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Súhrn 

Cielom je informovať odbornú verejnosť o metadónovom udržiavacom programe 
(MUP) pre pacientov so závislosťou od opioidov v Centre pre liečbu drogových závis
lostí Bratislava s odstupom desiatich rokov. Metodicky išlo o k linickú , deskriptívnu 
štúdiu. Súbor tvorilo 1 008 pacientov liečených v MUP od roku 1997 do konca roku 
2006 s podielom 70,9 % mužova 29,1 % žien. Priemerný vek bol 26,4 roka (SD+6,1; 
16-55). 31. 12. 2006 bolo v MUP 364 pacientov, 66 % mužova 34 % žien s prie
merným vekom 30,3 roka (SD+6,4; 18-55). Výsledky : Kým 12-mesačná retencia 
v MUP od júla 2001 do decembra 2006 bola 50 % oproti 81 % do júna 2001, tak 
kvartálna vyťaženosť MUP po prechodnom poklese stúpla do konca 2006 na 420 pa
cientov. V druhej polovine programu bol podiel pozitívnych vzoriek moču na morfín 
u náhodných testovaní v terapeutickej modalite 12 %. Po roku od vstupu do progra
mu kleslo priemerné skóre depresivity podla BDI-II z 23,9 (SD+ll ,7) na 14,4 bodu 
(SD+ll,O). Na konci roka 2006 bola priemerná denná dávka metadónu 74,9 mg 
(SD±45,6; 2,5-295); pomer pacientov v terapeutickej versus v harm reduction mo
dalite bol 4:1; spokojnosť pacientov s programom bola podla CSQ-8 25,6 bodu 
(SD+3,7). V priereze na konci roka 2006 bolo pozitívnych z tých, čo boli testovaní na 
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protilátky vírusu hepatitídy C - anti-HCV 71 %, na marker hepatitídy B - anti-HBc 
6 %, nik nebol diagnostikovaný ako anti-HIV pozitívny a za celé trvanie programu 
boli len traja. Záverom : Po poklese sme zistili stabilizáciu retencie a zvýšenie 
vyťaženosti MUP pacientmi, pretrvávanie výraznej redukcie užívania opiátov, 
významný pokles depresivity, vysokú mieru protilátok na HCV, neprítomnosť HIV 
a nárast spokojnosti pacientov s programom. 

K r ú č o v é s lov á: metadónová udržiavacia liečba - substitučná liečba - me
tadón, retencia 

Ľ. Okruhlica, M. Majdová, S. Slezáková, S. Holčíková : TENTH 
YEAR OF THE METHADONE MAINTENANCE THERAPY 
IN THE CTDD BRATISLAVA (II. - QUANTITATIVE DATA) 

Summary 

Object ive is to inform professionals about Methadone Maintenance Program 
(MMP) for patients with opioid dependence at the Centre for Treatment for Drug 
Dependencies in Bratislava after ten years. Methods: It was dinical, descriptive stu
dy. Sample consisted of 1,008 patients, who were treated in MMP from 1997 to 
2006, proportion of males was 70.9 % and females 29.1 %. Average age was 26.4 
years (SD+6.1; 16-55). On December 31st 2006, there were 364 patients in the 
MMP, 66 % males and 34 % females, with average age 30.3 years (SD+6.4; 18-55). 
Results: While 12-month retention rate in MMP was 50 % from July 2001 till De
cember 2006, which was in contrast with 81 % until June 2001; quarterly caseload 
has increased after temporary dedine to 420 patients at the end of 2006. Proportion 
of positive urinalyses was 12 % at random testing in treatment arm in the second 
half of the program. Average score of depression in BDI-II decreased from 23 .9 
(SD+11.7) to 14.4 points (SD+11.0) one year after the MMP entry. At the end of 
2006 average dose of methadone was 74.9 mg (SD+45.6; 2.5-295); patients ratio in 
treatment versus harm reduction arm was 4:1; patients program satisfaction accor
ding to CSQ-8 was 25.6 points (SD+3 .7). At the end of 2006, out of tested in cross
sectional screening 71 % had anti-HCV antibodies against hepatitis C, 6 % anti-HBc 
antibodies - marker of hepatitis B infection, nobody was diagnosed as anti-HIV po
sitive, but only three were duríng the whole period of MMP. Conclusions: After de
dine of retention rate, its stabilization and increase of the patients caseload was 
detected in MMP, continuation of remarkable reduction of the consumption of opia
tes, significant decrease in the signs of depression, high ratio of anti-HCV antibo
dies, no anti-HIV reactivity and increase of the patients satisfaction with the pro
gram was noted. 
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Úvod 

