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s ú h r n 

Ide o deskriptívnu štúdiu zameranú na vznik, prácu a vybrané výstupy činnosti odboru 
drogových závislostí v Slovenskej republike. Cieľom bolo v prvom rade v širších spoločenských 
rámcoch opísať dôvody vzniku a dynamický proces rozvoja odboru. Ďalej sú prezentované vy
brané epidemiologické údaje súvisiace s užívaním ilegálnych psychoaktívnych látok - drog na 
Slovensku ("požiadavka po liečbe", "indikátory výskytu krvou prenosných ochorení u vnút
ro žilových užívateľov drog") , zachytené väčšinou v trendoch . Od roku 1993 do roku 2002 došlo 
postupne k vybudovaniu širších organizačných štruktúr v spoločnosti a tomu zodpovedajúcich 
zdravotníckych zariadení a nových diagnostických a terapeutických programov. Po počia

točnom vzostupe epidémie užívania heroínu, predovšetkým v Bratislave, sme po roku 1998 
zaevidovali pokles a od roku 1999 stabilizáciu na dnešnej úrovni. To isté platí aj o počtoch 
liečených pacientov. Doposiaľ sa podarilo zamedziť vypuknutiu epidémie hepatitídy B a HIV 
medzi užívatermi drog. Závažnou úlohou je zvládanie šírenia hepatitídy typu C (20-30 % prvo
liečených v CPLDZ Bratislava). Pri zohľadnení medzinárodných porovnaní možno hodnotiť si
tuáciu na Slovensku ako jednu z najlepších v našom európskom regióne. 

K r ú č o v é s lov á : drogy - epidemiológia - história - hodnotenie 
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I. Chaban, N. Stowasserová, L. Okruhlica: SELECTED 
ACTIV1TIES OF THE DRUG ADDICT DEPARTMENT 
DURING THE LAST DECADE 

Summary 

This is a descriptive study dealing with the establishment, work, and selected outputs of 
activities of the drug addict department in the Slovak Republic. The objective was, flrst of al!, 
to describe, in broader social circumstances, the reasons of establishment and dynamic process 
of development of the department. Further, selected epidemiologic data are presented, which 
are related to us ing illegal psychoactive substances - drugs in Slovakia <"request for treat
ment", ,.indicators of occurrence of blood-borne diseases in intravenous drug addicts"), caught 
mostly in trends. Since the year 1993 until 2002, broader organisational structures in the so
ciety, and the corresponding medical facilities, and new diagnostic and therapeutical program s 
had been built. After the initial growth of the use of heroine, especial!y in Bratislava, decl ine 
was reported after the year 1998, and since 1999, it has been stabilised on the today sleve!. 
The same applies to the number of treated patients. Until present, epidemics of hepatitis B 
and HIV among the drug addicts has been prevented. An important task is to prevent dissemi
nation of hepa ti tis C (20-30 % of the first treated patients in the CPLDZ in Bratislava) . Ac
cou nting for international comparisons, the situation in Slovakia may be assessed as one of 
the best in ou r European region. 

K ey w o r ds : drugs - epidemiology - history - evaluation 

Historický vývoj 

V r. 1992 sa začali na Slovensku jasne prejavovať prvé znaky zvýšeného konzu
mu ilegálnych psychoaktívnych látok - drog, najmä opiátov typu heroínu. Zaregís
trované boli v prvom rade v zdravotníckych zariadeniach najmä v oblasti hlavného 
mesta Bratislavy a v západoslovenskom regíóne (Kolibáš, 1994; Okruhlica, 1997). 
Tu niekde je možné klásť začiatky epidémie závislostí od ilegálnych drog, čo sa pre
javilo o dva roky neskôr výrazným vzostupom užívateľov žiadajúcich liečbu pre 
závislosť od opiátov. 

- V r. 1993 bol ustanovený hlavný odborník pre odbor drogových závíslostí Mi
nisterstva zdravotníctva SR, MUDr. I. Chaban a bol vypracovaný prvý návrh kon
cepcie nového nadstavbového špecializačného odboru psychiatrie - odboru drogových 
závislostí. 

