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DROGE IN TERENSKO DELO V SLOVENIJI1
Bojan Dekleva

Zamisel in praksa terenskega dela z uporabniki drog v Sloveniji ni nekaj čisto
novega. Prve poskuse bolj sistematičnega terenskega dela v zvezi z uporabo
drog najdemo v začetku devetdestih let. Te prve terenske dejavnosti so
povezane z nastankom društva Stigma v Ljubljani ter z akcijo skupine
raziskovalcev, praktikov in študentov na obalni ter ljubljanski regiji leta
19912. Namen te akcije je bil priti v stik s čim večjim številom "cestnih"
injicirajočih uporabnikov drog, jih anketirati ter si na tej osnovi pridobiti prve
podatke za ocene o obsegu in značilnostih tega pojava.
Prvi začetki terenskega dela z uporabniki drog v Sloveniji še niso bili (v
veliki meri) motivirani z nevarnostjo okuţbe z virusom HIV. Takratna
prizadevanja so bila bolj povezana z namenom odkrivanja "novega" pojava,
spoznavanja ţivljenjske situacije in potreb nove skupine marginaliziranih in
stigmatiziranih ljudi, ter razvijanja "nove, uporabnikom prijazne, oblike
pomoči odvisnim"3. Terensko delo je takrat (in danes) pomenilo pribliţevanje
ţivljenjski situaciji odvisnikov, spoznavanje in vţivljanje v njihova
subjektivna dojemanja sveta in samega sebe in s tem tudi pripravljenost za
kritičen pogled na delovanje ustaljenih, konvencionalnih institucionalnih
načinov obravnavanja uporabnikov drog.
Zamisel, osnovna izhodišča in tudi praksa terenskega dela nasploh pa imajo v
našem prostoru še starejše korenine. Vse te usmeritve in praktične izkušnje so
se še pred začetkom terenskega dela z uporabniki drog pri nas razvijale
predvsem na področju dela z otroci in mladino, posebej z mladoletniki s
kaznivimi dejanji. Od sredine 70 let naprej smo v Sloveniji razvili celo vrsto
projektov izveninstitucionalnega in skupnostnega dela z ogroţenimi ali ţe
stigmatiziranimi otroci in mladostniki. Te projekte so spremljale raziskovalne
Pri sestavljanju tega uvodnika sem upošteval informacije iz prispevkov
treh kolegov/ic: Krek (1996), Nolimal (1994), Petrič (1996). Vsem trem se
za njihovo pomoč iskreno zahvaljujem.
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Glej Nolimal in drugi, 1993.
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naloge, ki so jih izvajali (takratni) Inštitut za sociologijo in filozofijo, Inštitut
za kriminologijo ter predvsem (takrat višja, danes pa) Visoka šola za socialno
delo. Posebej s terenskim (takrat "uličnim" ali "dvoriščnim") delom z
marginalizirano in odklonsko mladino sta se ukvarjali dve raziskavi Inštituta
za kriminologijo4. Skupne točka večine teh raziskav so bile: kritično stališče
do institucionalnih oblik pomoči mladim, poudarjanje pomembnosti dogajanj
in procesov v polju neformalnih socialnih mreţ, pribliţevanje pogledom
(mladih) subjektov ter razvijanje (in tudi institucionaliziranje) inovativnih
oblik dela z mladino5.
Ta izhodišča terenskega dela, ki so izhajala iz specifičnih teoretskih izvorov
(predvsem anti-gibanj v poznih 60. in zgodnjih 70. letih) in specifičnih praks
tistega časa, pa so dobila s pojavom virusa HIV posebno močno dodatno
spodbudo. Ta spodbuda in nova argumentacija za razvijanje uporabnikom
prijaznih, in tako domnevno bolj uspešnih metod dela, pa je - v okviru
zgodovine razumevanja virusa HIV in AIDSa - postala posebno relevantna
(za ustvarjalce ustreznih politik in financerje) šele s spoznanjem, da širjenje
virusa ni omejeno samo na razmeroma maloštevilne odklonske populacije
ljudi, temveč da zadeva tudi tako imenovano normalno, heteroseksualno
populacijo, ki uporablja predvsem dovoljene droge. Šele s tem spoznanjem se
razumevanje pomena terenskega dela z uporabniki drog lahko razvije, od
posebne socialno-humanitarne dejavnosti k dejavnosti primarnega pomena za
javno zdravstvo.
Čeprav je "novo" (to je v 90. letih) ukvarjanje z uporabniki drog pri nas
pravzaprav tesno povezano s terenskim delom in pribliţevanjem stališču
uporabnikov, pa smo v zadnjih šestih letih uspeli institucionalizirati, to je
vgraditi v sistem financiranja predvsem tiste oblike obravnav, ki potekajo v
okviru ustanov, predvsem medicinskih. Izven-institucionalno in terensko delo
je ostalo domena društva Stigma ter dobre volje posameznih entuziastičnih
delavcev, ki so delo na terenu opravljali poleg svojega rednega, na institucijo
vezanega dela6. Zdi se, da smo se pomembnosti tudi sistemske uveljavitve
terenskega dela na novo zavedli šele v stiku s tujimi strokovnjaki, ki k nam
prinašajo izkušnje bolj razvitih zahodnih drţav, ki so silovito povečanje
4

Dekleva in drugi, 1982, 1985.
Glej npr. Dekleva, 1994.
6
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uporabe nekaterih drog doţivele kakih 10 let pred Slovenijo, v zvezi s tem pa
tudi toliko prej začele razvijati sistemske osnove za razvijanje terenskega
dela.
V letu 1996 je pri Odboru za izvajanje nacionalnega programa za
preprečevanje zlorabe drog nastala posebna Komisija za terensko delo, katere
namen naj bi bil predvsem usklajevanje slovenskega sodelovanja v različnih
mednarodnih projektih ter zagotavljanje sistemskih osnov za uvajanje
terenskega dela pri nas. Pregled oblik tega mednarodnega sodelovanja7
obsega pet projektov, dva v sodelovanju s Skupino Pompidou pri Svetu
Evrope, ter po enega v sodelovanju z organizacijami WHO, UNDCP ter
Sorosovim Open Society Institute. Medtem ko trenutno potekajo natančnejša
dogovarjanja v okviru treh od teh petih projektov, sta se dva ţe v veliki meri
uresničila. Eden od teh je obsegal organizacijo in izvedbo seminarja o
terenskem delu na Otočcu junija letos, drugi pa nekoliko daljše usposabljanje
štirih slovenskih delavcev o terenskem delu v tujini.
V okviru vseh teh dogajanj smo pripravili tudi pričujočo številko MREŢE
DROG o terenskem delu. V njej objavljamo dva večja sklopa: eden obsega
prevode izbranih referatov iz mednarodnega simpozija o terenskem delu v
Bergnu leta 1993, drugi pa je (deloma prirejen) prevod treh (pomembnejših)
poglavij mednarodnega pregleda terenskega dela, ki ga je izdal Institute for
the Study of Drug Dependance iz Londona. Slednje gradivo je prevedla Vesna
Kerstin Petrič, vsa ostala pa Radojka Tul Pucelj. Obema izdajateljema
prevedenih gradiv se iskreno zahvaljujemo za njihovo dovoljenje za objavo
gradiv v slovenščini.
Sedaj nas čaka naloga uveljavitve terenskega dela z uporabniki drog. Ne le v
smislu razvoja dejavnosti, temveč še bolj v smislu njene sistemske umestitve
in priznanja njene pomembnosti. Ob tem bo potrebno tudi razmisliti o
umestnosti prenosa tujih modelov terenskega dela k nam, kjer ne poznamo
tako masovnih in koncentriranih "scen" uporabe drog, kakor jih najdemo v
nekaterih evropskih velemestih.
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Pomembnost sprejemljivosti programov za uporabnike same je osnova
terenskega dela8. To pa utegne biti tudi najbolj občutljiva in kritična točka
uveljavljanja terenskega dela pri nas. Zdi se povsem moţno, da naše
institucionalne strukture ne bodo mogle nuditi dovolj fleksibilnega
organizacijskega okvira za razvijanje terenskega dela, ki bo moralo biti - če
bo hotelo biti uspešno - predvsem dostopno in sprejemljivo uporabnikom,
hkrati pa bo za doseganje svojih namenov potrebovalo čim širši spekter
raznolikih ponudb pomoči, kamor bo mogoče odvisnike napotevati. Zato bi
morali - tako kot tudi v tujini - pomembno vlogo pri razvijanju iniciativ
terenskega dela prepustiti nevladnemu sektorju, ki pa bi mu morali za to
nuditi tudi ustrezne razvojne pogoje.
Terensko delo naj ne bo samo oblika humanitarne dejavnosti (pomoči
odvisnikom), niti ne samo oblika uspešnejše tehnologije preprečevanja
prenosa virusa HIV. Njegova - morda najpomembnejša - potencialna vloga je
tudi v predstavljanju poloţaja določene skupine ljudi širši druţbi - to je vloga
zrcaljenja druţbe, ter razvijanja takih inovativnih oblik dela z ljudmi na meji
med konvencionalnim in odklonskim, ki lahko vodijo k prevrednotenju
pogojev običajnega ţivljenja.

"Kdorkoli bo ţe delal v "outreachu" bo moral vedeti, da so
najpomembnejši odvisniki in da njihove ţelje sooblikujejo programe, ki jih
mi lahko modificiramo le v toliko, da so sprejemljivi tako za njih kot tudi
za nas. Veliki načrti brez konsenza odvisnikov so praviloma neuspešni".
(Krek, 1996)
8
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TERENSKO DELO NA NORVEŠKEM9
Njal Petter Svensson10

Za splošno predstavitev bom skušal opisati nekaj bistvenih potez terenskega
dela. Opredeljeno je kot strategija in delovna metoda za posredovanje in
zmanjšanje tveganja pri teţko dostopnih kategorijah prebivalstva, predvsem
pri ljudeh, ki so povezani z drogami ali drugačnim tveganim vedenjem.
Cilj tega simpozija je raziskati trenutno stanje terenskega dela v Evropi in
izmenjati ideje glede terenskega dela v kontekstu javnega zdravja in socialne
politike. Izmenjali naj bi tudi naše izkušnje pri pribliţevanju različnim ciljnim
skupinam in naše poglede na terensko delo glede njegove trenutne in
prihodnje vloge.
Ti cilji se odraţajo v dejstvu, da se ta simpozij osredotoča v glavnem na
razpravo o treh temah - o zgodnjem posredovanju, terenskem in uličnem delu
v zvezi z uţivalci drog in o terenskem delu za posebne ciljne skupine. Svoj
uvod bom omejil na kratek opis ozadja terenskega dela, na njegovo pojavnost,
namene, načela in metode. Ker je bila Norveška ena prvih Evropskih drţav, ki
je začela sistematično razvijati terensko delo na široki nacionalni osnovi, bom
poudaril predvsem norveške izkušnje.
Terensko delo in poulično delo oz. delo na uličnih vogalih11 sta delovni
metodi, ki ju je razvilo zdravstveno izobraţevanje, zdravstvene sluţbe in
socialne ustanove, ki se ukvarjajo s teţko dostopnimi ljudmi. To so predvsem
tisti, ki ţivijo na robu druţbe, različne manjšine, rizični mladostniki in osebe
z vedenjskimi motnjami. Terensko delo se pojavlja na več ravneh in v
različnih povezavah. V splošnem ga srečamo po eni strani v okviru
programov za zdravljenje in po drugi strani v bolj primarnih preventivnih
Prevod prispevka “General introductory presentation”. V: Outreach
proceedings. Strasbourg, Council of Europe Press 1993.
10
Njal Petter Svensson, Ministrstvo za zdravstvo in socialne zadeve,
Norveška.
11
Originalno “outreach work, street work or street corner work”.
9
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dejavnostih. To ni samostojna dejavnost. Opišemo ga lahko kot skupino
aktivnosti, ki vključujejo različne modele vzpostavljanja stikov in
posredovanj. V praksi pri identificiranju, pribliţevanju in komuniciranju z
različnimi ciljnimi skupinami uporabljajo mnogo enakih elementov. Temelj
so najpogosteje modeli socialnega dela, svetovalni modeli in modeli
zniţevanja tveganja. Tako terensko delo sega od spreminjanja vedenja med
posamezniki in skupinami do informativnih in izobraţevalnih dejavnosti. Kot
tako predstavlja mnoţico teoretičnih temeljev in praktičnih rešitev na tem
področju.
Izvor terenskega dela lahko najdemo v različnih disciplinah. Njegove
elemente bolj kot v kurativno medicino lahko uvrstimo v zgodovino gibanja
za javno zdravje, s poudarkom na vplivih okolja, socialnih spremembah in
razvoju druţbe.
Del medicinskega modela zdravljenja oz. preventive so tudi programi
imunizacije in "odpravljanja" bolezni in epidemij. Ravno na tem področju so
zelo pomembni poskusi doseganja teţko dostopnih populacij: npr. prostitutk s
spolnimi boleznimi in tuberkuloznih pacientov z antisocialnim obnašanjem.
Na razvoj terenskega dela je vzporedno z gibanjem za javno zdravje
neposredno ali posredno vplivala tudi kritika uveljavljenih disciplin in
poklicne prakse. Omenim naj "anti - psihiatrično" gibanje z alternativnimi
pristopi in sociološke študije, ki kaţejo pri nekaterih posameznikih, manjših
in večjih skupinah, omejen dostop do storitev zdravstvenega in socialnega
varstva. V okviru socialnega dela lahko identificiramo določene aktivnosti, ki
so daleč stran od tradicionalnega individualno usmerjenega obravnavanja
primera ("case study"). Te aktivnosti so usmerjene v skupnostno delo, v
organiziranje lokalnih skupnosti, v razvijanje socialnih mreţ, mobiliziranje
skupin strank in manjšinjskih skupin.
Tudi antropološke študije in izkušnje so vplivale na terensko delo. Sem
spadajo študije skupin mladih brez trdnih temeljev, brez korenin, v skrajnih
poloţajih, kot jih je npr. prikazal Whyte v svojih opisih "druţbe uličnih
vogalov" ("street corner socitey"). Ob tem, ko je ţivel z mnoţico
nezaposlenih in bolj ali manj prestopniških mladih, je izkusil in poudaril
pomen poznavanja kulture. Razumevanje subkulturnih meril in komunikacije
je bilo temelj za vzpostavitev potrebnega zaupanja v skupini. Ta antropološka

9

perspektiva je bila pomembna za oblikovanje začetka terenske sluţbe med
mladimi v skandinavskih deţelah v šestdesetih in sedemdesetih letih.
Razvoj terenskega dela v Evropi se je v zadnjih letih pospešil zaradi
epidemije AIDS-a. Potrebo po terenskem delu kaţejo številne pobude, ki
temeljijo na dejstvu, da mnogo ljudi nima dostopa do običajnih medicinskih
in socialnih sluţb. V okviru terenskih sluţb so se razvijale različne tehnike,
modeli in znanja. Veliko terenskega dela prakticirajo izven okvirov običajnih
sluţb in ustanov. Terensko delo odseva izkušnjo in spoznanje omejenosti
nudenja storitev v okviru institucij. V tem smislu je ţe zaradi same njihove
narave in izhodišč potrebno dovoliti terenskim sluţbam samostojnost in
neodvisnost, ki sta potrebni za razvoj delovnih metod v skladu s potrebo in
situacijami.
Terenske sluţbe pogosto nudijo kratkotrajno svetovanje in intervencije v
kriznih situacijah, medicinsko pomoč, vključno s psihiatrično pomočjo,
sluţbami, ki se ukvarjajo z zdravljenjem odvisnosti in socialnimi sluţbami.
Poleg tega nekatere nudijo še različne storitve v zvezi z nastanitvijo,
zaposlitvijo in pravno pomočjo, nasvete, informacije, svetovanje in napotitev
v druge ustrezne sluţbe za ljudi, ki uţivajo droge; nasvete za varnejše spolne
odnose: razdeljevanje kondomov; nasvete o varnejšem injiciranju: skrbijo za
izmenjavo igel in brizgalk, predpisovanje metadona; terenske izobraţevalne
stripe; delo z ţenskimi in moškimi uţivalci drog, ki se prostituirajo.
Pri terenskem delu običajno ne skušajo vzpostavljati dolgoročnih terapevtskih
in svetovlanih odnosov. Ponudba sluţbe pa je vseeno odvisna od stabilnih in
zaupnih stikov z ulico oziroma s skupnostjo.
Terensko delo se lahko izvaja na enega ali več načinov. Sestavine terenskega
dela lahko najdemo pri oblikah pomoči na domovih, kjer osebje opravi
storitev neposredno na domu ljudi. Prav tako lahko najdemo te sestavine v
razvoju skupnosti, kjer osebje pospešuje spremembe neposredno v skupnosti.
Kot glavna tipa terenskega dela sta pogosto opisana "ulično delo" in
"peripatetično delo"12. Razmerje med njima se spreminja od projekta do
projekta. "Ulično delo" se izvaja izven kakršnekoli ustanove. Osebje deluje v
skupnostih samih: na ulicah, v gostilnah, klubih ipd. Delo je osredotočeno na
12

V originalu “detached work” in “peripatetic work”.
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posameznike ali skupine. Namen je neposredno ali posredno zmanjšati
tveganje s pritegovanjem oseb v ustanove za pomoč in zdravljenje.
"Peripatetično delo" je bolj osredotočeno na organizacije, kjer terensko osebje
deluje v skupnostnih sluţbah in ustanovah, kot so zapori, domovi za mlade,
mladinski klubi in šole. Namen je pogosto seznanjati s problematiko drog in
HIV-a ter dajati informacije, izobraţevati in usposabljati delavce in osebje teh
ustanov.
Čeprav je epidemija AIDS-a spodbudila mnogo novih pobud za terensko delo,
mislim, da ga je potrebno ovrednotiti v veliko širšem kontekstu. Poleg tega,
da predstavlja pomemben delovni pristop k uporabnikom, ki si injicirajo
drogo, predstavlja obenem tudi pomemben preventivni delovni pristop. Ne
ukvarja se le z ukrepi za zmanjšanje škode, ampak deluje tudi kot način
vzpostavljanja stika z rizičnimi osebami, pred, in v začetnih stadijih uporabe
drog. Tako je dana moţnost za zgodnje posredovanje in preusmeritev
naraščajočega uničujočega vedenja. Terensko delo predstavlja moţen stik in
varovalno mreţo za ljudi, ki so začasno izpadli iz zdravstvenih in
rehabilitacijskih programov.
Naše dolgotrajne izkušnje na Norveškem pričajo, da je potrebno poudariti ta
široki vidik. Terensko delo pogosto definirajo kot v skupnost usmerjeno
dejavnost, ki jo uvedejo zato, da vzpostavijo stik s posamezniki in skupinami
iz določenih ciljnih populacij, ki nimajo učinkovitega stika z obstoječimi
sluţbami. Dodatno bi rad izpostavil terensko delo kot poseben model.
Pogosto predstavlja delovni pristop izven okvirov ustaljenih ustanov.
Terenski delavci se morajo odreči tradicionalni varnosti, priviligiranim in
pooblaščenim poloţajem v delovnih organizacijah ter se preseliti ven, na
ulice. Tako se znajdejo v področjih drugačnih, subkulturnih standardov, kjer
je pogosto zelo teţko vzpostaviti sodelovanje in trdne odnose, kakršne
srečujemo v tradicionalnih odnosih med poklicnimi delavci in njihovimi
strankami. Seveda je obenem to tudi izziv, ki predstavlja edinstveno
priloţnost. Terensko delo se pogosto začne z vzpostavljanjem stikov s
posamezniki in skupinami v njihovem okolju. Temelj za stik in odnos je
lastna izkušnja izbrane skupine in ovrednotenje njenih problemov in potreb.
To daje priloţnost terenskim delavcem, da spremenijo negativna pričakovanja
in izkušnje, ki jih izbrane skupine imajo z zdravstvenimi in socialnimi
sluţbami.
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Delovni pristop zahteva ţivljensko moč, toplino in domišljijo. Terenskega
delavca morajo pogosto sprejeti ne le kot strokovnjaka, ampak tudi kot osebo
in sočloveka. To pa pomeni teţko vzdrţevanje ravnovesja med elementi
prijateljstva, terapevta, posrednika, povezovalca in pobudnika sprememb.
Terenski delavec se mora zanašati le nase, ko dela z ljudmi v njihovem
lastnem okolju, na njihovi sceni, kjer v ţivljenju prevladujejo njihove
vrednote in stališča. Premagovanje zaprek in vzpostavljanje stikov v tej zvezi
predstavlja neko posebno znamenje zaupanja in vzajemnega spoštovanja. To
pa je tudi bistveni temelj za spreminjanje vedenja in socialnega poloţaja ter
most do izoblikovanja novih pripadnosti.
Terensko delo pogosto opravljajo ljudje peš na ulicah, v parkih, gostilnah,
podhodih, ţelezniških postajah ali drugih znanih področjih, kjer se zbirajo
uporabniki drog. Zdi se, da ima kot sistematični delovni pristop kratko in
ohlapno zasnovano zgodovino. Toda to vrsto pristopa zasledimo ţe v
"Odrešilni armadi" ("Salvation Army"), ki je bila ustanovljena v prejšnjem
stoletju. Njeno sporočilo za socialno prikrajšane osebe iz zloglasnih četrti
vzhodnega Londona je bilo: "Ohrani topla stopala, čist razum in bodi
gorečega srca." Danes v našem jeziku to pomeni, da se ti uspe srečati z ljudmi
v stiski z ljubeznijo, solidarnostjo, strokovno drţo in strokovnimi merili. V
širšem smislu lahko terensko delo predstavimo kot mešanico sestavin
različnih ideologij: strokovne, moralne, romantične, verske in politične,
skupaj z močnim osebnim zaupanjem. Ta mešanica predstavlja značilen
značaj terenskega dela in je obenem tudi razlog za teţko opredelitev in
obrazloţitev terenskega dela. To delo nima svoje lastne disciplinarne podlage.
Kot je bilo ravnokar predstavljeno, zasledimo vidike in elemente tega dela v
sociologiji, antropologiji, teoriji socialnih mreţ, epidemiologiji in javnem
zdravju. Kot pomembne naj dodam še psihološke teorije in tradicijo, klinične
teorije, kot tudi modele spreminjanja vedenja. Terenske sluţbe in organizacije
pa se razlikujejo glede na to, katerim od teh vidikov dajejo prednost oz. jih
uporabljajo. Videti je, da so pogosto pomembni psihodinamični in
psihoanalitski pristopi. V terenskem delu srečamo tudi komunikacijsko in
druţinsko teorijo, teorijo socialnega učenja in modelov vlog. Veliko
terenskega dela bi lahko postavili v okvir socialne psihologije s teorijami
primarne, sekundarne in terciarne preventive. Včasih je poudarek na vseh treh
stopnjah hkrati. Delo nekaterih terenskih sluţb temelji predvsem na
skupinskih aktivnostih, s teorijami in pristopi socialnega izobraţevanja. Na
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Norveškem imamo v tem času pribliţno petdeset terenskih organizacij. Ciljne
skupine so v glavnem mladostniki in mladi odrasli. Čeprav so si te
organizacije zelo podobne, lahko v njih zasledimo različne profile in pristope,
ki bolj ali manj predstavljajo vse prej navedene teorije.
Na Norveškem je zaradi epidemije AIDS-a nastalo nekaj novih pobud na
področju terenskega dela. Vseeno pa so Norveške terenske sluţbe nastale pred
AIDS-om, v sedemdesetih in v začetku osemdesetih let. Začelo se je v Oslu
leta 1969. Vse večja uporaba drog med mladimi je imela korenine v
hipijevskih gibanjih in študentskih protestih. Uporaba drog ni bil povsem nov
problem, vendar pa je v povezavi z mladimi dobil nov, pogosto zastrašujoč in
izzivajoč ton. To je bil čas druţbenih sprememb, kot so večja mobilnost in
urbanizacija ter razpad tradicionalnih socialnih mreţ, kontrole in medsebojne
skrbi. V prvih letih razvoja te scene drog smo delali tudi z mladimi
intelektualci in študenti, z boljšim osebnim in socialnim ozadjem. Pogosto so
razlagali svoj način ţivljenja, obnašanja ter oporabo drog kot kritiko obstoječe
druţbe. Kljub temu pa se je kmalu tej populaciji pridruţilo vse več socialno
depriviranih ljudi: mladih, ki so "izpadli" iz druţbenih mreţ, šol ali
zaposlitve; ljudi, ki so odraščali v propadlih druţinah ali so bili več let v
skrbništvu; otrok brez otroštva in mladih brez prihodnosti. Populacija
zasvojencev z drogo je postajala vse mlajša. Metaforično rečeno, je
predstavljala skupino med robom pločnika in obcestnim jarkom; skupino, pri
kateri so uveljavljene socialne sluţbe in podobne ustanove odpovedale oz. so
se izkazale kot neprimerne.
Pomemben dejavnik v razvoju terenskega dela na Norveškem je bilo
vzpostavljanje stikov s temi skupinami mladih ljudi z namenom vzpostavitve
odnosa, ki bi lahko pomagal pri njihovi ponovni vključitvi v lastne domove,
druţbeno okolje, lokalne mreţe in šole. V skladu s potrebami so bili cilji
terenskega dela tudi napotitve v druge ustanove, socialne sluţbe in programe
za zdravljenje odvisnikov. Pomemben namen je bilo zgodnje posredovanje, še
preden bi uporaba droge in socialni propad postali osrednji značilnosti.
Začetni poskusi na Norveškem so pokazali, kako pomemben je tak pristop in
delovni model. Leta 1980 je norveško ministrstvo za zdravje in socialne
zadeve izdalo javno poročilo o terenskem delu. S tem poročilom so nastali
temelji za vključitev terenskih sluţb v lokalne socialne sluţbe. Danes so
terenske sluţbe prisotne ţe v vseh večjih mestih.
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Cilji terenskega dela na Norveškem so v glavnem še vedno isti, kot so bili
objavljeni v javnem poročilu leta 1980. Nekateri pomembnejši so:
 Omogočiti terenske sluţbe za posameznike, skupine otrok in mladih, ki
ţivijo v mejnih razmerah, in za katere ţe obstoječe ustanove niso
zadostne.
 Čimprejšnja vzpostavitev stikov s temi posamezniki in skupinami ter
njihovimi druţinami, še preden bi zloraba droge postala prevladujoči del
njihovega ţivljenja. Vzpodbujanje in motiviranje ljudi za alternativne
zaposlitve.
 Priskrbeti potrebne nasvete, informacije in svetovanje v zvezi z rizičnim
vedenjem, zmanjševanjem škode, ustreznimi ustanovami in povezavami z
drugimi programi za uporabnike drog.
 Zbrati in priskrbeti informacije o ţivljenjskih pogojih in potrebah mladih,
ki ţivijo na robu druţbe ter uporabnikov drog, ter s tem ustvariti osnovno
znanje, potrebno za načrtovanje socialnih dejavnosti.
Na temelju več kot 20-letnih izkušenj bi radi izpostavil nekaj načinov oz.
pristopov pri terenskem delu:





Nudenje storitev v okoljih, kjer ţivijo uporabniki drog in rizične skupine
ljudi.
Oblikovati dejavnosti na podlagi potreb teh ljudi in vzpodbujati njihovo
prostovoljno vključevanje.
Spoštovanje njihovih lastnih meril, njihovih drţavljanjskih in človeških
pravic ter njihove odgovornosti za lastno ţivljenje.
Delati z ljudmi, ne da bi jih ob tem vrednotili in obsojali, iskreno in
pošteno.

Ta načela in pristopi so v splošnem osnovno vodilo skupin terenskega dela, ki
se danes pojavljajo na Norveškem. Skupine srečamo na različnih stopnjah: v
okviru preprečevanja kot npr. terensko delo in delo na ulicah z mladostniki,
pri katerih obstaja večje tveganje, da bodo začeli zlorabljati droge; v okviru
terenskega dela, ki se ukvarja s problemom uţivalcev drog; v okviru
zmanjševanja škode in dela s posebnimi ciljnimi skupinami. To so predvsem
skupine tistih, ki si drogo injicirajo, HIV pozitivnih, tistih, ki se prostituirajo
in etničnih manjšin. Nedavno smo se še posebej usmerili na mlade, noseče
uporabnice, uporabnike drog z majhnimi otroki in na uporabnike z očitnimi
psihiatričnimi problemi.
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Terensko delo nudi neposredne, prilagodljive in klientom odgovarjajoče
storitve, kot tudi zdravstveno izobraţevanje in preventivne dejavnosti. To je
pomemben pristop za identificiranje teţko dosegljivih skupin prebivalstva,
njihovih potreb in predstav o obstoječih dejavnostih. Ugotovili so, da ta način
dela lahko vpliva na spremembe vedenja ter te spremembe tudi dolgoročno
utrdi.
Izkazalo se je, da so takoimenovane "teţko dostopne" skupine ljudi
pripravljene sodelovati, če pristop in komunikacija temeljita na njihovem
načinu ţivljenja in sta usmerjena v njihovo okolje. Terenskemu delu je uspelo
nuditi neposredne storitve: dajanje informacij in zmanjševanje tveganja, kot
tudi posredne storitve: napotitve v druge ustanove. Nadalje je terensko delo
prispevalo tudi k socialnim spremembam, spremembam okolja in odnosa
javnosti do uporabnikov drog in ljudi v mejnih situacijah. Ne nazadnje je
terensko delo pomembno za zgodnje ukrepanje ter je s tem osnovno in
odločilno orodje pri preprečevanju zlorabe drog.
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PREGLED TERENSKEGA DELA Z UPORABNIKI DROG13
Ernst Buning14

Predgovor
Predstavljajte si, da ste lastnik trgovine z delikatesami. Prodajate
najodličnejše izdelke: svežega lososa, ruski kaviar, francoske paštete, nojeva
jajca in sveži papajin sok. Presenečeni ste, da se tako malo ljudi oglasi v vaši
trgovini. Odločite se za oglaševalno kampanjo. Ljudje res začnejo prihajati v
večjem številu, pogledajo ponudbo in odidejo, ne da bi kaj kupili. Sami ste že
na robu bankrota. Nazadnje si poskušate pomagati tako, da najamete nekaj
terenskih delavcev. Le ti korakajo gor in dol po nakupovalnem centru in
ljudem pripovedujejo o vaših fantastičnih izdelkih. Terenski delavci ljudi celo
osebno pospremijo v vašo trgovino. Posel pa kljub vsemu ne steče in naposled
ste prisiljeni trgovino zapreti.
Zgoraj opisano se v resnici najbrţ ne more zgoditi. Pri svojem poslovanju so
lastniki trgovin odvisni od svojih bank. Preden se banke odločijo za denarno
investicijo, se prepričajo o povpraševanju, trgu, prodajni strategiji itd.
V našem "poslu" (področje drog) smo v zadnjih dveh desetletjih različno
delovali. Nismo prisluhnili uporabnikom drog, nismo delali trţnih raziskav.
Ne, raje smo oblikovali to, kar se je nam zdelo da potrebujejo uporabniki drog
in pričakovali smo, da bodo oni ta naš izdelek "kupili".
Sedaj je jasno, da smo ubrali napačno pot, saj dejstva kaţejo, da je v večini
drţav le 10% uporabnikov drog v stiku s centri za obravnavo. V mnogih
evropskih drţavah razsaja med uporabniki drog AIDS. V evropski regiji umre
letno več kot 5.000 ljudi zaradi posledic predoziranja, več kot 50%
zaporniških celic na zahodu zasedajo uporabniki drog.

Prevod prispevka “Outreach work with drug users: an overview”. V:
Outreach, proceedings. Strasbourg, Council of Europe Press, 1994.
14
Ernst Buning, Public Health Service, Netherlands.
13
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Oblikovanje terenskih ekip je vse do danes veljalo za skrajno sredstvo, ko je
šlo za "ohranjevanje" tradicionalnega sistema pomoči pri drogah. Te ekipe naj
bi vzpostavile stike s tistimi, ki so "izven dosega" in jih zvabile v centre za
obravnavo.
Preden podam pregled "terenskega dela v evropski regiji", ţelim poudariti, da
večina projektov terenskega dela ne bi bila potrebnih, če bi ţe na samem
začetku vzpostavili boljši sistem pomoči (prijazen do uporabnika in vanj
usmerjen).
1. Uvod
S terenskim delom sem se prvič srečal l.1977. Med študijem psihologije sem
opravljal prakso v terenski ekipi. V tistem obdobju mi je prav kmalu postalo
jasno, da obstaja razkorak med potrebami ljudi, ki so aktivno vpleteni v sceno
drog, in vrsto storitev, ki so jih nudili centri za obravnavo. Srečal sem se tudi
z mnogimi predsodki. Nekateri aktivni uporabniki drog so na ljudi v sluţbah
za pomoč gledali kot na "moralistične, slabo informirane in s pozicije moči
delujoče bedake". Nekateri člani osebja v centrih za obravnavo so na aktivne
uporabnike drog gledali kot na "umazane, nezanesljive in manipulatorske
dţankije".
V tem okolju, ki je bilo nabito z nasprotji in predsodki, ni bilo lahko karkoli
narediti, kljub temu pa menim, da je bilo to obdobje zame zelo koristno.
Naučil sem se prisluhniti uporabnikom drog in spoznal, da je onkraj sten
centrov za obravnavo drugačen svet.
Poleti l.1989 sem imel čast, da sem za krajši čas delal kot svetovalec v
Regionalnem uradu v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).
Prosili so me, naj sestavim pregled terenskih aktivnosti, namenjenih
uporabnikom drog, z ozirom na epidemijo AIDSa. Delo se je zavleklo v
l.1991, rezultate pa je urad objavil v poročilu z naslovom "Terensko delo med
uporabniki drog v luči epidemije AIDSa" ("Outreach work among drug users
in the light of the AIDS epidemic"). V poročilu najdemo (1) pregled stanja v
evropski regiji, ki temelji na izpolnjenih vprašalnikih, (2) praktična navodila
za sestavljanje projektov terenskega dela in (3) mehanizme preverjanja.
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Besedilo, ki ga imate v rokah, je nastalo na podlagi izkušenj, ki sem jih
pridobil kot delavec na terenu, dejavnosti v okviru Regionalnega urada WHOja ter mnogih mednarodnih stikov, ki jih imam v okviru svojega sedanjega
delovnega mesta.
2. Z AIDSom povezano terensko delo v evropski regiji
To poglavje delno temelji na informacijah, ki sem jih zbral v okviru
omenjenega WHO projekta. Informacije zadevajo več kot 50 terenskih
projektov v 9 drţavah. Poglavje je razdeljeno v tri odstavke: (2.1.) splošni
pregled, (2.2.) primeri posameznih projektov in (2.3.) teţave, ki se pojavljajo
pri izvajanju terenskega dela.
2.1 Splošni pregled
Večina projektov terenskega dela sestavljajo majhne ekipe zelo predanih in
kreativnih delavcev. Kadar projekti niso del večje organizacije, delavci na
terenu pogosto delajo izolirano in nimajo podpore.
Vodilo večine terenskih ekip je "Ne čakaj, da pridejo oni k tebi - pojdi ti k
njim" in "Potrudi se, da vidiš in da te vidijo". Delavci so odprtih nazorov in
poskušajo odstranjevati ovire, ki uporabnike drog odvračajo od iskanja
pomoči. Njihovih ravnanj ne presojajo.
Naloge delavcev na terenu so štiri:
I. Doseganje tistih, ki so izven dosega, na primer občasnih uporabnikov drog
ali stalnih uporabnikov, ki se ne ţelijo obračati na obstoječeh ustanove.
II. "Pomoč pri preţivetju". Gre za dejavnosti, s katerimi nudijo podporo
uporabnikom drog pri preprečevanju večjih zdravstvenih tveganj (kot so
infekcija z virusom HIV, predoziranje), ustvarjajo pogoje za preprečevanje še
globje marginalizacije ter pomagajo uporabnikom drog, ki so oboleli za
AIDSom. Primeri takega delovanja:
 krizna intervencija,
 svetovanje,
 razdeljevanje kondomov,
 oskrbovanje z injekcijskimi iglami oz. zamenjava le teh,
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napotitve,
nadzorovanje uporabe zdravil (za AIDS).

Izobraţevanje o AIDSu (poleg praktične pomoči) izvajajo s posredovanjem
informacij o tveganju okuţbe s HIV-om, svetovanjem in napotitvami v
ustanove, kjer izvajajo HIV teste.
III. Projekti terenskega dela igrajo pomembno vlogo pri povezavi z drugimi
organizacijami. Uporabniki drog dobijo informacije o drugih sluţbah, pri tem
pa jih delavci spodbujajo, naj storitve le-teh tudi uporabljajo.
IV. Projekti terenskega dela vsebujejo tudi proučevanje področja, ki omogoča
organizacijam in tvorcem politike drog, da dobijo informacije o vzorcih
uporabe drog, razširjenosti uporabe drog, rizičnem obnašanju, povezanim z
AIDSom, in novih trendih v uporabi drog.
Projekti terenskega dela se razlikujejo glede na naslednje vsebine:
 Vključevanje prostovoljcev. Nekateri projekti predvidevajo vključevanje
prostovoljcev. Prednost vključevanja prostovoljcev je v tem, da omogoča
vzpostavitev stika z velikim številom uporabnikov drog z relativno nizkimi
stroški. Pomankljivost tega načina dela pa je, da izobraţevanje in nudenje
pomoči prostovoljcem jemljeta veliko časa plačanim delavcem.
 Vključevanje (nekdanjih) uporabnikov drog. Veliko število projektov
terenskega dela vključuje (nekdanje) uporabnike drog in/ali (nekdanje)
prostitutke v svoje ekipe, včasih kot plačano osebje, včasih kot prostovoljce.
Največja prednost vključevanja (nekdanjih) uporabnikov in prostitutk je
njihov laţji pristop do scene drog. Slaba izkušnja dosedanjih projektov pa je,
da se z vključevanjem nekdanjih uporabnikov kot terenskih delavcev
povečuje moţnost, da bodo tudi sami ponovno začeli uporabljati droge.
Nekdanji uporabniki drog niso sposobni nepristransko pristopiti k tistim, ki
droge še vedno aktivno jemljejo. Dodaten problem je ta, da uporabniki drog
pogosto ne sprejemajo drugega uporabnika drog kot "strokovnjaka".
 Uporaba "drop-in" centra. Nekateri projekti terenskega dela se posluţujejo
"drop-in" centra, kamor klienti lahko pridejo po pomoč ali pa samo na
skodelico čaja. Obstoj "drop-in" centrov je sicer pomemben, vendar pa lahko
- če so centri odprti preveč ur dnevno - to pripelje do zanemarjanja
neposrednega dela na cesti.