Metadónový udržiavací program je jedným z modulov navzájom dynamicky pre
pojených 16 programov projektu multimodálneho Centra pre liečbu drogových závis
lostí v Bratislave. Z pohľadu filozofie medicínskeho prístupu ho považujeme za jeden 
z prostriedkov zvýšenia kvality života pacientov, ktorý je pre väčšinu z nich len 
medzistupňom k úplnému uzdraveniu sa zo závislosti od opiátov. V projekte multi
modálneho centra tak ten istý pacient liečený v MUP môže súčasne konzumovať aj 
iné programy, napríklad lôžkovú detoxifikáci u od metamfetamínov, alebo program 
výdaja sterilných ihiel a striekačiek a pod. Za hlavný cieľ MUP považujeme zvýšenie 
kvality života, zdravia u pacienta so závislosťou od opiátov cestou eliminácie ich 
užívania, alebo aspoň redukcie, prostrednictvom poskytnutia liečby opioidom - me
tadonium hydrochloricum, s predíženým časom nástupu účinku a dlhším časom eli
minácie z organizmu, ktorý po vytitrovani dávky nevyvoláva eufóriu <"high"), za
medzí objaveniu sa abstinenčných príznakov a tým vytvára predpoklady na vylepše
nie pacientových psychických, somatických a sociálnych funkci í. Takto definovaný 
pohľad vychádzajúci z bazálneho pôsobenia medikácie vymedzuje aj naše očakáva
nia čo do účinnosti liečby a profiluje indikátory nami sledovaných zmien, ich 
možnosť ovplyvnenia liečbou . Preto za primárne sledovaný cieľ a parameter považu
jeme redukciu užívania opiátov pacientmi, na čo individuálne i skupinovo významne 
vplýva dížka ich zotrvania v programe - retencia . Z medicínske hľadiska je 
očakávaným dopadom redukcie užívania opiátov zlepšenie psychického a telesného 
stavu pacienta, až na treťom mieste, hoci určite veľmi dôležité, sú zmeny sociálne, 
ako je zaobstaranie vhodného bývania, práce, školy a i. Na tieto zmeny vplýva už 
veľa ďalších, nemedicínskych činiteľov, ktoré môžu v tejto sfére negovať dobré pred
poklady vytvorené stabilizáciou pacienta v MUP. Zjednodušene povedané metadón 
samotný nezabezpečí pacientovi prácu, bývanie, nemusí dôjsť k zmene jeho prí
padného antisociálneho správania, len sa na to vytvorí časť dobrých podmienok. 

Hlavnou indikáciou ordlnácie metadónovej udržiavacej liečby je preto prítomnosť 
diagnózy závislosti od opioidov podľa kritérií MKCH-10. Samotné podávanie me
dikácie bez ďalších terapeutických prístupov je síce možné , ale účinnosť je oveľa 
vyššia, ak sa doplni o pôsobenie kognitívno-behaviorálnej psychoterapie v štruktúre 
režimového usporiadania programu. Prispieva to k zlepšovaniu retencie pacientov, 
napomáha riešeniu iných, často pridružených psychických porúch a tým dochádza 
k zvýšeniu pozitívnych účinkov celej liečby. 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, tak ako nemôžeme od metadónovej liečby sa
motnej očakávať zaručené, zásadné zlepšenie sociálneho fungovania pacienta, tak 
podobne nemôžeme očakávať od metadónu, že zabezpečí elimináciu užívania iných 
psychoaktívnych látok. Preto ani neprikladáme z hľadiska hodnotenia MUP ich 
prítomnosti pri testovani v moči taký veľký význam ako prikladáme pozitivite na 
morfin. 
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Za základ efektívnosti MUP sa považuje podiel negatívnych výsledkov toxikolo
gických testovaní vzoriek moču na morfín v kombinácii s retenciou pacientov v pro
grame. Všetky kvantitatívne výstupy je potrebné vidieť v kontexte kvalitatívnych 
zmien na drogovej scéne, v súvislosti s možnými legálnymi a organizačnými systé
movými zmenami v krajine a pod. Napriklad, ako už bolo opísané v prvej časti, došlo 
u nás k epidémii užívania metamfetamínov, čo negatívne zasiahlo aj pacientov 
v MUP. Viedlo to k prudkému poklesu výdrže pacientov v programe, k vzostupu 
vnútrožilovej aplikácie ilegálneho psychostimulancia, k jeho pozitívnym nálezom 
v moči pacientov. Z týchto dôvodov boli pacienti sprvu vyraďovaní z programu, čo 
ale u nich viedlo k zvýšenej intenzite vnútrožilovej aplikácie drog a často na dlhé 
mesiace k strate akéhokoľvek kontaktu s centrom. Preto bola v rámci MUP zave
dená okrem existujúcej terapeutickej modality pre týchto pacientov tiež modalita 
znižovania poškodenia (harm reduction), pri ktorej sa už nevyžadovalo testovanie 
moču, ale výrazne bola obmedzená maximálna dávka lieku, ako aj počet vydávaných 
dávok na užitie doma, maximálne 40 mg metadónu denne. Najlepším indikátorom 
toho, k čomu tieto, ale i iné zmeny na drogovej scéne viedli, spolu s reaktívnymi 
úpravami MUP, sú opäť retencia pacientov v programe a výsledky podielu pozitív
nych testovaní moču. Cieľom tejto časti práce je preto podať prehľad kvantitatívnych 
číselných vyjadrení charakterizujúcich MUP v CPLDZ Bratislava v 10. roku od jeho 
založenia. 