- V r. 1994 bolo z epidemiologíckého hľadiska významné zavedeníe prvej u nás 
používanej verzie dotazníka Pompidou Group o užívateľoch drog žiadajúcich liečbu 

v špecializovaných zdravotníckych zariadeníach. V tomto roku sa aj u nás, 
v CPLDZ Bratislava, začal prvý program poskytovania sterilných ihiel. 

- V r. 1995 bol pri Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 
<VMDZKD) zriadený v rámci Úradu vlády SR Generálny sekretariát VMDZKD. Mi
nister zdravotníctva je "ex offo" členom výboru. V tom istom roku bol po prvý raz 
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prijatý Národný program boja proti drogám (NPBD), ktorý určuje základnú filozofiu 
a stratégiu v riešení problematiky na celonárodnej úrovni . 

- V r. 1996 uznesenie vlády SR č. 686/1996 vytýčilo úlohy i pre rezort zdra
votníctva v rámci programu "Opatrenia proti vznikajúcej drogovej epidémii v Bratis
lave". Zákonom Národnej rady SR č. 381/1996 Z. z. vznikol neštátny Protidrogový 
fond. Vr. 1997 organízačné dobudovanie 6 štátnych centier pre liečbu drogových zá
vislostí s kapacitou cca 120 postelí (CPLDZ Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, 
Nové, Zámky, Košice, Humenné) a zriadené bolo aj súkromné AT sanatórium v Bra
tislave. Neskôr sa sieť doplnila o CPLDZ Nitra a Predná Hora. V októbri 1997 začal 
prevádzku prvý pilotný metadónový udržiavací program v CPLDZ Bratislava. 

- V r. 1998 bol zriadený v súlade s uznesením vlády SR č. 201 z 18. marca 1997 
v rámci plnenía úloh Národného programu boja proti drogám v rámci CPLDZ Bra
tislava Inštitút drogových závislostí s funkciou vedeckovýskumnou , výučbovou 
a koordinačnou v oblasti drogovej problematiky v rezorte zdravotníctva. 

- V r . 1999 aktualizácia NPBD do r . 2003 s výhľadom do r . 2008. 
- V r. 2000 vz ník drogového informačného systému (DIS) pri Generálnom sekre-

tariáte VMDZKD. 
- V r. 2001 vzníká v Bratislave Odborná spoločnosť pre závislosti od návykových 

látok. 

Epidemiológia 

Najširšie zameraný populačný prieskum užívanía návykových látok v SR sa rea
lizoval na základe rozhodnutia vlády Ústavom pre verejnú mienku Slovenského šta
tistického úradu. Uskutočňuje sa každé dva roky od r . 1994. Okrem toho periodicky 
prebieha i u nás medzinárodne koncipovaný prieskum užívania drog - ESPAD, 
ktorý je zacielený na stredoškolskú mládež. Tieto, ale aj ďalšie informácie sa sú
streďujú v DIS. Z rezortných zisťovaní medzi kľúčové v zdravotníctve patrí zisťova
níe dopytu po liečbe medzi užívateľmi drog, ktoré spracúva Ústav zdravotníckych in
formácií a štatistiky. Ďalším indikátorom požadovaným Európskym monitorovacím 
centrom pre drogy a závislosť (EMCDDA) je zisťovanie výskytu krvou prenosných 
ochorení medzi užívateľmi drog, ktoré u nás spracúva Inštitút drogových závislostí 
v CPLDZ Bratislava. Epidemiologický obraz dopÍňajú menšie sondážne prieskumy, 
ako sú napr. prieskumy u žívania drog na tanečnej scéne (Somošová et al., 2002), či 
informácie z registrov zdravotníckych zariadení. 