19

 Zunanje delo nasproti delu na cesti. Večina projektov terenskega dela
predvideva tako zunanje delo kot delo na cesti. Zunanje delo je delo na
terenu, ki se izvaja v drugih sluţbah, kot so zapori, policijske postaje,
bolnišnice in/ali drugih sluţbah15. Delo na cesti je terensko delo, ki se izvaja
na sami sceni drog. To so lahko predeli, kjer se zadrţujejo uporabniki drog,
ali privatna stanovanja, kjer drogo prodajajo in kupujejo.
2.2. Primeri projektov terenskega dela
Namen mnogih projektov terenskega dela je doseči mlade občasne
(rekreacijske) uporabnike drog z informacijami o drogah in AIDSu.
V Veliki Britaniji so mladim ljudem, ki se udeleţujejo glasbenih festivalov na
odprtem, namenili projekt, imenovan "Festivalni servis" ("Festival Welfare
Services"), katerega cilj je bil svetovanje in informiranje mladih o drogi in
AIDSu. Čeprav načrtovanje dejavnosti zaradi ad hoc narave tovrstnih
festivalov ni bilo lahko delo, čemur moramo prišteti še nepripravljenost
organizatorjev, da bi nudili prostor na prizorišču, so nositelji tega projekta
menili, da so glasbeni festivali na prostem zelo dobre lokacije za terensko
delo.
"Tackle express" (8 metrov dolga razstavna prikolica) v Veliki Britaniji
obiskuje lokacije, kjer se formalno in neformalno zadrţujejo mladi ljudje.
Delavci nudijo informacije o AIDS-u/HIV-u in o drogah, poskušajo
vzpostaviti stike z morebitnimi bodočimi strankami ter osveščajo mlade o
svetovalnih in informativnih sluţbah.
Na Nizozemskem je Advies Bureau August de Loor razvil projekt "Varna
hiša" ("Safe house"). Ekipa obiskuje zabave z "house" glasbo in nudi
informacije o različnih drogah (med drugim tudi o XTC-ju). Posebna storitev,
ki jo nudi ekipa, je tudi analiza vsebnosti MDMA v tabletah. Čeprav je tako
testiranje sporno (XTC je na Nizozemskem nedovoljena droga), so
obiskovalci hišnih zabav tovrstni storitvi naklonjeni. Največja prednost je v
15

Op. prev.: E. Buning v tem odstavku loči "zunanje delo" ("detached
work"), kot delo v drugih sluţbah, od "dela na cesti" ("streetwork"). Drugi
avtorji pa večinoma delo na cesti poimenujejo kot "detached work",
medtem ko delo v drugih ustanovah poimenujejo "peripatetic work".
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tem primeru dejstvo, da uporabniki natančno vedo kaj uporabljajo in v kakšni
količini, kar zmanjšuje nevarnost predoziranja in nepričakovanih ter
nezaţeljenih učinkov uporabe te droge. Ekipa poleg tega nudi kondome ter se
z mladimi pogovarja o varni spolnosti.
V Edinburghu na Škotskem je "Posadka 2000" ("CREW 2000") razvila
informativno kampanjo, usmerjeno k rekreacijskim uporabnikom drog, ki v
glavnem uporabljajo t.i. "plesne droge" (dance drugs), kot je XTC. CREW
2000 je zdruţenje, ki vključuje delavce s področja drog in dela z mladimi,
novinarje, umetnike, oblikovalce, obiskovalce klubov in disc jockeye. Ekipa
dela z ljudmi iz različnih druţbenih okolij, kar ji omogoča vzpostaviti stike
tudi s tistimi uporabniki drog, ki se ne identificirajo s "tipičnim dţankijem". V
mestu kot je Edinburgh, kjer je med intravenoznimi uporabniki drog veliko
število seropozitivnih, je pozornost do teh novih uporabnikov drog skupaj s
kampanjami o varni spolnosti zelo pomembna.
Nekateri projekti terenskega dela poskušajo nuditi "pomoč pri preţivetju"
skupaj s prevencijo AIDSa.
V Zurichu (Švica) so bili člani organizacije ZIPP-AIDS pobudniki raznih
aktivnosti, namenjenih uporabnikom drog, ki so se zadrţevali v nekem parku
(Platzspitz). Svojo bazo so imeli v nekdanjih javnih toaletnih prostorih, kjer
so nudili svetovanje ter zamenjevali injekcijske igle (pribliţno 5.000 dnevno),
razdeljevali kondome, nudili osnovno zdravniško pomoč, izobraţevanje o
zdravju, čaj in sadje. Leta 1989 so več kot tisočkrat izvedli reanimacijo
uporabnikov drog, ki so predozirali uporabljeno drogo. Leta 1992 so park
zaprli, scena drog pa se je razpršila po različnih mestnih lokacijah.
V Belgiji so s projektom "Sneţna kepa" ("Boule de neige") začeli l.1988.
Vodilo projekta je bilo: "AIDS potuje po istih poteh kot informacija, se pravi
od prijatelja do prijatelja". Od začetka delovanja so nosilci projekta izobrazili
preko 40 uporabnikov drog. Le ti so se morali udeleţiti štirih diskusijskih
seans in izmenjave informacij o tveganjih z okuţbo HIV. Nato so izšolane
uporabnike drog, opremljene s informativnim materialom, kondomi in
belilnim praškom poslali na sceno drog, njihova naloga pa je bila, da se z
drugimi uporabniki drog pogovarjajo o tveganjih, povezanih z AIDSom.
Svoje stike so dokumentirali z izpolnjevanjem vprašalnikov. Uporabniki

21

drog, ki so jih vključili v ta projekt, so bili navdušeni in pripravljeni še naprej
nadaljevati s to dejavnostjo.
V Madridu (Španija) kriţari po mestu "Isidro bus", v katerem mladi lahko
dobijo informacije o ustanovah, ki nudijo pomoč ter se preventivno
izobraţujejo o AIDSu. Stranke, ki se obrnejo na delavce, se lahko pogovorijo
z zdravnikom, zamenjajo injekcijske igle in dobijo zastonj kondome. Cilj
projekta je, da uporabnike drog privabijo v enega od 50 centrov za obravnavo
uporabnikov drog.
Drugačno obliko terenskega dela najdemo v projektih, v okviru katerih
delavci obiskujejo uporabnike drog, obolele za AIDSom.
V Amsterdamu (Nizozemska) fundacija "de Regenboog" izvaja projekt
pomoči uporabnikom drog, obolelih za AIDSom. Stranke k temu projektu
napotijo delavci bolnišničnega projekta mestne zdravstvene sluţbe.
Prostovoljci nato obiskujejo uporabnike drog na domu in se z njimi
pogovarjajo o načinu oskrbe, ki jo potrebujejo. Oskrba, ki jo ponujajo, je v
glavnem praktične narave, na primer pomoč pri nakupovanju, spremstvo v
kino, spremstvo stranke do bolnišnice ali specialista ipd.
V San Franciscu (ZDA) "Terenska zdravstvena ekipa" ("Health Outreach
Team") deluje v predelu Tenderloin. Njihov način dela je podoben načinu
dela zdravnikov v drţavah v razvoju. Obiskujejo zavetišča in poskušajo
organizirati primerno zdravstveno in socialno oskrbo bolnikom z AIDSom,
pacientom, ki so bili odpuščeni iz psihiatričnih ustanov, brezdomcem in
uporabnikom drog. V oviru svojega dela tudi skrbijo, da brezdomni
uporabniki drog redno jemljejo medikamente za zdravljenje AIDSa. Poleg
tega pa se dogovarjajo tudi z bolnišnicami in klinikami o moţnostih za
obravnavo svojih strank.
V mnogih drţavah uporabljajo mobilne enote (kombije in avtobuse) za
oskrbovanje uporabnikov drog. Osnovno načelo teh mobilnih intervencij je:
"Če oni ne pridejo k nam, gremo mi k njim". Mobilna enota pomaga tudi pri
urejanju problemov s soseščino.
V poznih sedemdesetih letih so na Nizozemskem začeli s pomočjo mobilnih
klinik (metadonski avtobusi - "methadon buses") oskrbovati odvisnike z
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metadonom. L.1986 so zdravstveni delavci v Londonu in Liverpoolu začeli s
pomočjo mobilnih enot (kombijev) z zamenjevo injekcijskih igel. V Bremnu
Zah. Nemčija), Utrechtu (Nizozemska) in Oslu (Norveška) uporabljajo
kombije za vzpostavljanje stikov z uličnimi prostitutkami.
2.3. Problemi, povezani s terenskim delom
Eden od največjih problemov, s katerimi se srečujejo izvajalci projektov
terenskega dela, so denarna sredstva. V mnogih evropskih drţavah vlade
pospešujejo prevencijo AIDSa med uporabniki drog z dodeljevanjem
dodatnih finančnih sredstev. Pogosto pa je dodeljevanje teh sredstev le
kratkoročno. Izkušnja večine ekip, ki izvajajo terensko delo je, da potrebujejo
najmanj leto dni za spoznavanje scene drog, za vzpostavitev mreţe strank in
stikov z drugimi sluţbami. Če morajo delavci ţe po devetih mesecih začeti
razmišljati o nadaljnjem financiranju, se bo to nedvomno negativno odraţalo
v izvajanju projekta. Prav zato moramo poudariti, da je potrebno zagotoviti
sredstva za vsaj tri leta vnaprej, preden začnemo z dejavnostjo terenskega
dela.
Če se projekt terenskega dela izvaja v manjšem obsegu in ni del večje
organizacije, se lahko zgodi, da se delavci čutijo izolirane, ali da pogrešajo
podporo pri izvajanju svojega dela. Predpogoj za pridobivanje sredstev za
projekte terenskega dela je torej lahko tudi ta, da se projekt izvaja v okviru
večje organizacije.
Nekateri izvajalci projektov terenskega dela se srečujejo s teţavami pri
napotitvah strank, ker na področju njihovega delovanja primanjkuje sluţb za
obravnavo uporabnikov drog. Terenski delavci se zato čutijo prisiljene, da vse
delo opravijo sami. Intenzivno se ukvarjajo z omejenim številom strank, ki
zahtevajo vso njihovo pozornost, tako da jim primanjkuje časa za pridobitev
širšega vpogleda v problem droge na njihovem področju. Včasih morajo
terenski delavci delati s sluţbami, ki nerade nudijo storitve uporabnikom
drog, na primer z lekarnarji, ki nočejo prodajati čistih injekcijskih igel
uporabnikom drog ali s sluţbami za splošno pomoč, kjer so prepričani, da
uporabniki drog "ne sodijo v skupino njihovih strank". Pogosto se terenski
delavci čutijo nemočne, da bi vplivali na te nenaklonjene sluţbe, saj bi morali
za dogovarjanje s takimi sluţbami dobro obvladati pogajalske veščine.
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Večina izvajalcev projektov terenskega dela ima teţave pri sporazumevanju s
policijo. Policija ima svoje lastne odgovornosti na področju javnega reda.
Posledica tega so policijske akcije, ki so za delo na terenu pogosto
kontraproduktivne. Zaradi policijskih racij se scena drog začasno razprši, kar
delavcem na terenu onemogoči stike z uporabniki drog. Do take situacije je na
primer prišlo, ko je policija posedovanje kondomov obravnavala kot dokaz za
ilegalno prostitucijo!
Včasih imajo izvajalci projektov terenskega dela teţave zaradi fluktuacije
članov ekip. Ko so ţe zgradili mreţo strank, ne morejo svojega znanja
prenesti na nove delavce. Pri enem od projektov je prišlo do situacije, ko so
eno od svojih strank uspešno uvedli v izobraţevanje vrstnikov o AIDSu. Ko
so bili sredi izvajanja projekta je policija aretirala in zaprla stranko. Projekt
izobraţevanja vrstnikov je seveda propadel. Drug problem, ki se navezuje na
fluktuacijo izvajalcev terenskega dela, je odsotnost moţnosti za napredovanje.
Mnoge ekipe terenskih delavcev, ki bi rade ustanovile "drop-in" centre, se
morajo soočati z nasprotovanjem krajevne skupnosti, da bi v njihovi sredini
zaţivel tak center. Krajani navadno pričakujejo, da se bodo zaradi
uporabnikov drog in preprodajalcev, ki se bodo zadrţevali v bliţini centra,
pojavile dodatne teţave pri vzdrţevanju javnega reda. Ker lahko te teţave
realno pričakujemo, moramo razviti dobre odnose s soseščino in se konkretno
dogovarjati o delovnem času, hišnem redu itd.
3. Povzetek in sklep
Na osnovi opisa 50 projektov terenskega dela, ki ga je izvedla Svetovna
zdravstvena organizacija, in pregleda literature, lahko naredimo naslednji
povzetek terenskega dela za uporabnike drog:
1. Projekti terenskega dela igrajo pomembno vlogo pri navezovanju stikov z
uporabniki drog, ki niso vključeni v obstoječe programe. Projekti pokrivajo
tako rekreacijske kot redne uporabnike drog.
2. Ko vzpostavijo stik z uporabniki drog, terenske ekipe nudijo informacije o
varnejši uporabi drog in o varni spolnosti, ponujajo "pomoč pri preţivetju" in
skrbijo za uporabnike drog, ki so oboleli za AIDSom.
3. Delavci na terenu informirajo uporabnike drog o moţnostih za obravnavo
in jih napotijo k tem sluţbam. Tako predstavljajo pomembno povezavo med
aktivnimi uporabniki drog in sluţbami za pomoč pri odvisnosti od drog.
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4. Delavci na terenu igrajo pomembno vlogo pri opozarjanju na dogajanje na
sceni drog, kot je na primer pojavljanje novih trendov v uporabi drog,
pojavljanje novih skupin uporabnikov drog in/ali pomanjkanje sluţb za
pomoč.
Ekipe terenskih delavcev se srečujejo z mnogimi teţavami, kot so
kratkoročno financiranje, izolirano delovanje, pomanjkanje moţnosti
napotitve, problemi s policijo in krajevnimi organizacijami ter fluktuacija
kadrov.
Projekti dela na terenu se medsebojno razlikujejo glede na naslednje vidike:
 uporaba prostovoljcev in/ali (nekdanjih) uporabnikov drog,
 delo na cesti ali v drugih organizacijah (policijskih postajah, zaporih,
bolnišnicah itd.) ali kombinacija obeh,
 uporaba drop-in centra kot delovne baze.
Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da je scena drog pomembno mesto za
terensko delo. Ekipe terenskih delavcev lahko igrajo zelo pomembno vlogo še
posebej kar zadeva AIDS (prevencijo), promocijo varne spolnosti ter varnejšo
uporabo drog. Delavci na terenu opazujejo dogajanje na sceni drog, zato
lahko nudijo zelo dragocene informacije o novih trendih v uporabi drog ter o
novih skupinah uporabnikov. Poleg tega pa lahko delavci na terenu ocenijo, v
kolikšni meri so uporabniki drog zadovoljni z obstoječim sistemom nudenja
pomoči.
Oblastniki in tisti, ki načrtujejo politiko drog, bi morali pazljivo prisluhniti
delavcem na terenu in te informacije koristno uporabiti.
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ZAKAJ ZGODNJIM INTERVENCIJAM IN SAMOPOMOČI
POSVEČAMO TAKO MALO POZORNOSTI?16
John Strang17

Predpostavljam, da smo se zbrali na tem srečanju, ker vsi pripadamo veliki
druţini terenskih delavcev. Upam, da bomo v druţbi "somišljenikov" sami
sebi dovolili postaviti pod vprašanje temelje naše vere v terensko delo in se
vprašali: "Katere so bistvene sestavine dela na terenu?"
Strinjam se z vsemi kvalitetami, na katere so opozorili moji predhodniki in ki
jih lahko označimo kot zaţelene kvalitete pri tem delu. Mislim pa, da se
moramo vprašati, katere od teh kvalitet so bistveno povezane z delom na
terenu in katere so tiste, ki spadajo v splošen opis katerekoli dobro opravljene
intervencije. Gotovo brezpogojno odobravamo pozitivni pristop k ljudem,
povečevanje razpoloţljivosti in dojemljivosti sluţb, uspešno obravnavanje
primerov predoziranja v parkih. Vse to so zelo pomembne sestavine
celovitega sistema pomoči, vendar pa jih ne moremo definirati kot bistvene
sestavine terenskega dela.
Zavedam se tudi, da so se spričo širjenje HIV-a mnogi izmed nas lotili
ocenjevanja dosedanjega terenskega dela. S tem v zvezi je potrebno
reorganizirati naše delo. Pred časom sem naletel na naslednji citat: "S trudom
smo se usposabljali, dogajalo pa se je, da smo se vsakič, ko smo se začeli
oblikovati v ekipe, morali reorganizirati. Šele kasneje v ţivljenju mi je postala
jasna naša teţnja po tem, da se novih situacij lotevamo z reorganizacijami kar je sicer lahko krasen način ustvarjanja iluzije napredka, vendar pa v
resnici povzroča zmedo, neučinkovitost in demoralizacijo". Tisti, ki poznate
poloţaj v Veliki Britaniji (sam delujem tako na Univerzi kot v Nacionalni
zdravstveni sluţbi), boste morda mislili, da je ta citat iz prejšnjega leta.

Prevod prispevka “Why are early intervention and self-help so
neglected?”. V: Outreach, proceedings. Strasbourg, Council of Europe
Press, 1994.
17
John Strang, National Addiction Centre, UK.
16
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Presenečeni boste, ko odkrijete, da je star skoraj 2.000 let. Njegov avtor je
Caius Petronius.
Ko govorimo o delu na terenu, se moramo najprej spomniti tega, da delo na
terenu ne pomeni samo to, da imamo delavca, ki dela na terenu. To, da
zaposlimo terenskega delavca, ne pomeni ţe tudi tega, da izvajamo delo na
terenu, in nasprotno, tudi brez terenskega delavca lahko izvajamo delo na
terenu. Funkcija dela na terenu ne pomeni nujno tega, da imamo v svoji
organizaciji zaposlenega terenskega delavca. Menim, da imamo opravka z
nevarnim trendom, zaradi katerega se ljudje odločajo, da bodo znotraj svojih
dejavnosti izvajali tudi terensko delo. Ko končno zaposlijo terenskega
delavca, začnejo verjeti, da se s tem njihova odgovornost konča.
Revizija, ki jo je spodbudilo širjenje HIV-a, zadeva deloma spremembo
prioritet naš skrbi za obnašanje, povezano z jemanjem drog. Injiciranje in še
zlasti izmenjava igel sta pridobili pomembnost, ki je prej nista imeli. Z
zadrego in začudenjem se spominjam dogodka iz zgodnjih osemdesetih let,
ko sem prvič slišal za prisotnost HIV-a med uporabniki drog, in so me kolegi
iz enot za nalezljive bolezni med pogovorom vprašali o navadah izmenjavanja
igel. Ali ljudje vbrizgajo in izbrizgajo kri iz injekcijskih igel? Nisem vedel, pa
tudi nihče drug v Veliki Britaniji ni vedel, saj to ni bil predmet, kateremu bi
kdo posvečal pozornost. Tudi na mednarodnem prizorišču se je malo govorilo
o navadah izmenjave igel. Obstajali so sicer posamični članki, kot na primer
članek o "izmenjavi igel v Haagu", temeljite raziskave pa se tedaj ni še nihče
lotil. Tako je torej prišlo do spremembe naših prioritet. Naenkrat se je navada
izmenjave igel povzpela navzgor, druge postavke pa so zdrknile navzdol.
Prišlo je tudi do spremembe dela populacije, ki je predmet naše
zaskrbljenosti. Doslej (in morda še danes), se je veliko število sluţb ukvarjalo
predvsem z uporabniki drog, katerim je bila skupna določena vrsta teţave. To
je lahko bil problem odvisnosti, problem predoziranja ali problem
kriminalitete. Zaskrbljenost zaradi HIV-a nas je prisilil, da smo se začeli
ukvarjati z veliko širšo populacijo, ki jo je skladno s tem potrebno tudi
drugače definirati. V tem primeru gre za obnašanje, ki vsebuje injiciranje, ne
glede na prisotnost drugih s tem povezanih značilnosti ali teţav. Ne smemo
zoţiti svojega obzorja samo na osebo, ki si danes injicira, ampak moramo
pogledati širše in posvetiti pozornost tudi tistim, ki lahko s tovrstno prakso
začnejo jutri. Seči moramo širše, preko zgolj ilegalnega uporabnika drog,
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preko uporabnika heroina. Trenutno je v Veliki Britaniji razširjeno injiciranje
benzodiazepinov (temazepam). Vse je videti, kot da je injiciranje temazepama
povezano s posebej visoko tveganim spolnim obnašanjem. Gre torej za
primer, ko samo ilegalnost droge ni ustrezno vodilo za našo zaskrbljenost.
Končno moramo še razmisliti o paradigmi, znotraj katere obravnavamo
uporabo drog. Dosedanja diskusija je pokazala, da se še vedno drţimo
paradigme individualne obravnave ali individualnega svetovanja, se pravi
interakcije dveh oseb. Dosedanje predstavitve so vsebovale elemente, ki so
opozarjali na moţnost vpliva posameznika na skupino. Napake, ki jih delamo
v skupinskem delu, po mojem mnenju izvirajo prav iz našega
predpostavljanja, da intervencije temeljijo na paradigmi interakcije dveh oseb.
Včasih razmišljam, zakaj si delamo toliko skrbi z delom na terenu. Kaj se
skriva za terenskim delom? Delo na terenu ima smisel le, če verjamemo, da
obstaja za populacijo, s katero imamo stik, še ena populacija. Če se tega
zavedamo, je naša naloga jasna: vzpostavljanje stika s "skrito populacijo", kot
jo v članku v izvrstni reviji NIDA imenuje Lambert. Iskati moramo torej
sledove druge populacije in ugotoviti, ali naš stik z njimi lahko spremeni
njihovo obnašanje. Če obstaja zadaj še ena populacija in če naš stik z njo
ničesar ne spremeni, če ne omogočimo obravnave, intervencije javnega
zdravstva, če ne posredujemo elementov znanja, ki bi spremenili njeno
obnašanje, potem nima smisla, da imamo z njo stike.
Zaradi moje zdravniške izobrazbe je moj pogled na način, kako doseči
spremembe pri uporabnikih drog, precej ortodoksen. Gre za neke vrste
zdravniški vzorec o tem, kako nastopi sprememba. Moje mnenje je, da se
sprememba ljudem "stori". Na področju drog pa je prišlo do enega bolj
pomembnih spoznanj, to je, da obnašanje uporabnikov ni nespremenljivo in
stalno. Če pogledamo populacijo uporabnikov drog, opazimo spremenljivost
v njihovem obnašanju. V nekem mestu ali v neki skupini najdemo različne
uporabnike drog, ki imajo v tem trenutku drugačen odnos do svoje droge, kot
ga ima nekdo drug. Ne gre le za spremenljivost, ampak tudi za neko določeno
krhkost, ki dopušča, da se odnos do določene stvari spremeni, dopušča torej,
da se bodo za posameznika trenutno vzpostavljeni odnosi sčasoma
spremenili. Mislim, da je ta krhkost ena od najpomembnejših lastnosti, zaradi
katere je lahko naše vplivanje na uporabnike drog in njihovo obnašanje
uspešno. Če bi bilo obnašanje pojav, ki je ali pa ga ni, ne bi imelo veliko
smisla poskušati preoblikovati način kontinuirane uporabe drog.
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V času mojega delovanja na tem področju sem opravil nekaj raziskav v
Manchestru, kjer smo spremljali uporabnike drog, ki zaradi pomanjkanja
ustreznih sluţb niso bili deleţni obravnave. Presenečeni smo bili, ko smo
precej let kasneje ugotovili, da je kar nekaj teh uporabnikov (ki v vmesnem
času niso bili v stiku z ustreznimi sluţbami) spremenilo način uporabe drog.
Nekateri so si manj pogosto injicirali drogo, drugi si je sploh niso, nekateri pa
so ostali na isti drogi, vendar si je niso več injicirali, ampak so jo jemali na
drug način. Kot je povedal Ernst Buning, prihaja do sprememb v vzorcih
uporabe drog in v posameznikih. Mi smo odkrili jasne dokaze o spremembah,
ki niso bile posledica obravnave, ampak so jih uporabniki drog na nek način
sami dosegli. Pred nedavnim smo se ukvarjali z uporabniki drog v Londonu
ter smo ponovno naleteli na spreminjajoče se vzorce in trende. To postavlja
uporabo drog v isti koš kot vse ostalo človeško obnašanje, zato lahko
zabeleţimo, da se je začetna iniciacija v uporabo drog, prva uporaba heroina,
očitno tekom let spremenila. V šestdesetih in sedemdesetih letih se je večina
iniciacij v heroin dogajala z injiciranjem, kar pomeni, da če ste uporabljali
heroin, ste si ga prvič injicirali. V srednjih in še posebej v poznih osemdesetih
in devetdesetih letih, je iniciacija v heroin postala kajenje heroina. To spet
kaţe na dejstvo, da znotraj populacije, tudi če se omejimo na eno samo drogo,
v tem primeru heroin, prihaja do raznolikega obnašanja, ki je popolnoma
drugačno od enostavnega vzorca, na katerega smo včasih prisegali.
Ukvarjali smo se tudi z okoliščinami, v katerih pride do prve uporabe heroina,
in odkrili, da obstajajo dejavniki, ki lahko nanje vplivajo, npr. ţe sama razlika
med spoloma. Ţenskam ob prvi uporabi pogostokrat drogo injicira kdo drug,
pri moških je to veliko bolj redko. Manj kot 10% moškim je drogo prvič
injiciral seksualni partner, medtem ko je skoraj 50% ţenskam drogo prvič
vbrizgal prav spolni partner. V trenutnem vedenjskem vzorcu torej obstajajo
potencialne točke, na katere bi bilo moţno vplivati.
Še posebej so nas zanimali prehodi v uporabi drog med posamezniki. Ali se
dogaja, da posameznik izmenjuje kajenje in injiciranje svoje droge in ali
lahko z injiciranja ponovno preide na kajenje? Pod drobnogled smo vzeli 200
intravenoznih uporabnikov in 200 kadilcev heroina. Odkrili smo, da je več
kot tretjina trenutnih intravenoznih uporabnikov v Londonu poprej heroin
kadila. To so bili tisti, ki so se pomaknili proti dnu "spolzkega klanca", kot bi
rekli oni, ki verjamejo v teorijo "obveznega zaporedja".
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Toda če pogledamo današnje "lovce" - ljudi, ki heroin jemljejo tako, da ga
kadijo ("lovljenje zmaja"), odkrijemo, da si jih je skoraj četrtina heroin poprej
injicirala. Če se povrnemo k teoriji o "spolzkem klancu" lahko ugotovimo, da
se je vsaj en del teh ljudi uspel ponovno pomakniti po klancu navzgor.
Premikanje po klancu torej lahko poteka v obe smeri. Pomikanje navzdol je
seveda pogostejše kot pomikanje v nasprotno smer, vendar je moč opaziti
premikanje v obe smeri. Naša opazovanja so pokazala, da gre za razmerje 2:1,
kar pomeni, da če se dva človeka pomakneta za en korak, oz. naredita
tranzicijo usmerjeno proti dnu klanca, enemu človeku uspe narediti korak, oz.
tranzicijo v nasprotno smer. Trenutno poskušamo ugotoviti, kateri so tisti
faktorji, ki sproţijo premikanje v eno ali drugo smer.
Menim, da si moramo zastaviti vprašanje o učinku terenskega dela. Danes
zjutraj smo ţe slišali, da gre za nadziranje, oz. opazovanje. Delo na terenu je
nedvomno učinkovit način spremljanja vseh sprememb, ki se lahko pojavijo.
Če se nahajaš na sceni, lahko zaslediš nove droge ali nove vzorce, nove
metode uporabe drog ali nove probleme, ki se pokaţejo z novim načinom
uporabe. Strinjam se s svojima predhodnikoma, da je terensko delo zelo
dragoceno pri izobraţevanju profesionalnih delavcev. Še se spomnim
priloţnosti, ko so Ernsta odpeljali na njegov prvi obhod in je mene pribliţno
ob istem času nek terenski delavec odpeljal na lokalno sceno v londonski
Piccadilly, kjer se je preprodajala droga. Izkušnjo imamo še ţivo pred očmi
prav zato, ker sem takrat spoznal, da kljub svoji zdravniški izobrazbi nisem
imel potrebnega znanja za intervencijo. Spoznal sem, da je bil kalup, v
katerem sem tičal, zelo ozek. Ta način izobraţevanja profesionalcev je sicer
malo nenavaden, vendar je v redkih primerih, ko do njega pride, zelo
učinkovit.
Področje, s katerim se največ ukvarjamo, je doseganje sprememb pri
uporabnikih drog in njihovem obnašanju. Izkoristil bom Ernstovo analogijo o
trgovini in nojevih jajcih. Pri ocenjevanju vrednosti trgovine bo banka
izhajala iz dobička, ki ga trgovina lahko prinese. Na področju drog moramo
biti prav tako natančni. Če vzpostavljamo stike z ljudmi in če je rezultat teh
stikov ta, da niso ljudje nič drugačni, je vprašanje, ali je naše početje kaj
vredno. Počasi začenjamo govoriti o tem, da je delo na terenu način nudenja
storitev ljudem, ki so drugače nedosegljivi. To je hvalevredno, vendar poteka
znotraj zamisli o seganju navzven in vlečenju navznoter - mi stegnemo roko,
da se dotaknemo ljudi, oz. da z njimi vzpostavimo stik, tako da jih lahko
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pripeljemo v naše sluţbe. Morda pa gre za različico, da seţemo navzven in
vzamemo sluţbo s seboj, tako da nudimo obravnavo in izobraţevanje na
samem mestu, kjer vzpostavljamo stike. Poskusimo si zamisliti še tretji način
dela na terenu, način, pri katerem nismo ne jaz ne vi tisti, ki na koncu naredijo
spremembo. Seţemo lahko navzven in pritisnemo še bolj navzven. Seţemo
navzven in sproţimo nek drug izobraţevalni proces, ki bo nato prešel še na
druge ljudi. Vzemimo na primer "Teach and bleach" kampanje, ki so potekale
v različnih drţavah, vključno z ZDA. Gre za primer intervencije, ki so jo
začeli profesionalci, sledil pa ji je proces širjenja informacij, ki je v veliki
meri presegel začetno pobudo.
Ko se kdaj slučajno pogovarjam z delavci na terenu, opaţam, da jim ni
povsem jasen namen njihovega dela. Če nekdo seţe navzven, da nekaj naredi
- kaj je tisto "nekaj", kar poskuša narediti? Morda bo seznam nepopoln,
mislim pa, da najbrţ vsebuje zmanjšanje dejanskega obsega določenega
obnašanja ali zmanjšanje škode, ki je povezana z vsako uporabo droge, ko do
nje pride, oz. je ţe prišlo. Menim, da pogosto zanemarjamo prav ta zadnji
primer - prevencijo povečevanja škode, škodljivih posledic, ki sledijo
uporabi. Še posebej me preseneča, kako malo pozornosti na primer
posvečamo hepatitisu B. Hepatitis B je bolezen, ki jo je danes moţno
preprečiti. 10% od tistih, ki zanjo zbolijo, je obsojenih na zgodnjo smrt zaradi
raka na jetrih ali ciroze, mi pa ne naredimo nič v smeri prevencije te bolezni.
Delo na terenu nedvomno lahko izkoristimo za razširjanje informacij o
hepatitisu B in celo za nudenje ustrezne obravnave.
Če se vi ali jaz podamo v novo sluţbo delavca na terenu, s kom se bomo
najverjetneje srečevali? Prva skupina, s katero bomo prišli v stik, so tisti
dobro znani ljudje, ki imajo ţe dolgo stike s sluţbami (nekdo je govoril o
populaciji "turistov v obravnavi" - posameznikov, ki jih ţe dobro poznajo v
celem številu agencij). Srečali se bomo z ljudmi, s katerimi smo ţe prej imeli
beţne stike, najzanimivejša skupina, s katero lahko pridemo v stik med
terenskim delom pa so ljudje, ki jih nismo še nikoli prej srečali. V tem
primeru je koristno, če pregledamo, kaj pravi razpoloţljiva literatura s
področja zlorabe alkohola ter drugih področij o zgodnjih intervencijah. Kako
lahko danes s stopimo v stik z ljudmi, ki jih še nismo srečali in ki imajo
zdravstvene potrebe? Naše delo bo vključevalo srečevanje z ljudmi, ki jih
drugače ne bi nikoli srečali in ki imajo morda razvite strategije samopomoči.
To je populacija, ki nikoli ne pride v stik s sluţbami. Na področju alkohola in
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tobaka so mnogo ustrezneje razvili znanja o zgodnji intervenciji in o
razvijanju strategij samopomoči.
Pred kratkim smo pregledovali podatke, ki smo jih dobili v pogovorih z
uporabniki heroina in uporabniki kokaina, ki so bili izbrani kot
reprezentativni vzorec skupnosti v juţnem Londonu. Splošni vtis je bil, da se
različne sluţbe ukvarjajo s populacijami, ki se delno medsebojno prekrivajo,
na primer vzorci klinik, vzorci uličnih sluţb ter vzorci programa izmenjave
igel (ter različni drugi vzorci). Opogumlja nas opaţanje, da se mnoge različne
populacije prekrivajo. Trenutno pregledujemo podatke našega vzorca, kjer je
podoba precej bolj temačna. Videti je, da naši prekrivajoči se vzorci
predstavljajo tri osrednje kroge in da se ukvarjamo vedno z istimi ljudmi ter z
istim omejenim področjem. Pomembna je skupina, ki se nahaja v zunanjem
krogu in je ne doseţe nobena od naših dejavnosti, niti ni z njimi v stiku. Zdi
se, kot da nas vsi ti mnogi različni pristopi spet in spet vodijo v glavnem
vedno k istim ljudem.
Na koncu bi rad še pokazal na značilnosti, ki opredeljujejo ljudi, s katerimi
ţelimo stopiti v stik. Osebno menim, da je zelo koristno, če smo glede tega
kar najbolj natančni. Delo na terenu lahko uporabljamo v veliko različnih
namenov. Slišali smo o delu na terenu, katerega namen je reševanje
problemov, ki se v druţbi pojavljajo med mladostniki. Če res ţelimo preučiti
moţnosti uporabe dela na terenu, moramo vedeti, na kaj poskušamo vplivati.
Ker je to srečanje posebej posvečeno uporabi drog in ker se je zanimanje za
terensko delo povečalo predvsem zaradi HIV-a, predpostavljam, da nas
posebej zanima tisto terensko delo, ki vpliva na obnašanje, povezano z
izmenjavo igel. Trenutno se v Veliki Britaniji trudijo identificirati potrebe
(morda nezadovoljene potrebe) uporabnikov drog, pri čemer potrebo
definirajo kot "sposobnost nekaj pridobiti". Na začetku se mi je zdela ta
definicija ţaljiva. Pomenila naj bi, da če se v sluţbah za obravnavo niso bili
sposobni lotiti vašega problema, potemtakem vi niste imeli potrebe. Z vidika
načrtovanja pa je ta definicija ustrezna, ker nas vodi k razmišljanju o tem,
kakšen je smisel nudenja naših storitev posameznemu uporabniku drog.
Smisel ima le, če lahko identificiramo, kaj lahko nekdo pridobi v stiku z našo
sluţbo. To nas pripelje do razmišljanja o tem, kakšni so pogoji ali značilnosti,
s katerimi lahko opredelimo določenega posameznika ali skupino, ki lahko
nekaj pridobi. Ko smo odgovorili na to vprašanje, lahko začnemo
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izračunavati, kakšen obseg, oz. količino storitev potrebujemo. Preučevali smo
različne ciljne populacije, kar nas je pripeljalo do tega, da smo vzeli v poštev
različne vrste storitev. Na ta način bi ljudi definirali le na osnovi tega, da si
injicirajo, ne glede na to, ali imajo druge teţave, povezane z uporabo drog.
Nadalje imamo tiste, ki so odvisni in ki se lahko prekrivajo z drugimi
kategorijami, pri katerih spet le na podlagi odvisnosti od njihove droge
ugotavljamo potrebo, ki jo lahko zadovoljimo. Lahko bi šlo za uporabnika z
abstinenčno krizo ali za uporabnika pod vplivom drog, ki potrebuje drugačno
obravnavo kot uporabnik, ki zadovoljuje druge kriterije ali recimo uporabnik
z vzporednim bolezenskim stanjem, ki lahko vključuje hepatitis B in okuţbo
z virusom HIV.
Lahko bi vzeli v poštev moţne bodoče uporabnike, ki ravno tako spadajo v
območje prevencije zaradi obnašanja, povezanega z jemanjem drog. Vemo, da
obstajajo skupine, katerih sedanja uporaba drog - kajenje kokaina in heroina,
druţenje s tistimi, ki si ţe injicirajo - pomeni resno tveganje, da se bodo jutri
znašli med tistimi, ki drogo uporabljajo intravenozno. To je populacija, s
katero bi lahko stopili v stik s ciljem intervencije, ki bi se osredotočala prav
na injiciranje, če bi seveda vedeli, kakšna naj bi ta intervencija bila. Končno
pa bi ponovno obravnavali iste skupine posameznikov s ciljem
podkrepljevanja spremembe obnašanja, ki smo jo uspeli doseči.
Razmišljal sem o tem, kakšne zaključke, oz. nauke lahko potegnemo iz naše
razprave. Sam se bom poskušal spomniti treh stvari. Prva naj pripomore k
večji skromnosti, ko govorimo o pomembnosti naših najbolj priljubljenih
intervencij: karkoli naredimo na ravni individualnega svetovanja ali
individualne obravnave ima izredno majhen vpliv na razširjenost uporabe
drog med populacijo ali na širjenje okuţbe z virusom HIV. Če izvajamo
metadonski program ali zamenjavo igel, je zelo malo verjetno, da bodo naše na posameznika usmerjene - intervencije imele velik vpliv. Bolj bi morali
tudi ceniti intervencije, ki jih izvajajo sami uporabniki, saj lahko stvari, ki jih
uporabniki sami naredijo, pripeljejo do sprememb v njihovem osebnem
tveganem obnašanju. Naslednja stvar, ki se je moram naučiti, je budnost v
zvezi z navidezno naravnimi spremembami - spremembami, do katerih lahko
pride na neki točki kariere jemanja drog ali v naravnem razvoju uporabe drog
- kakšne so te spremembe in ali res zaznamujejo izgubljene priloţnosti, ko do
potrebne intervencije ni prišlo? Če bi jih bili sposobni razumeti, bi nam več
povedale o intervencijah, ki bi jih bilo potrebno izvajati in ki jih ne izvajamo.
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Zadnja stvar, ki sem si jo zapomnil, je povezana z zaskrbljenostjo zaradi naše
nezmoţnosti vplivanja na skupine uporabnikov drog, s katerimi smo ţe
vzpostavili stik. Nevarno je, da nas zaskrbljenost zaradi izmenjave igel in
spolnega obnašanja pripelje do prepričanja, da moramo vse več in več ljudi
privabiti v stik z našimi dejavnostmi. Pogosto pa smo zelo šibki prav pri
obravnavi tistih, s katerimi smo ţe navezali stike. Ko torej razpravljamo o
delu na terenu, o seganju navzven, moramo upoštevati tudi pomembnost
"seganja navznoter". Ali lahko znotraj naših sluţb najdemo intervencije, ki jih
lahko uporabljamo, ne da bi nam bilo treba iskati vedno novih skupin zunaj?
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DOSEGANJE POSEBNIH CILJNIH SKUPIN: STVARI, KI
SMO SE JIH NAUČILI18
Maria José Bravo19