Pacienti a metódy 

Vykonali sme katamnestické, deskriptívne spracovanie kvalitatívnych a kvanti
tatívnych údajov. Kvalitatívne zistenia pochádzajúce z interview od pacien tov, z po
zorovaní terapeutov, z organizačných usmernení na úrovní programu v CPLDZ a na 
úrovni zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR boli prezentované 
v L časti práce. Základom pre kvantitatívnu analýzu bol súbor 1 008 pacientov 
MUP v CPLDZ Bratislava uložený v registri od roku 1997 do konca roku 2006. Bolo 
v ňom 70,9 % mužova 29,1 % žien. Priemerný vek celého súboru bol 26,4 roka 
(SD+6,1; v rozpätí od 16 do 55 rokov). Aktuálnejšie ukazovatele sme zisťovali na 
z tohto súboru vybratej prierezovej vzorke pacientov, ktorí sa nachádzali v MUP ku 
dňu 31. 12. 2006. Vo vzorke 364 pacientov bolo 66,2 % mužova 33,8 % žien. Prie
merný vek bol 30,3 roka (SD+6,4; v rozpätí od 18 do 55 rokov). Okrem základných 
premenných (pohlavie, vek) sme zisťovali mieru redukcie konzumácia opiátov podľa 
proporcie pozitívnych nálezov morfínu pri náhodnom testovaní moču v porovnaní 
s proporciou pri vstupe do MUP, ďalej indikátor zotrvania v programe -
12-mesačnú mieru retencie, v 3-mesačných intervaloch aktuálnu vyťaženosť progra
mu pacientmi ("caseload"), merali a porovnávali sme zmenu skóre dotazníka depre
sivity BDI-II a hodnotu BMI pri vstupe do MUP a po roku v ňom. Zaujímala nás aj 
k 31. 12. 2006 prierezová priemerná denná dávka metadónu, pomer podielov pacien
tov v terapeutickej a harm-reduction modalite, ako aj sérostatus pacientov pokiaľ 
ide o protilátky voči krvou prenosným infekciám pri viruse HIV, hepatitídy typu B 
a C. Dotazníkom CSQ-8 sme zisťovali subjektívnu mieru spokojnosti pacientov 
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s programom. Z nemedicínskych asociovaných zmien sme u pacientov v MUP sledo
vali, ako sa zmenila miera ich zamestnanosti po roku od vstupu do programu. Zoz
bieraný materiál bol ukladaný do databáz a štatisticky vyhodnocovaný softvérom 
SPSS verzia 11.5. 

Výsledky 

12-mesačná retencia pacientov v MUP v období od začiatku júla 2001 do 
konca decembra 2006 dosiahla 50 %. Zmeny retencie podľa jednotlivých ro
kov programu od roku 1999 ilustruje graf 1. Výrazný pokles 12-mesačnej re
tencie v jednotlivých rokoch až pod 50 % sa po roku 2003 zastavil a retencia 
sa za posledné 4 roky sledovaného obdobia stabilizovala okolo hodnoty 50 %. 

Naproti tomu, ako ukazuje graf 2, dynamika trendu celkového počtu pacien
tov v MUP ("caseload") sledovaná v trojmesačných intervaloch zaznamenala 
po poklese na minimum 300 pacientov v poslednom štvrťroku 2003 opätov
ný vzostup až na počet 420 pacientov v poslednom kvartáli 2005. 