To, že na Slovensku v roku 2000 mal každý 8. dospelý občan a takmer každý 3. 
mladý človek aspoň raz za život skúsenosť s užitím ilegálnej drogy, patrí k naj
globálnejšie zisteniam z uvedených zdrojov (graf 1). I z týchto zdrojov je zrejmé, že 
epicentrom užívania ilegálnych návykových látok bola Bratislava. Najpreferova
nejšou ilegálnou drogou bol kanabis, ktorého užívaníe ako jedinej drogy bolo v roku 
2000 na vzostupe a užila ho významnejšia časť najmä mladej populácie - až 15 % 
mladých vo veku do 29 rokov (graf 2). Iné ilegálne psychoaktívne látky, najmä tie 
s vyšším návykovým potenciálom, resp. s vysokým rizikom šírenia krvou pre
nosných infekcií vnútrožilovou cestou , nezaznamenali vyššiu mieru konzumu (nad 
5 %). V protiklade k tomu vďaka vysokému návykovému potenciálu a vyjadreným 
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somatickým zložkám syndrómu závislosti bola oveľa najčastejšou príčinou požiadav
ky po liečbe pre závislosť od ilegálnych návykových látok závislosť od opiátov, najmä 
heroínu (graf 3). Po roku 1997 došlo k stabilizácii počtu liečených s výraznejším po
klesom v roku 2001. Čo sa týka vekového zloženia, populácia liečených užívateľov 
postupne starne, a ich medián a modus sa presunul z vekovej kategórie 
15-19-ročných v polovici deväťdesiatych rokov do vekovej kategórie 20-24-ročných na 
konci desaťročia . V skladbe liečených pacientov tvoria permanentne prevahu muži 
v pomere 3-4 ku 1. Neexistujú spoľahlivé údaje o podiele vnútrožilového užívania 
medzi liečenými za celé Slovensko. Z prieskumov medzi prvoliečenými pacientmi 
pre závislosť od drog v CPLDZ Bratislava ale vyplýva, že od roku 1997 do r . 2001 
nastal u nich postupný pokles vnútrožilového užívania z 81 % na 63 %. Zistenie má 
limitovanú výpovednú hodnotu. Podobne aj trendy o výskyte krvou prenosných 
ochorení medzi prvoliečenými vnútrožilovými užívateľmi drog v CPLDZ Bratislava 
viac-menej odrážajú situáciu v hlavnom meste a jeho najbližšom okolí (graf 4). 
Pokial ide o HIV má tento údaj pravdepodobne širšiu možnosť zovšeobecnenia 
vzhIadom na informácie i z iných zdrojov. Národné monitorovacie centrum HIV re
gistrovalo k 30.9. 2002 na Slovensku 164 HIV pozitívnych ľudí od začiatku testova
nia v osemdesiatych rokoch, čo je v porovnani s inými krajinami sveta, aj s okoli
tými krajinami, veľmi nízky počet. Z nich len dvaja mali zistené v anamnéze i. v. 
užívanie drog. Relatívne nízky výskyt antigénu HBc - markera prekonanej infekcie 
hepatitídy B medzi užívateImi drog prvý raz liečenými v Bratislave pre závislosť je 
zrejme tiež blízky zobrazeniu reálnej situácie medzi problematickými užívateľmi 
drog, pretože velká väčšina pacientov je ihneď po vstupe do liečby očkovaná. Výskyt 
hepatitídy C v Bratislave medzi vnútro žilovými užívateľmi pri vstupe do liečby od
zrkadľuje existenciu epidémie tejto virusovej nákazy v sub populácii. Pohybuje sa 
z roka na rok medzi 20-30 %. Priemerný čas medzi prvou skúsenosťou s drogou 
a prvou žiadosťou o liečbu sa u ních v priemere pohybovala okolo 2 rokov. Výskyt 
HCV s dÍžkou užívania a po recidívach medzi užívateľmi narastá. Odh adujeme, že 
výskyt HCV sa v súčasnosti môže pohybovať v celej súčasnej populácii i. v. uží
vateIov drog v rozmedzí od 40 do 60 %. 
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Napriek tomu, že nemôžeme byť dnes plne spokojni s kvalitou v štruktúre vybu
dovanej siete špecializovaných služieb liečebno-preventívnej starostlivosti o pacien
tov s diagnózou závislosti na Slovensku, dá sa povedať, že doterajšou činnosťou po-
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tvrdili Centrá pre li ečbu drogových závislostí odôvodnenost svojho vzniku. S výnim
kou Bratislavy je viac alebo menej potrebné dobudovat ostatné CPLDZ materi álne, 
personálne a technicky. Oživenie by si po privatizácii špecializovanej psychiatrickej 
ambulantnej starostlivosti zaslúžila v nejakej novej forme aj siet bývalých AT ambu
la ncií. Podarilo sa zasýtiť dopyt po ústavnej liečbe, tiež vďaka participácii všeobec
nej psychiatrie na detoxifikácii a špecializovaných AT oddeleni na odvykacej li ečbe 

