
Szexmunkások - Egészségterv-kutatás
(Áttekintő összefoglalás)

Alapadatok

A kutatás során 246 válaszadó szexmunkás adatait értékeltük. A 246 szexmunkás
8,5%-a (21 fő) férfi, 91,5%-a (225 fő) nő.

A legfiatalabb válaszadó 18, a legidősebb 55 éves. A 246 szexmunkás átlagéletkora
25,9 év. A megkérdezett szexmunkások fele 24 éves, vagy annál fiatalabb.

A vizsgálatba bekerült szexmunkások 38%-a legfeljebb nyolc osztályos iskolai
végzettséggel rendelkezik, a szakmunkásképzőt, szakiskolást végzettek aránya
29,7%,  az érettségit adó középiskolát végzetteké pedig 18,3%. Egyetemi vagy
főiskolai diplomája hat szexmunkásnak van.

Hány éve dolgozik szexmunkásként?

A kutatásban közreműködők 10,2%-a kevesebb, mint fél éve, 8,1%-uk pedig
kevesebb, mint egy éve dolgozik szexmunkásként. A kérdezettek fele legfeljebb két
éve dolgozik prostituáltként. A 246 válaszadó adatait tekintve a mintába került
szexmunkások átlagosan 3,6 éve dolgoznak prostituáltként. (A leghosszabb megjelölt
időtartam 29 év.)

Jellemző módon hol dolgozik

A szexmunkások 56,9%-a jellemző módon az utcán (is) dolgozik. A munka
helyszíneként albérletet (is) megjelölők aránya 27,3%.

A szexmunkások függetlensége

A szexmunkások 82,1%-a maga választja meg a helyet, ahol dolgozik, ennél
magasabb, 89,8% azok aránya, akik maguk választják meg az, hogy kivel mennek
bele az üzletbe. 

Anyagi kérdéseket tekintve már alacsonyabb a függetlennek tekinthető szexmunkás:
azok aránya, akik maguk döntik el, hogy kinek és mennyit adnak le a bevételből
56,1%.

Orvosi igazolás

A vizsgálatba bekerült szexmunkások mindössze 22,8%-a rendelkezett az adatfelvétel
idején a munka végzéséhez szükséges orvosi igazolással. Azok aránya, akiknek volt,
de már lejárt az orvosi igazolása, 19,5%. Az adatfelvétel idején nem rendelkezett, és
korábban sem volt orvosi igazolása a megkérdezettek 57,7%-ának.

Szexuális betegségeket kiszűrő szűrővizsgálatok

A vizsgálatba bevont szexmunkások 30,9%-a több alkalommal is volt az adatfelvételt
megelőző egy évben szexuális betegségeket kiszűrő orvosi vizsgálatokon. Azok
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aránya, akik az elmúlt évben egy alkalommal jártak ilyen szűrővizsgálatokon 22,5%.
Ezzel szemben az érintettek 46,3%-a az elmúlt évben nem volt semmiféle, a szexuális
úton történő betegségek kiszűrését szolgáló vizsgálaton.

A nők számára ajánlott szűrővizsgálatok

Az adatfelvételt megelőző egy éven belül emlőrák-szűrésen a szexmunkások 0,8%-a,
méhnyakrák-szűrésen 18,7%-uk vett részt, míg mind a kétféle vizsgálatot igénybe
vevők aránya 15,4% volt. Sem emlőrák- sem méhnyakrák-szűrésen nem volt az
elmúlt egy évben a kérdezettek 56,5%-a.

Emlő önvizsgálatot a válaszadók 16,3%-a rendszeresen, 33,7%-uk pedig néha végez.
A szexmunkások 41,5%-a egyáltalán nem végez emlő-önvizsgálatot.

Szájhigiéné

A szexmunkások 54,1%-a volt az elmúlt két évben fogorvosnál.

Az óvszer mellőzése extra pénzért

A vizsgálatba került szexmunkások 3,7%-a (kilenc válaszadó) extra pénzért gyakran
belemegy az óvszer nélküli szexbe. 

Azok aránya, akik ezt csak ritkán teszik meg 2,8%. A szexmunkások 63,0%-a extra
pénzért csak a franciázás esetében megy bele az óvszer használatának a mellőzésébe,
míg a válaszadók 30,1%-a még extra pénzért sem tekint el az óvszer használatától.

