utcai” (nem biztonságos) 
és a nem steril tûvel történõ injekcióhasználat 
csökkenése, segítõ kapcsolat kialakulása a 
leginkább peremre szorult droghasználókkal 
(Hedrich, 2004). A használószobák környe-
zetében nem nõ a droghasználat, s a közrend 
elleni vétségek száma csökken.

Tablettatesztelés: elsõsorban ecstasy tab-
letták bevizsgálására használt módszer. Ma az 

„ecstasy tabletta” közel sem a „hagyományos” 
 3 MDMA: metilén-dioxi-metamfetamin
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MDMA3  hatóanyag-tartalmú tablettákat 
jelöli, hanem minden olyan „tabletta-szerû” 
anyagot, amit ecstasyként árulnak. Ezek kü-
lönféle pszichoaktív vegyületeket, valamint 
más, mérgezõ anyagokat tartalmazhatnak. A 
bevizsgálás során tájékoztatják a fogyasztót 
a tabletta összetételérõl, felhívják figyelmét a 
veszélyforrásokra. A koncerteken, partihely-
színeken végzett tesztelést – az alkalmazott 
módszerek megbízhatatlansága miatt – álta-
lában elvetik, és inkább a laboratóriumok-
ban végzett vizsgálatot javasolják azok a 
szakértõk, akik országaiban ez a módszer 
mûködik. Ilyenkor a drogambulanciákon le-
het a bevizsgálandó anyagot anonim módon 
leadni (EMCDDA, 2001). Alkalmazását vita 
kíséri, egyes EU-országokban jogi okok miatt 
nem is fordul elõ, Magyarországon sem. Túl 
sok adat nem áll rendelkezésre a módszer 
hatékonyságát illetõen.

Az Európai Unió
és Magyarország gyakorlata

Az Európai Unió intézményei az ártalom-
csökkentés elismertetésében úttörõ szerepet 
vállaltak: az Európai Unió 2000-2004 közötti 
drogstratégiája és akcióterve egyértelmûen 
megfogalmazott ártalomcsökkentõ célokat. 
Sokan éppen itt mutatnak rá az európai (azaz 
európai uniós) és az amerikai drogpolitika 
egyre kifejezettebbé váló divergenciájára. 
Míg az Egyesült Államokban folytatódik a 

„háború a drogok ellen”, addig Európában 
(pontosabban az Európai Unió tagországai 
többségében) egyre inkább teret nyernek 
az ártalomcsökkentõ intézkedések, ideértve 
a kábítószer-használat dekriminalizálását 
vagy de facto legalizálását is. Itt ismét fontos 
megjegyeznünk, hogy az ártalomcsökkentõ 
drogpolitika híveinek jelentõs része utóbbi 
kérdéseket (a fogyasztás büntetlensége, de-
kriminalizálása, a használat vagy az elõállítás, 
a terjesztés engedélyezése, legalizálása) nem 
tekinti az ártalomcsökkentés részének, azokat 
politikai és nem szakmai kérdésnek tûnteti 

fel – így a válasz keresését is a politikára 
hagyja, mentesítve a szakmát a nagy vitákat 
kiváltó állásfoglalásoktól. Ezért van az, hogy 
a nemzetközi szervezetek nem szívesen hasz-
nálják a kifejezést (nehogy a drogliberalizáció 
gyanújába keveredjenek), hanem a korábban 
emlegetett módon körülírják a fogalmat.

Magyarországon az Országgyûlés által 
2000-ben elfogadott Nemzeti stratégia a 
kábítószer-probléma visszaszorítására cí-
mû határozat tartalmaz ártalomcsökkentõ 
elemeket; az összes „klasszikus” ártalom-
csökkentõ módszert felsorolja (tûcsere, 
metadonfenntartó kezelés, megkeresõ 
programok, felvilágosítás); kiemelve a 
droghasználó egészségügyi kezeléshez 
való alapjogát (ami akkor is érvényes, ha 
droghasználatát nem képes abbahagyni). 
Az ártalomcsökkentõ módszereket még ma 
is vita kíséri Magyarországon, noha már a 
nagyobb vidéki városokban is mûködnek 
tûcsereközpontok, és kb. háromszáz kliens 
vesz részt metadonfenntartó kezelésben 
(a magyar helyzetrõl Nyizsnyánszki Anna 
Eszter [2003] jelentetett meg összefoglalót, 
valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisz-
térium éves jelentései 2000 óta tartalmaznak 
a témával foglalkozó fejezeteket). 

Ártalomcsökkentés általában

Ma már szó esik ártalomcsökkentõ alko-
hol-politikáról (az absztinenciacélú politika 
helyett például a moderált ivást megcélzó 
programokról), nikotinkezelésrõl (áttérés a 
dohányzásról a nikotin más úton történõ szer-
vezetbe bevitelére, illetve helyettesítésére), 
általában a kockázatos viselkedések ártalom-
csökkentõ megközelítésû felfogásáról: például 
nagy kockázatú szexuális magatartásokat 
vagy ilyen magatartást folytató populációkat 
célzó stratégiák kialakításáról (Marlatt, 1998). 
Sõt, általánosságban is beszélnek árta-
lomcsökkentõ pszichoterápiákról (Tatarsky, 
2002); abból a kiindulásból, hogy az impli-
cite feltételezett teljes gyógyítás, illetve meg-
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gyógyulás az esetek jelentõs részében nem 
valósulhat meg. A legtöbb, amit megtehe-
tünk, hogy az ártalmakat olyan mértékben 
csökkentjük, hogy az az egyén és a közösség 
számára még elfogadható legyen, illetve 
növeljük a programok hozzáférhetõségét 
(csökkentjük a „küszöböt”), akár azon az áron 
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