Uvod
Trenutno situacijo v zvezi s HIV-om/AIDS-om v nekaterih evropskih drţavah
vsi dobro poznajo. Juţni del Evrope in najbrţ tudi nekatere drţave Srednje
Evrope se soočajo z resnim problemom, povezanim z javnim zdravjem (1,2).
Od l.1981, ko so diagnosticirali prve primere AIDSa med intravenoznimi
uporabniki drog (IVUD20), so registrirali 26.096 primerov, 70% od teh v
Španiji in Italiji. Po drugi strani pa je l.1992 na rizično skupino "intravenozne
uporabe drog" odpadlo 38% vseh primerov AIDSa v Evropi; l.1986 je bil ta
odstotek 21% (3). Čeprav so teţko dosegljive populacije intravenoznih
uporabnikov drog relativno maloštevilne v primerjavi z ostalo populacijo, so
z epidemiološkega vidika zelo pomembne kar zadeva širjenje infekcije z
virusom HIV v širši skupnosti.
V tem kontekstu mora biti naš prednostni cilj - stik s skupino injicirajočih
uporabnikov drog intravenozno in ki ne uporablja razpoloţljivih sluţb.
Prvi programi terenskega dela v Španiji so se začeli v letih 1988-89. Njihov
namen je bila prevencija širjenja HIV-a med uporabniki drog.
Podobni programi trenutno obstajajo v različnih regijah (avtonomnih
skupnostih) drţave. V večini primerov so te intervencije usmerjene v
Prevod prispevka “Reaching special target groups: some lessons
learned”. V: Outreach, proceedings. Strasbourg, Council of Europe Press,
1994.
19
Maria José Bravo, Ministrstvo za zdravstvo, Španija.
20
V nekaterih od tu prevedenih tekstov njihovi avtorji govorijo o
"intravenoznih" uporabnikih drog (kar smo večinoma v prevodu krajšali z
IVUD), v drugih pa o "injicirajočih" uporabnikih drog. Ta dva pojma glede
nevarnosti prenosa virusa HIV ne predstavljata nobene razlike, dejansko
drugi pojem vključuje prvega.
18
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oskrbovanje različnih podskupin IVUD z injekcijskimi pripomočki, varekino,
kondomi in informacijami o okuţbi z virusom HIV, varnemu injiciranju,
razpoloţljivimi sluţbami za obravnavo drog in druţbeni pomoči. Nekatere od
teh programov so razvile nevladne organizacije, medtem ko so za druge
odgovorne obstoječe zdravstvene in socialne sluţbe avtonomnih skupnosti.
Čeprav so naše izkušnje omejene, smo v zadnjih letih v različnih delih drţave
razvijali projekte s polno mero navdušenja in upanja, pa tudi sporov ni
manjkalo.
Ob analizi nekaterih naših izkušenj, pa tudi načina, kako so se te iniciative
uveljavljale v Španiji, smo izluščili nekaj razmišljanj, ki bi jih radi delili z
vami.
Obravnavali bomo nekatere vidike vzpostavljanja s HIV-om povezanega
terenskega dela v Španiji. Govorili bomo tudi o načinu identificiranja novih
ciljnih skupin, o delu s skupnostmi, o laţjih načinih vzpostavljanja stikov in o
pribliţevanju ljudem. Pregledali bomo tudi nekatere druge vidike, na primer
napotitev v obravnavo, poloţaj v zaporih in evalvacijo. Na koncu vam bomo
posredovali kratek povzetek.
Uvajanje prvih dejavnosti terenskega dela za prevencijo HIV-a in njihov
odnos z drugimi sluţbami
Konec sedemdesetih let se je začela v Španiji epidemija uporabe heroina. Na
začetku osemdesetih se je epidemija razširila po vsej drţavi. 90% heroina so
si uporabniki vbrizgavali intravenozno. To se je dogajalo v drţavi, ki se v
tistem obdobju ni bila sposobna odzvati na problem z ţe vzpostavljenimi
socialnimi sluţbami. Specifičnih storitev za odvisnike od drog ni bilo, drţava
pa v preteklosti tudi ni razvijala zdravstvene vzgoje in promocije zdravega
načina ţivljenja.
L.1985 so sprejeli nacionalni načrt o drogah in začeli vzpostavljati mreţe za
obravnavo odvisnikov od drog. S terenskim delom, namenjenim prevenciji
okuţbe z virusom HIV, so začeli šele v letih 1988-1989. S temi iniciativami
so najprej začeli v regijah, kjer je bila razširjenost HIV-a med intravenoznimi
uporabniki drog zelo visoka. V teh regijah je bilo tudi najlaţje premagovati
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nenaklonjenost socialnih in zdravstvenih oblasti do izvajanja in financiranja
takih programov.
Zaradi omejenih sredstev in "nujnosti" poloţaja so intervencije najprej
usmerili v populacijske podskupine, pri katerih je bila razširjenost HIV-a in
tveganega obnašanja največja. Čeprav bi pričakovali, da bi v taki situaciji
lahko uspešno izvajali preventivne intervencije med populacijo z nizko
razširjenostjo seropozitivnosti, je vprašanje prioritete in omejenih denarnih
sredstev oteţkočilo izvajanje takih iniciativ.
Programi v glavnem izgledajo kot izolirane iniciative, ki niso del globalne
intervencijske strategije. V nekaterih regijah so začeli izvajati dejavnosti
terenskega dela, ne da bi jih pospremili s spremembami v mreţah obravnave
in nege, ki so usmerjene skoraj izključno v doseganje abstinence (ne smemo
pozabiti, da je eden od ciljev terenskega dela napotitev k obravnavi). Po drugi
strani pa delavci na področju primarnega zdravstva, ki skrbijo za veliko
število IVUD s problemi, povezanimi z intravenoznim načinom uporabe, niso
seznanjeni s pristopom zmanjševanja tveganja. Ta konflikt ustvarja problem
verodostojnosti terenskega dela in oteţkoča delo delavcev na terenu. Pogosto
se terenski delavci znajdejo v poloţaju, ko se morajo odzvati na zahteve
klientov, pri čemer pa se morajo soočati z ustanovami, sluţbami in
strokovnimi delavci, ki niso pripravljeni poskrbeti za uporabnike drog.
Izvajanje iniciativ terenskega dela se odraţa v načrtovanju drugih socialnih in
zdravstvenih sluţb, zato bi morale le te postati bolj prilagodljive in dostopne.
Identificiranje posebnih ciljnih skupin
Ne moremo se usmeriti k IVUD kot enotni skupini: metode prevencije okuţbe
z virusom HIV se bodo po vsej verjetnosti razlikovale glede na starost (4),
etnično skupino, spol (5) in druge spremenljivke.
Pri izbiri ciljne populacije naj igrajo glavno vlogo navade, ki so lastne
določenim vrstam rizičnega vedenja. Med ostalimi dejavniki so izmenjavo
injekcijskih igel in nevarne spolne navade identificirali kot tiste dejavnike, ki
sodelujejo pri okuţbi z virusom HIV. Ko definiramo ciljno populacijo za
intervencijo terenskega dela, moramo upoštevati tudi druge spremenljivke:
 V kakšni meri so tem podskupinam dostopne ustrezne sluţbe?
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Kateri dejavniki vplivajo na tvegano obnašanje v posameznih okoliščinah
pri različnih skupinah?
 Kaj bi vplivalo na te dejavnike?
 Kako lahko intervencije doseţejo skrite skupine?
 Kakšne so moţnosti izboljšanja pri napotitvah v sluţbe za obravnavo?
 Kaj lahko doseţemo v skupnosti?
Odgovori na ta vprašanja nam bodo pomagali definirati cilj, čas in način
intervencije (6).
Bistvene elemente pri razvijanju delovnih hipotez predstavljajo predhodne
izkušnje in temeljito poznavanje običajnih delovnih področij. Na zgoraj
zastavljena vprašanja nam pomagata odgovoriti epidemiološka in etnološka
raziskava (7,8,9).
V Španiji je očitna in nujna potreba po akciji, usmerjeni k IVUD, potisnila v
stran načrtovanje intervencije. Resnost situacije, povezane s širjenjem virusa
HIV so doţivljali in jo še vedno doţivljajo kot nujno in urgentno, kar jih
odvrača od nalog identificiranja skupin in razvijanja strategij.
Dejavnosti terenskega dela, ki so jih doslej razvili, so bile usmerjene
predvsem k uporabnikom, ki si drogo injicirajo na ulici in k prostitutkam, ki
zlorabljajo drogo. Nekatere intervencije so načrtovali tudi za zapornike.
Trenutno razvijajo intervencije, usmerjene v romsko populacijo, pri kateri je
prisotna visoka raven tveganja okuţbe z virusom HIV. Najprimernejše
strategije za intervencijo znotraj te populacije še preučujejo.
Delo s skupnostjo in priprave na intervencijo
Predhodno delo v skupnosti, kjer se bo odvijala intervencija, mora biti
prednostna naloga, saj pogosto prav to odloča o učinkovitosti intervencije.
Trenutno sta v Madridu v teku dva mobilna projekta, ki intravenoznim
uporabnikom droge nudita informacije, injekcijske igle in kondome. Oba
uporabljata posebno opremljen avtobus. Eden od projektov je nevladni in
vključuje terenske delavce in prostovoljce. Drugega ("Isidrobus") nadzoruje
Oddelek za socialno integracijo madridske avtonomne skupnosti ter vključuje
dva zdravnika in dva terenska delavca. Ta projekt nudi zdravniško oskrbo,
testiranje virusa HIV in svetovanje. Vse te storitve nudijo vsak dan v tednu na
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mestu, kjer se zbirajo intravenozni uporabniki drog tistega območja. Osnovno
delo s skupnostjo in še posebej z uporabniki drog je omogočilo identifikacijo
najprimernejših lokacij za avtobuse. To so navadno mesta, kjer se
intravenozni uporabniki drog zbirajo in kupujejo drogo ali mesta, kjer si jo
skrivaj injicirajo.
Lokacije se pogosto spreminjajo, odvisno pač od dejavnosti policije, zato se
včasih zgodi, da gre avtobus na kraj, ki ga IVUD ne uporabljajo več.
Sodelovanje policije, zdruţenj v soseski, odborov in organizacij bi lahko
pripomoglo pri preprečevanju takih in drugačnih neučinkovitih potez. Takšno
sodelovanje bo na ţalost potrebno šele doseči. Prevladuje mnenje, da je ta
naloga postranskega pomena, še posebej če iniciative terenskega dela niso
vključene v globalno intervencijsko strategijo.
V nekaterih krajih v drţavi so se skupnosti uprle tem iniciativam, oz. so
predstavniki javne uprave izrazili strah v zvezi z izvajanjem storitev, ki bi
privabile uporabnike drog, še posebej pa v zvezi z zamenjavo injekcijskih igel
in razdeljevanjem kondomov. Mobilna programa za zamenjavo injekcijskih
igel v Madridu doslej še nista zabeleţila omembe vrednih teţav. K temu je
verjetno pripomoglo dejstvo, da se avtobusi ne ustavljajo vedno na istih
lokacijah, ampak se prilagajajo zbirališčem IVUD.
Laţje vzpostavljanje stikov
Nudenje kondomov, injekcijskih igel in zdravstvenih storitev pogosto
predstavlja dober izgovor za vzpostavitev prvega stika (10).
V drugi polovici osemdesetih let je v Španiji potekala zanimiva razprava o
potrebi po povečanju dostopnosti pripomočkov za injiciranje. Udeleţenci
razprave so menili, da je izvajanje programov za preskrbo oz. zamenjavo
injekcijskih igel nesmiselno, če se injekcijske igle lahko prosto prodajajo v
lekarnah vsepovsod po drţavi. Lahko pa rečemo, da so s pomočjo tovrstnih
programov razdelili velike količine tega materiala, kar so stranke zelo dobro
sprejele.
Razprava o potrebi tovrstnih storitev v Španiji še ni končana. Jasno je, da je
veliko število IVUD (Isidrobus: 1554 IVUD v 17 mesecih; projekt nevladne
organizacije: 869 IVUD v 10 mesecih) (11,12) uporabljalo storitve preskrbe
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oz. zamenjave injekcijskih igel. Naučili smo se, da igra razdeljevanje tega
materiala pomembno vlogo pri vzpostavljanju stikov.
Povečana dostopnost injekcijskih igel pa še ne zadostuje. Preskrbo in
zamenjavo injekcijskih igel moramo kar v največji meri izkoristiti, kar
pomeni, da mora ta dejavnost preseči golo dostavo tega materiala. Poleg tega
je pomembno, da so tovrstne storitve dostopne tudi takrat, ko so lekarne
zaprte oz. tudi tam, kjer le-teh ni v bliţini.
Terenskim delavcem lahko olajšajo vzpostavljanje stikov inovativni načini
predstavljanja sporočil, na primer pisni izobraţevalni material o HIV-u,
predstavljen v obliki alternativnih stripov (13). V Madridu in Barceloni so s
pomočjo stripov izvedli dva projekta. Da bi zagotovili primernost sporočil o
zdravstveni vzgoji, so pri projektu sodelovali socialni antropologi in sami
uporabniki drog. V nekaterih primerih so za pakiranje kondomov uporabili
posebno embalaţo, da bi s tem pritegnili kliente in tako z njimi vzpostavili
stik.
Doseganje uporabnikov drog
Vzpostavljanje stika naj bi bil le prvi korak pri zmanjševanju tveganega
obnašanja, povezanega z okuţbo z virusom HIV.
Da bi sporočila ustrezno oblikovali, je potrebno temeljito poznavanje
tveganih vedenj, ki so povezana z okuţbo z virusom HIV. Pri oblikovanju
intervencijskih strategij imajo pomembno vlogo kulturni dejavniki, stopnja
seznanjenosti o okuţbi z virusom HIV, odnos do uporabe drog, spolni odnosi,
zdravje itd.
V zadnjih letih se je v Španiji spremenil način jemanja opijatov. Uporabniki
heroina si drogo redkeje injicirajo in jo pogosteje kadijo, oz. "lovijo zmaja".
Deleţ obravnavanih odvisnikov od heroina, ki so drogo preteţno jemali
intravenozno, je na primer padlo od 91% v obdobju 1981-1985 na 62% v
l.1991 (14). V nekaterih pokrajinah je bil odstotek celo niţji, na primer 37% v
Andaluziji in 20% na Kanarskih otokih. Ta pojav so opazili tudi izvajalci
programov terenskega dela, ki se trenutno odvijajo med IVUD v Madridu:
povečuje se število uporabnikov, ki heroin kadijo, oz. "snifajo". Drugačni
načini jemanja drog vplivajo na verjetnost okuţbe z virusom HIV in najbrţ
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tudi na izbiro najprimernejših strategij za delo s temi populacijami.
Pomembno je poudariti, da se je v Španiji razvoj dejavnosti terenskega dela,
usmerjenega v prevencijo HIV-a, začel šele takrat, ko je ţe prihajalo do
pomebnih sprememb pri prevladujočem načinu jemanja drog med uporabniki.
Nimamo podatkov o tem,v kolikšni meri sta ta dva pojava vplivala drug na
drugega.
Kljub temu, da v literaturi to ni dokumentirano, so v Španiji opazili prakso
"predpolnjenja" ("frontloading"). Drug specifičen in zelo nevaren vedenjski
vzorec so opazili pri marginalnih IVUD ("boteros"), ki pri izmenjavi vode
prosijo za ostanek droge v injekcijski igli (osebno sporočilo). Obstoj
specifičnih vzorcev obnašanja opozarja na pomembnost temeljitega
poznavanja teh populacij in poudarja pomen prilagajanja strategij lokalnim
potrebam. Prav tako ne smemo pozabiti, da so vzorci obnašanja določene
populacije dinamični in da se lahko nenehno spreminjajo.
Slišali smo, da je pri marginalnih skupinah zaskrbljenost zaradi okuţbe
HIV/AIDS stranskega pomena, saj njihov vsakodnevni način ţivljenja
vsebuje še večja tveganja. Vključitev izobraţevanja o AIDS-u v te programe
ne zadovoljuje potreb te populacije, če je usmerjeno izključno v HIV/AIDS
(15). Poleg informacij o virusu HIV naj sporočila vsebujejo tudi informacije o
drugih aspektih ţivljenja ciljnih skupin (skrb za otroke, uporaba različnih
drog med IVUD, stanovanjski problem itd.) (10).
Izvajalci programov zamenjave injekcijskih igel v Madridu vzpostavljajo stik
z uporabniki na mestih, kjer si le ti injicirajo drogo. Uporabniki praviloma
pridejo po injekcijsko iglo, da bi si takoj vbrizgali drogo. Tak stik ima torej
značaj nujnosti in se odvija zelo naglo. V takih primerih je zelo teţko doseči
kaj več kot zgolj razdeljevanje preventivnega materiala.
Raziskave v številnih drţavah so pokazale, da večina uporabnikov drog ima
osnovne informacije o okuţbi z virusom HIV in prevenciji, večina se jih tudi
zaveda, da tvega okuţbo z virusom. Poročila, ki prihajajo iz skoraj vseh drţav
sveta, dokazujejo, da IVUD lahko sami doseţejo pozitivne spremembe v
svojem tveganem obnašanju. Te spremembe so bolj vidne v njihovem odnosu
do drog, manj pa v njihovi spolni aktivnosti.
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V Španiji in v drugih drţavah evropskega juga je epidemiološka pomembnost
parenteralne okuţbe z virusom HIV morda zasenčila vprašanje svetovanja o
spolnosti. Vprašanja, ki so bila pred nekaj leti zelo pomembna, imajo še
vedno visoko prioriteto: prvič, v zdravstveno izobraţevanje vključujejo
učenje spretnosti ustrezne uporabe kondomov in drugič, posredujejo to
sporočilo partnerjem, ki niso IVUD. Pomembno je tudi, da sporočilo
predhodno preizkusimo in tako poskrbimo, da ga bo ciljna populacija
popolnoma razumela.
Pojavlja se še eno zanimivo vprašanje. Promocija varne spolnosti je predmet,
h kateremu je pogosto teţko pristopiti in ki je teţko predmet javne diskusije.
Svetovalci s področja drog se pogosto niso pripravljeni o teh vsebinah odprto
pogovarjati s svojimi klienti. V takih primerih lahko predhodni trening
strokovnim delavcem olajša obravnavo tega predmeta in jim pomaga pri
premagovanju zadrţkov do takih pogovorov.
Poudariti moramo tudi pomembnost promocije varne spolnosti med
prostitutkami, še posebej tistimi, ki so IVUD.
Pri prejšnjih madridskih projektih, usmerjenih k uličnim prostitutkam, so
ugotovili, da je potrebno med IVUD izvajati specifično oblikovane
dejavnosti. Zdruţenje APRAMP nudi kratkotrajno zavetje prostitutkam, ki so
bile napadene ali so se znašle v teţavnih situacijah. V zadnjih letih sprejemajo
tudi ţenske prostitutke, ki poskušajo prenehati z uporabo drog.
Nov projekt dela s prostitutkami, ki se bo v kratkem začel v Madridu, bo
specifično usmerjen k vzpostavljanju stikov z IVUD in v razdeljevanje
sterilnih pripomočkov za injiciranje. Program bodo uresničevali s pomočjo
kombija, ki bo obiskoval zbirališča prostitutk. Cilj programa bo tudi
vzpostavljanje stikov z ljudmi, ki so tako ali drugače povezani s prostitucijo:
partnerji, klienti in zvodniki. Pri izvajanju programa bosta sodelovali dve
prostitutki (18).
Napotitev posameznikov v obravnavo
Delo na terenu naj bi izpolnjevalo dve funkciji: nudenje storitev zdravstvene
vzgoje na kraju samem in pa napotitev teţko dosegljivih skupin v obstoječe
sluţbe.
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Eden od problemov, ki so ga zabeleţili v zvezi z napotitvami strank v druge
sluţbe, je pomanjkanje prilagodljivosti in slaba dostopnost teh sluţb. Za
obravnavo odvisnikov od drog so pogoste čakalne liste, kar dokazuje
neustreznost ponudbe v odnosu do povpraševanja in odvrača tiste stranke, ki
bi se v nasprotnem primeru odločile za obravnavo (11). Terenski delavci, ki v
Španiji trenutno izvajajo programe, se tega poloţaja dobro zavedajo. Dogaja
se, da trud, ki ga vloţijo v napotitve strank v obravnavo, zaradi čakalnih list
ne obrodi sadov. Dogaja se tudi, da potencialne stranke za določen tip
obravnave (npr. metadonsko), odkrijejo, da taka obravnave sploh ni ali da je
dostop do nje omejen. Ta dejstva pogosto povzročajo pri terenskih delavcih
občutke nemoči, pri strankah pa nezaupanje. Pri izvajanju iniciativ bi bilo
potrebno temeljito preveriti storitve, ki jih nudijo obstoječe sluţbe, tako s
kvalitativnega kot s kvantitativnega vidika.
Nekaj specifičnih dejstev o zaporih
Zaradi velikega števila uporabnikov drog med zaporniki, so v mnogih drţavah
razvili specifične ukrepe, usmerjene k tej skupini. Čeprav to odgovorni v
kaznilnicah zanikajo, je znano, da zaporniki uporabljajo drogo znotraj
zaporov (19). Slišali smo, da v kaznilnicah najdemo več IVUD kot kjerkoli
drugje, več kot v programih obravnave, več kot v bolnišnicah in več kot na
vseh področjih socialnih sluţb (20).
Raziskave kaţejo, da je v Španiji 60% do 63% populacije IVUD okuţene z
virusom HIV (21). Zaradi takega stanja so odgovorni za zdravje v španskih
kaznilnicah začeli s programom za prevencijo in kontrolo HIV-a/AIDS-a.
Cilji tega programa so: vzpostavitev epidemiološkega nadzornega sistema za
HIV/AIDS v zaporih, nadzor širjenja virusa HIV ter nudenje spremljanja in
zdravljenja okuţenim zapornikom. Dejavnosti vključujejo prostovoljno HIV
testiranje, individualne in skupinske aktivnosti, povezane z zdravstveno
vzgojo ter razdeljevanje kondomov in varekine. Programe so oblikovali v
sodelovanju s sluţbami v dotičnih skupnostih po predhodnem delu z
odgovornimi v kaznilnicah. Odkar so začeli z izvajanjem teh programov, se
stalno pojavljajo številne teţave. Izvajanje kateregakoli programa znotraj
kaznilnic poteka v teţjih okoliščinah, kot delo zunaj njih. Izvajalci pogosto
odkrijejo, da značilnosti notranje ureditve zaporov in disciplinski predpisi
niso skladni z bistvom programa. Ko pride do takih trenj, skoraj vedno
prevlada cilj zagotavljanja zaporskega reţima.
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Potreba po evalvaciji programov
Kot smo ţe prej omenili, je v Španiji trenutno najbolj razširjena intervencija
terenskega dela program, ki temelji na povečevanju dostopnosti injekcijskih
igel, prispevanju k stroškom in zamenjavi igel. Ta pristop se je v drugih
drţavah izkazal za uspešnega pri zmanjševanju tveganega obnašanja,
povezanega z okuţbo z virusom HIV.
Da bi zaustavile epidemijo, oblasti zagotavljajo ekonomska sredstva in
osebje, pri tem pa uporabljajo tehnike in filozofijo, ki so jih razvili v drugih
drţavah. Če pa ţelimo biti res učinkoviti, se pravi, če ţelimo na optimalen
način izkoristiti sredstva in zatreti epidemijo, moramo pravilno evalvirati
različne ukrepe, ki jih izvajamo. Ali se morda AIDS širi zaradi tega, ker ne
vlagamo dovolj sredstev v intervencije terenskega dela? Ali sredstva ustrezno
uporabljamo? Ali so vsi pristopi učinkoviti v našem kontekstu? Ali bi jih
morali spremeniti? Katere izmed njih?
Poudariti moramo, da večina španskih programov terenskega dela temelji na
dobri volji izvajalcev, ki pogosto delajo v slabih pogojih in se bolj
osredotočajo na akcijo in intervencijo kot na načrtovanje in evalvacijo.
Odsotnost preglednosti nad temi projekti nam ne omogoča natančne predstave
o stanju, s katerim se soočamo. Čeprav ne moremo izvesti natančne evalvacije
pomanjkljivosti, nam stalen stik z različnimi projekti omogoča vsaj grobo
predstavo o trenutnem poloţaju.
Evalvacija projektov se v glavnem osredotoča na "evalvacijo procesa", se
pravi na število udeleţencev, število razdeljenih injekcijskih igel in na oceno
odnosa uporabnikov oz. soseščine do programa. Včasih je "ciljna populacija"
dobro definirana, v večini primerov pa je določena preveč ohlapno. Iz tega
lahko sklepamo na pomanjkljivosti pri razmejitvi obsega (prevelik ali
premajhen obseg se ne merita). Spremljanja IVUD navadno ni, redki pa so
tudi primeri preverjanja, v kolikšni meri so izvajalci sledili začrtanemu
programu.
Kar zadeva ponudbo bolnišnične zdravniške nege ali zamenjave injekcijskih
igel, so nudene storitve v glavnem dobro opredeljene in opisane, kar pa
zadeva svetovalne in edukacijske intervencije bi potrebovali priročnik, ki bi
pripomogel k standardizaciji postopkov.
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Po večletnih izkušnjah s temi programi, ki jih stranke in celotna skupnost
dobro sprejemajo, bi bilo naposled potrebno izvesti evalvacijo rezultatov in
kvalitete nudene pomoči.
Pomembno je, da te vidike obravnavamo kot sestavni del strukture in
načrtovanja teh projektov.
Da bi zagotovili kontinuiteto programov, moramo razpolagati z zanesljivimi
informacijami o kvaliteti storitev ter o rezultatih. V nasprotnem primeru se
lahko zgodi, da bodo te iniciative trpele zaradi zmanjšanja proračunskega
deleţa, do katerega lahko pride zaradi trenutne ekonomske recesije v Španiji
in v drugih evropskih drţavah.
Povzetek
Iz povedanega lahko strnemo naslednje misli:
 V okviru terenskega dela za prevencijo okuţbe z virusom HIV se trenutno
v Španiji odvijajo številni programi. Večina teh programov je podobna
tistim, ki jih izvajajo v drugih drţavah, prav tako kot so podobne teţave, s
katerimi se soočamo.
 Te iniciative so nam omogočile vzpostavitev stika z velikim številom
IVUD, stranke so jih dobro sprejele, prav tako pa tudi širša skupnost.
 Te iniciative se praviloma ne integrirajo v globalno intervencijsko
strategijo ter se soočajo z neenakomerno vzpostavljeno mreţo storitev. V
mnogih primerih strokovni delavci, ki se izobraţujejo ob delu, niso
seznanjeni s pristopom zmanjševanja tveganja.
 V zadnjih letih se obnašanje uporabnikov drog spreminja. Programi se
morajo odzivati na te spremembe ter morajo prilagajati svoja sporočila in
delovne metode.
 Z vsemi svojimi močmi se moramo truditi, da postane evalvacija sestavni
del vseh programov terenskega dela. Evalvacijo je potrebno vključiti ţe v
fazi definiranja in načrtovanja programa.
 Da bi podkrepili utečene postopke, moramo preučiti moţnosti za
izobraţevanje strokovnih delavcev, ki niso seznanjeni s pristopi
zmanjševanja tveganja.
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TERENSKO DELO V PREVENCIJI OKUŢBE Z HIV,
ZDRAVSTVENA
VZGOJA
IN
SPREMEMBA
21
OBNAŠANJA
Tim Rhodes22

Namen moje razprave je pregledati trenutno stanje na področju intervencij
terenskega dela, usmerjenih k uporabnikom drog in intravenoznim
uporabnikom drog (IVUD) v Veliki Britaniji. Razprava o prihodnjem razvoju
in ciljih terenskih sluţb v Veliki Britaniji se vrti predvsem okrog dveh
vprašanj:
(a) ustreznega ravnovesja ciljev terenskega dela, kar zadeva (i) zagotavljanje
storitev neposredno v skupnostih in (ii) privabljanje posameznikov v
obstoječe, na ustanove vezane sluţbe za obravnavo; ter
(b) trenutnih omejitev terenskega dela kar zadeva učinkovitost spodbujanja in
podkrepljevanja spremembe obnašanja, oz. moţnosti terenskega dela, da
deluje kot inštrument druţbenih in skupnostnih sprememb.
Ozadje
V Veliki Britaniji na terensko delo gledamo kot na bistveno sestavino širše
strategije prevencije okuţbe z virusom HIV, katerih cilj so uporabniki drog,
IVUD in njihovi seksualni partnerji.
Večina uporabnikov drog in IVUD še vedno nima stikov z obstoječimi
sluţbami za obravnavo drog in pomoč (Frischer, 1992). Nedavne raziskave v
Londonu so pokazale, da razširjenost virusa HIV med IVUD niha med 5,4%
(PHLS, 1991) in 12,8% (Haw. et al, 1992; Rhodes et al, 1993). Različne
rezultate lahko pripišemo različnim raziskovalnim metodam, pri čemer sta še
Prevod prispevka “HIV outreach, health education and behaviour
change”. V: Outreach, proceedings. Strasbourg, Council of Europe Press,
1994.
22
Tim Rhodes, The Centre for Research on Drugs and Health Behaviour,
UK.
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posebno pomembna izbira in oblikovanje vzorcev. Znano je, da so ocene
razširjenosti pogosto izkrivljeno prikazane kot rezultat raziskav, temelječih na
zelo selektivnih vzorcih IVUD, ki se ţe udeluţujejo programov obravnave
zaradi uporabe drog (Samuels et al., 1992, Alcabes et al., 1992). To dokazuje
pomembnost izbire vzorcev na raznolikih lokacijah, se pravi po celi paleti
sluţb za obravnavo in drugih sluţb, ki delujejo v skupnostih. Le na ta način
lahko ugotovimo stopnjo pristranosti prejšnjih raziskav, ki so v glavnem
temeljile na vzorcih uporabnikov drog, rekrutiranih znotraj ustanov za
obravnavo (Alcabes et al., 1992). Ne samo, da so ocene razširjenosti virusa
HIV pri IVUD, ki še niso bili deleţni obravnave oz. pomoči, precej višje
(Haw et al., 1992; Lampinen et al.,1992; Rhodes et al., 1993). Raziskave celo
kaţejo, da je pri IVUD, ki niso v stiku s sluţbami za obravnavo in pomoč,
večja verjetnost, da bodo vztrajali pri obnašanju, ki vsebuje zelo visoko
stopnjo tveganja okuţbe z virusom HIV (Power et al.,1988; Stimson et al.,
1988; Samuels et al., 1992).
Čeprav IVUD predstavljajo le majhen odstotek celotne populacije, so kar
zadeva dinamiko širjenja virusa HIV v prihodnosti z epidemiološkega vidika
zelo pomembni (De Jarlais, 1992), še posebej kar zadeva okuţbo preko
seksualnega akta (Moss, 1887; De Jarlais in Friedman, 1987). Ta ugotovitev
je pripeljala do vse večjega angaţiranja pri iskanju stikov in zagotavljanju
storitev "skritim" populacijam IVUD, ki jih pogosto imenujejo "teţko
dosegljive". Skupno le-tem je, da so jim teţje dostopne sluţbe za prevencijo,
izobraţevanje in obravnavo (Rhodes et al., 1991a).
Svetovalni odbor za področje zlorabe drog pri britanskem ministrstvu za
zdravstvo je l.1988 v zvezi s tem problemom priporočil, naj "sluţbe, ki se
ukvarjajo z drogami, eksperimentirajo z različnimi pristopi (terenskega dela)
in nadzorujejo njihovo učinkovitost pri doseganju uporabnikov drog, ki niso v
stiku s sluţbami" (ACMD, 1988).
Sredi l.1988 je raziskava, ki jo je financiralo ministrstvo za zdravstvo,
ocenila, da se v Veliki Britaniji 122 projektov ukvarja z vzpostavljanjem
stikov z okuţenimi z virusom HIV s pomočjo terenskega dela (Rhodes et al.,
1991b; Hartnoll et al., 1990). Tretjino teh projektov so razvili kot odgovor na
HIV in AIDS. Dve tretjini projektov sta bili specifično usmerjeni v IVUD,
glavni cilj 62% projektov pa je bil do največje moţne mere zmanjšati škodo.
Več kot polovico projektov terenskega dela so izvajali s pomočjo
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prostovoljcev, slabo četrtino projektov pa je izvajala Nacionalna zdravstvena
sluţba.
V naslednjih letih so nadaljevali z razvijanjem in izvajanjem "inovativnih" in
"do uporabnika prijaznih" prevencijskih iniciativ tako v sklopu Nacionalne
zdravstvene sluţbe kot tudi zunaj nje. Eden od preizkušenih projektov je tudi
zamenjava injekcijskih igel (Stimson et al., 1988). Zamenjava igel sodi med
storitve nizkega praga z "do uporabnika prijazno" komunikacijsko filozofijo
in je le delno uspešna pri vzpostavljanju ter, kar je prav tako pomembno,
ohranjanju stikov s teţje dosegljivimi IVUD, pri katerih obstaja velika
verjetnost tveganega obnašanja (Donoghue, 1991).
Prva pomembna stvar, na katero nameravam opozoriti, je torej potreba, da
gremo ven iz ustanov ter se usmerimo v spreminjanje obnašanja ljudi v tistih
okoljih, kjer prihaja do tveganega obnašanja. Vztrajanje pri institucionalnih
oblikah dela23 zmanjšuje moţnosti prevencije HIV-a pri (a) teţko dostopni ali
skriti populaciji, ki vztraja pri tveganem obnašanju, (b) pri neposrednem in
realističnem zdravstvenem izobraţevanju ter razdeljevanju materiala o
zdravstveni preventivi znotraj druţbenih kontekstov, v katerih prihaja do
rizičnega obnašanja, (c) pri premagovanju dejavnikov, ki so povezani z
okoljem, v katerem prihaja do tveganega obnašanja (situacijskih, druţbenih in
kulturnih), ki pogosto preprečujejo individualne poskuse zmanjševanja
tveganja ter (d) pri kasnejšem vzdrţevanju spremembe obnašanja.
Definicija terenskega dela
Občutek nujnosti, ki je spremljal uresničevanje mnogih britanskih iniciativ
terenskega dela, je vzrok, da je terensko delo pogosto slabo opredeljeno.
Avtor v svojem članku na veliko mestih v kritičnem kontekstu uporablja
naslednje izraze: "agency", "centre-based" to in ono, npr. "centre-based
treatment and helping services", "centre-based responses", "centre-based
health services", pa še "treatment institutions", "treatment agencies" in
podobno. S temi termini označuje tiste oblike dela, ki izhajajo predvsem iz
močne, centralizirane in predvsem rigidne institucije in so zato daleč od
tega, da bi se lahko pribliţale potrebam klientov in njihovim moţnostim.
Te izraze prevajamo v nadaljevanju z izrazi "institucionalne sluţbe",
"institucionalne obravnalne sluţbe" ali pa "institucionalne oblike
dela".
23
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Široka definicija terenskega dela na področju HIV-a, bi bila lahko naslednja:
"Dejavnosti, usmerjene v skupnost, s splošnim ciljem spodbujanja
izboljševanja zdravja ter zmanjševanja tveganja okužbe z virusom HIV pri
posameznikih in skupinah, ki jih obstoječe službe in tradicionalni kanali
izobraževanja o zdravju ne dosežejo" (Rhodes et al., 1991c).
Intervencije terenskega dela so torej "usmerjene v skupnost", ker je njihov cilj
doseganje posameznikov ali skupin znotraj njihovih lastnih "skupnosti" oz.
krajevnih okolij, izven formalnih okvirov oz. okvirov zdravstvenih sluţb.
Znotraj te široke definicije lahko ločimo dve vrsti terenskega dela: zunanje in
peripatetično. Zunanje terensko delo se izvaja izven sedeţa neke sluţbe, na
primer na ulicah, na postajah, pod arkadami, v lokalih, klubih in na domovih
posameznikov. Cilj tovrstnega dela je spodbujanje zmanjševanja tveganja
neposredno v skupnosti z nudenjem zdravstvenega izobraţevanja in
prevencijskega materiala (kondomi in pribor za injiciranje) na kraju samem
ali posredno spodbujanje k spremembam preko privabljanja posameznikov v
obstoječe zdravstvene sluţbe (napotitve). Peripatetično terensko delo je bolj
kot na posameznike osredotočeno na organizacije, na primer delo v
menjalnicah injekcijskih igel, zaporih, mladinskih klubih in hotelih ter
zavetiščih. Peripatetično terensko delo se predvsem usmerja v širjenje kroga
ljudi, ki jih je moţno doseči s sporočili o zdravstvenem izobraţevanju ter
seznanjati z razpoloţljivimi sluţbami. Cilj peripatetičnega terenskega dela je
tudi izobraţevanje drugih delavcev in osebja.
Vloga in cilji terenskega dela na področju prevencije HIV-a
Leta 1988 je svetovalni odbor pri ministrstvu za zdravstvo zaključil takole:
"najučinkovitejši način izobraževanja uporabnikov drog o HIV-u in
spreminjanja njihovega obnašanja s ciljem zmanjševanja tveganja, je
vzpostavljanje stikov med temi ljudmi in službami, ki nudijo pomoč" in s tem
v zvezi
"skupnostne službe za obravnavo zlorabe drog zagotavljajo najboljše
možnosti." (ACMD, 1988)
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Predstava o terenskem delu, ki jo je l.1988 zagovarjal svetovalni odbor na
ministrstvu za zdravstvo, je konvencionalen ali tradicionalen pogled na
terensko delo v Veliki Britaniji. Štiriletne izkušnje, raziskave in evalvacije so
pokazale, da je ta predstava o terenskem delu in zagotavljanju storitev,
usmerjenih v skupnost, preozka. Raziskovalci in izvajalci trenutno
razpravljajo o razvoju in ciljih pobud terenskega dela v prihodnosti. Pravi
trenutek je, da se vprašamo (a) ali je bolj učinkovito, če terenski delavci
vzpostavljajo stike s skrito populacijo s ciljem olajševanja dostopa do
obstoječih na ustanove vezanih sluţb za obravnavo in pomoč, ali (b) je bolj
učinkovito, če terenski delavci vzpostavljajo stike s skrito populacijo s ciljem
razvijanja in nudenja izobraţevanja o zdravju, prevencije - in morda tudi
obravnave - neposredno v skupnosti, znotraj druţbenega okolja in lokacij,
kjer delavci prihajajo v stik z IVUD in kjer sta razširjena uporaba drog in
tvegano obnašanje24.
Prvič, študije v Veliki Britaniji so pokazale, da je terensko delo moţno in
učinkovito pri identifikaciji in doseganju skrite populacije IVUD v okoljih,
kjer je razširjeno obnašanje, ki vsebuje tveganje okuţbe z virusom HIV
(Rhodes et al., 1991c). Cilj te predstavitve ni razprava o relativni
učinkovitosti različnih strategij določanja ciljnih skupin in vzpostavljanja
stikov, ampak razprava o najučinkovitejših pristopih promocije zdravja,
spremembe obnašanja in zagotavljanja storitev v trenutku, ko je do ustreznih
stikov ţe prišlo.
Drugič, kljub uporabi inovativnih strategij določanja ciljnih skupin in
vzpostavljanja stikov ter novih načinov dela, raziskave v Veliki Britaniji
kaţejo, da mnogi projekti terenskega dela niso učinkoviti prav pri napotitvah
v obstoječe, institucionalne sluţbe za obravnavo in pomoč. V mnogih
primerih je število napotitev, ki so jih izvedli terenski delavci, v primerjavi s
številom stikov zelo majhno (npr. 12% od vseh novih stikov, Rhodes et
al.,1991d). Čeprav so dejavnosti teh centralnih in obravnalnih sluţbe lahko
same po sebi učinkovite metode za zmanjšanje škode (Ball et al.,1988), je
potrebno uvideti, da precejšnje število uporabnikov drog, s katerimi stopajo v
stik terenski delavci, še vnaprej ne bo sposobnih ali pripravljenih pristopiti k
O ustreznem ravnoteţju med nudenjem storitev s terenskim delom "na
sceni" ter napotevanjem uporabnikov v obstoječe ustanove glej bolj
podrobno v Rhodes in Holland, 1992.
24
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obstoječim, institucionalnim sluţbam. Videti je, da se to dogaja in se bo tudi
v prihodnje, ne glede na uporabo "inovativnih" in "proaktivnih" napotitvenih
postopkov.
Čeprav projekti terenskega dela dejansko zagotavljajo "najboljše moţnosti"
kar zadeva napotitve strank v institucionalne sluţbe (ACMD, 1988), bo
potrebno na novo preučiti relativno pomembnost napotitve v primerjavi z
alternativnimi metodami zagotavljanja storitev in pospeševanja sprememb
obnašanja. Predlagam, da na napotitev gledamo le kot na enega od mnogih
ciljev in ne več kot na edini zveličavni cilj.
"Teţave" z napotitvijo pri terenskem delu in, v kontekstu Velike Britanije,
potrebo po alternativnem zagotavljanju storitev zdravstvenega izobraţevanja,
prevencije in obravnave neposredno v skupnostih, lahko obrazloţimo z
naslednjimi tremi ugotovitvami:
1. Ne moremo sprejeti obveze, da bomo razvijali inovativne strategije
vzpotivljanja stikov v terenskem delu, če sočasno ne sprejmemo tudi obveze,
da bomo preverili ustreznost obstoječih, institucionalnih sluţb. Raziskave v
San Franciscu (Feldman, 1987), New Jerseyu (Jackson in Rotkiewitz, 1987)
in New Yorku (Des Jarlais, 1989) so pokazale, da je nudenje storitev
terenskega dela neposredno na ulicah, privedlo do povečanja povpraševanja
po storitvah institucionalnih "obravnalnih" sluţb. Zelo malo smisla vidim v
izvajanju terenskega dela in poskusih pritegovanja strank v institucionalne
sluţbe, če stranke teh sluţb ne prepoznajo kot ustreznih za svoje potrebe. S
tega vidika je pomembno, da priznamo meje nekaterih institucionalnih ter
obravnalnih sluţb. Preden pričnemo razvijati intervencije terenskega dela, je
bistvenega pomena kritično preverjanje obstoječih sluţb glede na njihovo
dostopnost in ustreznost za stranke, ki so prišle v stik s s terenskimi delavci.
2. Druga ugotovitev je, da obstaja malo odločilnih dokazov o dejanskih ali
domnevnih potrebah strank terenskih delavcev po storitvah institucionalnih
oz. zdravstvenih sluţb. Stranke terenskih delavcev izraţajo potrebe, povezane
z zdravjem in HIV-om, ki so medsebojno zelo različne. Za mnoge stranke sta
HIV in AIDS le relativno zaskrbljujoč pojav, manj pomemben in manj nujen
kot so preteče teţave, povezane z varnostjo, stanovanjem, denarjem, aretacijo
s strani policije in fizičnim nasiljem (Rhodes et al., 1991d; Bloor et al., 1992).
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Ta ugotovitev vpliva na izbiro ciljnih skupin s ciljem spremembe obnašanja
(glej spodaj), pa tudi na vlogo terenskega dela z ozirom na zagotavljanje
obravnave. Dejstvo, da stranke niso pripravljene uporabljati nekaterih
institucionalnih sluţb, ni toliko dokaz o slabi učinkovitosti terenskega dela,
kar zadeva napotitvene postopke, ampak prej dokaz, da teţko dosegljive
stranke včasih niso sposobne identificirati svoje potrebe po neki storitvi, da
morda ne potrebujejo storitev, ali pa da jih enostavno niso pripravljene
izkoristiti. Eden od poglavitnih ciljev terenskega dela je ugotavljanje
klientovih potreb, ocenitev le teh in zagotavljanje ustreznih storitev. V resnici
pa se dogaja, da mnogi projekti terenskega dela predpostavljajo, da stranka
potrebuje natanko in edino tisto, čemur se je doslej izogibala, npr. obravnavo
v institucionalni sluţbi.
3. Tretja ugotovitev sloni na podatkih, ki so pokazali, da je s terenskim delom
moţno ne samo zagotavljanje zdravstvenega izobraţevanja in spodbujanje
sprememb v obnašanju uporabnikov drog, ampak da s terenskim delom lahko
tudi učinkovito izvajamo storitve primarnega zdravstva in obravnavo
problemov drog neposredno v skupnosti. Gre za nadvse pomembno
ugotovitev, še posebno če upoštevamo dejstvo, da večina strank, s katrimi
stopajo v stik terenski delavci, ter večina strank, napotenih v na ustanove
vezane sluţbe za obravnavo, ne uporablja institucionalnih sluţb. Mnoge
evropske drţave - vključno z Veliko Britanijo - se morajo še veliko naučiti od
"proaktivnega" pristopa terenskega dela na Nizozemskem, kjer so primarne in
splošne zdravstvene storitve vključene v terensko delo kot sestavni del
zdravstvene vzgoje in prevencijskih dejavnosti (Buning et al., 1990). Te
storitve vključujejo tudi zagotavljanje splošnih zdravstvenih pregledov,
zdravljenje spolno prenosljivih bolezni, testiranje in svetovanje HIV ter celo
predpisovanje metadona in svetovanje v zvezi z uporabo drog.
Cilja terenskega dela naj bi torej bila (a) spodbujati spremembe v obnašanju
neposredno v skupnosti in (b) spodbujati spremembe posredno z
opogumljanjem posameznikov, naj izkoristijo obstoječe sluţbe za obravnavo
in pomoč. Pomembno je, da ta cilja obravnavamo kot komplementarna, prav
tako pa je pomembno, da se sluţbe terenskega dela odzivajo v skladu s
potrebami, ki so jih identificirale v skupnosti, tudi v primerih, ko to zahteva
ravnanje, ki je v nasprotju z normativi zagotavljanja storitev.
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Terensko delo, zdravstvena vzgoja in sprememba obnašanja
Vse, kar sem do sedaj povedal, vodi k drugemu vprašanju, ki ga je ob tej
priloţnosti prav tako potrebno prediskutirati: katere so omejitve terenskega
dela pri spodbujanju in podkrepljevanju sprememb obnašanja in kakšne so
moţnosti terenskih dejavnosti, da delujejo kot inštrument spreminjanja
skupnosti?
Terensko delo kot alternativa konvencionalnim načinom izobraţevanja o
zdravju lahko veliko nudi. Prvič, terensko delo lahko predstavlja odgovor na
mnoga vprašanja prav zaradi svoje glavne značilnosti: izvaja se izven sedeţev
sluţb in ustanov, kar pomeni, da nudi moţnost lociranja izobraţevanja in
prevencije v kontekst druţbenih okolij, v katerih do tveganega obnašanja
dejansko prihaja. Kot smo ţe navedli, to lahko prispeva k večji neposrednosti
in učinkovitosti zdravstvenih nasvetov in nudene pomoči. Drugič, terensko
delo je specifično usmerjeno v vzpostavljanje stikov med tistimi, ki le-teh
nimajo, a bi jih potrebovali, in obstoječimi sluţbami. Terensko delo ima torej
moţnost potrjevanja kvalitete storitev obstoječih sluţb. Tretjič, s
pritegovanjem klienta v odnos s terenskim delavcem spodbujamo aktivno
sodelovanje klienta, in izhajamo iz tega, da zgolj nudenje natančnih
informacij ne vodi v večje spremembe obnašanja. To pomeni, da večina
intervencij terenskega dela deluje po načelu, da je doseganje posameznikov z
namenom, da jih oskrbimo s sredstvi (npr. kondomi in nasveti o varnejši
spolnosti), ki jim bodo omogočala za zdravje varnejšo izbiro, bolj učinkovito
kot zgolj opremljanje posameznikov z nasveti o zdravju ali predpostavljanje,
da bodo sami poiskali pomoč, ko se bodo srečali z dovolj resnimi
zdravstvenimi teţavami.
Čeprav kaţe, da so trenutne intervencije terenskega dela precej uspešne pri
vzpostavljanju stikov s ciljnimi populacijami, so njihove moţnosti
spodbujanja in podkrepljevanja sprememb obnašanja verjetno omejene. Ne
samo, da se soočamo s potrebo, da gremo iz sluţb v skupnost in se usmerjamo
v spremembe obnašanja znotraj druţbenega okolja, kjer se tako obnašanje vrši
in deli z drugimi, ampak se vedno bolj kaţe, da imajo intervencije, usmerjene
v posameznika in spremembo posameznikovega obnašanja, omejene
moţnosti dejanskega doseganja sprememb. Če se ne bomo neposredno soočili
z ovirami, ki preprečujejo spremembe obnašanja, je malo verjetno, da bomo
lahko ustvarili moţnosti za spremembo. Terensko delo torej ne bi smeli v
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tolikšni meri usmerjati v individualno, v klienta usmerjeno samoopolnomočitev25, ampak bi se morali soočati s širšimi druţbenimi in
kulturnimi pritiski, ki vplivajo na spremembo individualnega tveganega
obnašanja. Potrebna je torej promocija zdravega ţivljenja, ki izhaja iz
izvajanja druţbenih in skupnostnih sprememb in ne več kot doslej le iz
zagovarjanja teh sprememb (Rhodes, 1993; Friedman et al., 1992).
Evalvacija dejavnosti zamenjave brizgalk na primer kaţe na omejitve, ki jih
ima ta pristop, kar zadeva spodbujanje in podkrepljevanje spremembe
obnašanja med IVUD neposredno v skupnosti, kjer na izmenjavo
injekcijskega pribora lahko vplivajo situacijski konteksti, posebni druţbeni
odnosi ter zaţeljenost in sprejemanje v druţbi (Stimson et al., 1991).
Evalvacija na ulico usmerjenega terenskega dela prav tako kaţe na klientove
širše druţbene in osebne potrebe (npr. stanovanje, denarna sredstva), ki so
pogosto v nasprotju z učinkovito promocijo ter odločitvijo za varnejše
obnašanje, kar zadeva spolnost in uporabo drog (Rhodes et al., 1991d). Prvi
korak v smeri premagovanja omejenosti intervencij, usmerjenih na
posameznika, in torej tudi v smeri pospeševanja druţbenih in skupnostnih
sprememb, je priznanje, da so individualne percepcije tveganja ter
posameznikovih sposobnosti, da nadzoruje s tveganjem povezana srečanja,
relativne, kar zadeva širše vrstniške skupine, druţbene in skupnostne norme
ter situacijske in strukturalne kontekste (Bloor et al., 1992).
To moramo še posebej upoštevati, ko se srečujemo s teţavami pri
promoviranju sprememb spolnega obnašanja uporabnikov drog in njihovih
spolnih partnerjev. Medtem ko je ţe prišlo do sprememb obnašanja pri
injiciranju na širši ravni, ponekod tudi na ravni skupnosti (Stimson, 1991), so
pri spolnem obnašanju uporabnikov drog opazne le minimalne spremembe
(Rhodes et al., 1993). Pomembni dejavniki sprememb v tveganem spolnem
obnašanju uporabnikov drog in njihovih spolnih partnerjev so povezani ne
toliko z motivacijami, učinkovitostjo in kognitivnimi sposobnostmi
posameznika, ampak predvsem z druţbenim soglasjem in vrstniško podporo
tem spremembam (Abdul-Quader et al., 1989, 1992; Friedman et al., Sotheran
et al., 1989; Tross et al., 1992). Vse več je dokazov o pomembnosti druţbeno
definiranih norm in druţbenega ter strukturnega konteksta pri oblikovanju
tveganega obnašanja.
25

