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Pokúsim sa v skrátenej podobe načrtnúť základné východiská, ktoré podmieňujú 
praktickú politiku v oblasti závislostí v podmienkach slovenského zdravotníctva 
v súčasnosti. Úlohou je pôsobiť smerom k zlepšovaníu, resp. udržiavaníu kvality 
zdravia našich občanov v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok. Medzi
národná klasifikácia chorôb v jej poslednej revizii z roku 1992 (MKCH-10, SZO 
1992) vymedzuje pre naše potreby okruh porúch, ktoré sú ťažiskom zdravotnej sta
rostlivosti v tejto oblasti. Ide o poruchy zdravia v dôsledku užívania psycho
aktívnych látok (F10-F19). Syndróm závislosti je definovaný tu stanovenými 
kritériami, ktoré sú aj pre našich zdravotníkov klinickým diagnostickým štandar
dom. Koncepcia odboru "drogové závislosti" (Vestnik MZ SR, 8-9, 1995) definuje od
bor ako klinický, špecializovaný nadstavbový odbor psychiatrie, ktorý sa zaoberá 
poskytovaním komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psycho
aktívnych látok a zneužívajúcich tieto látky. 

Uviedol som to preto, lebo toto sú základné kamene, ktoré u nás stavajú bokom 
staré diagnostické kritériá MKCH-9, či aktuálne kritériá Americkej psychiatrickej 
asociácie DSM-IV, ale tiež vymedzujú hlavný predmet činnosti voči iným poruchám, 
akými sú napr. zneužívanie anabolických steroidov, patologické, vášnivé hráčstvo, 
bulímia a i. Jasne je tiež vymedzené to, o závislosť od ktorých psychoaktívnych látok 
ide. Tým nie je samozrejme popretý napr. americký diagnostický systém, alebo exis
tencia bulímie ako možnej poruchy zdravia a pod. Neznamená to ani, že by odbor 
nemal úzke prepojenie s inými odbormi medicíny ako dermatovenerológia, infek
tológia atď. Definicia však vymedzuje nosný odbor. Takéto vymedzenie potom 
zreteľne v dennej praxi ukazuje, kde sú priority v zdravotnej starostlivosti. 
Dôležitým faktom je, že po línii zdravotníckej nediferencuje MKCH-10 a v konečnom 
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dôsledku ani koncepcia odboru "drogové závislosti" medzi ilegálnymi a legálnymi 
psychoaktívnymi látkami. 

Počas deväťdesiatych rokov sa vo viacerých členských krajinách OSN v súlade 
s odporúčaniami Úradu OSN pre kontrolu drog (UNDCP) vypracovali národné pro
gramy zamerané na boj proti drogám. Medzi tieto krajiny sa ako jedna z prvých za
radila Slovenská republika prijatím Národného programu boja proti drogám v roku 
1995 a následným konštituovanim Výboru ministrov pre drogové závislosti a kon
trolu drog s Generálnym sekretariátom ako svojou exekutívou. Tieto organizačné 
štruktúry vymedzujú úlohy okrem iných rezortov aj pre rezort zdravotníctva so 
zvláštnym dôrazom na ilegálne psychoaktívne latky - "drogy". 

Zdravotníctvo vo svojom úsilí musí zohľadniť v starostlivosti o jednotlivca - pa
cienta jeho záujmy vo vzťahu k záujmom spoločnosti citlivo a podľa ústavných no
riem v prípade ak by mohlo dôjsť k ich nesúladu. Príkladom je nezáujem a odmieta
nie informácie pacienta o vlastnom stave HIV séronegativity, resp. séropozitivity na 
strane jednej, čo sa môže prejaviť jeho odmietaním lekárom navrhovaného vyšetre
nia, a na strane druhej záujem spoločnosti na čo najpodrobnejšej informácii o epide
miologickom výskyte HIV v našej populácii. Prioritu má vôľa jednotlivca. S týmto 
ohľadom je potrebné i koncipovanie liečebných programov a zdravotníckych opa
trení, to ale na druhej strane nebráni tomu, aby sme aj v oblasti drogových závis
lostí nerealizovali programy verejne prospešné. Programy ochrany verejného zdra
via sú dobrým príkladom Programu ochrany verejného zdravia (Inštitút drogových 
závislostí, 2000). 