Védekezés általában

A kérdezettek 77,2%-a mindig, 15,4%-uk többnyire szokott óvszert használni a
kliensekkel történő szexuális aktusok során. Mindössze három olyan válaszadó akadt,
aki soha nem használ óvszert.

A fogamzásgátló tablettát rendszeresen (mindig) használók aránya 22,0%. Ezzel
szemben a szexmunkások 50,4%-a soha nem használ fogamzásgátló tablettát.

Esemény utáni tablettát a szexmunkások 67,1%-a soha nem használ. (Rendszeres
használó nincs, a kérdésre nem válaszolók aránya nagyon magas, 28,9%.)

Óvszerszakadás

A szexmunkások 56,5%-ával az elmúlt évben egyáltalán nem fordult elő, hogy munka
közben elszakadt volna az óvszer. A vizsgálatban érintettek 23,6%-ával azonban
egyetlen alkalommal, 19,9%-ukkal pedig néhányszor, de – nem gyakran – előfordult
ilyen eset.

Az óvszer elszakadását követően relatíve leggyakrabban orvoshoz fordultak (30,1%),
illetve esemény utáni tablettát vettek be (13,0%) az érintettek. A többiek (56,9%)
másféle megoldásokat választottak, vagy nem tettek semmit.
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Ismeretek néhány kiemelt nemi betegségről

A kérdés több nemi betegség orális szex útján történő terjedésére vonatkozott. A
válaszok megoszlása a következő volt: 

terjed nem terjed nem tudja
HIV/AIDS 42,7% 19,1% 37,4%
hepatitisz B 36,6% 20,3% 41,9%
szifilisz 34,1% 18,7% 45,1%
gonnorhea 38,2% 16,3% 44,3%
chlamydia 28,5% 16,3% 54,9%

A fenti betegségekkel kapcsolatban saját ismereteiket a vizsgálatba bevont
szexmunkások a következők szerint értékelték:

semmit nem tud keveset tud elég, amit tud
HIV/AIDS 12,2% 41,1% 46,7%
hepatitisz B 15,0% 43,1% 41,9%
szifilisz 15,4% 48,0% 36,6%
gonnorhea 14,2% 45,9% 39,8%
chlamydia 18,3% 48,8% 32,9%

Az egyes betegségekkel kapcsolatos saját tudás mértékének megítélése arra utal, hogy
a szexmunkások relatív többsége keveset vagy semmit nem tud azokról a
betegségekről, amelyek munkájuk miatt őket különösen veszélyezteti.

Konfliktusok az ügyfelekkel

Az elmúlt év során a vizsgálatba bevont szexmunkások 80,5%-ának nem volt fizikai
bántalmazás miatt konfliktusa az ügyfelekkel. Egy-egy ilyen konfliktusról a
kérdezettek 11,4%-a, kettő vagy több bántalmazásról pedig 7,3%-uk számolt be.

A szidalmazás miatt kialakuló konfliktus már a szexmunkások 45,5%-át érintette.
(Nem szidalmazták a válaszadók 54,5%-át.)

Fenyegetés miatt kialakult konfliktusban az adatfelvételt megelőző egy évben a
szexmunkások 37,4%-a volt érintett.

Konfliktus rendőrökkel, más hatóságokkal

A szexmunkások 10,5%-ával előfordult  már, hogy rendőr fizetés nélkül egy, vagy
több alkalommal szexuális szolgáltatást kért tőlük.

A szexmunkások 56,5%-ával még soha nem fordult elő, hogy szexmunkásként
konfliktusba keveredett volna a hatóságokkal. Gyakori, illetve nagyon gyakori ilyen
jellegű konfliktusról a megkérdezettek 15,4%-a, néha előforduló konfliktusról pedig
28,0%-uk számolt be.