pacientov so závislosťou od drog. V súčasnosti boli hlavným odborníkom pre drogové 
závi slosti vykonané kroky na urýchlenie nástupu súdom nariadených ústavných 
protitoxikomanických li eče ní , pretože v niektorých zariadeniach ešte exi stovali dlh 
šie poradovníky. Bola zavedená buprenorfínová udržiavacia liečba, avšak stále pre
trváva pre pacientov s ťažšou formou závislosti od opiátov s bydliskom mimo Bratis
lavského kraj a nedostupnosť metadónovej udržiavacej liečby. V procese prípravy sú 
štandardné postupy pre odbor drogových závislostí. 

Epidemiologicky možno hovoriť o epidémii pacientov so syndrómom závislosti od 
opiátov v Bratislave. Dlhší čas, ale v menšom rozsahu je heroín užívaný v mestách -
na Pova ži až po Žilinu, na Ponitrí po Topoľčany , v Trnave, v oblasti Banskej Bystri
ce a Zvolena. Na Slovensku geograficky klesá užívanie najmä tzv. tvrdých drog sme
rom zo západu na východ. Zhruba od roku 1998 nastal pokles požiadavky po prvo
li ečbach kvôli závislosti od ilegálnych drog a situácia sa stabilizovala. Liečba bola 
bezplatná a sta la sa dostupná prakticky všetkým, ktorí ju potrebovali , aj keď nie 
vždy v ce lej palete terapeutických programov. Stále častá vnútrožilová aplikácia he
roí nu v poslednom obdobi najmä v Bratislave klesá, ale nastal vzostup užívania 
metamfetamínov. Klinická skúsenosť ukazuje, že v posledných dvoch rokoch je 
zvýšený počet pacientov so súčasným polyúzom psychoaktívnych látok: najčastej šie 

opiáty, benzodiazepíny, metamfetamíny, alkohol a nikotín. 
V Bratislave, ale pravdepodobne aj inde na Slovensku, sa v subpopulácii vnú

trožilových uživate ľov drog rozší rila epidémia hepatitídy typu C, kým ostatné krvou 
prenosné infekcie zostávajú stále na subepidemickej úrovni . V hlavnom meste k tej
to situácii zrejme významnou mierou prispieva i Program ochrany verejného zdravia 
medzi vnútrožilovými užívateľmi drog (Okruhlica, 1999, Správa pre MZ SR). 

Ešte zaujímavejšie sú zistenia poukazujúce na osudy najčastej šie liečenej dia
gnostickej skupiny pacientov so závislosťou od opiá tov. Prospektívne sledovanie osu
dov kohorty 246 pacientov liečených v CPLDZ Bratislava ukázalo, že po troch ro
koch 51 % z nich abstinovalo, 14 % bolo v substitučnej liečbe a len 35 % užívalo dro
gy (Okruhlica a kol. , 2002). Ilustratívne je tiež zistenie zo štatistiky ÚZIŠ, ktoré do
kumentuje, že proporcia opakovane liečených pacientov, ktori sa už v minulosti 
li eč ili na Slovensku pre diagnózu závislosti od opioidov, sa z roka na rok stále 
zmenšovala (graf 5). Nevyhnutnost takýchto hodnoteni a štatistických sledovani 
v rámci odboru umožňuje dokumentovat význam a príspevok liečby k úzdrave zo 
stavu závislosti od ilegálnych návykových látok. 