Vo vzťahu k problematike mimo oblasť zdravotníctva, akou je napríklad krimi
nalita a drogy, je tiež pre zdravotníka prvoradé zvládanie zdravotného stavu pacien
ta a dôležitosť vyjadrovania aj v svojej aktivite medicínskeho modelu závislosti ako 
choroby. Tu je hlavný predmet činnosti zdravotníka a v oblasti zdravotníckej pre
vencie je to predchádzanie vzniku závislosti ako choroby, samozrejme má to aj 
následne pozitívny dopad na redukciu kriminality. Na rozdiel od toho v iných rezor
toch podieľajúcich sa na úlohách Národného programu boja proti drogám je v po
predí úloh prevencie boj proti výrobe, distribúcii, propagácii a užívaniu drog ako kri
minálnej aktivite a ide o priame predchádzanie vzniku sociálno - patologických ja
vov. Závislosť je primárne medicínskym fenoménom na rozdiel od sociálnych javov, 
aj keď sa prejavuje v spoločenskom priestore. 

Dostupnosť, prístupnosť a komplexnosť zdravotníckej starostlivosti aj pre pacien
tov s poruchami v dôsledku užívania psychoaktívnych látok je v súlade so všeo
becnými cieľmi SZO hlavným smerovaním nášho úsilia v zdravotníckej praxi . 
Vzhľadom na rad nových, prípadne výrazne ľahšie dostupných a predovšetkým 
ilegálnych psychoaktívnych látok, ktoré sa objavili v deväťdesiatych rokoch na Slo
vensku, vznikla pred zdravotníctvom úloha rýchlo a presne cielene reagovať tak, 
aby sa obmedzené personálne a ekonomické zdroje čo najefektívnejšie zhodnotili . 
Preto bolo potrebné sústrediť úsilie na jadro epidémie výskytu závislosti od ilegál
nych psychoaktívnych látok - na Bratislavu, na investovanie do zavádzania a rozvo
ja nových terapeutických prístupov, na rýchle rozvinutie programov prevencie šíre
nia infekčných ochorení, ktorých šírenie úzko súvisí predovšetkým s vnútro žilovým 
užívaním ilegálnych psychoaktívnych látok. To všetko tak, aby sa v čo najširšej mie
re tieto služby stali dostupné tým, pre ktorých sú určené. 
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Strategický dlhodobejší smer rozvoja starostlivosti o pacientov s poruchami 
v dôsledku užívania psychoaktívnych látok, predovšetkým so závislosťou od nich, je 
daný vyššie uvedenými dokumentmi. Ich úspešná implementácia v praxi ale závisí 
od taktiky, ktorá je limitovaná zdrojmi a rýchlo sa meniacimi podmienkami na tzv. 
drogovej scéne. Preto flexibilita a rýchlosť reagovania zo strany organizátorov sta
rostlivosti na akejkoľvek úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti a v kto
rejkoľvek lokalite rozhoduje o výsledkoch nášho úsilia . Flexibilnosť a rýchlosť sú 
preto kritickými činiteľmi našej práce. 

Nie poslednou, ale nakoniec uvádzanou úlohou, ktorá musí byť kontinuálne 
uplatňovaná, je zvyšovanie kvality služieb. Kvalita závisí od personálnych, ekono
mických a organizačných indikátorov pracovisk. Proces skvalitňovania poskyto
vaných služieb okrem prístrojového a priestorového vybavenia úzko súvisí so zavá
dzanim štandardných postupov do praxe a od kontinuálneho doškoľovania zdra
votnickych pracovníkov. Nevyhnutným predpokladom zvyšovania kvality je hodno
tenie poskytovaných zdravotných služieb (programov), a to nielen hodnotenie proce
su, ale najmä jeho dopadov z dlhodobejšieho pohľadu. Druhým prístupom, ktorý 
s predošlým úzko súvisí je nastúpenie procesu certifikácie a akreditácie zdravot
níckych pracovisk, ktoré poskytujú starostlivosť pre pacientov so závislosťou od psy
choaktívnych látok. Pritom je nevyhnutnou podmienkou, aby sme vždy používali 
medzinárodné štandardy a hodnotiace kritériá, ktoré sú spravidla náročnejšie ako 
by boli domáce a to je jediná cesta, ako si udržať kompatibilitu so zdravotnictvom 
v rozvinutých krajinách v európskom a svetovom meradle . 
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