55 szexmunkás esetében (a megkérdezettek 22,4%-a) egy, vagy több tárgyalás, 75
szexmunkás esetében pedig (a megkérdezettek 30,5%) egyszer vagy többször
előállítás lett a konfliktus vége.
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A munka és a magánélet

A vizsgált szexmunkások 82,5%-ának a munka és a magánélet összeegyeztetése
semmiféle problémát nem jelent. A válaszadók 15,9%-a számolt be nehézségről
ugyan, de ezek a problémák nem komolyak. Mindössze három válaszadó vélte úgy,
hogy a munka és a magánélet összeegyeztetése nagyon komoly, vagy megoldhatatlan
probléma.

A megkérdezettek 29,7%-a házasságban, vagy élettársi kapcsolatban él, 41,1%-uknak
állandó barátja/partnere van. Nincs állandó barátja a szexmunkások 19,5%-ának,
9,8%-uknak pedig semmiféle kapcsolata sincs. 

A szexmunkások fele (49,2%) az otthoni, vagy privát szexuális aktus során nem
használ óvszert. Azok aránya, akik mindig használnak óvszert az ilyen aktusok során,
16,7%. A fennmaradó hányad több-kevesebb gyakorisággal használja a védekezésnek
ezt a formáját.

Dohányzás

A megkérdezett szexmunkások fele, 49,6%-a rendszeresen dohányzik, az alkalmi
dohányosok aránya 9,8%. A vizsgálatba bevont szexmunkások 32,5%-a soha nem
dohányzott.

Alkoholfogyasztás

A megkérdezett szexmunkások 8,1%-a soha nem iszik alkoholt. Az
alkoholfogyasztók ivási szokásait a következő adatok jellemzik:

naponta   hetente többször    heti legalább egyszer     ritkábban, mint hetente     ritkábban, mint havonta
3,7% 22,4% 17,1% 15,4% 33,3%

Kábító hatású anyagok/kábítószerek

A megkérdezett szexmunkások 33,7%-a soha nem fogyasztott még kábítószert, vagy
kábító hatású anyagot. 

A napi rendszerességgel kábítószert/kábító hatású anyagot fogyasztók aránya 2,0%
(öt fő). A hetente több alkalommal kábítószert/kábító hatású anyagot fogyasztók
aránya (amely magába foglalja a napi gyakorisággal kábítószert használó öt főt is)
25,6%.

A hetente minimum egy alkalommal kábítószert/kábító hatású anyagot fogyasztók
aránya (amely magába foglalja a naponta, illetve hetente többször is „szert
használókat” is) már 42,3%. 

A napi rendszerességgel kábítószert fogyasztó szexmunkások mindegyike naponta
fogyaszt marihuánát, hasist, illetve emellett legalább hetente egy alkalommal heroint
is.
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A legalább heti egy alkalommal kábítószert fogyasztók gyakorlatilag mindegyike
(95%-uk) használ marihuánát, közel felük több-kevesebb gyakorisággal speed-et,
amfetamint, illetve mefedront, 40%-uk  kokaint, minden ötödik ebbe a csoportba
tartozó szexmunkás heroint is.

Altató, nyugtató vagy stimuláló gyógyszerhasználat

A szexmunkások 78,0%-a soha nem használt altatót, nyugtatót, vagy stimuláló hatású
gyógyszert. A többiek (52 válaszadó) napi gyakorisággal fogyasztanak ilyen jellegű
nem orvos által felírt gyógyszert.

A testi és a lelki egészség megítélése

A szexmunkások testi, fizikai, illetve mentális egészségi állapotukat átlagosan jónak
értékelik.
A testi, fizikai egészségi állapot az ötfokozatú skálán 4,21-es értékkel jellemezhető.
Ennél az értéknél kedvezőtlenebb a mentális egészség értékelése, a hivatkozott skálán
4,07. 
Míg a testi, fizikai egészségi állapot értékelése esetében a relatív többség egészségi
állapotát jónak értékelte, a mentális egészségi állapot esetében ez az értékelés már
jelentősebb szórást mutat. (A testi, fizikai egészség értékelése során a válaszadók
17,2%-a értékelte egészségét közepesre, vagy annál rosszabbra, ugyanez a mentális
egészségi állapot esetében 23,0% volt.)

Az egészségi állapotot leginkább veszélyeztető tényezők közül a hideget (tágabb
értelemben az időjárást) említette a válaszadók 22,8%-a. A HÍV-fertőzés kockázatára
a válaszadók 8,9%-a utalt. A további tényezők említése (pl. dohányzás, stressz stb.)
nem éri el az 5%-ot.

