
3. EURÓPSKA KONFERENCIA O METADONOVEJ A INEJ 
SUBSTITUČNEJ LIEČBE 

V dňoch 17. - 20. 9. 1997 sa v Ľubľane ko
nala 3. európska konferencia o metadonovej a 
inej substitučnej li ečbe . Ústrednou témou 
tohtoročného stretnutia sa stala závislosť od 
heroínu v Európe . 

Hlavným orgalúzátorom konferencie bola 
Európska asociácia pre li ečbu opiátovej závis
losti (EUROPAD - pôvodne Európska Meta
donová Asociácia). Celá akcia bola koordino
vaná slovinskými centrami pre liečbu dro
gových závislostí a konala sa pod záštitou mi
IÚsterstva zdravotlÚctva Slovinskej republiky. 

Išlo o typickú multidisciplinárnu konfe
renciu . Odozneli prezentácie z rôznych oblastí 
drogovej problematiky, a to z oblasti li ečby i 
prevencie , z oblasti redukcie zmierňovalÚa 

škôd užívalÚa (harm reduction), komulÚtného 
prístupu a drug- free programov, boli tiež pre
zentované lÚektoré programy nevládnych or
galÚzácií . Zaujímavé práce odzneli v oblasti 
protidrogovej politiky. Americkí autori kon
štatovali, že doteraz žiadna vláda neprilÚesla 
efektívne riešelÚe drogového problému. Po
ukázali na nejednotnosť a roztrieštenosť ná
zorov aj v radoch samotných odbornikov . 
Všetky prezentácie s takýmto zameraním 
však vyzdvihli potrebu chápať drogovú závis
losť ako život ohrozujúce ochorelÚe a v tejto 
súvislosti substitučná liečba je považovaná za 
jednu z mála dokázateľne fungujú cich farma
koterapeutických postupov. ZneprístuplÚť t e
rapiu , r esp. klásť prí nej prekážky jedincovi, 
ktorý trpí smrteľným ochorením považujú za 
neetické a neprofesionálne. 

OdborlÚci sa na tomto podujatí zjednotili 
v chápalÚ budúcnosti efektívnej protidrogovej 
politiky. za jej model považujú aplikáciu pos
tupov, ktoré by boli schopné dostatočne účin
ne ZlÚ žiť úmrtnosť v dôsledku užívalÚa psy
choaktívnych látok, znížiť morbiditu, krimi
nalitu a v najväčšej možnej miere znížiť utr
pelÚe drogovo závislých jedincov. Odznelo aj 
heslo .nechceme legalizáciu, iba lepšie fungu
júcu protidrogovú politiku". 

Viaceré krajiny prezentovali svoje skúse
nosti s metadonovou substitučnou liečbou . 

Švédski autori referujú o zjednotelÚ štyroch 
metadonových programov v krajine na lÚe
ktorých obmedzelÚach, ktoré sprehladňujú 

ich prácu . Ide zväčša o isté opatrelÚa týka
júce sa cestovalÚa svojich klientov, ako aj 
oprávnelÚa držalÚa vodičského preukazu . 
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Zaujímavé je porovnalÚe so susednou kraji· 
nou - Nórskom, kde na rozdiel od Švédska 
beží metadonový program od r . 1966. Prvé po
kusy o jeho zavedelÚe vr. 1971 neboli úspeš' 
né, až v r . 1991 bol znovu spustený pre prípa
dy pozitivity HJV. Zača l sa ako malý pilotný 
projekt s vedeckým vyhodnotením . Doteraz 
sú výsledky priazlÚvé, autori potvrdili zlepše
lÚe zdravotného stavu svojich klientov, zvýše· 
lÚe kvality života, r edukciu užívalÚa heroínu 
a z!ÚželÚe kriminality . Projekt bol nórskym 
parlamentom hodnotený pozitívne, plánuje sa 
jeho rozšÍrelÚe. Švajčiarski autori referujú 
o 3-ročnom projekte v ženeve. Dánski autori 
referujú o zmene v legislatíve v dôsledku 
20-ročných skúseností predpisovalÚa metado
nu praktickými lekármi a poukazujú na nevý
hody nekontrolovaného predpisovalÚa . V ja
nuári r . 1996 vláda prijala zákon povofujú ci 
predpisovať metadon iba lekárom zamest
naným v štátnej správe pod presne stanove
nými pravidlami Národnou radou zdravia. 
Odzneli tiež skúsenosti autorov z Grécka, 
MacedólÚe, Chorvátska, Slovinsku a Španiel· 
ska, prvé skúsenosti s metadonovou substitú
ciou v Litve. Zaujímavá bola porovnávacia 
štúdia účinnosti metadonového substitučného 
programu v Bulharsku, Litve a Slovinsku od 
autorov Dr. Lazarova, Sefedova, Kreka a Su
batu. Ide o skúsenosti z krajín, ktoré začali 
metadonovú substitúciu iba nedávno - Slo
vinsko vr. 1991, Bulharsko a Litva vr. 1995. 
Celkový počet zaradených pacientov bol 520. 
Autori poukázali na kontroverznosť názorov 
v odbornej verejnosti, v politických kruhoch 
ako aj medzi širokou verejnosťou . J eden 
z blokov prednášok bol venovaný detoxiflká
cii . Odznela práca autorov Psychiatrickej kli
niky FN v Bratislave: Somošová, Kolibáš , No
votný o skúsenostiach s použitím metadonu 
v detoxifLkácti v Slovenskej republike, dve 
prednášky odzneli od Dr. Mariny Krokarovej 
zo ženevskej kliniky, ktorá prezentovala svo
je skúsenosti s krátkodobou detoxiflkáciou 
a 6 mesačnou sledovacou štúdiou pacientov, 
ktorí absolvovali detoxiflkáciu v ženevskom 
kantone, v Bratislave v júlÚ t. r . na odbornom 
seminári, orgalÚzovanom sekciou AT (DZ), 
sekciou sociálnej psychiatrie a Pompidou 
Group pri Rade Európy. Zaujímavá bola pred· 
náška Dr. E. Fincha Národného centra pre 
liečbu závislostí v Londýne o použití Lofexidi-