V originalu “self-empowerment”.
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Zgoraj povedano pripelje tudi do razmišljanja o vplivu vrstnikov kot metode
pospeševanja sprememb "nezdravih" skupnostnih norm in vrednot, povezanih
s tveganim obnašanjem. Britanski izvajalci terenskega dela na področju drog
se lahko veliko naučijo od svojih ameriških kolegov, o katerih poročajo, da so
učinkoviti pri pospeševanju druţbenih in skupnostnih sprememb (Wiebel,
1988, Friedman et al., 1992, Rhodes in Hartnoll, 1991). Veliko se lahko
naučijo tudi iz študij o sodelovanju skupnosti in razvoju skupnosti v celoviti
promociji zdravega ţivljenja (Rogers in Shoemaker, 1971).
Nedavne raziskave na primer kaţejo na moţnosti usmerjanja h ključnim
posameznikom, ki jih lahko uporabimo kot dejavnike sprememb znotraj
določene druţbene mreţe (Wiebel, 1988). Naloga teh ključnih posameznikov
ali "vrstniških učiteljev" je, da uporabijo ţe obstoječe kanale komunikacije
znotraj določene mreţe za podkrepljevanje in priporočanje sprememb
obnašanja pri svojih prijateljih in vrstnikih ter spodbujanje druţbeno
odgovornih prepričanj in stališč v zvezi z obnašanjem, povezanim z
zdravjem. Če se usmerimo v iskanje raznolikih poti, ki vodijo v mreţo in če
uporabljamo različne kanale komunikacije, naš pristop sčasoma ustvari
kolektivni odziv na spremembo obnašanja.
Zaključki
Identificirali smo dve izhodišči, ki sta pomembni za nadaljnji razvoj
terenskega dela, usmerjenega k uporabnikom drog. Prvo postavlja pod vprašaj
še vnaprejšnje navezovanje terenskega dela na institucionalne obravnalne
sluţbe. Drugo postavlja pod vprašaj prepričanje o ustreznosti
individualističnih, v klienta usmerjenih podkrepljevalnih pristopov pri
izvajanju terenskega dela in doseganju sprememb obnašanja.
Cilj terenskega dela je zagotavljanje ustreznih in realističnih storitev kot
odgovor na potrebe klientov. Njegov cilj je tudi, da te storitve predstavljajo
realistične metode doseganja spremembe obnašanja. Da bi uresničili ta dva
cilja, moramo skrbno razmisliti o:
 povečanju dostopnosti in razpoloţljivosti obravnalnih sluţb ter storitev
zdravstvenega varstva;
 usmerjanju ne le v individualno tvegano obnašanje, ampak tudi v
sprememinjanje druţbenih in skupnostnih norm ter ravnanj.
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PROSTITUTKE, KI UPORABLJAJO DROGE: PRIMER ZA
TERENSKE DELAVCE?26
Jean Faugier27

Ozadje
V zadnjih letih so številne sluţbe v Veliki Britaniji uresničevale zamisel o
osredotočanju na posebne skupine posameznikov, za katere menimo, da
tvegajo infekcijo z virusom HIV. Kljub temu je tovrstno specifično terensko
delo bolj izjema kot pravilo. Rhodes et al (91) poročajo, da je bilo le 28%
projektov usmerjenih k prostitutkam na splošno, noben projekt pa ni bil
usmerjeno specifično k prostitutkam, ki uporabljajo droge.
Povezava ţenske prostitucije z zlorabo drog in spolno prenosljivimi
boleznimi prav gotovo ni nič novega. Plant (90) opozarja na vsem znano
zgodovinsko povezavo med veneričnimi okuţbami in ţenskami, ki
uporabljajo droge, vključno z alkoholom. Prepričanje, da so prostitutke
odgovorne za okuţbo, ni stvar preteklosti, ampak je še aktualno. Mnogi
zdravniki še vedno govorijo o prostitutkah kot o "rezervoarju infekcije".
Darrow (84) piše, da so študije, ki so jih izvedli številni centri, potrdile, da je
med prostitutkami večje število spolno prenosljivih bolezni kot pri ostali
populaciji. Ugotovitev je seveda pripeljala do prepričanja, da predstavljajo
prostitutke veliko tveganje za človeško zdravje. Trenutno velja splošno
prepričanje, da imajo spolno prenosljive bolezni pomembno vlogo, saj
sodelujejo kot "ko-faktorji" pri prenosu in širjenju virusa HIV (izvlečki iz
Mednarodne konference o AIDS-u, 91/92).
Številni raziskovalni projekti na podoben način ugotavljajo povezavo med
zlorabo drog in kliničnim napredovanjem bolezni HIV. Posebej močni so
argumenti, ki pogostost injiciranja povezujejo s škodljivimi učinki na imunski
26

Prevod prispevka "Drug-using prostitues: a suitable case for outreach?"
V: Outreach, proceedings. Strasbourg, Council of Europe Press, 1994.
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sistem in s povečano izgubo celic T4 (Nichols, 89, Des Jarlais, 88). Poročilo,
ki so ga pred nedavnim sestavili Williams et al (92), dokazuje občutno manjši
odstotek serokonverzije pri uporabnikih, ki so imeli stalen dostop do
programa metadonske obravnave, kot pri tistih, ki so iz različnih razlogov
prenehali z jemanjem metadona.
Izkazalo se je, da stalen dostop do programov obravnave privede do manj
pogostega injiciranja, zmanjšuje število partnerjev, ki medsebojno
izmenjujejo igle ter zmanjšuje število spolnih partnerjev. Manj zanesljivo so
uspeli dokazati medsebojni odnos med zlorabo drog in virusom HIV, čeprav
je dolgo časa znano, da ima uporaba opiatov in kanabisa zmeren škodljiv
učinek na delovanje imunskega sistema. Strand in Stimson trdita, da bi bilo
potrebno vloţiti več truda v temeljno znanstveno delo, ki bi omogočilo
ugotovitev moţnih interakcijskih odnosov ter končnih učinkov na okuţbo in
napredovanje bolezni.
Aktualne teme terenskega dela
Večina iniciativ terenskega dela v Veliki Britaniji se je razvijala v ozračju
zaskrbljenosti zaradi groţnje virusa HIV. Po izidu poročila Svetovalnega
odbora za zlorabo drog (Advisory Council on the Misuse of Drugs), "AIDS in
zloraba drog, 1.del" ("AIDS an the Misuse of Drugs, Part one") je vlada dala
na razpolago sredstva za zaposlitev terenskih ali zunanjih delavcev. Ti delavci
so bili večinoma zelo mladi in neizkušeni. Med agencijami, ki so zaposlile
terenske delavce, so bile redke tiste, kjer so pomislili tudi na podporo in
supervizijo, ki bi ju ti posamezniki potrebovali. Mnoge agencije so si redko,
če sploh, postavile cilje, ki bi šli onkraj preskrbovanja s kondomi in čistim
injekcijskim priborom, kombiniranim z minimumom svetovanja.
Yates in Gilman opozarjata, da se "terensko delo" pogosto uporablja kot
vseobsegajoči naslov za širok obseg iniciativ. Ta pojem je v nekem smislu
postal le še ena popularna beseda med delavci na področju drog in njihovimi
direktorji, ki se jim ta termin zdi ustrezen za pridobivanje sredstev. Tako se
dogaja, da se ta sredstva nikoli ne uporabljajo za delo s tistimi uporabniki, ki
bi to najbolj nujno potrebovali. Zelo realna groţnja okuţbe z virusom HIV
ustvarja atmosfero, v kateri agencije izvajajo nekritične, slabo pripravljene
intervencije, ki ne morejo vplivati na pogostost iskanja stikov s sluţbami za
pomoč. Stimsom et al. so dokazali, da so bile stranke, ki so uporabljale
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programe zamenjave injekcijskih igel, večinoma starejši, beli, moški
uporabniki opiatov. Storitve takih programov nizkega praga niso pritegnile
večjega števila ţenskih uporabnic. Terensko delo z ţenskami, ki zaradi
uporabe drog zelo veliko tvegajo, je bistvenega pomena in zahteva od agencij,
da si postavijo specifične cilje, od terenskih delavcev pa specifične veščine.
Zakaj prostitutke, ki uporabljajo droge?
Uporabniki drog kot skupina, ki jo je teţko pritegniti in z njo ostati v stiku, so
vedno predstavljali izziv za zdravstvene sluţbe. Prvi in drugi del Poročila o
AIDSu in zlorabi drog (88/89), ki ga je sestavil Svetovalni odbor za zlorabo
drog, jasno priznava problem pritegovanja teţko dosegljivih uporabnikov
drog k ustreznim sluţbam in njihovo vključevanje v primerno obravnavo. Na
pogosto teţavne odnose med zdravniki splošne prakse in uporabniki drog
opozarjata Neville in McKelligan (88). Veliko število uporabnikov namreč
pride do svetovalne sluţbe, le maloštevilni pa se nato udeleţijo obravnave.
Prav tako je malo tistih, ki prihajajo na posvet in na obravnavo v običajne
zdravstvene sluţbe. Mnogi splošni zdravniki pogosto niso pripravljeni
obravnavati uporabnikov drog, saj mislijo, da je zanje škoda njihovega časa
(Milne in Keen, 88).
Datt in Feinmann (90) sta preverjala zagotavljanje zdravstvene oskrbe
uporabnikom drog. S pomočjo manjše skupine zdravstvenih delavcev sta
pregledala zdravstveno stanje 171 uporabnikov drog in ugotovila visoko
stopnjo teţkih zdravstvenih teţav, povezanih z drogo, vključno s hepatitisom
in okuţbo z virusom HIV. Samo 38% pregledanih uporabnikov je bilo
registiranih pri splošnih zdravnikih. Tisti uporabniki, ki so izjavili, da so v
dobrih odnosih z zdravnikom splošne prakse, temu zdravniku niso zaupali
svojega problema z drogo iz strahu, da bi se dober odnos pokvaril.
Tendenca po prikrivanju druţbeno nesprejemljivega obnašanja pred
zdravniškim in bolničarskim osebjem je posebej prisotna med uporabnicami
drog in izhaja iz njihovega prepričanja, da bodo informacije o njihovem
vedenju zlorabljali v različnih postopkih socialno skrbstvenega obravnavanja
njihovih otrok. Pomanjkanje zaupanja pri ţenskah in nepripravljenost osebja
v primarnem zdravstvenem skrbstvu, da bi obravnavalo uporabnike drog, sta
pripeljala do sedanjega stanja, ko ţenske z resnimi zdravstvenimi teţavami
ostajajo brez zdravstvene oskrbe. Raziskovalne študije, izvedene z metodami
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terenskega dela za vzpostavitev stikov z ţenskami, ki ne uporabljajo storitev
zdravstvenih sluţb, so pokazale, da je eden od glavnih razlogov za tako stanje
nepoznavanje sluţbe in storitev, ki jih ponuja (Dolan et al., 90 in Klee et al.,
91). Če to velja tudi v primeru programov nizkega praga, ki so bili najbrţ
deleţni večje reklame in promocijskih akcij kot drugi, naj nas ne preseneti, da
uporabniki drog niso pripravljeni zgodaj stopiti v stik s sluţbami za
obravnavo odvisnosti od drog.
V študiji o prostitutkah - uporabnicah drog v Manchestru, ki jo je izvedlo
ministrstvo za zdravstvo, so Fougier et al. ugotovili, da so prostitutke uporabnice drog mlajše in bolj oškodovane od onih, ki droge ne uporabljajo.
Med njimi je bilo več takih, ki so jih kot otroke obravnavali v socialnih
sluţbah, ki so prekinile s šolanjem in ki so se začele ţe zelo mlade ukvarjati s
prostitucijo. Pri 41% prostitutk, ki uporabljajo drogo, so ugotovili, da so
drogo poskusile ţe pred 16. letom starosti, 81% pa jih je z drogo začelo pred
20. letom. Prostitutke - uporabnice drog so bile pogosteje od ostalih
brezdomke ali so imele le začasno rešen stanovanjski problem. Med obema
skupinama ţensk so se pojavljale razlike tudi kar zadeva otroke in način
njihove oskrbe. Med uporabnicami drog je bilo veliko število nosečnosti, od
katerih se jih je le malo končalo s porodom. Zaradi velikega števila spontanih
in umetnih prekinitev nosečnosti so le redke prostitutke imele otroke. Zelo
malo je bilo tistih, ki so za svoje otroke same skrbele.
Zaradi potrebe po večjem zasluţku so prostitutke - uporabnice drog delale več
noči v tednu kot ostale ter so tudi imele pogostejše spolne odnose s
penetracijo. Srečevale so se z bistveno večjim številom strank na bolj
tveganih lokacijah. Medtem ko je večina ţensk, zajetih v vzorcu, odgovorila,
da zahtevajo od vseh strank in ob vsakem odnosu uporabo kondoma, je bilo
precejšnje število ţensk, 33% uporabnic drog in 12% ostalih, v določenih
okoliščinah pripravljenih imeti spolni odnos brez kondoma. Pomenljiv je
podatek, da je bila pri uporabnicah drog motivacija za takšno početje zgolj
finančna in se je zato tudi pogosteje pojavljala kot pri ostalih. Ţenske so
povedale, da veliko strank v zameno za seks brez kondoma ponuja več
denarja. Prostitutke, ki niso uporabljale drog, so se odločale za nevaren seks
izključno z rednimi strankami, motivacijski faktor je bil torej "dolgoročni"
odnos s stranko. Večina ţensk je v šestih mesecih pred anketiranjem doţivela
"odpoved" kondoma, mnoge izmed njih pa niso bile poučene o pravilni
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uporabi. Prostitutke, ki niso uporabljale drog, so po odpovedi kondoma bolj
pogosto obiskovale GUM sluţbe kot prostitutke - uporabnice drog.
Med prostitutkami - uporabnicami drog je bilo več takih, ki so ţe prestajale
zaporno kazen in bile kaznovane zaradi kriminalnih dejanj. Uporabnice drog
so kot razlog za izbiro prostitucije kot načina sluţenja denarja za plačevanje
droge navedle prav strah pred ponovnim prestajanjem zaporne kazni. Večina
anketiranih ţensk je imela stalnega spolnega partnerja, s katerim so redkokdaj
uporabljale kondom. Na to vprašanje so ţenske iz obeh skupin odgovorile
pribliţno enako. Uporabnice drog pa so manj pogosto uporabljale kondom z
drugimi občasnimi parnerji. Njihovi partnerji, redni in občasni, so bili
pogosteje tudi sami intravenozni uporabniki drog. Pri zdravnikih splošne
prakse je bilo prijavljenih večje število prostitutk, ki niso uporabljale drog,
število uporabnic je bilo nekoliko niţje, vendar povprečno dokaj visoko.
Kvalitativni podatki pa so pokazali, da so se mnoge uporabnice drog preselile
iz kraja, v katerem so bile registrirane ter da so bile prijavljene samo zaradi
otrok. Visok odstotek registriranih prostitutk v resnici ni dokazoval aktivne
uporabe storitev primarnega zdravstvenega varstva v primeru teţav z drogo
ali spolnih zdravstvenih teţav. Večina anketiranih ţensk je svojemu
zdravniku zamolčala, da se redno ukvarja s prostitucijo.
Večina ţensk je opravila testiranje na virus HIV, dve sta bili seropozitivni.
Zanimivo je, da je velika večina teste opravila med bivanjem v zaporih ali v
bolnišnicah, iz česar sklepamo, da se niso same odločile za teste v tako
imenovanih bolj dostopnih sluţbah. Podobno je bilo tudi z drugimi
zdravstvenimi pregledi, npr. z GUMom in brisom za ugotavljanje raka na
materničnem vratu. Večina uporabnic drog je v letu pred anketiranjem
izmenjala pribor za injiciranje. 16% ţensk je pribor izmenjalo v zadnjih šestih
mesecih, 12% pa v zadnjem mesecu. V času anketiranja je 39% ţensk imelo
dostop do receptov za metadon, 62% od teh pa je poleg metadona uporabljalo
tudi droge z ulice. Ţenske, ki so lahko dobile recept, pa so delale le malo noči
v tednu. Raziskave so pokazale na verjetnost, da dostop do metadona lahko
vpliva na kontinuirano kriminalno dejavnost in na pogostost injiciranja.
78% uporabnic drog je zanosilo enkrat ali večkrat. 59% ţensk je izjavilo, da
so med nosečnostjo uporabljale droge, večina pa je zelo pozno stopila v stik s
sluţbami, ki skrbijo za ţenske med nosečnostjo. 10% ţensk se sploh ni javilo
tem sluţbam in so se javile v porodnišnici šele takrat, ko so se začeli popadki.

68

Le 13% ţensk je bilo v stikih s sluţbami za drogo v njihovi skupnosti.
Seznanjenost s temi sluţbami je bila zelo nizka. Ţenske, ki niso uporabljale
heroina, ampak druge droge, so bile prepričane, da jim te sluţbe nimajo kaj
dosti ponuditi. Večina tistih, ki so bile v času anketiranja ali kdaj prej v stiku
s takimi sluţbami, je izjavila, da jih ni nihče vprašal, od kod dobijo denar za
drogo ter da jim ni nihče svetoval glede teţav, povezanih s spolnostjo.
Ţenske, ki so bile v stiku s sluţbami, niso kazale boljšega poznavanja
pravilne uporabe kondoma in tudi niso uporabljale drugih zdravstvenih
storitev, ki bi ustrezale njihovim potrebam.
Ustrezna vrsta terenskega dela
Pri tej skupini ţensk se jasno kaţeta zelo zaskrbljujoča uporaba drog in
tvegano obnašanje, zdruţena z vrsto potreb po specifičnih zdravstvenih
storitvah, ki nedvomno predstavljajo izziv. Terensko delo morajo izvajati
delavci, ki so pripravljeni ţrtvovati svoj čas za vzpostavljanje odnosov s tem
ljudmi, kar pomeni, da razdeljevanje kondomov in čistega injekcijskega
pribora ni dovolj. Ta vrsta terenskega dela je bila primerna za skupino ţensk,
ki so jo preučevali najmanj dve leti pred izvedbo te študije. Ugotovitve, ki jih
je prinesla raziskava, so navdihnile projekt, katerega cilj je omogočiti tem
ţenskam bolj široko zdravstveno oskrbo. Z zagotavljanjem storitev kot sta
test za ugotavljanje nosečnosti in sluţba GUM na območju "rdečih luči", ter z
nudenjem oskrbe poškodb, do katerih zlahka prihaja tokom noči, je moţno
dokazati resnično skrb za te ţenske in ne le cinične zaskrbljenosti zaradi
širjenja virusa HIV na ostanek populacije. Tak stik bi omogočil napotitev v
sluţbe za obravnavo odvisnosti, bolnišnične GUM sluţbe, porodnišnice in
sluţbe za oskrbo ţensk med nosečnostjo. Da bi bilo tako intenzivno terensko
delo uspešno, se moramo spopasti z odnosom do uporabnic drog in prostitutk,
ki prevladuje v teh sluţbah. Če se ekipe terenskega dela ne bodo najprej lotile
te naloge, bo njihovo delo marsikdaj brezplodno prav zaradi napotitev v
sluţbe, ki ne bodo pripravljene pomagati.
Ekipe terenskih delavcev se morajo specifično usmeriti v populacijo
prostitutk, ki uporabljajo droge. Usmerjenost v populacijo prostitutk kot
celoto ne zadostuje. Te ţenske imajo zaradi uporabe drog drugačne potrebe,
ne moremo pa jim pomagati s "splošnim" terenskim delom nizkega praga, ki
ne kaţe potrebne rahločutnosti in razumevanja njihovih potreb.
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PREGLED TERENSKEGA DELA ZA PREPREČEVANJE
OKUŢBE Z VIRUSOM HIV V DUBLINU28
Louise Pomeroy29

Vzhodni odbor za zdravstvo zagotavlja različne dejavnosti za prevencijo
okuţbe z virusom HIV. Čeprav so mnoge sluţbe usmerjene k intravenoznim
uporabnikom drog (IVUD), je problem virusa HIV veliko širši, zato je cilj teh
sluţb tudi skrb za potrebe drugih ogroţenih skupin.
Programi vključujejo:
1. Program terenskega dela
2. Zamenjavo igel za IVUD
3. Testiranje virusa HIV in svetovanje
4. Zdravstvene preglede za ugotavljanje virusa HIV in spolno prenosljivih
bolezni za ciljne skupine
5. Izobraţevalne programe v skupnostih
Rada bi na kratko orisala razvoj sluţb, povezanih s HIV-om na področju
delovanja Vzhodnega odbora za zdravstvo:
 1988 Osnovan program terenskega dela.
 1989 Prvi servis za zamenjavo igel v Dublinu.
 1989 Osnovan center za testiranje virusa HIV.
 1990 Začetek programa manjših doz metadona.
 1991 Ustanovljena terenska klinika za prostitutke.
 1992 Razširitev obstoječih sluţb v "satelitske" klinike in ustanovitev
klinične sluţbe za HIV in droge.
 1992 Ustanovljena terenska klinika za homoseksualce.
Sledi podrobnejši opis programov terenskega dela, ki smo jih razvili v naših
sluţbah. Ekipo terenskega dela smo osnovali l. 1988. Na začetku smo
zaposlili dva terenska delavca. Trenutno imamo zaposlenih osem delavcev s
polnim delovnim časom.
28
29

“Review of HIV outreach work in Dublin”.
Louise Pomeroy Eastern Health Board, Dublin.
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Na začetku smo si zastavili cilj omejevanja širjenja okuţbe z virusom HIV s
sledečimi ukrepi:
1. Vzpostavljanje stika z IVUD, ki jih obstoječe sluţbe ne doseţejo ter
nudenje informacij o HIV-u in prevenciji. Seropozitivne uporabnike drog smo
poskušali opogumljati, naj se postavijo pod klinični nadzor.
2. Opogumljanje in olajševanje napotitve v ustanove za obravnavo zlorabe
drog.
3. Nudenje informacij o virusu HIV skupinam v skupnosti.
Te prednostne cilje smo sedaj razširili tudi na druge skupine, ki tvegajo
okuţbo z virusom HIV:
 Homoseksualna skupnost,
 Seksualni delavci,
 Mladi heteroseksualci,
 Ţenske z druţbenega obrobja.
Terensko delo z uporabniki drog
V Dublinu predstavljajo IVUD resen problem, tako da je pomembna sestavina
terenskega dela prav delo z uporabniki drog. To delo vključuje:
1. Delo na ulici oz. srečevanje z uporabniki drog v njihovem lastnem okolju
je bistven sestavni del terenske aktivnosti. Delavec porabi pribliţno 60%
delovnega časa za srečevanje z uporabniki drog na zelo različnih lokacijah, pa
naj bo to nakupovalni center ali igralnica biliarda.
2. Zamenjava igel: Servis za zamenjavo igel v Dublinu je s svojo aktivnostjo
začel l.1989 na eni lokaciji. Zamenjava igel trenutno poteka na 8 lokacijah,
naše storitve pa je ţe uporabljalo skoraj 2000 uporabnikov drog. Ekipa
terenskih delavcev poleg injekcijskega pribora nudi tudi nasvete in
informacije o virusu HIV ter prevenciji.
3. Svetovanje pred in po testiranju virusa HIV. Ekipa terenskih delavcev v
sodelovanju z ekipo za svetovanje o HIVu nudi svetovanje v zvezi z virusom
HIV uporabnikom drog in drugim, ki opravijo test. Uporabniki drog se laţje
odločijo za testiranje HIV, če so v stiku z nekom, ki ga poznajo z ulice.
4. Zagotavljanje informacij na ravni skupnosti. Ekipa terenskih delavcev igra
pomembno vlogo pri dvigovanju osveščenosti o HIV-u v skupnosti. To
doseţejo z organizacijo delavnic ipd. na temo HIV-a in prevencije.
5. Delo v zaporih. Ekipe delajo v mnogih zaporih, njihov cilj pa je nuditi
informacije o HIV-u in o sluţbah za obravnavo HIV-a tej skupini, ki močno
tvega okuţbo z virusom HIV.
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Terensko delo v homoseksualni skupnosti
Na področju prevencije HIV-a imamo zaposlenega enega delavca s polnim
delovnim časom za delo v homoseksualni skupnosti.
1. Delo "na ulici" - redno obiskovanje klubov, savn, diskotek, javnih mest.
Razdeljevanje letakov z vsebinami o "varnejšem seksu" ter kondomov,
nudenje nasvetov in informacij.
2. Tekoče izobraţevanje - organizacija delavnic na temo varnejšega seksa na
različnih lokacijah v skupnostih, katerih cilj je večja osveščenost
homoseksualcev o problemu HIV-a.
3. Projekt za zdravje moških homoseksualcev, ki vključuje svetovanje pred
testiranjem na HIV ter nasvete/informacije o HIV-u.
Terenski delavec je tesno povezan s klinično sluţbo, ki zagotavlja testiranje
prisotnosti virusa HIV in preglede za ugotavljanje spolno prenosljivih bolezni
pri moških homoseksualcih. Delavec nudi tudi svetovanje pred in po
testiranju virusa HIV.
4. Evalvacija in raziskovanje. Tako kot pri vseh novih sluţbah je tudi pri tej
pomembna evalvacija izvajanja storitev. Študija učinkovitosti terenskih
programov nam pokaţe, da so uspešni pri motiviranju moških, da pristopijo h
klinični obravnavi. Klinika prikazuje, da so 73% od prvih 100 oseb, ki so
pristopili k klinični obravnavi, tja napotili terenski delavci.
Terensko delo s seksualnimi delavci - ţenskami
Ta program terenskega dela se je začel v oktobru 1992. Do današnjega dne
smo stopili v stik s 111 ţenskami.
Terensko delo vključuje:
1. Delo na ulici,
2. Razdeljevanje letakov in kondomov,
3. Tekoče izobraţevanje,
4. Projekt za zdravje ţensk, ki obsega svetovanje pred testiranjem na virus
HIV ter svetovanje/informacije o HIV.
Ekipa terenskih delavcev tesno sodeluje s projektom za zdravje ţensk, t.j. z
nočno ambulanto, kjer prostitutkam omogočajo testiranje virusa HIV ter
preglede za ugotavljanje spolno prenosljivih bolezni.
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Zaradi specifičnih potreb in teţav ţensk na področju prevencije širjenja virusa
HIV je Vzhodni odbor za zdravstvo zaposlil terenskega delavca za delo z
ţenskami. Ta delavec se ukvarja z naslednjimi ciljnimi skupinami:
 IVUD,
 partnerji IVUD,
 ţenskami, ki prestajajo zaporno kazen,
 brezdomnimi ţenskami.
Terensko delo z mlajšimi odraslimi
Mlajši odrasli prav tako predstavljajo skupino, ki lahko še posebej tvega
okuţbo z virusom HIV. Z njimi se povezujemo preko mladinskih zdruţenj,
skupnostnih centrov in zdruţenj, itd.
Povzetek
Terensko delo je bistveni sestavni del sluţbe za prevencijo virusa HIV.
Programi terenskega dela so specifično usmerjeni k:
 IVUD,
 homoseksualnim moškim,
 seksualnim delavkam,
 ţenskam z druţbenega obrobja,
 mlajšim odraslim.
Ekipa terenskih delavcev izvaja svoje delo na ulici in v skupnostih, poleg tega
pa tesno sodeluje z naslednjimi kliničnimi sluţbami:
 klinične sluţbe za prevencijo in zdravljenje HIV,
 sluţbe za prevencijo in obravnavo odvisnosti od drog,
 projekt za zdravje homoseksualcev,
 projekt za zdravje ţensk.
Ekipa je odgovorna tudi za izvajanje zamenjave injekcijskega pribora.
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ZAKLJUČKI30
1. Terensko delo je definirano kot: "...skupnostno usmerjena dejavnost, ki jo
izvajajo z namenom vzpostavitve stika s posamezniki ali skupinami iz
določenih ciljnih populacij, s katerimi obstoječe ustanove in tradicionalni
preventivni zdravstveni programi niso vzpostavili zadovoljivega stika"31.
2. Izkušnje kaţejo, da v vsaki evropski drţavi obstajajo teţko dosegljive
skupine ljudi - ljudje v mejnih situacijah ali ljudje, ki so izven dosega
zdravstvenih in socialnih sluţb. V današnjem času je potrebno v ospredje
postaviti moţnost stika z novimi uporabniki drog.
3. Ugotovljeno je bilo, da je terensko delo pomemben dopolnjujoč
(komplementaren) člen v delovanju obravnalnih (tretmanskih) in drugih
ustanov32. Izhajajoče iz ciljev preprečevanja in zmanjševanju škode, lahko
terensko delo predstavlja most med uporabniki drog in obstoječimi
obravnalnimi sluţbami, kakor tudi lahko nudi storitve neposredno v
skupnosti.
4. Pregled različnih vrst projektov v evropskih drţavah lahko najdemo v
dveh izdanih študijah, od katerih je eno izdelal Bunning (1990) za WHO
European Office in Rhodes in drugi (1991) za Department of Health of
the United Kingdom.
5. Terensko delo izhaja iz različnih področij, od katerih sta pomembnejši
področji javnega zdravja in socialnega dela. Kot pristop je terensko delo
učinkovito ne le na področju preprečevanja zlorabe drog in infekcije s
HIV, ampak še marsikje drugje.
6. V skoraj vsaki drţavi obstajajo dejavnosti, ki jih lahko opredelimo kot
terensko delo. Mnoge od njih se ukvarjajo s preprečevanjem zlorabe drog.
7. Zgodovinsko gledano so se te dejavnosti razvile na podlagi uporabe zelo
različnih sredstev. Tudi v naprej bodo morale posamezne drţave razvijati
Prevod prispevka “Conclusions”. V: Outreach proceedings. Strasbourg,
Council of Europe Press 1993, s. 125-128.
31
Hartnoll in drugi, 1990.
32
V originalu “treatment institutions and agency-based services”. Slednje
bi lahko opisno prevedli kot storitve (ali sluţbe), ki so vezane na
“institucijo”, v smislu centralne, z “zgradbo” določene sluţbe, za razliko
od pocestnih, fleksibilnih, "extra-muralnih", v skupnost odprtih dejavnosti
in storitev.
30
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lastne pristope, utemeljene na specifični tradiciji, kulturi in stanju v
druţbi.
8. Pri terenskem delu ne gre za ustanavljanje ustanov, ampak za razvijanje
metodologije, ki postavlja potrebe strank v središče naše pozornosti pri
oblikovanju dejavnosti.
9. V prihodnosti naj bi bil razvoj novih dejavnosti za uporabnike drog
usmerjen v večjo dostopnost in razpoloţljivost. Pri tem igra pomembno
vlogo terensko delo. Le to bi se moralo razvijati vzporedno z ostalimi
dejavnostmi in storitvami na področju zlorabe drog, kot so zdravljenje in
preprečevalni programi.
10. Dejavnosti terenskega dela so se izkazale kot izvedljiva in učinkovita
orodja za doseganje določenih ciljnih skupin, pri odkrivanju rizičnega
vedenja in sprememb ţivljenjskega sloga posameznikov in skupin.
Terensko delo je prav tako lahko učinkovito sredstvo za spodbujanje
sprememb v širših socialnih in kulturnih kontekstih rizičnega vedenja.
11. Obstajajo očitni dokazi, da terensko delo lahko pripomore k spremembam
v rizičnem vedenju (npr. preprečevanje vedenja, ki prispeva k prenosu
virusa HIV). Potrebnih pa bo še več raziskav, da bomo izvedeli, kako
socialni, kulturni in strukturni dejavniki lahko omejujejo doseganje takih
sprememb.
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SLOVARČEK TEMELJNIH POJMOV IN IZRAZOV NA
PODROČJU TERENSKEGA DELA, KI SE UKVARJA S
PREPREČEVANJEM OKUŢBE Z VIRUSOM HIV
Tim Rhodes in Gerry Stimson33

Terensko delo
"Terensko delo" ("outreach") je izraz, ki ga pogosto uporabljajo v kontekstu
novejših iniciativ za zmanjševanje škode in prevencijo okuţbe z virusom
HIV, usmerjenih k uporabnikom drog. Za nekatere ta izraz predstavlja le
zadnjo potezo v nizu dejavnosti zmanjševanja škode, za druge pa je terensko
delo teţko pričakovano čudeţno zdravilo pri njihovih prizadevanjih, da bi
spremenili tvegano obnašanje najteţje dosegljivih intravenoznih uporabnikov
drog (IUVD). Ta pojem je danes predmet intenzivnih raziskav in ponovnih
razmislekov. V tem procesu pozabljamo, ali se le selektivno spominjamo, da
ima terensko delo svojo zgodovino. Nekateri pravijo, da sega ta zgodovina
daleč v leto 1860, do filantropske etike "skupnostnega duha" stanovskih
razredov, ki so se zavzemali za prebivalce najbolj prikrajšanih londonskih
četrti. Spet drugi vidijo korenine terenskega dela v petdesetih letih, v t.i. "delu
na uličnih vogalih" s cestnimi "gangi" v Chicagu. Tretji pa so prepričani, da
se je terensko delo prvič pojavilo v kontekstu dela z mladostniki in
skupnostmi v šestdesetih letih. Ne glede na to, za katero zgodovino se
odločite, lahko trdimo, da je terensko delo v zadnjih petih letih ponovno
postalo aktualno.
Leta 1988 je Svetovalni odbor za zlorabo drog (ACMD, Advisory Council on
the Misuse of Drugs) v svojem prvem Poročilu o AIDSu in zlorabi drog
priporočil, naj "sluţbe vzpostavijo stike s čim večjim moţnim številom
pripadnikov skrite populacije uporabnikov drog". Sluţbe za obravnavo drog
so opogumljali, naj "eksperimentirajo z različnimi pristopi (terenskega dela)

Tim Rhodes je član raziskovalne skupine, Gerry Stimson pa direktor
Centra za raziskavo drog in z zdravjem povezanega obnašanja (Centre for
Research on Drugs and Health Behaviour).
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in nadzorujejo njihovo učinkovitost pri doseganju uporabnikov drog, ki niso
v stiku s sluţbami".
Ta priporočila so predstavljala prehod od konvencionalnega pojma "iskanja
pomoči" k pojmu "seganje navzven" ("reaching out") k intravenoznim
uporabnikom drog, ki najbolj potrebujejo storitve. Po petih letih je razprava
prešla v rekonceptualizacijo pojma "terensko delo". V razpravi se ni pojavil
noben argument, ki bi poskušal zmanjševati pomembnost terenskega dela,
katere se vsi razpravljalci zavedajo. Termin je trenutno integriran in
vsesplošno uporabljen del "Slovarja javnega zdravja naroda" ("Health of the
Nation Dictionary") in ţe od leta 1980 sproţa burne debate med pisci in bralci
Druglink-a (in drugih podobnih revij).
Na področju drog je terensko delo dozorelo leta 1993, ko je tretje poročilo o
AIDS-u Svetovalnega odbora za zlorabo drog, "AIDS in zloraba drog: nove
ugotovitve" ("AIDS and Drug Misuse: Update") prihodnosti terenskega dela
posvetilo celo poglavje. Poročilo poudarja še vedno aktualno pomembnost
terenskega dela kot "ključne komponente neke splošne strategije, katere cilj je
vplivati na vse večje število uporabnikov drog". Korak naprej je v viden v
priporočilu, naj bi se "terensko delo usmerilo v doseganje sprememb v
skupnosti prav tako kot se usmerja v spreminjanje obnašanja posameznikov".
V poročilu ACMD beremo, da bi moralo biti terensko delo po novem
usmerjeno v "pomoč klientom, da pripomorejo k spremembi obnašanja drugih
intravenoznih uporabnikov, s katerimi imajo stike" (glej diagram 1).
Ta najnovejši razvoj je privedel do vključevanja dozdevno novih besed in
konceptov v slovar terenskega dela, besed, ki so povezane tako s spremembo
v skupnosti kot z individualnim zmanjševanjem škode. Le malo je res novega,
čeprav se bodo nekatere stvari zdele nove nekaterim delavcem, katerih vizija
terenskega dela se začenja s HIV-om in konča z AIDSom, ne glede na to, da
je terensko delo kot metoda intervencije v skupnosti obstajalo in se razvilo
pred AIDSom.
Teţnjo po ponovnem odkrivanju "terenskega dela" v kontekstu HIV-a/AIDSa
spremlja teţnja po pozabljanju metod "promocije zdravja", katere sestavni del
je terensko delo. Taka omejena vizija lahko prepreči vpogled v to, kar je
danes v terenskem delu novega.