Munka a menstruáció alatt

A vizsgálatba bevont szexmunkások 81,7%-a a menstruációs időszak alatt is
dolgozik. (A férfi prostituáltak, illetve a dominák értelemszerűen „a nem vonatkozik
rá” válaszalternatívát jelölték.)
Azok a szexmunkások, akik a menstruációs időszak alatt is dolgoznak, különféle
módon “kezelik” ezt a helyzetet. Relatív többségük – e csoport 72,0%-a – normál
szivacsot, 18,3%-uk tengeri szivacsot, 9,1%-uk pedig tampont használ. (Egy
válaszadó nem tesz semmit sem.)

“Betegség-megelőző” tevékenységek

A szexmunkások 68,3%-a az üzlet előtt – saját állítása szerint – rendszeresen
megvizsgálja a kliens nemi szervét, hogy azon nincs-e valamilyen nemi betegségre
utaló jel. A válaszadók 24,8%-a néha, míg 5,3%-uk soha sem teszi ezt meg.

A szemrevételezésen túl a szexmunkások 54,1%-a a vendég nemi szervének
megtisztítására, fertőtlenítésére használ higiénés törlőkendőt, 41,5%-uk esetében az
aktus előtt a vendég lezuhanyozik. Mindössze 3,3% (nyolc válaszadó) azok aránya,
akik semmit nem tesznek azért, hogy a vendég nemi szervét megtisztítsák,
fertőtlenítsék.
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A munka során a vizsgált szexmunkások 43,5%-a nem, 13,4%-uk ritkán, 15,0%-uk
csak anális, 7,3%-uk csak vaginális közösülés esetén szokott a munka során síkosítót
használni. A szexmunkások 19,1%-a mindig szokott ilyen szereket használni.

Panaszok

A szexmunkásokkal több-kevesebb gyakorisággal fordulnak elő különféle, a
munkájuk következtében kialakuló panaszok.

Amint az alábbi adatsorból megállapítható, a legkevesebb problémát a folyás, illetve
a vizeléssel összefüggő panaszok jelentik a szexmunkások számára. A közösüléskor
jelentkező fájdalom, a rendszertelen menstruáció illetve a hüvelyszárazság már – ha
nem is gyakran – de jelentkező problémák.

nem     egy-két alkalommal        ritkán     gyakran    rendszeresen
Rendszertelen menstruáció 56,1%         22,8%            6,9% 1,6%     2,4%
Hüvelyszárazság 45,9%         21,1%          16,7% 5,3%     2,0%
Fájdalom közösüléskor 60,6%         13,8%          13,0% 1,2%     1,2%
Vizelési problémák, panaszok 72,8%           8,9%            5,7% 2,0%     1,6%
Folyás 82,5%           5,7%            1,6% 0,4%       -

Segítség a testi és lelki egészség megőrzéséhez

A szexmunkások abszolút többsége, 80,5%-uk szeretné, ha segítséget kaphatna a testi
és lelki egészség védelmét elősegítő ismereteik gyarapításához.

Ezt a segítséget a következő formákban szeretnék/tartják elképzelhetőnek megkapni:

említette:
CD, amit otthon is megnézhet 23,2%
tanácsadás, kérdésekre adott válaszok e-mailben 15,9%
személyes tanácsadás 13,8%
előadások előre meghirdetett témákról   7,3%
más, tapasztalt szexmunkások által nyújtott tanácsadás   8,1%
egyéb módon (szórólapon, szóróanyagban) 40,2%

Az adatsor alapján megállapíthatjuk, hogy az ismeretek közvetítésére legtöbben a
szórólapokat, szóróanyagokat tartják alkalmasnak. Minden negyedik válaszadó
számára megfelelő lenne az otthon is megnézhető CD. A további lehetőségek már
alacsonyabb súllyal szerepelnek a preferált ismeretközvetítő módszerek között.

A testi és lelki egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek terjesztésében (a
megszerzett tudás továbbadásában) a megkérdezett szexmunkások 70,3%-a külön
díjazás nélkül is részt vállalna. Két válaszadó pedig csak külön díjazás ellenében
végezne ilyen „feladatot”.
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