Medzinárodné porovnania 

Rozsah príspevku neumožňuje porovnávania v širokom medzinárodnom kontex
te, ale pozrime sa aspoň na susedné krajiny a najmä na tie, ktoré majú spoločnú 
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hi stóriu za posledného zhruba pol storočia . Zdrojom je najmä Správa o drogovej si
tuácii v kandidujúcich krajinách strednej a východnej Európy, ktorú v r. 2002 vyda
lo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislost <EMCDDA, 2002). 
Monitorovacie centrum bolo založené Európskou úniou. Najzaujímavejšie je porov
na nie prvého dopytu po li ečbe v prepočte na 100 000 obyvate ľov medzi 6 krajinami 
(Česko, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko , Slovinsko a Slovensko), ktoré ma li tieto úda
je k di spozícii . Slovensko malo najnižší dopyt so zhruba 15 pacientmi na 100 000 
obyvateľov v r . 2000, čo bolo skoro 4x menej ako v prípade Estónska, približne 3x 
menej ako u Maďarov a asi 2,5x menej ako u Lotyšov a Čechov . Z porovnávaných 
krajín najbližšie k Slovensku malo Slovinsko, kde bol dopyt v prepočte na 100 000 
obyvateľov len asi o niečo málo vyšší ako na Slovensku. Vr. 2000 sme nemali a ni je
den diagnostikovaný prípad HIV medzi vnútrožilovými užívateľmi na rozdiel od 
napr. Estónska (254 na mi!. obyvateľov), Lotyšska (l56/miL ), Litvy (13/miL ), Poľska 
(9/mi!. ), a le aj Česka (O,4/mi!. ). Zaujímavé je tiež zistenie, že na Slovensku bol ako 
v jedinej krajine zaevidovaný do r. 1999 pokles stíhaní za trestné činy súvi siace 
s výrobou a rozširovaním drog, kým v iných kraj inách regiónu , ako napr. v Česku , 
Estónsku alebo Maďarsku zaznamenali ich vzostup (EMCDDA, 2002). 

Istý zmysel vzhľadom na nedávnu históriu spol očného štátu má aj bi laterálne 
porovnanie s Českom. Tak napr. v Česku pri opakovaných prieskumoch medzi 
l6-ročnými bol zistený prakticky dvojnásobný počet tých, čo mali skúsenost s kana
bisom, ale podobne aj s inými ilegálnymi drogami. Veľmi odlišná je drogová scéna aj 
čo sa týka vnútrožilovo aplikovaných látok. V Česku v poslednom desaťročí až do 
súčasnosti prevažovalo užívanie metamfetamínov ("pervitínu"), kým na Slovensku 
stále dominuje heroín. Kým na Slovensku sa rozdá užívate ľom medzi 100 a 250 ste
rilných ihiel a strie kačiek na 10 000 obyvateľov, tak v Česku je to viac ako 1000 
(EMCDDA 2002). Kým v Česku ku koncu r. 2001 bolo testovaných ako pozitívnych 
na HIV 709 osôb, v prepočte na obyvateľov to bolo na Slovensku o viac ako dva razy 
menej. Z nich bolo 27 známych vnútrožilových užívate ľov drog v Česku a iba 2 na 
Slovensku (Csémy et a!. , 2002). Napriek vyššiemu rozvinutiu siete sociá lnych slu
žieb - nizkoprahových centier, výmeny stri ekačiek , terapeutických komunít - javí sa 
byť ťažisko viac v sociálnom chápani nielen užívania drog, a le aj javu závislosti od 
nich, kým na Slovensku dominuje skôr medicínsky prístup. Rozvoj uvedených mo
da lít môže byť dôsledkom reakcie na výrazne odli šnú a zložitejši u situáciu na drogo
vej scéne u našich susedov, kým programy na Slovensku boli budované viac pro
aktívnym spôsobom (napr. plánovanie CPLDZ , zavedenie programu výmeny ste
rilných ihiel a striekačiek už pri počte menej ako 100 evidovaných i. v. užívate ľov 

heroínu v Brati slave a pod.). 
Naša aktuálna situácia rozhodne nemôže byť a ni pri re latívne dobre vyzn ie

vajúcich medzinárodných porovnaniach dôvodom na uspokojenie. Naopak, uvedené 
nevyplnené medzery v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prípadné zhoršenie 
dostupnosti li ečby, čo je z nášho pohľadu kruciálne, to všetko môže už v blízkej bu
dúcnosti viesť na Slovensku k zhoršeniu situácie. 
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