77

Diagram 1: Terensko delo, usmerjeno na posameznika in na skupnost
Terensko delo usmerjeno
v posameznika

Terensko delo usmerjeno
v skupnost

Sprememba posameznika

Sprememba skupnosti

Usposabljanje posameznika

Usposabljanje skupnosti

Omejitve individualnega pristopa
Potreba po spremembi skupnosti

Omejitve skupnostnega pristopa
Potreba po druţbeno-političnih
spremembah

Jezik, ki ga skupaj uporabljamo
"Terensko delo" je v procesu spreminjanja. Ker se zavedamo vse večje
zmede, smo se odločili, da naredimo osnutek besednjaka terenskega dela na
področju HIV-a. Ker se zavedamo tudi svojih omejitev, smo poskrbeli, da
bodo v slovarček vključeni ključni koncepti in ključne besede s področja
promocije zdravja, ki so lahko v pomoč pri opisovanju terenskega dela, prav
tako pa tudi principi in postopki, ki morda tvorijo temelje porajajoče se
filozofije - filozofije terenskega dela na področju HIV-a.
Podobno kot pri slovarju terminov s področja promocije zdravja, tudi tu ne
ţelimo ugotavljati, kaj dejansko je terensko delo. Ţelimo le začeti z
razjasnjevanjem zmede, ki obkroţa v skupnost usmerjeno prevencijo HIV-a.
Slovarček lahko tvori le del skeleta, na podlagi katerega lahko pride do
razprave o izbranih "ključnih besedah". Cilj take razprave je sestava skupnega
besednjaka (in tudi skupnega razumevanja tega besednjaka), ki ga lahko
uporabljamo za razgovor o principih in postopkih terenskega dela na področju
HIV-a.
Moţno je, da ne bo mogoče priti do nobene definicije terenskega dela.
Različni naročniki in ponudniki iz različnih sektorjev zdravstva zelo različno
razumejo temeljne cilje, namene in postopke terenskega dela - nič čudnega,
saj ta beseda vsebuje celo mnoţico pomenov, postopkov in obljub. Da pa bi
naročniki učinkovito povpraševali po terenskem delu, in da bi ga ponudniki
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učinkovito izvajali, je potrebno obojestransko razumevanje temeljnih vzorcev
in elementov terenskega dela na področju HIV-a. Ali bo nekdo terensko delo
hvalil ali kritiziral, je v glavnem odvisno od tega, o čigavem terenskem delu
govorimo in kaj natančno pričakujemo, da bomo z njim dosegli.
Ta slovarček je začetni poskus definiranja nekaterih ključnih konceptov, ki so
sestavni del terenskega dela na področju HIV-a in v skupnost usmerjenega
preventivnega dela. Pri naročanju, ponudbi, uporabi in evalvaciji storitev
terenskega dela sodeluje veliko število udeleţencev. Kljub temu, da ima lahko
vsakdo izmed njih različne in medsebojno si nasprotujoče ţelje in
pričakovanja, je pomembno, da vsaj v določeni meri govorijo isti jezik.
Navedli vam bomo nekaj terminov, ki so po našem mnenju v tem jeziku
najpomembnejši.
KLJUČNI KONCEPTI TERENSKEGA DELA NA PODROČJU HIV-a V
DEVETDESETIH LETIH
Kaj je?
Terensko delo na področju HIV-a ("HIV outreach") lahko definiramo kot "v
skupnost usmerjeno dejavnost s splošnim ciljem spodbujanja izboljševanja
zdravja ter zmanjševanja tveganja okuţbe z virusom HIV pri posameznikih in
skupinah, ki jih obstoječe sluţbe in tradicionalni kanali izobraţevanja o
zdravju ne doseţejo".
Kje se vrši?
Ulično terensko delo ("detached outreach") se vrši izven sedeţev sluţb oz.
organizacij - na ulicah, na ţelezniških ploščadih, v lokalih, barih in kavarnah.
Peripatetično terensko delo ("peripatetic outreach") se bolj kot na
posameznike osredotoča na organizacije ter vključuje delo v bivalnih
ustanovah, menjalnicah injekcijskih igel, mladinskih klubih, šolah in zaporih.
Terensko delo na domu ("domiciliary outreach") vključuje obiskovanje
domov ciljne populacije. To metodo lahko uporabimo v odsotnosti jasno
definiranih mest, kjer bi se zbirali ciljni posamezniki ali skupine. Z delom na
domu lahko tudi dopolnjujemo zunanje ter peripatetično terensko delo.
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Kaj namerava spremeniti?
Obstajata dve vrsti strategij terenskega dela na področju HIV-a:
Terensko delo, usmerjeno v posameznike ("individual outreach"), osnovano na
odnosu klient-delavec, se osredotoča na pospeševanje sprememb v
individualnem rizičnem vedenju. Delavec se lahko odloči za pristop
podkrepljevanja
klientove
"samousposobitve"
("empowerment"34),
"samoučinkovitosti", "samozavesti", "samospoštovanja", itd. Tovrstni pristopi
so tesno povezani z dajanjem informacij in z drugimi oblikami zdravsvtvene
vzgoje, ki prispevajo k usposobitvi oz. "opolnomočenju" ljudi.
Terensko delo, usmerjeno v skupnost ("community outreach"), se bolj kot na
posameznike osredotoča na skupnosti. Cilj tega dela je - za razliko od
spreminjanja posameznika - doseganje "sprememb v skupnosti", ter
"opolnomočenje skupnosti", za razliko od opolnomočenja posameznika ali
samousposabljanja. Pristopi terenskega dela, usmerjenega v skupnost, so
tesno povezani s dejavnostjo skupnosti in v skupnost usmerjenimi modeli
zdravstvene vzgoje (glej diagram 2).
Kakšne vrste spremembe?
Spreminjanje posameznika ("individual change") se nanaša na zaznavanja,
prepričanja in vedenje ciljnega posameznika z ozirom na njegov s HIV-om
povezani odnos do zdravja. Intervencije spreminjanja posameznika so
usmerjene v posameznike in se pogosto vršijo na osnovi odnosa klientdelavec.
Spreminjanje skupnosti ("community change") pomeni spreminjanje
skupnosti kot celote in ne le spreminjanje individualnih članov skupnosti.
Take spremembe bodo vplivale na obnašanje starih in novih članov skupnosti,
kar bo pomagalo pri vzdrţevanju in obnavljanju sprememb ne glede na
menjavo (npr. preseljevanje) posameznikov. V skupnem, kolektivnem
34

Izraz “empowerment” v nadaljevanju prevajamo s slovensko
besedo “opolnomočenje”, ki predstavlja vsebinsko ustrezen prevod,
čeprav izraza nismo navajeni in smo ga doslej uporabljali bolj v
pravno formalnih kontekstih.
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zaznavanju sprejemljivega in nesprejemljivega, dobrega in slabega, se lahko
razvijejo nove norme. Cilj intervencij terenskega dela, usmerjenih v skupnost,
je osredotočanje v spreminjanje "nezdravih" norm, vrednot in navad celotnih
"skupnosti" ter njihovo pospeševanje.
Družbene in politične spremembe ("social and political change") se nanašajo
na spremembe širših strukturnih faktorjev, na primer druţbenih, političnih in
materialnih stanj, ki vplivajo na skupnosti in okolja, na primer na spremembo
zakona o prostituciji.
Kje prihaja do sprememb?
Z intervencijami terenskega dela pospešujemo neposredne spremembe
("direct change") prav v skupnostnem okolju, kjer terensko delo izvajamo - na
ulicah, na domovih, itd. - z nudenjem prevencijskih storitev in obravnave in
situ.
Intervencije terenskega dela pospešujejo tudi posredne spremembe ("indirect
change"), ne toliko s samimi interevencijami, ampak s spodbujanjem ljudi,
naj pristopijo k drugim sluţbam za pomoč in obravnavo.
Kako prihaja do sprememb?
Udeležba v skupnosti ("community involvement") pomeni "aktivno
sodelovanje ljudi, ki ţivijo skupaj v neke vrste skupnosti, v procesu
definiranja problemov, sprejemanja odločitev in dejavnosti, usmerjenih v
promocijo zdravja". Ta udeleţba, imenovana tudi "skupnostna participacija",
je šibkejša oblika skupnostne dejavnosti (glej spodaj).
Skupnostni razvoj ("community development") vključuje sodelovanje med
izvenskupnostmi agensi spremembe in med skupnostmi samimi. Skupnostni
razvoj spodbuja "samoorganizacijo in vzajemno podporo znotraj skupin
podobno mislečih ljudi".
Skupnostna dejavnost ("community action") se znotraj promocije zdravja
definira kot "namerno organiziranje članov skupnosti za doseganje nekaterih
ciljev". Skupnosti te cilje dosegajo s pomočjo dejavnosti, ki so "pod njihovim
nadzorom, z namenom izboljšanja njihovega skupnega poloţaja". Poleg
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uresničevanja specifičnih sprememb, kot je zmanjšanje skupne uporabe igel,
obstoji še širši cilj - "skupnosti naj bi imele svojo lastno moč in ... nadzor nad
svojimi iniciativami in dejavnostmi".
Skupnostno organiziranje ("community organisation") pomeni še korak dalje
za skupnostno dejavnost, saj poskuša "oblikovati začasne ali trajne
organizacijske strukture, ki vključujejo člane skupnosti". Le te lahko
sestavljajo odbori, sluţbe, članske organizacije, skupine znotraj soseščin,
skupine prostovoljcev itd., preko katerih je moţno dosegati spremembe.
Tako kot pri skupnostni dejavnosti, je tudi tu cilj kolektivna last in nadzor nad
izbirami in dejavnostmi, povezanimi z zdravjem. Skupnostno organiziranje se
lahko poveţe tudi z izvenskupnostnimi silami pri iskanju "druţbenopolitičnih sprememb" v političnem zdravstvenem načrtovanju in materialnem
poloţaju - zagovorniška vloga (glej spodaj).
Zagovorništvo ("advocacy") se nanaša na zdravstveno dejavnost, usmerjeno v
"vplivanje na odločitve in dejavnosti skupnosti in vlad, ki imajo neko
kontrolo nad sredstvi, pomembnimi za zdravje". Delo na področju
zdravstvenih zahtev je pogosto usmerjeno v "druţbene in politične
spremembe" in je tesno povezano z bolj politiziranim aktivizmom na
zdravstvenem področju.
S pojmom opolnomočenje ("empowerment") opisujemo "stanje ljudi, ki so
sposobni nadzorovati in izboljšati svoje ţivljenje ter postopke, s katerimi jih
za to usposabljamo". Cilj je "izboljšanje zdravja z razvijanjem sposobnosti
ljudi, da nadzirajo svoj zdravstveni poloţaj znotraj svojega okolja".
Cilj samo-usposabljanja oz. samo-opolnomočenja ("self-empowerment") je
omogočiti posameznikom, da se "informirano" in racionalno odločajo o
svojem obnašanju, povezanem z zdravjem. Ta cilj je moţno doseči s
podkrepljevanjem samozavesti, samoučinkovitosti in samospoštovanja ter z
zagotavljanjem sredstev (npr. kondomov, varekine), potrebnih za dejansko
uveljavljanje "zdravih izbir".
Skupnostno opolnomočenje ("community empowerment") doseţemo, ko
imajo skupnosti popolno kolektivno lastništvo ter nadzor nad določanjem, kaj
je "zdravo" in kaj "nezdravo", ter nad izbirami in dejavnostmi, povezanimi z
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zdravjem. Če ţelijo to doseči, morajo skupnosti verjetno pridobiti kolektivno
kontrolo nad širšimi druţbenimi, političnimi in materialnimi faktorji, ki
vplivajo na njihov pristop do zdravja. Na skupnostno usposabljanje lahko
gledamo kot na dolgoročni cilj "skupnostnih dejavnosti", "skupnostnega
organiziranja" in iniciativ aktivistov s področja zdravja.
Do vrstniškega izobraževanja ("peer education") pridemo tedaj, ko člani
skupnosti aktivno izobraţujejo svoje prijatelje in vrstnike o zdravstvenem
obnašanju, povezanim s HIV-om. Cilj tega izobraţevanja je ojačevanje
druţbenih odnosov, ki podpirajo varnejšo uporabo drog in varnejše spolne
prakse, ter pospeševanje sprememb v tistih odnosih, kjer take usmeritve ni.
Izobraţevalci vrstnikov s svojim delom potrjujejo "zdrave" norme,
prepričanja in obnašanja znotraj njihove lastne vrstniške skupine ali "skupnosti" ter problematizirajo vedenje tistih, ki se obnašajo "nezdravo".

Diagram 2: Model terenskega dela, usmerjenega v skupnost
Strategija spremembe

Raven skupnostne
participacije

Rezultat

Udeleţba v skupnosti
Vrstniško izobraţevanje
Razvijanje skupnosti

Sprememba skupnosti
(Vedenja in norme, ki
promovirajo zdravje)

Skupnostna dejavnost
Zagovorništvo

Opolnomočenje
skupnosti (Skupnost
Organiziranje skupnosti ima vpliv na zdravje)
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IZ USTANOV NA CESTE: PREGLED - Z HIV-om
POVEZANEGA
ZDRAVSTVENO
VZGOJNEGA
35
TERENSKEGA DELA V EVROPI IN ZDA

Tim Rhodes, Richard Hartnoll, Anne Johnson,
s pomočjo Janet Holland in Sare Jones

I. UVOD
POTREBE PO TERENSKEMU DELU NA PODROČJU PREVENTIVE
HIVa
Trenutne strategije preprečevanja okuţbe s HIV v splošni populaciji
vključujejo predvsem izobraţevalne medijske kampanje, telefonsko
svetovanje in podporne sluţbe, zdravstveno svetovanje s področja HIVa,
strokovna usposabljanja za zdravstvene delavce in testiranje krvi na HIV
protitelesa. Te strategije dopolnjujejo v skupnost usmerjene organizacije in
skupine prostovoljcev, kot so Gay Men's Health Crisis v ZDA ter Terrence
Higgins Trust v Veliki Britaniji. Take skupine, predvsem za homoseksualne
moške, predstavljajo skupen organizacijski okvir, v katerem se realizirata
ustrezno praktično in osebno svetovanje in podpora.

35

Prevod in priredba publikacije "Out of the Agency and on to the Streets:
A Review of HIV related Outreach Health Education in Europe and the
United States". London, Institut for the Study of Drug Dependance 1991.
Izdajatelju se iskreno zahvaljujemo za dovoljenje za prevod in priredbo
gradiva.
Za MREŢO DROG smo prevedli iz omenjene publikacije poglavja I
(Uvod), III (Vidiki posegov na terenu) in IV (Diskusija in zaključki).
Neprevedeno je ostalo poglavje II (Primeri terenskega dela v Evropi in v
ZDA) ter obseţen spisek literature ter dve prilogi. Gradivo smo ponekod v
manjši meri tudi priredili slovenskim razmeram. Originalna publikacija je
vsem zainteresiranim dostopna na vpogled na uredništvu revije.
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Obstajajo pa določene skupine z različnimi za okuţbo s HIVom rizičnimi
vzorci vedenja, ki jih obstoječe zdravstveno vzgojne strategije ne dosegajo
dovolj učinkovito. Sem sodijo tiste skupine, ki jih je ţe tradicionalno teţje
doseči: "teţko dosegljive skupine". Take skupine so na primer injicirajoči
uporabniki drog (Des Jarlais in Friedman, 1987a, Hartnoll in Power, 1989;
Hartnol, 1985), prostitutke (Day, 1988a; Padian, 1988), moški na poziv
(Robertson, 1989; Bloor s sodelavci, 1990; McKeganey s sodelavci, 1990), ter
manj jasno določene skupine mladih brezdomcev ter klošarjev, ki večino časa
preţivijo na cesti ali v različnih ustanovah.
Tradicionalne metode zdravstvene vzgoje navadno ne ustrezajo potrebam teh
populacij. Občutek nemudnosti, ki spremlja injiciranje drog in spolne stike,
lahko pomeni, da bo zelo verjetno vsako znanje o ukrepih za zmanjševanje
tveganja, posredovano preko televizije, plakatov, časopisov ali ustno,
pozabljeno prav v trenutku, ko bi bilo najbolj potrebno. Razen tega so te, tako
imenovane teţko dosegljive skupine, zaradi svojega marginaliziranega
poloţaja v druţbi nagnjene k temu, da zavračanju nasvetov formalnih oziroma
uradnih ustanov. Učinkovitost zdravstvenih informativnih sporočil pri,
vzpodbujanju sprememb v vedenju pri homoseksualnih moških lahko deloma
pripišemo občutku skupinske identitete ter solidarnosti v tej skupnosti. V bolj
kaotičnih populacijah, ki jim je terensko delo namenjeno, teţko najdemo
podoben občutek kolektivne identitete in organiziranost (Friedman s
sodelavci, 1987; 1990).
Čeprav predstavljajo teţko dosegljive skupine relativno majhen deleţ celotne
populacije, so v epidemiološkem smislu izredno pomembne za nadaljno
prenašanje okuţbe s HIV v skupnosti kot celoti. To je posledica prevalence
vedenja povezanega s prenašanjem okuţbe s HIV, ki se pojavlja v teh
populacijah (Power s sodelavci, 1988; Stimson s sodelavci, 1988a; Coleman
in Curtis, 1988), in velike stopnje mobilnosti in izmenjave med različnimi
socialnimi okolji in geografskimi področji (na primer, Kinnell, 1989;
McDermott, 1988).
Zdravstveni posegi bi morali torej ostati čim bolj prilagodljivi in dovzetni za
različne subkulture ter dovolj občutljivi za raznolikost njihovih potreb.
Teoretična osnova posegov na terenu je zato vzpostavljanje in vzdrţevanje
neposrednih stikov s posamezniki ali skupinami iz teţko dosegljivih ali
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marginaliziranih populacij s ciljem uveljavljanja in vzdrţevanja ustreznih
manj rizičnih praks.
DEFINICIJA POSEGOV NA TERENU
Terensko delo
Terensko delo je opredeljeno kot v skupnost usmerjena dejavnost, ki se izvaja
z namenom, da bi se vzpostavili stiki s posamezniki ali skupinami določenih
ciljnih populacij, ki niso dosegljive obstoječim sluţbam, oziroma jih ni moč
doseči s tradicionalnimi zdravstveno vzgojnimi programi (Hartnoll s
sodelavci, 1990). Cilj terenskega dela na področju HIVa je omogočanje
boljšega s HIVom povezanega zdravja in zmanjševanje tveganja prenosa. V
okviru te široke definicije, kot je razvidno iz razpredelnice 1.A spodaj, ločimo
dve glavni vrsti terenskega dela (Rhodes s sodelavci, 1990).
Poulično delo
Poulično delo je specifično in omejeno na delo zunaj katerekoli sluţbe. Gre za
delo na cesti, v gostinskih lokalih, v "squatih" ali na mestih, kjer izposojajo
pribor za injiciranje (shooting galleries). Poulično delo ima lahko dva cilja. Na
eni strani gre za prizadevanje za učinkovito zmanjševanje tveganja
neposredno v skupnosti sami. To doseţemo z dejavnostmi, kot so
posredovanje pisnih in ustnih informacij ter nasvetov, razdeljevanje
preventivnih materialov povezanih z okuţbo s HIVom (sterilnih igel, brizg,
razkuţil, lubrikantov in kondomov), omogočanje "alternativnega" testiranja na
protitelesa HIV, nudenje svetovanja ter praktične podpore, akcije na ravni
skupnosti in napotitev v ustrezno sluţbo pomoči. Na drugi strani pa je glavni
cilj nekaterih dejavnosti pouličnega dela, da posredno omogočajo spremembe,
tako da pritegnejo ali usmerijo posameznika v zdravljenje36, čeprav lahko
Angleški izraz "treatment" smo prevajali večinoma kot "zdravljenje".
Izraz "treatment" ima v angleščini veliko bolj splošen pomen, ki bi ga
dobesedno ustrezneje prevajali v slovenščino kot "obravnavo" ali "tretma".
Ta je lahko medicinski oz. zdravstven, lahko pa je tudi socialen,
kaznovalen, psihološki, itd. Dejansko pojem "treatment", kakor ga
uporabljajo avtorji teksta, večinoma pomeni "dolgotrajno in celovito
obravnavanje odvisnih uporabnikov, ki vključuje detoksikacijo, socialno
(re)habilitacijo ter stvarno pomoč pri vključevanju v socialno okolje". V
36
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hkrati ponujajo vrsto zgoraj opisanih storitev. Ravnovesje med temi
dejavnostmi je različno od projekta do projekta.
Peripatetično delo
Peripatetično delo se bolj kot na posameznike osredotoča na organizacije in je
definirano kot delo v skupnostnih sluţbah in institucijah, kot so zapori, hoteli,
mladinski klubi ali šole. Peripatetično delo daje velik poudarek širjenju števila
ljudi, ki jih doseţejo zdravstveno vzgojna sporočila, obveščanju o
razpoloţljivih storitvah in izobraţevanju delavcev in osebja.
Druge strategije terenskega dela
Čeprav glavnina projektov omenjenih v tem besedilu sodi v zgornji kategoriji
terenskega dela, pa nekatere ne moremo uvrstiti v nobeno od dveh kategorij.
Med temi so najbolj opazne organizacije za samopomoč (običajno bolj
peripatetičnega kot pouličnega značaja), ki so začele izvajati terensko delo ob
svoji siceršnji osnovni dejavnosti. Druge pobude, kot so klic v sili ter
programi

prevodu smo se - v pomanjkanju boljšega izraza - vseeno velikokrat
odločili za izraz "zdravljenje", ki je izrazito preozek in praviloma celo
zgreši bistvo "tretmana", vendar pa je pri nas morda najbolj pogosto
uporabljan.
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TERENSKO DELO
Vsaka v skupnost usmerjena dejavnost, ki je namenjena navezovanju stikov s
posamezniki, ki niso v stiku ali niso redno v stiku z obstoječimi sluţbami
POULIČNO DELO
L
O
K
Izven ustanov, na cesti, v
organizacijah,
A
gostinskih lokalih, na
C
dvoriščih, itd.
I
J
A
C
I
L
J
I

Neposredni
Spremembe v skupnosti
Posredni
Privabiti uporabnike v
obstoječe sluţbe pomoči

PERIPATETIČNO DELO

Izven

ustanov,

v

drugih

v zaporih, razdelilnicah igel, v
nastanitvenih ustanovah, itd.

Povečati število tistih, ki so v stiku
s sluţbami pomoči

razdeljevanja igel in brizg, se ne izvajajo nujno v obliki terenskega dela,
vendar vseeno doseţejo posameznike, ki še niso bili v stiku z obstoječimi
sluţbami (Stimson s sodelavci, 1988b). V tem kontekstu so projekti, kot je
razdeljevanje igel, ki so bili sprva izvajani kot inovativne strategije za
doseganje in pospeševanje sprememb v vedenju injicirajočih uporabnikov kot taki so bili terensko delo ţe po svoji naravi - postali institucionalizirani.
Ostale strategije, s katerimi se lahko doseţe teţko dosegljive populacije, kot
so večja razpoloţljivost igel in brizg v lekarnah (Glanz s sodelavci, 1989) ter
kondomov v gostinskih lokalih in trgovinah, so lahko prav tako vključene v
širšo definicijo terenskega dela. Te strategije bodo zato v nadaljevanju krajše
predstavljene.
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PERSPEKTIVE V RAZVOJU TERENSKEGA DELA
Perspektive dela v okviru ustanov in zdravstvene vzgoje
Posegi terenskega dela, kot so bili definirani zgoraj, so v nasprotju s pristopi
tradicionalnega dela v ustanovah in zdravstvene vzgoje. Tako zdravstveno kot
socialno usmerjene ustanove delujejo na predpostavki, da se bodo potencialni
klienti na njih obrnili, kadar bodo imeli dovolj hude teţave, ali jih vsaj
doţivljali kot take (Calnan, 1987; Zola, 1973).
Pristopi zdravstvene vzgoje temeljijo na racionalnem konceptu zdravja in
bolezni, kar vodi v zdravstveno vzgojne modele, katerih cilj je "spreminjanje
vedenja" ali "informiranje" (Brown in Margo, 1978; French in Adams, 1986).
To še poudari prepričanje, da obstajajo med zagotavljanjem zanesljive
informacije, spremembami v odnosu in mnenju ter spremembami v vedenju
vzročne povezave. Značilno je, da so taki posegi usmerjeni v splošno
populacijo, čeprav so nekateri med njimi namenjeni sub-populacijam, in jih
lahko nadzorujejo in vrednotijo zunanje ustanove. Klasični model zdravstvene
vzgoje ter zdravstveno vzgojnih materialov - znanje-stališča-vedenje - se
pogosto uporablja v posegih javnega zdravstva.
Spodaj opisanim vidikom terenskega dela, čeprav različnim, je skupna misel,
da prekratko ali predolgo čakanje na to, da se posameznik obrne po pomoč,
oziroma golo podajanje informacij, ni dovolj za spremembe v vedenju.
Čeprav je terensko delo na področju preventive HIVa še v povojih, terensko
delo kot tako vsekakor ni nekaj novega. Historično se je razvilo iz različnih
načel, ki tvorijo kontekst za opisovanje in proučevanje razseţnosti razvoja
obstoječih modelov terenskega dela na področju HIVa. Kljub precejšnjemu
prekrivanju, temelje terenskega dela zasledimo v petih glavnih tradicijah.
1 Javno zdravstvo
Načelo "iskanja stikov", ki je igralo pomembno vlogo v strategijah javnega
zdravstva za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ţe od devetnajstega
stoletja dalje, se lahko tolmači kot ena od zgodnjih oblik terenskega dela.
Iskanje stikov vključuje vzpostavljanje vezi v skupnosti, v kateri se bolezen
širi, ter identifikacijo posameznikov, katerih stik z boleznijo lahko ogrozi njih
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same ali druge, da bi se lahko izvedli ustrezni zdravstveni in preventivni
ukrepi. Čeprav so intervencije za hude bolezni, za katere ni bilo ne zdravljenja
ne cepiva, dostikrat vključevale izolacijo v kuţnem obdobju - reakcija, ki ni
sprejeta kot ustrezna pri obravnavanju okuţbe s HIVom - je terensko delo
povezano s HIVom v svoji logiki in bistvenih vprašanjih zelo podobno
"iskanju stikov" pri spolno prenosljivih boleznih, kot je na primer sifilis
(Curtis, 1990; Adler in Johnson, 1988).
Modeli terenskega dela v javnem zdravstvu so v svoji usmeritvi epidemiološki
in medicinski. Za identifikacijo in nadzor incidence in razporeditve bolezni
med populacijo, ki je bila v stiku z boleznijo, uporabljajo epidemiološke
raziskovalne metode. Bistvo teh pristopov je zbiranje kvantitativnih
epidemioloških in vedenjskih podatkov. Na podlagi le teh se ugotavlja
etiologija (ali vsaj dejavniki tveganja), razvijajo se strategije za zmanjševanje
tveganja in vrednotijo intervencije, tako neposredno v smislu vpliva na
prevalenco in incidenco bolezni, kot posredno skozi spremembe ustreznih,
domnevno z boleznijo povezanih značilnosti.
2 Delo z mladimi v skupnosti
Obstaja dolga tradicija pouličnega in peripatetičnega terenskega dela z
adolescenti in mladimi odraslimi, ki so označeni kot "ranljivi","ogroţeni" ali
drugače marginalizirani in nimajo dostopa do storitev in virov širše skupnosti.
To delo obsega različne usmeritve, ki vključujejo preprečevanje prestopništva,
izboljševanje dostopa do izobraţevanja, ponujanje alternativnih poti mladim,
ki so v konfliktu s svojimi druţinami, ali zagotavljanje pomoči mladim
brezdomcem. Modeli, ki so se razvili na podlagi terenskega dela z mladimi v
skupnosti, izvirajo iz filantropičnih osnov in so bolj usmerjeni v akcijo kot v
raziskovanje. Sodobni posegi, ki se odvijajo v sklopu nemedicinskih in
protiavtoritativnih vzorcev, temeljijo bolj na skrbnem ogledovanju terena ter
na neposrednih izkušnjah s ciljno skupino, kot pa na formalnih raziskovalnih
metodah. Za ta pristop, kakor tudi za odnos med terenskim delavcem in
klientom, je bistveno ohranjanje klientove samostojnosti in anonimnosti.
Zagotovljena je
stroga zaupnost. Raziskovalno delo, ki temelji na
tradicionalnih epidemioloških metodah, je v tem intimnem delovnem odnosu
lahko videti vsiljivo in ogroţujoče.
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3 Etnografske raziskave
Iz etnografske tradicije izhajajoče terensko delo je v osnovi bolj raziskovalno
kot usmerjeno v akcijo. Vrednost opazovanja, kot raziskovalne metodologije
za razumevanje socialnih pomenov in vedenjskih struktur v kontekstu, v
katerem se pojavljajo, je ţe dolgo znana (Douglas, 1970; Filstead, 1970;
Spradley, 1980; Wax, 1971). V ZDA so se etnografske in opazovalne metode
uporabljale v proučevanju nedovoljene rabe drog ţe najmanj zadnjih dvajset
let (Preble in Casey, 1969; Becker, 1953; Agar, 1975; Feldman, 1974;
Weppner, 1977), v zadnjem času pa tudi v Angliji (Plant in Reeves 1976;
Power, 1989a). Terenska etnografija razume posameznika kot akterja v
njegovem socialnem in kulturnem okolju in je posebnega pomena, predvsem
kadar se kombinira z epidemiološkimi pristopi v zagotavljanju skupne
strategije za terenske posege in raziskave. Kombiniran model epidemiološkoetnografskega terenskega dela ostaja popularen v odnosu do preprečevanja
HIV v ZDA (Connors, 1988). Na ta način se skozi etnografsko raziskovanje
obvešča o naravi in parametrih terenskih posegov in v nekaterih primerih
uporablja etnografe in zunanje sodelavce kot poulične delavce.
4 Socialne in politične reforme
Ta vidik se je razvil v 19. stoletju iz filantropskih in paternalističnih poskusov,
da bi socialno marginalizirani populaciji ponudili osebno in praktično pomoč.
Ti posegi so bili značilno usmerjeni v revne sloje prebivalstva, v tiste "na dnu
in zunaj", brezdomce in alkoholike. V nekem smislu so bili člani organizacije
"Salvation Army" s svojim delom na ulicah in v predmestjih, kamor ni
vstopila niti policija, pionirji terenskega dela. V zadnjem času organizacije, ki
se ukvarjajo z revščino in brezdomstvom, vključujejo politično dimenzijo, kot
je na primer lobiranje za zakonodajne spremembe. Vendar nekatere skupine,
kot so "Cyrenians", Simonova skupnost, Kriza ob Boţiču ali Krščanska akcija
izvajajo tudi posebnim okoliščinam in ciljnim populacijam prilagojeno
terensko delo. Čeprav ta vidik temelji bolj na akciji kot na raziskovanju, je v
akcijo usmerjeno raziskovanje ter dokumentiranje obsega oziroma stopnje in
narave druţbenih problemov, kot je na primer brezdomstvo, pomembeno za
mobiliziranje javnega in vladnega mnenja ter za demonstracijo, da je takšno
delovanje lahko učinkovito.
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5 Samopomoč
Skupine za samopomoč so ţe po definiciji usmerjene bolj v delovanje kot v
raziskovanje, so neprofesionalne in se izogibajo uradnim ali formalnim
ustanovam. V osnovi se samopomoč razvije v ciljni populaciji sami, kot
odgovor na nezadostno ali neustrezno zagotavljanje razpoloţljivih storitev.
Gibanje za samopomoč ni terensko delo samo po sebi. S terenskim delom ga
povezuje predvsem to, da zagotavlja (v tem primeru z vzajemno pomočjo)
storitve, ki niso (in morda ne morejo biti) zagotovljene v ustanovah.
Samoorganizacija homoseksualnega gibanja, kot odgovor na okuţbo s HIVom
in na AIDS, je primer, kako se lahko samopomoč razširi preko lastnih okvirov
in s svojimi zdravstveno vzgojnimi sporočili in strategijami za spremembo
vzorcev vedenja doseţe mnogo ljudi (Watney, 1989; Crimp, 1988).

II. VIDIKI POSEGOV NA TERENU
V tem poglavju bomo skušali oceniti nasprotujoče si vidike in razseţnosti
različnih metod terenskega dela in ovrednotiti, kolikor nam to dopuščajo
podatki, vzgojni vpliv posegov na terenu. Upamo, da nam bo uspelo izluščiti
dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost različnih modelov, ter z njihovo
pomočjo oblikovati in uresničevati podobne pobude v prihodnosti.

POSEGI NA TERENU IN MODELI ZDRAVSTVENE VZGOJE
Preden si ogledamo, v čem se modeli terenskega dela lahko razlikujejo, je
terenske posege smiselno umestiti v širši okvir razprave o vzorcih zdravstvene
vzgoje. V zadnjem času so nosilci zdravstvene vzgoje pričeli razlikovati med
različnimi modeli zdravstvene vzgoje (Tones, 1981; French in Adams, 1986;
Draper s sodelavci, 1980). Homans in Aggleton sta leta 1988 razširila delo
Frencha in Adamsa iz leta 1986 in v povezavi s svojimi preučevanji na
področju zdravstvene vzgoje o okuţbi s HIVom in o AIDSu, ločila štiri
nasprotujoče si vrste modelov:
 modeli sprememebe vedenja ("behaviour change"),
 modeli
sam-opolnomočenja
oz.
samo-usposabljanja
("selfempowerment"),
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v skupnost usmerjeni modeli ("community-oriented");
modeli socialne preobrazbe ("socially transformatory models").