nu (alfa adrenergný agonista) v de t oxifikácii . 
Výhodou oproti K1 0njclinu je me nší hypo
tenzný účinok . Zaujímavý bol ti e ž bl ok pred
nášok zamera ný na problematiku žie n závis
lých od opiátov, Dr. Fischerová predniesla 
prednášku o buprenorfinovej substitú cii t e
hotných žien vo Viedni . Odvoláva sa na prácu 
Dr. Reisingera z r. 1995 o pou žití nízkych 
dávok buprenorfinu u tehotných narkoma
niek, kedy nebol ziste ný novorode necký absti
nenčný syndróm . Uvádza skú se nosti u pa
cientiek, ktoré boli prevede né zo substitúcie 
retardovaným morfinom na bupre norfin 
v dávke 9 mg S.l. Uvádza , že bupre norfin bol 
pacientkami dobre toler ovaný a že novor ode
necký absti ne nčný syndróm bol m e nej vyjad
rený v porovnani s abstinenčným sy ndróm om 
u novorodencov matiek , udržovaných m or
finom ametadonom. 

Pozornos ť bola taktiež ve novaná alter
natívnym substitu čným programom . Autori 
Kutin a Ritter z Austrálie re ferujú o skúseno
stiach so zavederum LAAM (L- alpha- a ce
tyl- metbadol) a buprenorfinu vo svojej kraji
ne. Dr. Vasconcelos z Portugals ka re fe roval 
o skúsenostiach s európs kym LAAM progra
mom. Uvádza ekonomk kú výhodu pou žitia 
LAAM pred metadonom, no zatiar nie je do
stupný na východnom trhu . 

Blok prednášok bol taktiež ve novaný bu
prenorfinu, odzneli tu viaceré práce, por ovná
vajúce účinnosť buprenorfinovej a metadono
vej substitúcie. Väčšina prác s t outo temati
kou odznela od francúzskych autorov. Dr. 
Vignon nepotvrdil vplyv vysokých dávok bu
prenorfinu na parale lné užívanie kanabisu 

a ni alkoh olu . Potvr'di l však pozitívne ov plyv
ne ni e dotaznikom kvality života. pacie nt i vy
so ko skórovali v oblasti r odi nných vzťah ov. 

sociálnych vzťahov , fy zick é ho zdravia a psy
chologickej pohody . Štúdia nedokázala ov
plyvne nie r e t e ncie v programe . 

Viacer é práce boli ve nova né problematike 
H CV a HlV infe kcie , via cer é krajiny potvrdili 
e pidémiu he patitídy C . Dr. Okruhlica z Cen
tra pre lie čbu drogových závislostí v Bratisla
ve prednies ol skúse nosti s program om vým e
ny striekači ek v Brat islave, ako aj s t esto
vanim HlV v slinách na súbor e 952 pacie ntov 
C PLDZ. 

Odzneli ti ež skúse nost i š vajčiarskych au
t or ov o h er oínovej substitúcii na súbor e 51 
pacie ntov, k to r )'m bolo podávané prie m e rne 
507 mg h er oínu denne v 3 dávkach i.V. Počas 

6 mesiacov š túdie je 93 % r e t e ncia v pmgra
m e , znižil sa počet nelegálne h o užívania be n
zodiaze pínov a pouli čného h er oínu , znižil sa 
poče t suicidálnych pokusov a kriminálnych 
čino v, znižil sa ti e ž poče t vynalože ných pros
triedkov na ne legálne aktivity. 

Záve r konfe re ncie sa pre krý val s o záve 
r om dní Boja proti drogovej zá vislosti v Slo
vinsku , ktorý pozostával z r ockových k oncer
t ov, súťaží v jazde na skate boardoch a koli es
kových korčuliach, vystúpe niami tanečných 

skupín. Program bol zakonče ný veľko l e pou 

laser ovou show .F'ree art T echno F'estival" na 
L.ubranskom hrade, nosnou t é m ou sh ow bola 
pre ve ncia proti užívaniu, r esp. za bezpečné 

užívani e Extasy . Moja účasť na tomto podu
jatí bola sponzorovaná Ope n S ocie ty Pund . 

MUDr. J . S ornošouá 
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