Iz raziskav Homana in Aggeltona, ki ločita pristop zdravstvene vzgoje "od
zgoraj navzdol" od pristopa "od spodaj navzgor" (Beattie, 1986), je razvidno,
da gre pri modelih spremembe vedenja bolj za pristop "od zgoraj navzdol", pri
modelih samo-usposabljanja, na skupnost usmerjenih modelih in modelih
socialne preobrazbe, pa za pristop "od spodaj navzgor" (Beattie, 1991;
Wiseman, 1989). Če povzamemo, pristop "od zgoraj navzdol" odraţa
zaključke in cilje, ki so pomembni za nosilce zdravstvene vzgoje, in
vključujejo "pomembne" posege, ki se jim zdijo primerni. Pristopi "od spodaj
navzgor" pa izhajajo iz okoliščin in prioritet skupnosti. Skušajo jih aktivno
vključiti v proces spreminjanja.
Tradicionalni pristopi ("od zgoraj navzdol") k zdravstveni vzgoji v splošni
populaciji (npr. model "znanje-stališča-vedenje", ki se uporablja v
informacijskih javno zdravstvenih kampanjah) temeljijo na predpostavki, da
so ljudje, ko dobijo ustrezne informacije o tveganju za zdravje in razlogih za
določene spremembe vedenja, sposobni svoje vedenje tudi spremeniti. Pri
takšenem pristopu menijo, da je prevajanje informacije v spremembo vedenja
razmeroma neproblematičen proces.V kontekstu ciljne skupine, ki je socialno
marginalizirana ali drugače teţko dosegljiva, je tendenca pristopa "od zgoraj
navzdol", da gledajo na ciljno populacijo kot na pasivno, brez zaščite in
povsem ranljivo. Za take populacije potem domnevamo, da za spremembo
svojega vedenja potrebujejo usmerjanje "od zgoraj". Nasprotno pa pristopi "od
spodaj navzgor" temeljijo na predpostavki, da je za spremembo vedenja
potrebno kaj več kot samo natančna informacija. Tu je pomembno
prepoznavati strukturne in kulturne dejavnike, ki oblikujejo in ovirajo zdravo
vedenje.
To še posebej velja za socialno marginalizirane skupine, kjer s pristopom "od
spodaj navzgor" poskušajo usposobiti posameznike ali skupine, da bi bolje
obvladali svoja ţivljenja in svoje vedenje povezano z zdravjem.
V prvem poglavju so bili terenski posegi definirani kot v skupnost usmerjena
dejavnost, ki se izvaja za doseganje posameznikov ali skupin določenih ciljnih
populacij, ki jih obstoječe dejavnosti ali tradicionalni javno zdravstveni
vzgojni prijemi ne doseţejo. Namen je izboljšanje zdravja in zmanjšanje
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tveganja za prenos HIVa. Ta definicija implicira nujnost zunanjega posega, da
se lahko izboljša zdravstveni poloţaj marginalizirane populacije in zmanjša
tveganje za okuţbo s HIVom. Razen v tej izhodiščni točki, ki vsebuje element
pristopa "od zgoraj navzdol", pa številni terenski posegi teţijo bolj k pristopu
"od spodaj navzgor". Projekti pa se med seboj občutno razlikujejo glede na
izbrano vrsto vzorca zdravstvene vzgoje. Običajno v posameznih projektih
najdemo mešanico različnih zdravstveno vzgojnih vzorcev. Rezultat tega je,
da je le malo "čistih" primerov določenih modelov. Pri ugotavljanju
razseţnosti, po katerih se terenski posegi razlikujejo, je potrebno ločiti njihove
cilje od njihovih metod.
Modeli samousposabljanja
Modele samousposabljanja v zdravstveni vzgoji so opisali kot posege, katerih
cilj je "izboljšati zdravje ljudi z razvijanjem njihovih sposobnosti da
...nadzirajo svoje zdravstveno stanje ... v pogojih svojega okolja" (French in
Adams, 1986). Takšni so Mid City AIDS Project v San Franciscu, ali pa
model razdeljevanja igel, ki se uprablja v Amsterdamu in v Veliki Britaniji. Ti
modeli zagotavljajo posameznim klientom sredstva (npr. razkuţilo, pribor za
vbrizgavanje ali kondome), s pomočjo katerih se lahko odločajo za bolj
racionalno izbiro glede zdravja. Tudi na nizkopraţne metadonske programe
lahko gledamo kot na samousposabljanje, saj omogočajo bolj varno rabo
droge in s tem doseganje bolj stabilne ravni socialnega funkcioniranja.
Terenske projekte, kot je npr. New Jersey Coupon Program, katerega glavni
cilj je vključiti v zdravljenje čim več ljudi, lahko obravnavamo pod istim
naslovom, saj v njih zagovarjajo mnenje, da zdravljenje zagotavlja najbolj
učinkovito obliko samousposabljanja njihovih klientov za zdravo vedenje.
Vendar prav ta projekt vključuje tudi elemente pristopa "od zgoraj navzdol",
po katerem klienti niso sposobni spremembe sami. Povdarek je na zdravstveni
"obravnavi", ki pa lahko minimalizira klientovo avtonomijo in vzpodbuja
njegovo odvisnost od samih metod.
Podobno kot New Jersey tudi projekt Central London Action on Street Health
(CLASH) skuša povezati oba načela: "od zgoraj navzdol" in "od spodaj
navzgor". Projekt poteka pod skupnim vodstvom nevladnih in vladnih
ustanov, in ima dvojni namen; zagotoviti zdravstveno vzgojo klientom tam,
kjer se nahajajo ter pritegniti kliente v utečene zdravstvene dejavnosti. Lahko
ga razumemo kot model samousposabljanja v zdravstveni vzgoji, ki se izvaja
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z vidika tako skupnosti kot stroke. V praksi ni manjkalo tako ideoloških kot
pragmatičnih konfliktov med obema pristopoma, kar je imelo neposreden
vpliv na naravo terenskih storitev, razvoj in teamsko vodenje (Rhodes s
sodelavci, 1991).
Tudi peripatetično zasnovani posegi najpogosteje uporabljajo načelo
samousposabljanja za preprečevanje okuţbe s HIVom. Peripatetično terensko
delo je omejeno z ustanovami, kjer se izvaja, npr. zapori, in včasih teţi bolj k
modelu spreminjanja vedenja in informiranja. Peripatetični posegi v okviru
razdeljevanja brizg, zatočišč, mladinskih klubov in šol, verjetno ostajajo
najbliţje modelom samousposabljanja.
Čeprav s temi posegi lahko doseţemo veliko posameznih članov iste ciljne
skupine (npr. injicirajoče uporabnike), njihov cilj ni nujno prepoznavanje
potreb skupine kot celote oziroma potreb skupnosti.
V skupnost usmerjeni modeli
Primerjalno modeli, kot so Chicago AIDS Community Outreach Intervention
Project, San Francisco's Stop AIDS Project ali v Veliki Britaniji Terrence
Higgins Trust, dajejo velik povdarek na v skupnost usmerjene modele
zdravstvene vzgoje, katerih cilj je "krepiti zdravje s spreminjanjem skupnosti s
pomočjo kolektivnih akcij" (Aggleton, 1989). Čikaški model uporablja pritisk
vrstnikov za spremembe v subkulturi, katerih cilj je zmanjševanje tveganja in
spodbujanje klientov, da sami postanejo preventivni svetovalci, ter na ta način
v svojih skupnostih krepijo občutek skupinske socialne odgovornosti in
solidarnosti.
Zveza ADAPT (Association for Drug Abuse and Treatment) je prav tako v
skupnost usmerjen model zdravstvene vzgoje, ki pa povezuje pristopa "od
zgoraj navzdol" in "od spodaj navzgor". Pobuda za njen nastanek je prišla iz
skupnosti v New Yorku, ki niso bile povezane z drogo (Friedman s sodelavci,
1988), kasneje pa je vedno bolj vključevala odvisnike same, da bi izoblikovali
kolektivno zavest porabnikov drog in na ta način dosegli spremembe v
skupnosti. To je v nasprotju z večino drugih pobud za samopomoč v zvezi z
drogo v ZDA (npr. Narcotics and Cocaine Anonymous), ki prav tako
vključujejo pristop "od zgoraj navzdol", vendar so usmerjene v spremembe
posameznika (Friedman in Casriel, 1989).
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V skupnost usmerjena zdravstvena vzgoja in terenske pobude povezane s
HIVom so ţe dolgo prisotne v homoseksualnih skupnostih. Nekatere se
povsem opirajo na skupnost in so zavrnile drţavne podpore, npr Aides
(Francija), Gay Men's Health Crisis (ZDA) in Stop AIDS Project (ZDA).
Druge, kot npr. AIDS Hilfe Verein (ZRN), AIDS Hilfe Scheiz (Švica) in
Terrence Higgins Trust (Velika Britanija), pa prejemajo tudi drţavno podporo
(Veenker, 1990). Na podlagi obstoječih socialnih in kulturnih mreţ v
homoseksualni skupnosti so se te skupine v različnem obsegu učinkovito
organizirale pri zagotavljanju kolektivnega odgovora na probleme
zagotavljanja vzgojnih in drugih storitev v zvezi s HIVom.
Obstajajo ugotovitve, ki podpirajo v skupnost usmerjene modele. Friedman s
sodelavci (1987) je na primer nedavno ugotovil, kako pomembne so
spremembe vedenja, povezane z vbrizgavanjem drog, ki jih subkulture
injicirajočih uporabnikov sprejemajo in vključujejo v svoja neformalna
pravila. Friedman s sodelavci ugotavlja, da je pri tistih uporabnikih, ki so
dobro poučeni o dovzetnosti za okuţbo s HIVom, najmočnejši prediktor za
spremembo vedenja, če manj tvegano vedenje izvajajo tudi njihovi prijatelji in
vrstniki. Vrednotenje programa terenskega razdeljevenja pribora za
vbrizgavanje v Rotterdamu je pokazalo večjo stopnjo vračanja pribora in
večjo stopnjo sodelovanja pri posegih, ki so hkrati predlagali kolektivno
spremembo vedenja in spodbujali odvisnike k skrbi za njihove vrstnike in
prijatelje, kot pri podobnih posegih, ki so predlagali samo individualne
spremembe (Grund in sodelavci, 1990).
Modeli socialne preobrazbe
Modeli socialne preobrazbe presegajo modele, ki so usmerjeni v skupnost.
Njihov namen ni le doseči spremembo vedenja s kolektivno akcijo, temveč
izvesti tudi "daljnoseţne socialne spremembe v druţbi" (Aggleton, 1989). Z
drugimi besedami, celo vrsto socialnih, kulturnih in političnih dejavnikov
pojmujejo kot pomembne za oblikovanje javnega zdravja. Tak pristop imata
zvezi Red Thread in AWARE-COYOTE, katerih namen je doseči in
zagotoviti storitve prostitutkam. S svojimi posegi so potrdili, da se je pred
izvajanjem dejavnosti v zvezi s preprečevanjem HIVa med prostitutkami
potrebno soočiti s številnimi političnimi, pravnimi in socialnimi vidiki.
Vzdušje je v različnih deţelah različno, na splošno pa so jim skupna nasprotja
med uradno oziroma pravno politiko glede prostitucije na eni in socialno
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realnostjo - obstojem prostitucije - na drugi strani ter stigmatizacijo in
marginalizacijo prostitucije kot legitimne oblike dela (Cohen s sodelavci,
1988b; Biersteker, 1990). V projektih za socialno preobrazbo med
prostitutkami, kot so Red Threat (Nizozemska), AWARE-COYOTE (ZDA) in
samopomočna skupina English Collective of Prostitute's Self-Help Group
(Velika Britanija), vidijo prostitutke in spolne delavce kot le malo sposobne za
zagotovitev bolj zdravih delovnih pogojev in propagiranje varnejših spolnih
odnosov. Zato teţijo k širšim socialnim in političnim spremembam kot
predpogoju za vzpodbujanje specifičnih dejavnosti preprečevanja okuţb s
HIVom.
Podobna iniciativa je Junkiebonden (NL) za injicirajoče uporabnike in ACTUP (AIDS Coalition to Unleash Power, ZDA in VB) za okuţene s HIVom ali
obolele za AIDSom in homoseksualce.
Terensko delo nasproti tradicionalnim zdravstveno vzgojnim modelom
spreminjanja vedenja
Posegi na terenu dobivajo posebno mesto v okviru zdravstvene vzgoje. Tudi v
najbolj konvencionalnih oblikah (modeli samousposabljanja) vključujejo tako
zdravstveno vzgojo kot tudi aktivno sodelovanje klienta. Ob takem načinu
dela postaja očitno, da natančna informacija in preprosto spodbujanje k
spreminjanju vedenja nista dovolj, da bi dosegli spremembe v druţbi
(Gatherer s sodelavci, 1979). Zdravstveno vzgojno terensko delo se tako
razlikuje od tradicionalnih modelov zdravstvene vzgoje, ki ostajajo glavni
vzorec zdravstvene vzgoje v zvezi z AIDSom in temeljijo na biomedicinskem
razumevanju zdravja in bolezni, zagotavljanju informacij in promociji
testiranja.
Primere posegov, ki predstavljajo modele spreminjanja vzorca vedenja,
najbolj jasno prepoznamo v medijskih zdravstveno vzgojnih kampanjah, v
katerih se informacijo ponuja prek televizijskih in časopisnih oglasov, zloţenk
in videofilmov s predpostavko, da se bo znanje obogatilo, odnos in vedenje pa
spremenila. Obstajajo dokazi, da so številne medijske kampanje v Veliki
Britaniji o HIVu in drogah vplivale na seznanjenost s problemom, malo pa je
dokazov, da so te iste kampanje vplivale tudi na vzorce vedenja v ciljni
populaciji (npr. Mills s sodelavci, 1986; DHSS in Welsh Office, 1987;
Research Bureau Limited, 1989; Watney, 1987; 1988). Kljub vsemu so bile
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kulturno prilagojene didaktične metode učinkovit del v skupnost usmerjenih
pristopov. Taki sta na primer kampanji Trust Terrencea Higginsa "Safer Sex:
Keep It Up!" (1988-1989) in "Get Set For Safer Sex" (1990).

CILJNO USMERJANJE TERENSKIH POSEGOV
Terenski posegi so namenjeni predvsem populacijam, ki so teţko dosegljive.
V primeru HIVa so to injicirajoči uporabniki drog, prostitutke, moški na poziv
in njihovi spolni partnerji in mladi brezdomci. Le redki projekti terenskega
dela so namenjeni vsem tem populacijam. Tak je na primer Londonski projekt
CLASH. Večina projektov je namenjena točno določeni ciljni skupini, še
največ prekrivanja pa je med projekti za prostitutke in injicirajoče uporabnike
drog.
Izbira ciljne populacije je odvisna od številnih soodvisnih dejavnikov. Sem
spadajo: epidemiološka pomembnost določenih vzorcev vedenja pri nekaterih
sub-populacijah za okuţbo s HIVom, velikost in relativna pomembnost teh
populacij, kako teţko jih obstoječe sluţbe doseţejo, oziroma nezmoţnost
vplivanja teh sluţb na spremembo v vedenju. Odločitev kam in kako usmeriti
posege odraţa lokalne, regionalne in nacionalne razlike v prevalenci HIVa,
ugotovljenih vzorcih načina prenosa okuţbe, moţnostih zdravljenja, politiki in
zakonodaji. Vpliv politike, pomembnih posameznikov, aktivistov in skupin za
izvajanje političnega pritiska lahko pripelje do velikih razlik tudi v situacijah,
ki se zdijo podobne. Razlike v pristopih k preprečevanju HIVa na splošno, in
še posebej k posegom na terenu, odraţajo obstoječe vzorce zdravstvene vzgoje
in socialnih posegov, ki jih najdemo v različnih kulturnih kontekstih.
Epidemiološki dejavniki in dostop do storitev
Epidemiološka pomembnost določenih vzorcev vedenja je dejavnik, ki vpliva
na izbiro ciljne populacije. Tako sta souporaba pribora za injiciranje in
tvegana praksa, še posebej z različnimi spolnimi partnerji, pomembna
dejavnika prenosa HIVa. Vendar pa niti velikost sub-populacije niti
prevalenca rizičnega vedenja v njej ne odločata o tem, katera populacija bo
imela prednost pri terenskih posegih. Odločata tudi moţnost dostopa in
uporabe ustreznih sluţb ter sposobnost lastne zaščite. Verjetno ţivi v Severni
Ameriki in Zahodni Evropi več moških homoseksualcev kot injicirajočih
uporabnikov drog, prostitutk ali mladih brezdomcev. Vsekakor so se
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homoseksualne skupnosti zavzele za spremembe v svojem vedenju in sicer na
način in v obsegu, ki ga med drugimi rizičnimi skupinami ni bilo opaziti
(Friedman s sodelavci, 1987; 1990).
O pomembni populaciji injicirajočih uporabnikov poročajo v Severni
Ameriki, velikem delu Zahodne Evrope, v Avstraliji in delih Jugovzhodne
Azije. Čeprav ta populacija predstavlja manjši deleţ celotne populacije, je
pomembna z vidika okuţbe s HIVom, ker ogroţa tudi tiste skupine, ki sicer
veljajo za visoko rizične: partnerji, ki si drog ne vbrizgavajo, ostali spolni
partnerji in otroci. ţenske ali moški, ki si drog ne vbrizgavajo, imajo pa
partnerja ki to počne, so bolj izpostavljeni okuţbi s HIV. Biti rojen materi, ki
si vbrizgava droge, pa je glavni dejavnik za AIDS v otroškem obdobju
(Carballo in Rezza, 1990; Coleman s sodelavci, 1988; WHO Collaborating
Centre on Aids, 1989; Centres for disease control, 1989). Iz mnogih mest
poročajo o visokem odstotku prostitucije med injicirajočimi uporabniki drog npr. 83% v Amsterdamu (Van den Hoek s sodelavci, 1988); presečne
raziskave v New Yorku, San Franciscu in Seattlu pa kaţejo, da si je kar 90% s
HIVom okuţenih prostitutk ţe kdaj injiciralo droge (Carballo in Rezza,
1990). Injicirajoči uporabniki drog hkrati predstavljajo naraščajoč deleţ na
novo prijavljenih primerov AIDSa in vsaj v Evropi ţe dosegajo število novih
primerov med homoseksualnimi moškimi (WHO, 1990).
Tako v Veliki Britaniji kot tudi v ZDA ocenjujejo, da več kot polovica
injicirajočih uporabnikov ni v stiku s sluţbami za pomoč ali zdravljenje
(Hartnoll in Power, 1989; Feldman 1987). Mnogi ostali so imeli le
kratkotrajen ali neučinkovit stik s sluţbami pomoči. Tudi v "uporabnikom
prijaznih sluţbah", kot so nekateri programi razdeljevanja igel, ostane le
manjšina v rednem oziroma trajnem stiku (Stimson s sodelavci, 1988b).
Tudi moški in ţenske, ki se ukvarjajo s prodajo spolnih storitev in so torej
izpostavljeni tako tveganju za okuţbo in prenos HIVa, imajo le omejene stike
s sluţbami pomoči in so pogosto nemočni in nesposobni, da bi zaščitili svoje
zdravje in omejili svoje tvegano vedenje (Alexander, 1988; Biersteker, 1990).
Skupina, ki jo je še posebej teţko deseči, so spolne partnerke injicirajočih
uporabnikov drog (Sterk s sodelavci, 1989). Terenski posegi so torej
namenjeni marginaliziranim in bolj ranljivim populacijam, pri katerih je večja
prevalenca dejavnikov tveganja (ugotovljena z epidemiološkimi raziskavami).
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Prevalenca HIVa
Vprašanje povezave med razširjenostjo okuţbe s HIVom in razvojem
programov terenskega dela postaja pomemben predmet razprav. V ZDA sta
med prvimi razvili terenske posege področji z najvišjim procentom
seropozitivnih. Ob vzpostavljanju programov terenskega dela sta imela tako
New Yersey kot New York v populaciji injicirajočih uporabnikov nad 50%
seropozitivnih. V teh primerih je bilo terensko delo odgovor na veliko
razširjenost okuţbe s HIVom. V New Yerseyu so na primer razvrstili več
terenskih delavcev na področja z visoko prevalenco (severo-vzhodni del New
Jeseya), kot na tista z niţjo seroprevalenco (Jackson s sodelavci, 1987b; Weiss
s sodelavci, 1986). Velike napore, ki so jih posvetili privabljanju ljudi v
programe zdravljenja, lahko vidimo kot poskus, da bi obvladali poloţaj, ko je
večina injicirajočih uporabnikov ţe seropozitivna (Jackson in Rotkiewicz,
1987).
V drugih deli ZDA, kjer je bila razširjenost HIVa dosti manjša (na primer v
San Franciscu in Chicagu), so programi terenskega dela vznikli v kontekstu
ţelje, da bi omejili incidenco novih primerov in s tem zajezili tako visok
porast prevalence (Moss, 1990; Watters s sodelavci, 1988; Des Jarlais in
Friedman, 1987; Wiebel, 1986). Podobno so bili v Veliki Britaniji projekti
terenskega dela na primer v Merseysideu in Londonu odgovor na skrb za
populacije s pomembno večjim tveganjem, v katerih naj bi bila prevalenca
HIVa še vedno nizka.
S terenskim delom in drugimi preventivnimi dejavnostmi je smiselno začeti
ţe, ko je seroprevalenca uradno še razmeroma nizka. Nizka prevalenca ţal
vpliva tudi na to, da tisti, ki odločajo o denarju, niso pripravljeni podpreti
posegov. Programi terenskega dela v Chicagu in San Franciscu so se razvili,
ker sta obe mesti imeli tradicijo epidemiološkega in etnografskega
raziskovanja povezanega z zdravljenjem in javnim zdravstvom. Obe mesti sta
imeli ljudi, ki so bili pripravljeni aktivno zagovarjati nujnost takšnih posegov
(na primer Feldman, 1987; Wiebel, 1986).
Lokalne in kulturne razlike in načini prenosa
Obstajajo očitne lokalne in kulturne razlike med področji in skupinami, in
sicer tako splošne v ţivljenskih slogih in odnosih do osebnih razmerij, v
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spolnem vedenju, uporabi drog, zdravju in drugem, kot bolj specifične v
vzorcih načina prenosa okuţbe s HIVom. Vse to lahko pomembno vpliva na
razvoj in usmerjenost posegov terenskega dela.
Tako je na primer 30% nizozemskih uporabnikov heroina pripadnikov etnične
manjšine, kot so Surinamci, Molučani, nizozemski Antilci in Maročani
(Buning s sodelavci, 1990; Wijngaart, 1988). Večina heroin kadi in si ga ne
vbrizgava in tako ne sodijo v rizično skupino za okuţbo s HIVom. Nadalje
obstajajo velike razlike v odnosu do spolnosti, vključno s homoseksualnostjo,
tako med manjšinami in nizozemsko belo kulturo kot med različnimi
manjšinskimi skupinami in podskupinami (Buning, 1990). Zato programi
razdeljevanja igel, zdravstvena vzgoja in posegi na terenu, ki so namenjeni
beli populaciji Nizozemcev, niso ustrezni za večino etničnih manjšin, čeprav
so nekatere dovzetne za okuţbo s HIVom (na primer preko spolnih stikov z
belimi injicirajočimi uporabniki ali preko prikritega biseksualnega vedenja).
Na nekaterih področjih v Veliki Britaniji (Merseyside) je kajenje heroina
običajno (Parry, 1987; Parker, 1987; Parker s sodelavci, 1988). Nasprotno
poznajo v Edinburghu skoraj izključno tradicijo vbrizgavanja heroina, ki v
povezavi z omejeno razpoloţljivostjo igel, vodi v razširjeno souporabljanje
igel med razmeroma velikimi skupinami mladih injicirajočih uporabnikov
drog (Robertson in Bucknaal, 1986; Robertson, 1990). V Londonu je vzorec
bolj pisan. Vbrizgavanje je bolj pogosto med politoksikomani in rednimi
uporabniki opiatov, kajenje pa je bolj pogosto med manj resnimi uporabniki
(Hartnoll in Grey, 1986), čeprav so določene razlike med posameznimi predeli
mesta (Gossop s sodelavci, 1988). Tu so še kulturne razlike - Afrokaribijci
nasprotujejo uporabi heroina in še posebej vbrizgavanju (Pearson, 1987;
Power, 1989). Različni načini vnosa drog imajo seveda povsem različen vpliv
na verjetnost prenosa okuţbe s HIVom.
Severnoameriški raziskovalci omenjajo, da je pogosta uporaba kokaina, še
posebej pa kajenje cracka, rizični dejavnik za prenos HIVa s spolnostjo (Sterk,
1988; Chaisson s sodelavci, 1990). Moţni mehanizem je predlagal etnograf
Philippe Bourgois, ki je opazil, da ponavljajoče kajenje kokaina povzroča
razpokane in pogosto krvaveče ustnice, kar bi lahko vplivalo na večjo
verjetnost prenosa HIVa (Holden, 1989). Tako kot alkohol lahko tudi uporaba
drugih drog, ki vplivajo na spolno slo in jih je mogoče plačevati s spolnimi
storitvami (Worth s sodelavci, 1989), kot so kokain, crack in amfetamini,
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poveča verjetnost neupoštevanja smernic za varnejšo spolnost in s tem širjenja
HIVa (Stall s sodelavci, 1986).
Grund s sodelavci (1991), Koester (1990) in Jimenez (1989) so opisali še
druge primere specifičnih, lokalnih vzorcev vedenja povezanih z moţnostjo
prenosa HIVa. Grund povdarja, da je kljub temu, da je souporaba igel med
nizozemskimi injicirajočimi uporabniki sprejeta kot "deviantna", pri njih moč
opazovati rituale vbrizgavanja, ki vključujejo tako imenovani "frontloading",
pri katerem dva ali več ljudi vsak svojo brizgo napolni z isto raztopino heroina
iz skupne posode in s tem tvega okuţbo s HIVom. Koester iz ZDA poroča o
souporabi drugega pribora. Jimenez je opisal tri različne prostore za
vbrizgavanje drog (shooting galleries) v Chicagu, za katere so značilni različni
socialni odnosi in organizacijska struktura, kar neposredno vpliva tako na
moţnost prenosa HIVa kot na moţne vplive posegov.
Ti primeri specifičnih vzorcev spolnega in z drogo povezanega vedenja kaţejo
na to, kako pomembno je dobro poznavanje ciljnih populacij in njihovih
podskupin, in na nujnost prilagajanja lokalnih strategij tem posebnim
pogojem.
Politika javnega zdravstva, zdravljenja in zakonodajna politika
Primerjav, še posebej med različnimi kulturnimi okolji, se moramo lotevati
previdno, saj so razlike v strategijah terenskega dela zelo odvisne od
nacionalne in lokalne politike na področju javnega zdravstva, zdravljenja,
zakonodaje in njenega izvajanja.
V nekaterih drţavah ZDA je na primer zakonsko omejena razpoloţljivost igel
in brizg, posedovanje pribora za uporabo drog pa je kaznivo (Pascal, 1988;
Gillman, 1989). Zato injicirajoči uporabniki drog neradi nosijo brizge s seboj
in si pribor raje izposodijo, oziroma ga najamejo, ko si ţelijo vbrizgati drogo.
Zato je terensko delo pogosto usmerjeno predvsem na mesta, kjer se
uporabniki drog zbirajo (Jimenez, 1989; Des Jarlais s sodelavci, 1986;
Feldman in Biernacki, 1988). Zato s posegi na terenu skušajo vplivati
predvsem na spremembe v vedenju pri čiščenju pribora za vbrizgavanje z
razkuţili, ob tem pa upoštevajo, da se bo souporaba pribora nadaljevala vse
dotlej, dokler bo le tega primanjkovalo. Te metode so se uporabljale bolj
pogosto kot vzpostavljanje razdeljevanja injekcij, čeprav se v zadnjem času v
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nekaterih drţavah poizkuša s pilotskimi projekti te vrste (glej poglavje
"Modeli varnejšega injiciranja").
Za primerjavo, v večini predelov Velike Britanije razpoloţljivost in
posedovanje pribora za vbrizgavanje manj omejujejo, tako imenovane
"shooting galleries" pa so redkost (čeprav o nekaterih poročajo v Wirralu in
Southwarku). Izvzemši določena področja v posameznih mestih, je
distribucija nedovoljenih drog manj koncentrirana na javne prostore in temelji
bolj na manjših mreţah in preprodajanju v zasebnih hišah ali stanovanjih.
Vzpostavljanje in usmerjanje dejavnosti pouličnega dela je zato bolj
zapleteno. Posegi za zmanjševanje tveganja so usmerjeni bolj v omogočanje
uporabe čistih injekcij in v zmanjševanje pogostnosti posojanja pribora, kot na
prepričevanje injicirajočih uporabnikov, da čistijo omejeno količino
razpoloţljivih injekcij.
Podobno bodo različne lokalne oblasti vplivale na način izbiranja določenih
ciljnih populacij. V Londonu je na primer večina področij, kjer je prisotna
ulična prostitucija, bolj nadzorovana kot v Liverpoolu, Birminghamu ali
Amsterdamu. Zato se prostitutke neprestano selijo po mestu in izven mesta.
Način usmerjanja terenskega dela in intervencijskih strategij bi zato moral biti
bolj prilagodljiv in prodoren, ker je večja verjetnost vzpostavljanja enkratnih
stikov z veliko posamezniki, kot pogostejših stikov z isto populacijo.
Lokalno laično in strokovno mnenje lahko prav tako vplivata na učinkovitost
doseganja ciljnih populacij. V nekaterih predelih Velike Britanije je lokalno
javno mnenje upočasnilo ali celo ustavilo vzpostavljanje razdeljevanja injekcij
(Stimson s sodelavci, 1989a), v ZDA pa podobne pobude potekajo tajno,
nelegalno ali le kot pilotski programi (Clark s sodelavci 1989; Hagan s
sodelavci, 1989).
Vzorci zdravstvene vzgoje
Strategije terenskega dela se razlikujejo tudi v tipih sprejetih vzorcev
zdravstvene vzgoje. Tiste, ki temeljijo bolj na modelih zdravstvene vzgoje, ki
so v usmerjeni skupnost, si pizadevajo,da bi vzpostavile enoten okvir za
spremembe. Pri tem pristopajo k izbiri ciljnih populacij nekoliko drugače od
tistih, ki temeljijo bolj na modelih, ki so usmerjeni v posameznika, kot so npr.
samousposabljanje, ali spreminjanje vedenja. V Čikaškem modelu posebej
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iščejo in novačijo vplivne posameznike v skupnostih, da bi zagotovljali
potreben vrstniški pritisk za spremembe v subkulturi. Ponavljanje stikov je za
ohranjanje in vzpodbujanje tega procesa bistven element strategije. V tem se
razlikujejo od projektov, kot je "New Yersey's Community AIDS Program", ki
deluje znotraj okvira modela individualnih sprememb, in katerega cilj je
pritegniti v zdravljenje čim večje število posameznikov.
Tudi lokacija sama lahko pomebno vpliva na to, kako modeli terenskega dela
usmerjajo svoje posegeintervencije glede na prevzete vzorce zdravstvene
vzgoje. Kot je bilo ţe omenjeno (Friedman s sodelavci, 1990), je model
spreminjanja subkulture bolj sprejemljiv v Chicagu kot v New Yorku ali
drugje v ZDA. To je tako zato, ker so subkulture, ki uporabljajo droge, v
Chicagu bolje definirane in zato bolje dostopne kot tiste v New Yorku. Iz
istega razloga bodo modeli kolektivnih sprememb ali sprememb v skupnosti
bolj uspešni v Amsterdamu kot v New Yorku, ker je v New Yorku politična,
pravna in policijska klima, povezana z drogami in posegi povezanimi s
HIVom, bolj restriktivna kot v Amsterdamu.
Nadalje so lahko modeli terenskega dela, ki temeljijo na zdravstveno vzgojnih
načelih spreminjanja druţbe, usmerjeni v širšo populacijo kot modeli, ki
temeljijo na načelih usmerjanja v skupnost. Modeli terenskega dela, kot so
Red Thread, AWARE-COYOTE zveza, ACT-UP in Junkiebonden, pa
skušajo ob ciljni populaciji doseči še tvorce socialne politike in strukture
odločanja, ter tudi bolj razviti druţbeno zavest.

CILJI IN STRATEGIJE TERENSKEGA DELA: DROGE
V okviru skupnega cilja zmanjševanja širjenja okuţbe s HIV v teţko
dosegljivih populacijah, se modeli terenskega dela med seboj razlikujejo v
svojih namenih in ciljih.
V povezavi z uporabo drog in okuţbo s HIVom se modeli razlikujejo v
obsegu, v katerem propagirajo varnejše vbrizgavanje drog ali zdravljenje.
Modeli terenskega dela, katerih namen je zmanjšanje verjetnosti prenosa
okuţbe s HIVom med injicirajočimi uporabniki drog neposredno v skupnosti,
delujejo v okviru vzorcev varnejšega vbrizgavanja. Modeli terenskega dela,
katerih cilj je omogočiti spremembe bolj posredno, z vključevanjem
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posameznikov v zdravljenje, pa delujejo znotraj vzorcev zdravljenja
odvisnosti. Nekateri modeli terenskega dela vključujejo oba vzorca.
Modeli terenskega dela se razlikujejo tudi v sprejetih ciljih zmanjševanja
škode. Ti cilji so lahko organizirani hierarhično: pri varnejšem injiciranju se
najprej priporoča opustitev souporabe pribora za vbrizgavanje nato pa
razkuţevanje pribora: "Ne deli pribora; če ţe moraš, uporabi razkuţilo!" Pri
obravnavanju odvisnosti od drog pa segajo cilji od abstinence do vzdrţevanja
na metadonu: "Prenehaj z uporabo droge, če ne moreš, se vsaj drţi metadona!"
Pri pregledovanju ciljev različnih modelov posegov na terenu si prizadevamo
izpostaviti dejstvo, da si model varnejšega vbrizgavanja in model motiviranja
za zdravljenje odvisnosti od drog ne nasprotujeta (Des Jarlais, 1989), ampak
se dopolnjujeta in oba zagotavljata zaporedje dejanskih moţnosti za
zmanjševanje škode.
Modeli varnejšega vbrizgavanja
Modeli terenskega dela, ki so osredotočeni na varnejše vbrizgavanje imajo v
glavnem dva pomembnejša cilja. Primarni preventivni cilj je preprečiti, da bi
posamezniki sploh začeli z vbrizgavanjem, sekundarni cilj pa je zmanjševanje
škode pri tistih, ki si droge ţe vbrizgavajo. Nekateri menijo, da si ta dva cilja
nasprotujeta, ker se vzpodbujanje k varnejšemu vbrizgavanju drog lahko
razume kot opravičilo in opogumljanje za vbrizgavanju drog. Ta argument
pogosteje temelji na absolutistični moralni drţi kot na dokazih (ki ne
nakazujejo, da bi sekundarno preprečevanje škode povečalo vbrizgavanje
drog). Večina zagovornikov hierarhičnega pristopa zmanjševanja škode ima
pragmatično stališče. Medtem ko sprejemajo, da je bolje, če vbrizgavanja
sploh ni, menijo, da je bolj realno vbrizgavanje drog odsvetovati, hkrati pa
omogočiti manj destruktivne alternative za tiste, ki to počno. To vključuje
nujnost različnih pristopov za zmanjševanje tveganja okuţbe s HIVom.
Zmanjševanje škode si torej prizadeva za manjšo uporabo drog s tem, da je
aktivno ne podpira, ob maksimalnem zmanjšanju različnih posledic uporabe
drog (Mulleady s sodelavci, 1989).
Glede na to, da je vbrizgavanje predpogoj za souporabo pribora, se modeli
terenskega dela osredotočajo na zagotavljanje razpoloţljivosti sterilnega
pribora za vbrizgavanje in vzpodbujanje k čiščenju in razkuţevanju pribora.
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Glavni dejavnik, ki določa ali bodo modeli terenskega dela sledili enemu ali
drugemu cilju zmanjševanja tveganja, je legalno in policijsko sankcioniranje
razpoloţljivosti igel in brizg.
V številnih drţavah v ZDA, predvsem v tistih z visoko prevalenco
injicirajočih uporabnikov drog, kot so Kalifornija in New York, obstajajo
zakoni proti posedovanju "narkotičnih osebnih pripomočkov" ali proti nakupu
pribora za vbrizgavanje v lekarnah brez recepta (Pascal, 1988; Gillman, 1989).
Načrti za razdeljevanje injekcij so bili pogosto zavrnjeni (v New Jerseyu in
Kaliforniji) in do nedavnega je delovalo le nekaj (pilotskih) programov
razdeljevanja igel (Purchase s sodelavci, 1989; Hagan s sodelavci, 1989; Clark
s sodelavci, 1989). V zadnjih dveh letih se je poloţaj začel počasi spreminjati.
V nekaterih drţavah, kjer je bila prodaja pribora za vbrizgavanje prepovedana,
se je pojavilo neavtorizirano razdeljevanje igel. Tako se je razdeljevanje igel
in brizg v New Havenu (Connecticut) začelo v letu 1988 in se še nadaljuje na
ulicah in v tako imenovanih "shooting galleries" po celem mestu. To je bilo
deloma moţno zaradi soglasne podpore aktivistov za preprečevanje AIDSa,
predstavnikov javnega zdravstva in vplivnih politikov v New Havenu (čeprav
brez podpore glavnega centra za zdravljenje) in deloma zaradi odločitve
policije, da ne bodo preganjali prostovoljcev, ki bodo razdeljevali igle (Fisher,
1990). Kasneje je bil odobren zakonski osnutek, ki je postavil legalne temelje
za razdeljevanje igel v drţavi. Podobni dogodki so sledili tudi v drugih
drţavah, kot so Havaji in Washington.
Ker je v ZDA razpoloţljivost igel in brizg dosti bolj omejevana kot v številnih
evropskih drţavah, so ameriške strategije osredotočene na načelo
"razkuţevanje in poduk", evropske pa dajejo večji poudarek uporabi novega
pribora.
Razkuţevanje in poduk37. Cilj vsake akcije za "razkuţevanje in poduk" je
vključitev čiščenja z belilom v normalno rutino vbrizgavanja. Posegi v smislu
Angleško geslo "bleach and teach" smo prevajali z "razkuţevanje in
poduk". Poudarek na tovrstnih akcijah je v tem, da uči uporabnike
razkuţevanja injekcijskega pribora s tistimi sredstvi, ki so ceneni in so
najlaţje in takorekoč povsod na voljo. Domnevamo, da je angleško in
ameriško "belilo" ("bleach") še najbolj podobno slovenski Varekini, to je
čistilnemu oz. belilnemu sredstvu, ki je naprodaj v mnogih trgovinah in se
uporablja v gospodinjstvih. V času prevajanja tega teksta pa nismo uspeli
37
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"razkuţevanje in poduk" so postali osrednja sestavina večine ameriških pobud
za terenskih posege, usmerjene v varnejše vbrizgavanje. Tovrstne akcije so
potekale v San Franciscu (Watters, 1987), New Yorku (Des Jarlais, 1989),
Chicagu (Wiebel,1988), Baltimoru (McAuliffe, 1986) in Washington DC
(Connors in Lewis, 1989).
Pobuda za "razkuţevanje in poduk" se je začela v San Franciscu, kjer je
etnografsko raziskovanje pokazalo, da bi bilo nerealno pričakovati od
injicirajočih uporabnikov, da pomembno spremenijo svoje navade glede
vbrizgavanja, predvsem glede souporabe pribora za vbrizgavanje v specifičnih
okoliščinah (Newmeyer, 1988; Feldman in Biernacki, 1988). Izkazalo se je, da
bi bila metoda razkuţevanja poceni, hitra, varna, dostopna in učinkovita. Z
izločevanjem je bilo izbrano belilo (Resnick s sodelavci, 1986). Tako pri
posegih "razkuţevanja in poduka" pogosto ugotavljajo, da injicirajoči
uporabniki drog pripisujejo majhen pomen priboru za vbrizgavanje in velik
pomen denarju za nakup droge, nakupu ter uporabi droge (Power, 1989b).
Novejše raziskave v ZDA kaţejo, da je uporaba belila postala del rutine pri
vbrizgavanju (čeprav ne povsod). Kombinirana epidemiološko antropološka
metoda, ki je sledila dvanajst mesečnemu razdeljevanju belila v Worcester
Cityu, je pokazala, da se je uporaba belila z 29% injicirajočih uporabnikov v
novembru 1987 povečala na 70% v novembru 1988 (Connors in Lewis, 1989).
Podobno se je v San Franciscu uporaba "verjetno varnih metod čiščenja"
(alkohol, peroksid, vrela voda in belilo) povečala s 37% v letu 1986 na 76% v
letu 1987, s tem, da so 3% injicirajočih uporabnikov uporabljali belilo 1986,
leta 1987 pa 68%. Leta 1987 je 66% injicirajočih uporabnikov izvajalo
postopke za čiščenje igel "vedno", v primerjavi s 53% leta 1986. Terenski
delavci javnega zdravstva so bili ocenjeni kot najbolj pomemben vir
informacij o metodah varnega čiščenja (Watters, 1987; Moss in Chaisson,
1988). Toda dokazi o uporabi belila v povezavi z zmanjšanjem števila HIV
seropozitivnih niso tako prepričljivi.

dobiti zanesljivih podatkov o tem, ali je Varekina isto, podobno ali povsem
drugačno sredstvo kot je ameriški "bleach". Na voljo tudi nimamo
nikakršnih podatkov o razkuţevalnih močeh Varekine ter o njenih
sposobnostih za nevtralizacijo virusa HIV.
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V istem obdobju Watters (1987) poroča o pribliţno podvojeni prevalenci
ugotovljenih HIV protiteles. Moss in Chaisson (1988) poročata o dvigu
prevalence protiteles z 10% na 15%, Feldman (1987) pa meni, da se je število
novih okuţb upočasnilo vzporedno s povečano uporabo belila. Kasneje je
Moss (1990) prikazal, da je število seropozitivnih med injicirajočimi
uporabniki primerljivo med tistimi, ki belilo uporabljajo redno in tistimi, ki jo
uporabljajo redko ali nikoli. To je lahko povezano s tem, da so z akcijo za
uporabljanje belila začeli le nekaj let pred omenjeno raziskavo, saj Moss z
zadnjimi podatki dokazuje, da je več kot dvoletna uporaba belila povezana z
zelo nizko ravnjo seropozitivnosti.
V San Franciscu je akcija z belilom vplivala tudi na večje povpraševanje po
zdravljenju. Vplivala pa je tudi na injicirajoče uporabnike v metadonskem
programu, katerim ni bila neposredno namenjena (Feldman, 1987).
Tudi v Veliki Britaniji, kjer je v ruralnem Berkshiru akcija "razkuţevanje in
poduk" potekala večji del leta, obstajajo anekdotična poročila, da je bilo
razdeljevanje belila med uporabniki drog dobro sprejeto, povečalo pa se je
tudi povpraševanje po zdravljenju v lokalnih centrih za pomoč in zdravstvenih
ustanovah.
Drugje so bili rezultati evalvacije posegov "razkuţevanje in poduk" manj
opogumljajoči, morda še najbolj opazno v New Yorku, kjer je bilo
razdeljevanje belila in metanola neenakomerno in sporadično in je bila akcija
ocenjena kot neučinkovita (Sufian s sodelavci, 1989). Šest mesečno sledenje
je pokazalo pomembne spremembe v vedenju glede izposojanja igel in
vbrizgavanja, ne pa v uporabi belila.
Teţave z "razkuţevanjem in podukom". V večini evropskih deţel,
predvsem na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, kjer posedovanje opreme za
vbrizgavanje ni prepovedano v tolikšni meri kot v ZDA, lahko govorimo o
razlogih proti strategiji "razkuţevanja in poduka".
Videti je, da obstajajo tehnične in informacijske teţave povezane z
razširjanjem akcije za čiščenje in razkuţevanje. To velja predvsem za
programe, ki uveljavljajo določeno hierarhijo postopkov čiščenja ali
predlagajo druga sredstva za razkuţevanje. V akciji v New Yorku so na
primer predlagali več kot eno sredstvo za čiščenje, saj je bil alkohol
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priporočen kot alternativa varikini (injicirajoči uporabniki so zmotno mislili,
da morajo alkohol piti). Podobno so v Veliki Britaniji pri Oddelku
zdravstveno svetovalne skupine za AIDS v publikaciji "Navodila
uporabnikom drog o čiščenju pribora za vbrizgavanje" ob pregledu tehnik
higiene igel dolgo časa priporočali hierarhijo postopkov čiščenja, ki bi lahko
marsikoga zavedla. Ti postopki so vključevali izpiranje brizg z belilom ali
detergentom (v tistem času ni bilo podatkov o tem, kaj je bolje, čeprav je
ameriška izkušnja priporočala belilo), prevretje brizge v vodi (za kar se je
vedelo, da uniči nekatere brizge) ali, če drugo ni moţno, preprosto izpiranje
brizg s hladno vodo iz pipe (Druglink, 1989).
Hierarhija postopkov za zmanjševanje tveganja - v tem primeru načinov
čiščenja - je lahko koristna, ker ponuja "naslednjo moţno najboljšo
alternativo". Zgoraj navedeni primer pa kaţe, da lahko to privede do
nejasnosti in s tem do nevarnosti. Najbolj pomembno je, da lahko dobimo
zmoten občutek varnosti ob le delnem upoštevanju navodil: priporočilo, da se
uporabi za čiščenje brizge samo voda, za katero je znano, da ne onesposobi
virusa, je lahko nevaren nasvet, če je neustrezno predstavljen. V tem smislu je
vredno omeniti, da je bila akcija v San Franciscu veliko bolje predstavljena
kot tista v New Yorku. Belilo je bila jasno priporočena kot čistilno sredstvo.
Injicirajočim uporabnikom so bila dana verbalna in pisna navodila, kako jo
uporabljati (v angleščini in španščini). Akcija je bila dobro predstavljena na
ulici, kjer je super junak "Varikinek" širil sporočila o varikini.
Čiščenje pribora ni pomembno samo zaradi omejene razpoloţljivosti igel in
brizg, temveč tudi zaradi dejstva, da ima souporaba pribora ritualni in
simbolični pomen (Watters s sodelavci, 1986). V kolikšni meri je souporaba
igel predvsem posledica pomanjkanja pribora in v kolikšni ritual, lahko le
domnevamo, saj je bilo o tem narejenih malo raziskav. Hart je s sodelavci v
Londonu (1989) zasledil le malo souporabe pribora, kar bi lahko deloma bil
vzrok za nizko prevalenco okuţbe s HIVom med injicirajočimi uporabniki v
Londonu. Povdarjanje pomena rituala pri vbrizgavanju je lahko, predvsem v
Severni Ameriki, prej čustvena reakcija raziskovalcev na vbrizgavanje samo,
kot pa resničnost med uporabniki (Johnson, 1990). Čeprav souporaba pribora
morda res nima ritualnega ali simboličnega pomena v večjih skupinah ali med
znanci, pa ga lahko ima v osebnih odnosih, na primer med partnerjema.
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Obstajajo razlogi za prepričanje, da je pomankanje pribora eden od
poglavitnih vzrokov za souporabo igel. V Edinburghu na primer, kjer so bile
moţnosti za zdravljenje omejene in je policija aktivno nasprotovala izmenjavi
igel in brizg, je bilo veliko injicirajočih uporabnikov prisiljenih souporabljati
omejeno zalogo pribora za vbrizgavanje (Robertson, 1990). Tako je bila ţe
zelo zgodaj v epidemiji okuţbe s HIVom v Veliki Britaniji v tem mestu več
kot polovica znanih uporabnikov drog seropozitivna (Robertson s sodelavci,
1986). Eden od največkrat omenjenih razlogov za souporabo so teţave pri
nabavljanju pribora za vbrizgavanje. V presečnih raziskavah v Veliki Britaniji
kar 44 do 56% uporabnikov navaja ta razlog (Stimson s sodelavci, 1988b;
1990). V nasprotju s stanjem v Edinburghu pa je v Merseysideju, kjer ţe nekaj
let poteka eno od najbolj uspešnih razdeljevanj injekcij, in kjer so razvili širok
program zmanjševanja škode s pomočjo posegov na terenu in programov
zdravljenja, število seropozitivnih med znanimi uporabniki relativno majhno
(Drugs and HIV Monitoring Unit, 1989b). Tudi v središču Londona, kjer
poteka morda najbolj ţivahno razdeljevanje injekcij v vsej Veliki Britaniji
(eden uporabniku bolj prijaznih in dostopnih programov) (Hart s sodelavci,
1989b), je souporaba igel v skupini redkost, pribor za vbrizgavanje pa je lahko
dostopen (Hart s sodelavci, 1989c). Enake primerjave lahko naredimo med
mesti v ZDA. V New Yorku in New Yerseyu na primer, kjer je nadzor nad
dostopnostjo pribora za vbrizgavanje poostren, je najmanj polovica znanih
injicirajočih uporabnikov seropozitivna (Des Jarlais in Friedman, 1987b). V
Chicagu in Detroitu pa, kjer ni toliko omejitev glede dostopnosti, dosega
seropozitivnost v tej skupini le 10 do 15% (Pharmaceutical Journal, 1987).
Na uspeh strategije razkuţevanja in poduka vpliva tudi problem prevzema
pribora. Če je prevzemanje pribora zapleteno in neprijetno, je teţe upoštevati
navodila o varnejšem vbrizgavanju in se jih pogosto ignorira (des Jarlais s
sodelavci, 1988). Čeprav se uporabniki odločijo, da si ne bodo izposojali
tujega pribora, ga sami še vedno posojajo drugim (Power, 1989; Ghodse,
1987). To govori v prid stališču, da je potrebno tudi takrat, ko je
razpoloţljivost opreme dobra, učiti o čiščenju pribora.
Večja razpoloţljivost: zamenjevanje injekcij. Brezplačno razdeljevanje
injekcijskega pribora se je pokazalo za zelo uspešno: privabilo je veliko
injicirajočih uporabnikov, tudi tiste, ki še niso sodelovali v nobenem drugem
programu obravnave. Takih je bilo v Veliki Britaniji kar ena tretjina (Stimson
s sodelavci, 1989b), na Švedskem pa več kot pol (Tunving s sodelavci,
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1989a). Ob izmenjavi in zbiranju uporabljenih igel ni prihajalo do poškodb z
vbodom, zmanjšala pa se je tudi pogostnost souporabe pribora (v Veliki
Britaniji na pribliţno 21% med udeleţenci akcije (Donoghoe, 1991) in na 38%
med tistimi, ki niso bili zajeti). Podobne rezultate so dobili tudi na Švedskem,
v Amsterdamu in v ZDA. V nasprotju s pesimističnimi pričakovanji
razdeljevanje igel ni povečalo pogostnosti vbrizgavanja drog pri uporabnikih
in tudi ni zmanjšalo povpraševanja po drugih oblikah obravnave namenjene
uporabnikom drog.
V Amsterdamu razdeljevanje igel in uvedba metadonskih avtobusov nista
vplivala na povečanje števila uporabnikov trdih drog, podvojilo pa se je
število uporabnikov, ki so se odločili za zdravljenje in resocializacijo (Buning,
1987; 1990; Buning s sodelavci, 1988a; Van den Hoek s sodelavci 1989).
Verjetno je najbolj pomembno dejstvo, da se je ob vzpostavitvi razdeljevanja
igel zmanjšala hitrost širjenja okuţbe s HIVom (Haastrecht s sodelavci, 1989).
Še vedno pa je ostal problem, kako doseči teţko dosegljive skupine
injicirajočih uporabnikov in kako uporabnike zadrţati v programih
razdeljevanja igel dlje časa. V Veliki Britaniji je tistih 21% uporabnikov, ki so
kljub vključitvi v program razdeljevanja igel nadaljevali s tveganim vedenjem,
nadaljevalo s souporabo v nezmanjšani meri (Stimson s sodelavci, 1988a).
Povezava med uvedbo izmenjave igel in padcem prevalence okuţbe s HIVom
je v Veliki Britaniji slabo dokazljiva (Stimson, 1989). Izkazalo se je, da
prilagodljivost pri razdeljevanju igel, kondomov in drugih preventivnih
materialov in moţnost vstopanja v druge programe obravnave ni dovolj, da bi
uporabnike v večji meri pritegnili in zadrţali v programih razdeljevanja igel,
ampak je potrebno več naporov posvetiti medsebojni komunikaciji in doseči
sprejemljivost pristopov zmanjševanja škode (Hart s sodelavci, 1989b).
Ponekod so se morali pri vpeljevanju programov razdeljevanja igel soočiti še z
drugačnimi teţavami: delovanje organizacije za samopomoč uporabnikov
ADAPT iz New Yorka je bilo nekaj časa onemogočeno zaradi političnih
interesov (Gillman, 1988; 1989); v Washingtonu je bilo razdeljevanje igel do
maja 1989 prepovedano celo z zakonom (Piurchase s sodelavci, 1989).
Rezultati evalvacije razdeljevanja igel so v ZDA prav tako nasprotujoči kot v
Veliki Britaniji. Pokazalo se je, da tisti uporabniki, ki sodelujejo v izmenjavi,
bolje skrbijo za higieno igel in bolj pogosto uporabijo razkuţilo, kadar ţe
souporabljajo pribor (Hagan s sodelavci, 1989; Purchase s sodelavci, 1989),
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da pa na primer celih 35% sodelujočih navaja, da si drogo vbrizgavajo
pogosteje kot pred vstopom v program.
Večja razpoloţljivost: lekarne. V večini zahodnoevropskih drţav in v ZDA
(v 11 drţavah ZDA je prodaja igel prepovedana) so sterilne igle in brizge
dostopne v lekarnah in trgovinah, ponekod (v Nemčiji, na Danskem in na
Norveškem) uporabljajo celo avtomate za razdeljevanje igel (Stover,1989a).
Slednje se je izkazalo za koristno predvsem glede anonimnosti, 24 urne
razpoloţljivosti in moţnosti namestitve v neposredni bliţini zbirališč
odvisnikov (Stover, 1989b). Za legalizacijo proste prodaje pribora za
vbrizgavanje na primer v Švici in Franciji je zasluţno predvsem širjenje HIVa
(Glanz s sodelavci, 1989). V desetih od enaindvajset drţav ZDA je za nakup
pribora še vedno potreben recept (Gillman, 1989), na Švedskem pa velja
popolna prepoved proste prodaje pribora. Tudi tam, kjer zakonodaja dovoljuje
prodajo v lekarnah, je ta odvisna od osebnega prepričanja farmacevtov (Glanz
s sodelavci, 1989).
Kombinacija razkuţevanja in razdeljevanja injekcijskega pribora. V
nekaterih primerih v ZDA in Veliki Britaniji sta se pobudi za razkuţevanje z
belilom in razdeljevanje igel razvili sočasno. Tak pristop ima prednost iz dveh
razlogov: prvič, ne glede na to, kako dobra je razpoloţljivost pribora, bo
souporaba le tega še vedno prisotna na primer pri začetnikih (Haw, 1985), pri
poskusu samomora (Friedman s sodelavci, 1986) in v situacijah, kjer se
souporaba zdi tako socialno sprejemljiva kot zaţeljena, kot je to pri prijateljih,
partnerjih in ljubimcih (Feldman in Biernacki, 1988); drugič, belilo je lahko
dostopno, kloriranje z njim pa vedno in povsod izvedljivo, medtem ko obisk
programa razdeljevanja igel ni vedno mogoč: na primer ponoči, ko je zaprto,
ali kadar gre za neprimerno lokacijo.
Medtem ko v Veliki Britaniji poročajo, da je manj kot 15% klientov obiskalo
program razdeljevanja pribora več kot dvakrat (Stimson s sodelavci, 1988b),
so v Washingtonu s kombinacijo razdeljevanja in poduka za razkuţevanje
dosegli, da si kar 90% uporabnikov varno vbrizgava drogo (Hagan s
sodelavci, 1989) - ne souporabljajo, souporabljajo in čistijo, ne souporabljajo
in čistijo).
Primeri na Nizozemskem, Švedskem in v ZDA (Des Jarlais, 1989; Feldman,
1989) dokazujejo, da tako programi razdeljevanja igel kot programi njegovega
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čiščenja ne vplivajo na manjše povpraševanje po programih zdravljenja. Glede
na podatke je videti, da so posegi na terenu v smislu motiviranja za zdravljenje
nujna komponenta modelov bolj varnega vbrizgavanja drog, in da se ti modeli
dopolnjujejo, ne pa izključujejo.
Uporabniki, ki si drog ne vbrizgavajo. Obe strategiji - izmenjava igel in
poduk o čiščenju - si prizadevata za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo
droge in HIV pri injicirajočih uporabnikih. Izkazalo se je, da je verjetnost
souporabe pribora večja pri tistih, ki si drogo prvič vbrizgajo (Haw, 1985;
Hart, 1989). Verjetno zato, ker potrebujejo pomoč pri vbrizgavanju, in ker jih
v vbrizgavanje najpogosteje uvajajo prijatelji ali vrstniki (Friedman s
sodelavci, 1988). To pomeni, da lahko uvrstimo tiste uporabnike drog, ki si
droge ne vbrizgavajo, kadijo ali njuhajo pa droge, ki se lahko tudi vbrizgavajo
(heroin, kokain in amfetamin sulfat), v skupino z večjim tveganjem za okuţbo
z virusom HIV, še posebej, če ţivijo oziroma se druţijo z injicirajočimi
uporabniki drog. Večina projektov vso pozornost posveča injicirajočim
uporabnikom drog in se ne ukvarja posebej s preprečevanjem vbrizgavanja pri
tistih, ki drog še ne vbrizgavajo.
Modeli motiviranja za zdravljenje38
Cilj terenskega dela v okviru modelov motiviranja za vstop v zdravljenje je
povečati deleţ injicirajočih uporabnikov drog, ki vstopijo v programe
zdravljenja. Zasnovani so na domnevah: da cela vrsta preprek odvrača
uporabnike drog, da bi se oglasili v centrih za zdravljenje odvisnosti
(premajhna seznanjenost z vsebino dela centrov in s tem, kako se lahko
vključiš v obravnavo, strah pred metodami zdravljenja in pred neuspehom in
tako dalje (Hartnoll in Power, 1989; Oppenheimer s sodelavci, 1988); da je
zdravljenje učinkovit način spreminjanja vedenja povezanega s HIVom (Ball s
sodelavci, 1988); ter da lahko s pomočjo terenskega del odstranimo ovire in
povečamo vstopanje v programe zdravljenja.
Programe zdravljenja lahko razdelimo v dve skupini: tiste, ki ponujajo
zamenjavo za drogo (metadon) in tiste za ţivljenje brez droge. Nevarnost
širjenja okuţbe s HIVom je spremenila pogled na to, kakšni programi
zdravljenja so najbolj primerni. Po Hartu (1989) je zdravljenje del hierarhije
38

Glej opombo št. 36 na strani 85.

113

posegov na terenu za zmanjšanje tveganja okuţbe s HIVom in sicer si po
vrstnem redu sledijo varnejše vbrizgavanja, vzdrţevanje na metadonu in
abstinence.
Metadon. Argumenti za in proti metadonu, bodisi kot samostojni obliki
zdravljenja ali kot dopolnilu drugim vrstam obravnave, in raziskave o njegovi
učinkovitosti so navadno iz obdobja pred HIVom ali imajo metodološke
pomankljivosti (Gossop, 1987; Hart, 1989). Čeprav je vsekakor res, da
nekateri uporabniki na metadonu nadaljujejo z vbrizgavanjem, je glede
vedenja povezanega s HIVom videti, da uporabniki, ki jih vzdrţujemo na
metadonu, redkeje souporabljajo pribor za vbrizgavanje in si drogo tudi
redkeje vbrizgavajo kot tisti, ki niso v vzdrţevalnem programu, čeprav gre za
pomembne razlike med različnimi programi (Des Jarlais in Friedman, 1987b;
Ball s sodelavci, 1988). Kaţe, da tisti injicirajoči uporabniki, ki pridejo v stik s
centri pomoči, ne samo zmanjšajo pogostnost vbrizgavanja, temveč tudi
spremenijo vedenje v smislu manjšega tveganja glede HIVa (Hartnoll in
Power, 1989). Podobno imajo injicirajoči uporabniki, ki so vključeni v
metadonske programe v ZDA, manjšo prevalenco seropozitivnosti kot tisti, ki
niso vključeni. (National Institute on Drug Abuse, 1988). Vse to dokazuje, da
je obravnava z metadonom lahko učinkovita tudi v smislu preprečevanja
okuţbe s HIVom. Seroloških dokazov o vplivu na prevalenco HIVa je malo,
zdravljenje z metadonom pa ostaja dopolnilo drugim metodam terenskega
dela za zmanjševanje tveganja okuţbe s HIVom, katerih cilj je doseči tisto
večino, ki ima le malo stikov ali sploh ni v stiku s centri pomoči.
Kako olajšati dostop do sluţb za zdravljenje? Program New Jersey Coupon
je najbolje razvit primer takšnega projekta. Pred nastopom epidemije AIDSa
so za vstop v program zdravljenja zahtevali plačilo (pribliţno 50 do 75
ameriških dolarjev). Deleţ odvisnikov, ki so vstopali v program, je bil zato
nizek. V letih med 1980 in 1985 se je število uporabnikov, ki so se vključili v
program detoksifikacije, zmanjšalo za 57%, med temnopoltimi moškimi celo
za 79%. Da bi vzpodbudili injicirajoče uporabnike k vključevanju v programe
zdravljenja, so jim razdelili kupone, ki so zagotavljali brezplačno terapijo.
Akcija s kuponi, ki je zajela 25 metadonskih programov, je imela velik uspeh,
saj je bilo kar 86% vseh razdeljenih kuponov izkoriščenih, 95% teh ljudi pa se
je udeleţilo enournega izobraţevanja o AIDSu (Jackson in Rotkiewicz, 1987;
AIDSCOM, 1989). Program je zajel tudi tiste, ki še nikoli niso iskali pomoči:
45% tistih, ki so uveljavili kupon, še ni imelo izkušenj z zdravljenjem in
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skoraj 30% teh je ostalo v zdravljenju tudi po 21 dnevni začetni obravnavi
(AIDSCOM, 1989). Ugotovili so, da je 21 dnevni program zdravljenja
prekratko obdobje, da bi lahko vplivali na spremembo tveganega vedenja
(Jackson in Rotkiewicz, 1987). Zato bo potrebno razseţnost vpliva akcije s
kuponi na incidenco HIVa še ovrednotiti. Podobne rezultate so dobili tudi v
kuponskem programu v Washingtonu (Reid, 1989).
Povečanje dostopnosti centrov za pomoč uporabnikom drog je mogoče
zagotoviti tudi z razširitvijo in popestritvijo oblik pomoči, boljšo distribucijo
informacij o centrih, s poenostavitvijo postopka za prijavo, niţjim pragom za
vstop v program in bolj ohlapnimi pogoji za zdravljenje (na primer, zahteve
po točnosti ali kaznovanje v primeru uporabe nedovoljenih drog) (Fleming,
1989).
Mobilni programi terenskega dela. Alternativni pristop za laţji dostop do
centrov zdravljenja, ki upošteva, da je določene skupine teţko prepričati, da bi
obiskale centre pomoči, je uporaba "mobilnih terenskih enot". Te zagotovljajo
tudi izobraţevanje o AIDSu in drogah na terenu. V New Jerseyu in
Amsterdamu so v svojih avtobusih ponujale različne oblike pomoči (odvisno
od namena posameznega posega), od splošnega zdravniškega pregleda do
enostavnih posegov in nasvetov ter predpisovanja metadona. Ti mobilni
posegi, čeprav nekoliko sporni, so imeli določene uspehe. V letu 1986 je v
Amsterdamu več kot 3000 uporabnikov drog uporabilo storitve metadonskega
avtobusa, v letih med 1981 in 1985 pa se je število uporabnikov, ki so vstopili
v katerikoli program zdravljenja, podvojilo (Buning s sodelavci, 1988a).
Avtobus za terenske posege in mobilne enote zdravstvenih oblasti v
Playmouthu v Veliki Britaniji omogočajo prostitutkam in injicirajočim
uporabnikom drog takojšen vstop v programe zdravljenja (Roberts, 1989).
Rezultate tega projekta bo potrebno še ovrednotiti. Mobilne enote poznajo tudi
v Liverpoolu, kjer so ciljna skupina tako uporabniki v mestu kot tudi tisti v
bolj ruralnih predelih. Tak način dela se vzpostavlja tudi v Londonu ter
okolici. Distribucija kondomov s posebnim avtomobilom v predelih, znanih
po prostituciji, pa je zaţivela v Manchesterju in Edinburghu. Z izjemo
Amsterdama je na voljo le malo dokazov o učinkovitosti teh "mobilnih"
posegov.
Problemi v zvezi z dostopnostjo sluţb za zdravljenje. Pri pristopu
motiviranja za zdravljenje naletimo na celo vrsto teţav. Posledica omejenih
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moţnosti za zdravljenje je lahko, da je posameznik premalo časa v programu,
da bi bile spremembe tveganega vedenja lahko trajne in učinkovite. Čeprav se
posameznike vzpodbuja, da bi v programu zdravljenja ostali dlje, lahko to
storijo včasih le, če plačajo stroške zdravljenja (tako je na primer v programu
v New Jerseyu). Ker je prevalenca uporabe drog večja v revnejših predelih
mesta, plačilo pogosto ni moţno, posameznik pa opusti zdravljenje in se vrne
v skupnost, kjer nima potrebne socialne podpore.
Stroški vsekakor niso edina teţava. Privlačnost programa zdravljenja in
vztrajanje v njem sta lahko nizka tudi, če je brezplačen. Za programe
zdravljenja pogosto obstajajo tudi dolge čakalne liste. Oboje govori o
neustreznosti ponudbe glede na povpraševanje (Honey, 1988) in odvrne tiste,
ki bi se sicer morda vključili v zdravljenje. V New Yorku je na primer
čakalna doba za vstop v metadonski vzdrţevalni program pet mesecev
(Whalen, 1988), v tem času pa se vbrizgavanje droge in souporaba pribora
seveda nadaljuje.
Teţava, ki se redko omenja, je pa pomemben dejavnik z vidika nezdravljenih
uporabnikov, je končno tudi v tem, da uporabnik nima potrebe po zdravljenju
ali pa se mu zdijo obstoječe oblike zdravljenja zanj neprimerne (Hartnoll in
Power, 1989). Če naj bi terenski posegi in nizkopraţni programi v zdravljenje
pritegnili večje število uporabnikov, je potrebno predhodno preveriti, ali
obstoječe moţnosti zdravljenja zadostujejo za večje število uporabnikov drog,
ki se bodo odločili za zdravljenje.

CILJI IN STRATEGIJE TERENSKEGA DELA: SPOLNOST
Posegi za varnejšo spolnost so dveh vrst: tisti, ki propagirajo spolnost brez
penetracije in tisti, ki propagirajo uporabo kondoma. Večina modelov
terenskega dela razdeljuje kondome in včasih lubrikante ter spermicide
neposredno uporabnikom. Peripatetične oblike terenskega dela so omejene s
pravili v določenih ustanovah. V Veliki Britaniji je na primer razdeljevanje
kondomov in tudi injekcijskih igel prepovedano v zaporih, v šolah pa velja za
neprimerno.
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Teţave pri promociji varnejše spolnosti. Poglavitna teţava pri ugotavljanju
učinkovitosti razdeljevanja kondomov je v tem, da ni zagotovila, da bodo
posamezniki kondom tudi uporabili.
Ţenske, ki delajo v industriji seksa, pogosteje uporabljajo kondom s svojimi
klienti kot spolno aktivne ţenske v odnosih s svojimi partnerji (Cohen, 1987a;
Cohen, 1987b; Day, 1988a). Včasih pa tega ne morejo narediti. Ko ţelimo
promovirati varnejšo spolnost med prostitutkami, moramo upoštevati socialne,
politične in pravne dejavnike, ki lahko ovirajo prizadevanja za varnejšo
spolnost (Biersteker, 1990). Ker ima večina prostitutk na pol ilegalen status,
jim pogosto manjka moči in sredstev, da bi upoštevale navodila za varnejšo
spolnost. Day (1989) na primer ugotavlja, da lahko klienti, predvsem tisti
redni, zavrnejo uporabo kondoma. Poroča pa se tudi o večjih plačilih za
penetracijo brez zaščite (Van den Hoek s sodelavci, 1988; McKeganey s
sodelavci, 1990; Kinnell, 1989). V ZDA, zadnje čase pa tudi v Veliki
Britaniji, so običajna poročila o tem, da je prostitutkam kondome zaplenila
nravstvena policija "za dokaz" (Cohen, 1987b).
V etnografski raziskavi o moški in ţenski prostituciji (Bloor s sodelavci, 1990;
McKeganey s sodelavci, 1990) je McKeganey s sodelavci primerjal
prakticiranje varnejše spolnosti med ţenskami in moškimi, ki se ukvarjajo s
prostitucijo na cesti. Ugotovili so, da ţenske prostitutke pogosteje uporabljajo
kondome, kar razlagajo s tem, da so moški, ki se prostituirajo, dosti manj
natančni v določanju pogojev kupčije. Na to kaţe tudi to, da se bolj pogosto
dogaja, da prejmejo plačilo "za nazaj", kot pa da bi prejeli predplačilo za svoje
storitve. Še nekaj dejavnikov je, ki jih je potrebno upoštevati pri razlaganju teh
razlik. Moški, ki se prostituirajo, so bolj pogosto plačani v obliki zagotovitve
prenočišča. Moške je teţe najeti za penetrantni seks s klienti, drugačno pa je
tudi razmerje moči med ţenskami, ki se prodajajo, in njihovimi klienti ter med
moškimi in njihovimi klient.
Podatki o prevalenci v Veliki Britaniji in v Evropi ne govorijo o povezanosti
seropozitivnosti s prostitucijo pri ţenskah, če ni ob tem še drugih dejavnikov
tveganja (Day, 1988a; 1989; Johnson, 1988; Chaisson s sodelavci, 1987).
Nadalje je raziskava, ki so jo naredili med seropozitivnimi prostitutkami v San
Franciscu pokazala, da ni razlike med tistimi, ki delajo v industriji seksa in
tistimi, ki ne (Cohen s sodelavci, 1988a). Podatkov o prevalenci HIVa med
moškimi, ki se prostituirajo, zaenkrat še ni na voljo.
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Enako pozornost, kot jo zahteva varnejša spolnost pri prostituciji, je potrebno
posvetiti tudi varnejši spolnosti v zasebnem ţivljenju prostitutk. Vse več je
dokazov, ki govorijo o tem, da so zasebni spolni stiki in razmerja pri
prostitutkah epidemiološko veliko bolj pomembni, saj je spolnost brez zaščite
bolj verjetna med ljubimci in spolnimi partnerji (Day, 1988a; 1989; Rosenberg
in Weiner, 1988; Darrow s sodelavci, 1988; Cohen, 1989; Van den Hoek s
sodelavci, 1988). To se pripisuje simboličnemu pomenu kondoma, ki
predstavlja mejo med zasebnim in javnim ter uţitkom in delom (Darrow s
sodelavci, 1988). Tako je na primer "nenaravnost" zaščite s kondomom in
drugimi sredstvi za zaščito (MacCormack in Draper, 1987) dobrodošla pri
delu s klienti, ne pa pri zasebnih spolnih odnosih (Day, 1988a). Prostitutke so
lahko v zasebnih odnosih bistveno manj odločne kot pri delu. Prepuščajo se
prepričanju, da "dela ljubezen spolnost varno" (Cohen, 1987a). Tak pogled
ustreza prevladujočemu prepričanju, da penetrantni seks brez zaščite prinaša
več uţitka kot penetrantni seks z zaščito, in je zato bolj zaţeljen v zasebnih
odnosih.
Tak pogled je še bolj kot v odnosu do prostitutk in spolnih delavcev potrebno
upoštevati pri promociji kondomov v splošni populaciji. Novejše raziskave so
osvetlile zapletenost, ki je povezana s pogajanjem o uporabi kondoma ali
prakticiranjem varnejše spolnosti v heteroseksualnih odnosih. Dejansko
uporabo kondoma in varnejšo spolnost je potrebno razumeti v kontekstu
razmerja moči v odnosih med spoloma (Holland s sodelavci, 1990a; Holland s
sodelavci, 1990b). Očitno so različna razmerja moči tudi pri istospolnih stikih,
med partnerji, ki si razdelijo spolne vloge v smislu "pasivnega" in
"dominantnega".
Kompleksnost promocije varnejše spolnosti torej bistveno vpliva na to, za
kakšne oblike terenskih posegov in zdravstvene vzgoje se bomo odločali. Pri
prostitutkah na primer bo v posegih na terenu potrebno jasno ločiti spolnost
kot delo od spolnosti v zasebnem ţivljenju in zagotoviti varnejšo spolno
prakso v obeh primerih.
Pri promociji varnejše spolnosti je potrebno upoštevati tudi povezanost
uporabe alkohola in drog s pripravljenostjo na varnejšo spolnost, še posebej,
ko ţelimo doseči tako imenovane "teţko dosegljive skupine" (Stall s
sodelavci, 1986; Plant s sodelavci, 1989). Z raziskavami ugotavljajo, da si

118

razmeroma velik deleţ prostitutk, posebno tistih, ki delajo na cesti, vbrizgava
droge (Kinnell, 1989; Morgan-Thomas s sodelavci, 1989; Rhodes s sodelavci,
1991b). Znano je, da prostitutke, ki si vbrizgavajo droge, manj pogosto
uporabljajo kondome kot tiste, ki ne uporabljajo drog. Prav iz tega razloga
lahko doslednost uporabe kondoma močno variira tudi v istem geografskem
področju (Day, 1988a). Kot smo ţe omenili, so v raziskavah v New Yorku,
San Franciscu in Seattlu ugotavljali pri skoraj 90% HIV seropozitivnih
prostitutkah, da so si ţe kdaj vbrizgavale droge (Carballo in Rezza, 1990).
Nasprotno pa raziskave pri moških, ki se prostituirajo, niso dokazale
vbrizgavanja drog (Robinson, 1989; Bloor s sodelavci, 1990; Rhodes s
sodelavci, 1991b).
Vbrizgavanje drog je torej pomemben dejavnik pri spolnem prenosu HIVa,
tako glede upoštevanja navodil za varnejšo spolnost kot glede prenosa na
partnerje, ki ne uporabljajo drog (Des Jarlais s sodelavci, 1987c; Robertson in
Skidmore, 1989; Donghoe s sodelavci 1989; Bernard in McKeganey, 1990).
Glede slednjega na primer French (1986) opaţa, da posamezni injicirajoči
uporabniki niso ţeleli predlagati varnejše spolnosti svojim partnerjem, ker so
se bali, da bi to prekinilo razmerje. Casadonte (1988) je v študiji testiranja na
protitelesa, v kateri se je seropozitivne vzpodbujalo k uporabi kondoma,
ugotavljal, da se je polovica dolgotrajnejših odnosov razdrla, ko so injicirajoči
uporabniki začeli uporabljati kondome.
Projekti terenskega dela večinoma posvečajo več pozornosti zmanjševanju
tveganja z bolj varno uporabo drog kot z bolj varno spolnostjo. To je verjetno
odraz tega, da je večina projektov terenskega dela nastala v povezavi z
drogami. Lahko pa je tudi odraz epidemiološke pomembnosti vbrizgavanja oz.
nevbrizgavanja drog. V ZDA je na primer skoraj 30% prijavljenih primerov
AIDSa pri odraslih povezanih z vbrizgavanjem drog (Centers for Disease
Control, 1988), v Evropi pa taki primeri presegajo 30% (Brunet, 1988). Tako
vzorec uporabe drog kot vzorec spolnega vedenja sta bistvenega pomena za
razumevanje prenosa okuţbe s HIVom. Zato je nujno pri terenskih dejavnostih
za zmanjševanje tveganja razviti strategijo, ki bo pokrila vse vidike vedenja
povezanega s prenosom HIVa, in ne bo zanemarila odnosov med njimi.
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SEROLOŠKO TESTIRANJE NA HIV
V ZDA večina projektov terenskega dela vključuje testiranje na HIV in
svetovanje za kliente pred in po testiranju.Terenski delavci so posebej v te
namene izurjeni v jemanju krvi, ki se lahko odvija takorekoč na cesti. V Veliki
Britaniji jemanja krvi za testiranje na cesti ne izvajajo. Testiranje je
omogočeno le v klinikah za spolno prenosljive bolezni, v bolnicah in drugih
zdravstvenih ustanovah. Za najbolj nizkopraţne programe testiranja na HIV v
Veliki Britaniji veljajo programi CLASH, Birmingham in Playmouth Health
Authority, v okviru katerih so organizirali posebne ambulante za kliente, s
katerimi pridejo v stik s pomočjo terenskega dela.
Če bi se izkazalo, da je testiranje na HIV in sočasno svetovanje uspešna
strategija preprečevanja AIDSa. Če se v teţko desegljivih populacijah zazna
potreba po takih dejavnostih, bi moralo postati testiranje del strategije
terenskega dela in morali bi vzpodbujati vzpostavljanje posebnih alternativnih
mest za testiranje in tudi testiranje na cesti. Zaenkrat pa je bolj malo dokazov
o povpraševanju po takšni dejavnosti in o učinkovitosti testiranja pri
preprečevanju okuţbe.
Lahko se vprašamo, ali je svetovanje in testiranje bolj uspešna strategija
preprečevanja AIDSa kot svetovanje samo (Piot, 1990). Dokazi dajo slutiti, da
je testiranje na HIV koristno, spremembe v vedenju pa so, čeprav pogosto
majhne, stalne. Iz številnih raziskav v Severni Ameriki in na Nizozemskem je
razvidno, da je pri homoseksualnih moških, ki so vedeli, da so seropozitivni,
prišlo do več pozitivnih sprememb v vedenju (manj pogosto tvegano spolno
obnašanje, manjše število spolnih partnerjev) kot pri moških, ki so vedeli, da
niso okuţeni (Fox s sodelavci, 1987; Schechter s sodelavci, 1988; McCusket s
sodelavci, 1988; Van Griensven s sodelavci, 1989).
Pri uporabnikih drog so rezultati testiranja vplivali na nekatere spremembe v
tveganem vedenju (na primer, manjša pogostnost souporabe igel) na kratki
rok, ne pa za daljše časovno obdobje (Marlinek, 1987; Cox, 1986). Tu je
potrebno upoštevati tudi metodološki problem, da je večina teh raziskav zajela
uporabnike, ki so bili vključeni v metadonski program ali v programe
zdravljenja. Malo pa se ve o učinkih rezultatov testiranja na populacijo, ki ni v
nobenem programu obravnave in bi pri njih vedenje o seropozitivnosti še
dodatno zapletlo njihov ţe tako kaotičen ţivljenski stil. Anekdotična poročila
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iz Velike Britanije (Mulleady s sodelavci, 1989) govorijo o tem, da celo tisti,
ki se zdravijo in prejmejo svetovanje in podporo pri zmanjševanju tveganja,
teţko sprejmejo spreminjanje ţivljenskega stila, ki sledi pozitivnemu ali
negativnemu rezultatu testiranja. Ob tako raznolikih podatkih je verjetno
prezgodaj, da bi resno razvijali "testiranje na cesti", kot enega preventivnih
ukrepov na terenu. Če pa ţe, se je tega potrebno lotiti ob sočasnem
spremljanju in preverjanju rezultatov.
Pri testiranju je potrebno poleg moţnih vplivov na spremembo v vedenju
upoštevati tudi socialne in pravne posledice, ki jih ima lahko rezultat testa za
klienta.
Potrebno je upoštevati tudi nevarnost, da posamezne teţko dosegljive skupine
označijo kot skupine s povečanim tveganjem za okuţbo s HIVom in zanje
uvedejo obvezno testiranje. V nekaterih drţavah so v interesu javnega zdravja
in preprečevanja spolno prenosljivih bolezni spodbujali obvezno testiranje za
prostitutke, ki bi dobile posebna zdravstvena potrdila (Biersteker, 1990).
Prepričanje, da bi s takim pristopom lahko preprečili okuţbo s HIVom in
drugimi spolno prenosljivimi boleznimi, je kratkovidno. Nemogoče je doseči
vse prostitutke. Nekatere bi s tem prisilili, da bi še bolj poniknile v ilegalo.
Najbolj pomembno pa je to, da bi navajalo kliente k neuporabi kondomov in s
tem še bolj izpostavilo prostitutke okuţbi, ki se ji hočemo izogniti. Glede na
spoznanja epidemioloških študij, da se okuţba s HIV hitreje prenaša z
moškega na ţensko kot obratno (Johnson, 1990), je to še posebej
zaskrbljujoče.

POGOJI DELA
Zagotavljanje pogojev za terensko delo bomo opisali v naslednjih petih
poglavjih: kadrovanje, vodenje in pogoji zaposlovanja, usposabljanje osebja,
varnost ter vzpostavljanje in vzdrţevanje stikov.
Kadrovanje
Izbor terenskih delavcev je odraz filozofije in usmeritve, ki pomenita osnovo
določenega projekta, in hkrati vplivata na to, kako bo ta usmeritev uresničena
v praksi. Odgovoriti je potrebno na dve vprašanji: med katerimi profili bomo
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iskali terenske delavce in v kolikšni meri bodo terensko delo izvajali
profesionalci oziroma uporabniki ali bivši uporabniki.
Razen v razpravah o vlogi uporabnikov drog ("indigenous workers39") kot
terenskih delavcev je v literaturi le malo napisanega o tem, iz katerih
strokovnih okolij naj bi izhajali terenski delavci. V Veliki Britaniji, kjer
večinoma vključujejo uporabnikov, izhajajo terenski delavci najpogosteje iz
vrst tistih, ki se ukvarjajo z mladino in delom v skupnosti, čeprav lahko
najdemo tudi celo vrsto drugih profilov, vključno z medicinskimi sestrami,
socialnimi delavci in pravnimi svetovalci (Hartnoll s sodelavci, 1990).
Izraz "indigeni" se nanaša na ljudi, ki so del ciljne populacije in ki so predmet
terenskega dela. Tako v projektu dela z injicirajočimi uporabniki status
"indigenega" delavca pomeni tistega, ki si je droge nekoč vzbrizgaval ali pa to
dela še sedaj. "Indigeni" delavec je lahko tudi član določene lokalne skupnosti,
kjer poteka terensko delo, ali pa je (sedanji ali pretekli) član širše populacije
uporabnikov drog, prostitutk, itd. Uporaba izraza "indigen" se lahko razlikuje
glede na stopnjo trenutne vpletenosti posameznika v sceno drog ali v
prostitucijo. Teh razlik in posebnosti v razumevanju izraza "indigen" pogosto
v opisih projektov, kjer vključujejo take osebe, ne eksplicirajo. Ko npr.
beremo o vključevanju bivših uporabnikov, je potrebno vedeti, da obstajajo v
razumevanju tega pojma kulturne razlike. V ZDA je pogosto "bivši
uporabnik" tisti, ki je vzdrţevan na metadonu, v Veliki Britaniji pa je bivši
uporabnik običajno tisti, ki ţe nekaj časa ne uporablja več drog.
Pogosto poudarjajo, da pripadniki ciljnih skupin uporabnike oz. bivše
uporabnike v vlogi terenskih delavcev ("indigene" delavce) bolje sprejemajo
in jim bolj zaupajo. Kot ugotavljajo pri Advisory Council on the Misuse of
Drug (AMCM), so bivši uporabniki ali prostitutke lahko še posebej uspešni
kot terenski delavci zaradi svojih izkušenj in znanja ter zaupanja, ki ga zlahka
vzpostavijo v ciljni skupini (HMSO, 1988). Glede na smisel terenskega dela,
Izraz “indigenous” (po slovensko morda "domoroden" ali bolj 'tehnično'
"indigen") se uporablja (predvsem) v antropologiji za označevanje ljudi ali
socialnih praks, ki izhajajo izvorno iz proučevane deţele ali druţbe in niso
bile tja vnešene od zunaj, iz drugih deţel. V etnometodoloških sociaoloških
študijah se izraz uporablja za označevanje ljudi ali praks, ki izvorno
izhajajo iz proučevane skupnosti oz. predstavljajo njen tipičen izraz (op.
ur.).
39
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ki je v tem, da doseţemo skupine, ki so še posebej sumničave in nedostopne
za sluţbe pomoči, je takšno razmišljanje upravičeno.
Upoštevati pa je potrebno, da vlada med pripadniki skupin, kot so uporabniki
drog in prostitutke, občutljivo ravnovesje zaupanja in nezaupanja. Na eni
strani je neoseben občutek zaupanja, ki izvira iz pripadnosti isti skupini
(uporabniki drog na primer lahko zaupajo, da drugi uporabniki sprejemajo
uporabo in preprodajanje drog). Med določenimi posamezniki gre za zaupanje
tudi na bolj osebni ravni. Na drugi strani pa gre za nezaupanje, ki izvira iz
tekmovanja za drogo, upnike ali denar, iz strahu pred izdajanjem informacij
policiji in zaradi nasilja pri reševanju sporov (Friedman s sodelavci, 1987). To
pomeni, da se bivši uporabnik ali uporabnik kot terenski delavec sooča s teţko
nalogo, ko mora med svojimi vrstniki odigrati dvojno vlogo nekoga, ki
skupini pripada in se mu zato lahko zaupa, in nekoga, ki deluje iz drugih
motivov kot so pridobivanje droge ali denarja in se mu lahko "zares" zaupa.
Ker je terensko delo lahko uspešno le ob razumevanju socialnih situacij in
dobrem poznavanju praktičnih vidikov uporabe drog ali preprodajanja
seksualnih storitev, in ker so lahko uporabniki ali bivši uporabniki bolj
uspešni pri vzpostavljanju stikov kot večina strokovnjakov, je vključevanje le
teh smiselno ob upoštevanju temeljitih priprav in zagotavljanju ustrezne
podpore za njihovo delo.
Podobno velja tudi za etnografsko raziskovanje, ki vključuje uporabnike ali
bivše uporabnike. Srţ vseh takih raziskav je zbiranje "zgodb", katerh vsebine
nam sluţijo za praktične namene (Walker in Lidz, 1977). Odvisniki sami
oziroma bivši odvisniki se dosti laţe dokopljejo do takšnih zgodb. V
raziskovanju lahko sodelujejo na celo vrsto različnih načinov (Walker in Lidz,
1977): kot informatorji, kjer svoj svet predstavijo etnografu; kot posredniki,
kjer delujejo kot pomočniki etnografa pri zbiranju "surovih podatkov" (Cohen
s sodelavci, 1970); kot etnografi, kjer delujejo kot samostojni etnografi; in kot
ocenjevalci, kjer ocenjujejo etnografska poročila.
Lahko pa nastopi cela vrsta problemov, kadar se posluţujemo uporabnikov ali
bivših uporabnikov pri raziskovalnem in terenskem delu. V povezavi z
raziskovanjem se omenjajo naslednji problemi (Walker in Lidz, 1977).
Uporabniki navadno niso seznanjeni z raziskovalnimi metodami, jezikom in
podmenami. V primeru nezaupanja in konfliktov v skupini, ki jo proučujemo,
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uvajanje raziskave in postopki etnografa lahko dobita politični pomen, kar
lahko privede do pristranosti. Lahko pride do teţav tudi zaradi odnosov med
terenskimi delavci samimi. To lahko privede do tega, da tereneski delavci v
prizadevanju za pridobivanje zahtevanih informacij uporabljajo svoje metode
in ne sledijo navodilom raziskave.
Ko kadrujemo uporabnike in bivše uporabnike za terensko delo povezano s
HIVom, se moramo zavedati, da lahko ponovno začnejo uporabljati droge.
Malo je raziskav, ki bi ugotavljale razlike med povratništvom tistih, ki so
delali kot terenski delavci in tistih, ki niso delali. Anekdotična poročila iz
ZDA govorijo o tem, da se kar znatno število terenskih delavcev povrne k
uporabi heroina (Friedman s sodelavci, 1990). Teţave lahko nastopijo tudi v
odnosu med terenskim delavcem in "klientom", ki lahko podvomi, da se
zdravstvena priporočila ponuja na račun prijateljstva in obratno.
V ZDA obstaja kar nekaj projektov, kjer uspešno vključujejo tako
profesionalce kot uporabnike ali bivše uporabnike. V Chicagu so na primer
uspešno izrabili sodelovanje terenskih delavcev - uporabnikov in etnografov,
ki so imeli vlogo raziskovalcev in izobraţevalcev. Profesionalci, ki pri delu
sodelujejo z uporabniki, so pogosto bolje sprejeti kot uporabniki-terenski
delavci (Feldman, 1974). Profesionalci in bivši uporabniki se uspešno
povezujejo tudi v ameriškem projektu ADAPT (Gillman,1989; Friedman in
Des Jarlais, 1987).
Vodenje in pogoji zaposlovanja
Pogoji zaposlovanja in strukture vodenja vplivajo na moralo zaposlenih in na
uresničevanje dejavnosti, ki se izvajajo s terenskum delom. O tem, katere
oblike organiziranja in kakšne strukture vodenja so najbolj primerne za HIV terenske posege, je malo podatkov. Glede na anekdotična poročila iz ZDA,
moramo biti pozorni na številne pomembne dejavnike (Friedman s sodelavci,
1990). V ZDA prihaja večina terenskih delavcev-uporabnikov iz vrst
nezaposlenih ali slabo plačanih občasno zaposlenih. Čeprav terenski delavci
niso slabo plačani, večina to delo opravlja honorarno. Lestvice, po kateri bi
lahko napredovali ni, in tako tudi ni profesionalne hierarhije med terenskimi
delavci. Osebje se hitro menja in le redki ostanejo dlje kot dve leti (Friedman
s sodelavci, 1990). Tam, kjer imajo stroge delovne pogoje, da bi preprečili
povratništvo, in kjer imajo terenski delavci-uporabniki manj samostojnosti pri
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delu kot njihovi nadrejeni in drugi sodelavci, je lahko delovna morala in
motivacija med zaposlenimi nizka, povratništvo in resignacija pa bolj
izraţena.
Takšni problemi so manj prisotni v Veliki Britaniji, kjer je večina projektov
terenskega dela priključena organizacijam prostovoljcev ali drţavnim
ustanovam, kot je zdravstvo, in v katerih večinoma stalno zaposleni terenski
delavci delajo pod istimi pogoji kot drugi prostovoljci in zaposleni v javnem
sektorju (Hartnol s sodelavci, 1990). Pri tistih projektih terenskega dela, ki se
plačujejo projektno, je občutek negotovosti večji in delovna morala med
zaposlenimi niţja. Seveda pa ni mogoče reči, da je tak pojav bolj pogost pri
projektih terenskega dela kot pri drugih zdravstvenih, vzgojnih in socialnih
projektih.
Do nezadovoljstva lahko tudi pride zaradi vodstvene strukture določenega
projekta terenskega dela. Namen terenskega dela je doseči teţko dosegljive
kliente, ki so pogosto nezaupljivi do obstoječih zdravstvenih sluţb. V
prizadevanju, da bi te kliente dosegli, moramo s terenskim delom zapolniti
praznine v ponudbi storitev med obstoječimi sluţbami, na primer med
organizacijami prostovoljcev in javnimi sluţbami. To pomeni, da morajo
terenski delavci delati s ciljno populacijo na "uporabniku prijazen način".
Hrati morajo sodelovati s široko paleto drugih ustanov in organizacij v vseh
sektorjih: javnimi, prostovoljskimi, mladinskimi, skupnostnimi in
samopomočnimi. Konvencionalno sodita ideologija in stil terenskega dela bolj
v okvir skupnostnih prizadevanj kot profesionalnih in je bliţe dejavnostim
prostovoljcev kot javnih sluţb. Večina terenskih delavcev ima le malo
izkušenj z delom, ki ni usmerjeno v skupnost. Navadno so njihovi pogledi
bliţe pogledom klientov, kot pogledi njihovih vodstev in ustanoviteljev.
Terensko delo, še posebej tisto, ki je povezano s preprečevanjem AIDSa,
vedno pogosteje plačuje javni sektor. Odnos med temi kombiniranimi interesi
je lahko kočljiv: precej mučno ravnovesje med cilji in ideologijo terenskih
delavcev in tistimi v njihovema vodstvu. V evalvaciji londonskega projekta
CLASH, ki vključuje tako profesionalce kot prostovoljce, niso ugotavljali
trenj le med terenskimi delavci in vodstvom, temveč tudi med vodstvom
profesionalcev in vodstvom prostovoljcev ter med terenskimi delavci samimi
(Rhodes s sodelavci, 1991b, Christmas s sodelavci, 1988). Pokazalo se je,
kako ideološka nasprotja med tistimi, usmerjenimi v skupnost in tistimi,
usmerjenimi v profesionalizem, neposredno in pragmatično vplivajo na osebje
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in na izvajanje in razvoj terenske dejavnosti. Takšna nasprotja lahko kasneje
vplivajo tudi na to, kako klient doţivlja kredibilnost in uporabnost določene
terenske dejavnosti.
Usposabljanje osebja
Podatki o usposabljanju in izobraţevanju za osebje so zelo skopi. Večina
modelov vključi nove delavce v terensko delo tako, da spremljajo ţe izkušene
terenske delavce kot opazovalci pri uličnem delu. Ta proces je del bolj
splošnega procesa uvajanja, ki lahko traja od dva do štiri mesece. Program
New Jersey AIDS Community Program se pred takšnim uvajanjem posluţuje
metode igranja vlog (Jackson s sodelavci, 1987b), s pomočjo katere se
priučene veščine in tehnike prenese na situacije na cesti. Preden terenski
delavec začne ob nadzoru s samostojnim uličnim delom, se seznani z večino
vidikov okuţbe s HIVom in z AIDSom: z definicijo okuţbe s HIVom in
AIDSa, osnovami epidemiologije, prenašanjem virusa HIV, etiologijo,
spektrom okuţb s HIVom ter s spoznanji o manj tveganem vedenju v zvezi s
spolnostjo in drogami. Poskrbljeno je za sprotno usposabljanje, ki ga mesečno
izvajajo koordinatorji projekta. Večina projektov zagotavlja supervizijo in
svetovanje vsaj enkrat mesečno.
V ZDA poznajo tečaje za terenske delavce in učne materiale, ki sta jih razvili
ADAPT in NIDA. Podobni materiali so na voljo tudi v Veliki Britaniji.
Izobraţevalna centra Mersey Drug Training in Information Centre organizirata
redna usposabljanja za terenske delavce o HIVu in uporabi drog.
Varnost
Terenski delavci delajo v potencialno mučnih in nevarnih okoliščinah.
Varnost je zato pomembna okoliščina za delo tako za klienta kot za terenskega
delavca. Varnost za klienta predstavlja predvsem zagotavljanje anonimnosti in
zaupnosti ali zaščito pred policijo in ovaduhi. Zaupnost mora biti zagotovljena
tako pri dajanju izjav kot pri testiranju na HIV ali pri zbiranju rutinskih
podatkov. Za klientovo varnost se lahko poskrbi tudi na cesti, ko terenski
delavci, ki delajo v parih ali v trojkah opozorijo na potencialno moteče
okoliščine: na primer, ko pri pogovoru s prostitutko nastane moţnost, da bi
posredovala policija, upniki, zvodniki ali "prijatelji".
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Najbolj enostaven način zagotavljanja varnosti pri terenskem delu je, da se
dela v parih, čeprav se vsi projekti tega ne drţijo. V Liverpoolu na primer in v
ZDA so terenski delavci pogosto sami, ko izvajajo etnografsko raziskovalno
delo ali poulične dejavnosti. V ZDA včasih v večjih projektih dela tudi po več
terenskih delavcev skupaj. Treba je poiskati ravnoteţje med zagotavljanjem
varnosti z bolj številčno ekipo in ustvarjanjem močne skupine, ki bi lahko
delovala ogroţujoče na morebitne kliente. Kako številčno močna bo ekipa, je
navsezadnje odvisno tudi od tega, koliko klientov sploh lahko doseţe v danem
času. Delo v paru je še posebej oteţeno pri majhnih terenskih skupinah, ko
osebje zboli ali dela kaj drugega. Izguba stika s klientom, čeprav le za kratek
čas, še posebno pri nekaterih teţko dosegljivih skupinah, kjer je pretok ljudi
velik, ima lahko različne posledice za nadaljno navezovanje stikov in
kredibilnost projekta.
Navezovanje in vzdrţevanje stikov
Metode navezovanja in vzdrţevanja stikov s klienti se od projekta do projekta
razlikujejo. Samopomočni in mladinski projekti prepustijo klientu, da
vzpostavi stik, olajšajo pa ga z informiranjem preko plakatov, zloţenk in
oglasov v krajevnih medijih. Modeli pouličnega terenskega dela pa ob uporabi
podobnih didaktičnih metod uporabljajo tudi bolj aktivne metode. Najbolj
znana metoda navezovanja stikov je metoda "sneţne kepe".
Ko naveţemo prvi "hladni" stik, bo predstavljanje drugim posameznikom
steklo. "Hladne" stike lahko naveţemo na mestih z večjo pojavnostjo prenosa
okuţbe s HIVom, kot so na primer področja, znana po prostituciji, in
"shooting galleries". Da olajšamo navezovanje teh prvih stikov, lahko
razdeljujemo kondome, igle in brizge. Z začetno skupino odvisnikov lahko
naveţemo stik s pomočjo povezovanja z drugimi projekti terenskega dela in
tako, da začnemo s pouličnim delom v sodelovanju s terenskimi delavci iz
drugih projektov in sluţb.
Večina stikov s klienti se naveţe tako, da se redno zahaja na določeno mesto.
To omogoča tudi navezovanje novih stikov. Ko je stik enkrat vzpostavljen, ga
lahko ohranjamo tako, da napovemo nadaljevanje stikov in se dogovorimo za
ponovno srečanje, damo telefonsko številko, obljubimo nadaljne informacije,
redno dobavljanje kondomov, razkuţila, igel in brizg.
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To, v kakšnem razmerju bodo prvi stiki in ponovni stiki, je odvisno od
okoliščin na terenu. V središču Londona, kjer je teţko dosegljiva populacija
uporabnikov zelo pretočna, v povprečju pridejo v stik s klientom pribliţno
trikrat (Rhodes s sodelavci, 1991b), v Merseyu in Birminghamu pa petkrat
(Safe Project, 1990; Maryland Centre Quarterly Surveillance Reports, 1989).
V nekaterih projektih dosegajo še višje število stikov. Tak je na primer projekt
mobilne terenske enote Plymouth (Raoberts, 1989).

SPREMLJANJE IN EVALVIRANJE
O spremljanju in evalviranju projektov oziroma posegov na terenu, ki so
namenjeni preprečevanju okuţbe s HIVom, je malo objavljenih informacij.
Ker so modeli terenskega dela še vedno inovativni in eksperimentalne narave,
bi bilo potrebno sistematično in natančno spremljati izvajanje in razvoj
njihovih storitev, da bi lahko bolje vedeli, kam v prihodnje. V danem trenutku
je nemogoče reči, katere pristope terenskih posegov za preprečevanje HIVa bi
bilo mogoče uporabiti bolj pogosto in katere bi morali opustili.
Obstajajo velike razlike med projekti terenskega dela v tem, v kolikšni meri
vključujejo tudi spremljanje in vrednotenje svoje dejavnosti. Nekateri projekti
tega sploh ne poznajo (na primer mladinske in skupnostne ter samopomočne
iniciative), drugi zbirajo le osnovne podatke o tem, koliko stikov so navezali
in koliko storitev uresničili, nekateri pa izvajajo tudi bolj podrobne evalvacije.
Evalvacija je lahko na splošno usmerjena v rezultate ali v proces.
Evalviranje rezultatov se osredotoča na merjenje rezultatov, ki so
povezani s terenskimi posegi. Pri tem lahko uporbaljajo kognitivna,
vedenjska ali odnosna merila (Agleton, 1989). Na splošno evalviranje
rezultatov poskuša ugotoviti ţeljene, pozitivne posledice posega in jih ločiti
od nezaţeljenih pozitivnih in negativnih posledic (Eisner, 1979). Evalvacije
uporabljajo različne inačice raziskovlanih načrtov kontroliranih posegov, kjer
se meritve opravijo pred in po posegih, z ali brez kontrolne skupine, ali pa se
beleţi spremembe z vrsto zaporednih raziskav - longitudinalni modeli ali
študije kohortnih skupin. Kaj bo enota za merjenje rezultatov, je seveda
odvisno od narave posega na terenu. Pri posegih za samousposabljanje je
enota za analize največkrat posameznik, pri v skupnost usmerjenih posegih in
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tistih, ki teţijo k preoblikovanju druţbe, pa so enote evalviranja skupine ali
skupnosti (Aggleton, 1989).
 Procesne evalvacije obravnavajo proces s stališča rezultatov, da bi lahko
razloţili vzroke za določene rezultate. Pri takšnem načinu evalviranja
opisujejo kontekst, v katerem se je poseg odvijal: osebne, strokovne in
institucionalne dejavnike, ki oblikujejo in omejujejo poseg. Prizadevajo si
izločiti procese, ki so pripeljali do specifičnih rezultatov terenskega posega.
Tudi tu je evalviranje odvisno od narave posega: procesi, ki pripeljejo do
sprememb pri posegih za samousposabljanje se razlikujejo od tistih pri
posegih, ki so usmerjeni v skupnost oziroma tistih, ki ţelijo preoblikovati
druţbo (Aggleton, 1989).

III. DISKUSIJA IN ZAKLJUČKI

DISKUSIJA
V tem prispevku smo skušali predstaviti različne modele terenskega dela in
dejavnike, ki vplivajo na delovanje teh modelov. Ob tem lahko naredimo
nekaj zaključkov glede modelov in strategij zdravstveno vzgojnih posegov na
terenu v zvezi z njihovo učinkovitostjo pri preprečevanju AIDSa. To nam bo
lahko olajšalo oblikovanje in vzpostavljanje podobnih posegov v prihodnje.
Prispevek obravnava tri glavna področja diskusije: opaţanja o perspektivah
terenskega dela in zdravstveno vzgojne paradigme, potrebo po
komplementarnih strategijah posegov ter potrebo po spremljanju in evalvaciji
posegov.
Perspektive terenskega dela in zdravstveno vzgojne paradigme
Terenski posegi ţe po definiciji ostajajo inovativni. Ko postanejo zdravstveno
vzgojne strategije sčasoma sprejete kot učinkovite, se institucionalizirajo.
Model razdeljevanja igel in brizg je eden od novejših tovrstnih primerov. Kot
smo poročali, pa je ta model le delno uspešen v skupinah teţko dosegljivih
injicirajočih uporabnikov drog in skupinah uporabnikov, ki so najbolj
dovzetne za okuţbo s HIVom. Zato potreba po nadaljnem razvijanju
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inovativnih strategij za doseganje teţko dosegljivih skupin uporabnikov ostaja
še vedno prisotna. Nove strategije pa so potrebne tudi za druge ogroţene
populacije, kot so prostitutke, moški za najem in brezdomci. Trenutno so
posegi na terenu povezani s HIVom, še posebej v Velik Britaniji, še na samem
začetku razvoja. Prezgodaj je, da bi ugotavljali, kateri pristop posegov na
terenu je bolj uspešen pri preprečevanju AIDSa. Ker veliko projektov
terenskega dela odraţa specifične lokalne razmere in so prilagojeni posebnim
lastnostim lokalnih ciljnih populacij, je teţko razlikovati neke splošne
rezultate terenskih posegov od tistih, ki jih dosegajo le v lokalnih pogojih.
Vseeno pa lahko naredimo nekaj splošnih zaključkov.
Čeprav je terensko delo, kot smo omenili, bolj povezano z "v skupnost
usmerjenim" pristopom kot s pristopom spreminjanja vedenja pri
posameznikih, ki ga zastopa zdravstvena vzgoja, so pristopi, v katerih si
prizadevajo, da bi vplivali na manjše tveganje na kolektivni ali druţbeni ravni,
v manjšini. To je pomembna vrzel glede na nedavne dokaze, da so dejavniki,
kot so vpliv vrstnikov ter socialno in kulturno okolje bolj pomembni od
psiholoških značilnosti posameznika, ko gre za določanje in spreminjanje
vedenja, ki je rizično za širjenje HIVa.
Terensko in poulično delo je bilo tradicionalno v domeni prostovoljcev in "v
skupnost usmerjenih" organizacij, ki so delovale na temelju filozofije enakosti
in demokratičnosti. Nasprotno pa le redki s HIVom povezani modeli
terenskega dela delujejo povsem zunaj "profesionalnih" in javnih ustanov. V
večini projektov se kot sofinancerji in soupravljavci pojavljajo javno
zdravstvo, epidemiologija, zdravstvena vzgoja, socialno raziskovanje ali
drţavni sektor. V kolikšni meri je tako zdruţevanje pristopov "od zgoraj
navzdol" in "od spodaj navzgor" problematično za izvajanje terenskih
dejavnosti in zagotavljanje klientovih potreb, še ne vemo. Nekateri projekti so
uspešno povezali raziskovanje in ponujanje storitev klientom. Vsekakor pa se
morda ni mogoče izogniti nekaterim ideološkim in strukturnim konfliktom
med "v skupnost usmerjenimi" in profesionalnimi pristopi predvsem glede
koncepta zdravja in bolezni. To lahko vpliva na način, kako je določena
sluţba organizirana in kako učinkovita je.
Po eni strani je vzpodbudno, da se skuša s terenskimi posegi za preprečevanje
okuţbe s HIVom vzpostaviti nekakšen most med "v skupnost usmerjenimi" in
profesionalnimi sluţbami. Po drugi strani pa se lahko zgodi, da vzpostavljene
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sluţbe ne bodo povsem ustrezale ciljni populaciji. Prevladujoč model
"profesionalnega-skupnostnega" terenskega dela predvsem v Veliki Britaniji,
ki je vezan na javne sluţbe (Hartnoll s sodelavci, 1990), je izpostavljen
tveganju, da bodo plačniki kot rezultat "skupnostnih" delavcev in
"skupnostnih" pristopov pričakovali usmerjanje teţko dosegljive populacije
uporabnikov v obstoječe "profesionalne" sluţbe. Taka pričakovanja verjetno
niso upravičena, saj bi se s tem teţko dosegljivi populaciji ponujalo nekaj (to
je profesionalne storitve), kar je doslej ţe sistematično in uspešno zavračala.
Ţe samo dejstvo, da gre za teţko dosegljivo populacijo, kaţe na to, da so ţal
obstoječe profesionalne sluţbe neustrezne. Če naj vloga terenskega dela ne bi
bila le informiranje na licu mesta in naj bi imelo tudi nalogo napotitve v
obstoječe sluţbe zdravstvene pomoči, potem bi bilo potrebno preveriti
ustreznost le teh. Samo to, da obstoječe sluţbe opremimo z nalepko
"skupnostne", verjetno ne bo dovolj, da bi spremenili tvegano vedenje in
vplivali na zdravlje teţko dosegljive populacije.
V tem kontekstu je morda smiselno primerjati pristop na Nizozemskem s
pristopi v ZDA in Veliki Britaniji. Pribliţno 70% nizozemskih uporabnikov
"trdih" drog je v stiku z neko sluţbo pomoči (Bunning s sodelavci, 1988a). To
je vsekakor več kot v ZDA in Veliki Britaniji, kjer jih je v stiku manj kot 50%
(Hartnoll in Power, 1989; Drug Indicators Project, 1989). Eden od razlogov je
lahko prav to, da so si v ZDA in Veliki Britaniji prizadevali s terenskim delom
zgraditi most med teţko dosegljivo populacijo in obstoječimi sluţbami
pomoči, Nizozemci pa so jim s pomočjo celovitih, "k primarni (o)skrbi"
usmerjenih terenskih posegov ponujali storitve, kakršne so si ţeleli in tam,
kjer so. Čeprav najdemo v ZDA in Veliki Britaniji vedno več poskusov
razvijanja bolj celovitih programov terenskega dela, so splošne zdravstvene
storitve še vedno teţko dostopne ter še vedno preteţno verjamejo obstoječim
sluţbam. Vse to, pa tudi odpor pred tem, da razvili bolj dostopne,
prilagodljive in celovite zdravstvene programe terenskega dela lahko povzroči,
da bodo programe za doseganje teţko dosegljivih populacij zaznavali kot le
malo učinkovite in uporabne.
Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je bil glavni cilj večine prizadevanj
zadnjih deset do petnajst let v Veliki Britaniji predvsem abstinenca. Čeprav so
številni novi projekti, kot je razdeljevanje igel in nekatere v skupnost
usmerjene in prostovoljske organizacije, sprejele za svoj cilj zmanjševanje
škode in niso usmerjene v abstinenco, še vedno ostaja konflikt med cilji
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zdravljenja in cilji pritegnitve v zdravljenje in zmanjševanja tveganega
vedenja. V ZDA je vladna politika lepo razvidna iz sloganov, kot so "Amerika
brez drog" in "Nobene tolerance!". Postavljanje zmanjševanja tveganja za
okuţbo s HIVom in zmanjševanja škode zaradi drog kot prioritete, zahteva
temeljni obrat v ideologiji. Glede na to lahko rečemo, da je pristop, ki je v
veljavi na Nizozemskem, v svoji usmeritvi zelo pragmatičen.
Potreba po dopolnjujočih strategijah
Videti je, da bo treba dopolnjevati različne strategije terenskih posegov.
Terenski posegi, ki zagovarjajo principe varnejšega vbrizgavnja, bi morali biti
dopolnilo terenskim posegom, ki so usmerjeni v motiviranje za zdravljenje.
To je postalo očitno, ker tako poulično terensko delo kot posegi za
vključevanje v zdravljenje vplivajo na vedenje povazano s HIVom v smislu
manjšega tveganja. Hkrati se je tudi izkazalo, da poulično delo vpliva na večje
povpraševanje po zdravljenju in drugih oblikah pomoči, ker doseţe ljudi, ki še
niso bili obravnavani. Centri za zdravljenje in sluţbe pomoči bi morale
preveriti svoje delovanje, če bi hoteli biti bolj privlačni za teţko dosegljive
populacije. Preveriti bi morali svoj pristop do zdravljenja odvisnosti,
načrtovati bolj hitre in neformalne oblike vstopanja in zagotoviti za ciljno
skupino bolj lahko dostopnost lokacije. Manj ko bo za kliente očitna razlika v
ideologiji in fizična razdalja med terenskimi dejavnostmi in sluţbami pomoči,
bolj verjetno je, da se bodo nanje obračali.
Podobno bo treba razviti dopolnjujoče strategije za propagiranje varnejše
uporabe drog in varnejše spolnosti. Akcije "razkuţevanje in poduk" bi morale
dopolnjevati programe razdeljevanja igel, kjer je to le mogoče. Izkazalo se je,
da nobena od strategij ne doseţe vseh, povezovanje obeh pa ima večji učinek
na zmanjševanje tveganja. Informacije o varnejši uporabi drog morajo kliente
doseči hkrati z informacijami o varnejši spolnosti. V ZDA in na
Nizozemskem bolj poudarjajo varnejšo uporabo drog kot varnejšo spolnost.
Dokazano je, da so injicirajoči uporabniki, ki so jih desegli s terenskimi
posegi, nekoliko spremenili svoje vedenje pri vbrizgavanju drog, niso pa
spremenili svojih navad v spolnosti. Povezanost med uporabo drog in spolnim
vedenjem je pomembna sestavina prenosa HIVa, zato jo bo potrebno ciljano
obravnavati.
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Evalvacija terenskih posegov
Ker se strategije s HIVom povezanega dela še vadno razvijajo in ustvarjajo, je
programe terenskega dela nujno nenehno opisovati, spremljati in evalvirati.
Cilj evalvacije je ugotavljati, kateri pristopi so najbolj učinkoviti, da bi jih
potem lahko posplošili na druge projekte. Vpeljava vrednotenja rezultatov je
na področju drog lahko kočljiva, je pa nujno potrebna kot dopolnilo metodam
opisovanja in dokumentiranja procesov.
Uspeh posega na terenu za preprečevanje okuţbe s HIVom idealno lahko
ovrednotimo na podlagi ravni novih okuţb v ciljni populaciji. Ustrezne
metode, s katerimi bi to lahko ugotavljali, pa največkrat niso primerne za
ciljno populacijo terenskega posega. Trenutno le pri redkih terenskih posegih
spremljajo prevalenco HIVa v ciljni populaciji. To na primer izvajajo v
Chicagu, kjer so uvedli tudi testiranje na cesti. V Velik Britaniji so pred
kratkim vpeljali spremljanje prevalence HIVa z anonimnim testiranjem sline.
Ta pristop je bil sprejet med klienti programa razdeljevanja igel (Hart s
sodelavci, 1989a), uvajajo pa ga tudi v populacijo teţko dosegljivih
uporabnikov (Ettorre, 1991). Zaenkrat je torej malo dokazov o uspešnosti
terenskih posegov pri preprečevanju okuţb s HIVom, rezultati nekaterih študij
pa dokazujejo povezanost (na primer San Francisco).
Bolj realističen posredni pokazatelj učinkovitosti terenskega posega je obseg,
v katerem je ciljna populacija uspela sprejeti in ohraniti manj tvegane prakse.
Če nimamo teh informacij, lahko ugotavljamo poznavanje in odnos v ciljni
skupini do ciljev terenskega posega, čeprav nam samo to ne more potrditi
sprememb v vedenju. V večini projektov preverjajo poznavanje ter
spremembe v odnosu in vedenju s presečno raziskavo, intervjuji ali z
neposrednim opazovanjem in etnografskim delom. Ugotavljajo, da terenski
posegi povečajo informiranost v ciljni populaciji, čeprav to vedno ne pomeni,
da se je spremenilo tudi vedenje (na primer, McAuliffe s sodelavci, 1987).
Obstajajo tudi dokazi, da se je vedenje spremenilo ob posegu na terenu,
vendar to velja bolj za spremembe v vedenju glede uporabe drog in
vbrizgavanja kot pa za spremembe v spolnem vedenju. Obstaja kar nekaj ovir,
da bi uspešno ugotavljali take spremembe. Primerjave, ki jih delamo v
sledilnih raziskavah navadno niso reprezentativne za teţko dosegljive
populacije, ker bo moţno z večino oseb stik vzpostaviti samo enkrat.
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Bolj pogost pokazatelj učinkovitosti terenskih posegov je merjenje obsega, v
katerem smo ciljno populacijo zajeli. Tudi ta informacija pa ni popolna, saj je
deleţ ciljne populacije, ki smo jo dosegli, lahko zelo majhen. Projekte lahko
med seboj primerjamo le ob upoštevanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih
razlik v ciljnih populacijah in v vedenju povezanem z okuţbo s HIVom, ki so
za njih značilne.
Pri evalvaciji in spremljanju terenskih posegov se torej srečamo s kar nekaj
praktičnimi problemi. Najbolj pogosto je redno spremljanje kontaktov z
retrospektivnim "zapisom o kontaktu". Čeprav gre za temeljno metodo, je
omejena z naravo vzpostavljanja stikov na terenu. Večina stikov pri
pouličnem delu je zelo kratkotrajnih, informacije o klientu so omejene (na
primer seropozitivnost ali upoštevanje navodil za manjše tveganje),
vzpostavitev kontakta in informiranje pa imata prednost pred zbiranjem
podatkov. V takšnih okoliščinah je uporaba kvalitativnih metod, posebej še
etnografije in opazovanja, neprecenljiva. Izkazalo se je, da imajo etnografski
pristopi na terenu in v akcijo usmerjena raziskovanja, kot na primer v San
Franciscu in Chicagu, precejšno praktično vrednost pri oblikovanju in
vzpostavljanju programov terenskega dela in pri kreiranju pravih zdravstvenih
sporočil in posredovanju le teh. Taki pristopi zagotavljajo informacije,
pomembne za uspeh posega, hkrati pa so tudi neprecenljiv vir opisov
zapletenih procesov, povezanih s posredovanjem in sprejemanjem
zdravstveno vzgojnih sporočil.

ZAKLJUČKI
Dostopnost informacij o terenskem delu
Obstaja cela vrsta publikacij o nacionalnih in internacionalnih pristopih k
posegom na terenu, ki so povezani s HIVom. Čeprav je v tem sestavku zbrana
večina razpoloţljivih informacij, bo potrebno še veliko raziskovati, da bomo
lahko določili vlogo in učinkovitost terenskih posegov pri omejevanju okuţbe
s HIVom. Nadalnje raziskave o terenskem delu, povezanim s HIVom, bi
morale posebno pozornost posvetiti naslednjim področjem: okoliščinam iz
katerih je poseg izšel in učinku le teh na razvoj in rezultate posega; rezultatom
"v skupnost usmerjenih" v primerjavi z "v posameznika usmerjenih"
pristopov; raznolikosti socialnih, kulturnih in situacijskih dejavnikov, ki
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vplivajo na vedenje povezano s prenašanjem okuţbe s HIVom pri teţko
dosegljivih populacijah; pritiskom in teţavam pri terenskem delu; razvoju
ustrezne evalvacije rezultatov in procesa; razvoju ustreznih vodstvenih
struktur za modele terenskega dela.
Perspektive terenskega dela
S HIVom povezani posegi na terenu so se razvili iz kombinacije različnih
perspektiv, vključno z skupnostnimi in profesionalnimi modeli. Močno se
razlikujejo v pristopih in v izvedbi. Narava sluţbe za terensko delo bo vplivala
na naravo storitev in na obseg, v katerem bo terensko delo namenjeno
posredovanju na terenu samem ali pa bo sluţilo kot most do obstoječih drugih
sluţb. Ker je vloga terenskega dela očitno dvojna, in si z njim prizadevamo
tako za zagotavljanje zdravstvene vzgoje na terenu kot za vključevanje teţko
dosegljive populacije v dejavnosti obstoječih sluţb pomoči, si moramo
prizadevati za fleksibilnost in dostopnost obstoječih sluţb, kot tudi za nove
strategije vzpostavljanja stikov.
Pomembne determinante v razvoju terenskega dela so stopnja prevalence
HIVa v sub-populaciji, lokalna in regionalna raznolikost v vedenju
povezanem z okuţbo s HIVom, regionalna politika in zakonodajne politike ter
obstoječa organizacija javnih in prostovoljskih zdravstvenih in socialnih sluţb.
Terensko delo je tako raznoliko kot so populacije, ki jim je namenjeno. Niti en
model terenskega dela verjetno ne bo učinkovit povsod. V tej fazi razvoja
mora kreiranje modela terenskega dela ostati fleksibilno, čeprav je dobro
upoštevati mednarodne izkušnje in uporabiti določene strategije drugih
modelov, ki so najbolj primerne glede na posamezne okoliščine.
Cilji terenskega dela
Projekti terenskega dela so bili večinoma učinkoviti pri vzpostavljanju stika s
teţko dosegljivimi populacijami. Velika večina je bila namenjena
injicirajočim uporabnikom drog. Iz omejenih podatkov, ki so na voljo, je
videti, da so bili učinkoviti pri posredovanju sporočil o manjšem tveganju in
pri vplivanju na določene spremembe v vedenju glede vbrizgavanja drog.
Projekti terenskega dela so s tem, da so dosegli populacije, ki do tedaj še niso
bile v stiku s sluţbami pomoči, vplivali na večje povpraševanje po zdravljenju
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in obravnavi problemov povezanih z odvisnostjo od drog. Tvorci politike so
lahko ugotovili, da bo potrebno povečati razpoloţljivost sluţb, ki bodo morale
biti bolj prilagodljive in bolj dostopne, ki bodo bolj izkoriščale moţnosti za
krizno posegnaje, potrebno pa bo ponovno pretehtati obstoječe politike na
področju obravnavanja odvisnosti.
Projekti terenskega dela so se večinoma usmerjali v varnejše vbrizgavanje,
niso pa dovolj pozornosti posvetili varnejši spolnosti. Medtem, ko so
injicirajoči uporabniki deloma le spremenili svoje navade pri vbrizgavanju, pa
ni dokazov, da bi spremenili svoje spolno vedenje. Potrebujemo posege, ki
bodo sočasno vplivali na varnejše vbrizgavanje in spolno vedenje.
Evalvacija
Evalvacija terenskega dela je pogosto nepopolna in ni objavljena.
Resnična učinkovitost terenskega dela pri preprečevanju prenosa HIVa
je zaenkrat še neznanka. Obstaja vrsta praktičnih problemov pri
vzpostavljanju ustrezne strategije evalvacije. Potrebno bi bilo razviti
tako kvalitativne kot kvantitativne oblike evalvacije, ki bi morale biti
tako fleksibilne, kot je terensko delo samo. S pomočjo evalvacije bi
morali kritično primerjati modele zagotavljanja storitev, razvoj sluţb in
njihovo učinkovitost. Pripravljati pa bi morali tudi predloge za razvoj
dejavnosti vnaprej.

Opomba: Obseţen spisek literature je zainteresiranim bralcem
dostopen na vpogled na uredništvu revije.
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