Celkove bolo pri zhodnotení všetkých nepravidelných, náhodných testo
vaní moču za sledované obdobie od polovice roku 2001 do konca roka 2006 
v terapeutickej modalite zistených 12 % vzoriek pozitívnych na morfin. 
Z tých pacientov, čo zotrvali v MUP aspoň rok malo pri vstupe do programu 
a po roku v ňom moč pozitívny na morfin: 91 % versus 3 % pacientov. 
Z pacientov, ktorí vstúpili v roku 2005 do MUP a zotrvali v ňom minimálne 
12 mesiacov do roku 2006 malo pri vstupe, pokiaľ ide o ďalšie monitorované 
návykové látky, 33 % pozitívny moč na metamfetamíny a 41 % na benzodia
zepíny, kým po roku to bolo u nich 8 % testov pozitívnych na metamfe
tamíny a 37 % pozitívnych na benzodiazepíny. 

Po roku od vstupu pacientov do programu štatisticky signifikantne 
(t-test, p~O .OOl) kleslo priemerné skóre depresivity podľa BDI-II z 23,9 
(SD::!: 11 ,7) na 14,4 bodu (SD::!:l1 ,O). Pri vstupe do MUP nebol štatisticky si
gnifikatný rozdiel v priemernom skóre depresivity medzi tými, čo v ňom 
zotrvali aspoň jeden rok a tými, čo odišli z terapeutickej modality programu 
pred uplynutím 12 mesiacov (x = 22.5, SD::!:l1,O~ t-test, NS). Zmenu telesnej 
váhy pri vstupe do MUP a po roku v ňom sme kalkulovali cez BMI. Pri 
vstupe bolo priemerné skóre BMI 23,1 bodu (SD::!:3,7) a po roku 24,9 
(SD::!:4,6), rozdiel bol štatisticky významný (t-test, p~O ,OOl). Obe premenné, 
ako BDI-II tak i BMI, boli hodnotené len u časti pacientov, ktorí vstúpili do 
MUP od roku 2004, keďže dovtedy neboli nami tieto parametre pri vstupe 
do programu sledované. 
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V skupine všetkých pacientov, ktorí sa nachádzali v MUP k 31. 12. 2006 
bola priemerná denná dávka metadónu 74,9 mg (SD±45,6 mg; medián 
70 mg; v intervale od 2,5 mg do 295 mg). V terapeutickej modalite sa na
chádzalo v tom čase 79 % (288) pacientova v harm reduction modalite 21 % 
(76) pacientov, čo je pomer 4:1. Podskupiny pacientov v oboch vetvách - mo
dalitách MUP sa neodlišovali štatisticky významne v dvoch základných cha
rakteristikách, ani čo sa týkalo ich skladby podľa pohlavia, ani pokiaľ išlo 
o ich priemerný vek. Priemerná denná dávka metadónu u pacientov v tera
peutickej modalite bola 83,9 mg (SD+46,2 ; medián 80 mg; v intervale od 
2,5 mg do 295 mg). Priemerná denná dávka v harm reduction modalite bo
la 41 ,0 mg (SD±19,6; v intervale od 5 mg do 160 mg). 

Subjektívna spokojnosť pacientov s programom hodnotená podľa skóre 
CSQ-8 bola 25,6 bodu (SD±3,7). 

Nik z pacientov, ktorí boli v MUP k 31. 12. 2006 testovaní na prítomnosť 
protilátok proti vírusu HIV nebol diagnostikovaný ako HIV pozitívny. Za 
celé obdobie 10 rokov trvania programu to boli len traja pacienti. Po
zitívnych na protilátky voči anti-HBc, markeru prekonanej infekcie virusom 
hepatitídy typu B, bolo 6 % z celkového počtu 251 testovaných, pričom v te
rapeutickej modalite bolo pozitívnych 5 % a v harm reduction modalite 9 % 
pacientov. Rozdiel v prevalencii infekcie HBV medzi modalitami nebol štati
sticky signifikantný. Pozitivitu na protilátky proti hepatitíde typu C malo 
z celkového počtu 361 testovaných 71 ,2 %, pričom v terapeutickej modalite 
to bolo 68,4 %, kým v harm reduction modalite 81,6 % pacientov. Rozdiel 
výsledkov na protilátky proti hepatitíde C v terapeutickej a harm reduction 
modalite bol štatisticky významný (chi2, pO,025). Zamestnanosť pacientov 
po roku liečby bola 40 %. 

Diskusia 

Ako optimálny spôsob vedenia diskusie v intenciách našej práce sa nám 
javí diskutovať terajšie celkové i parciálne zistenia so stavom, aký bol po 
piatich rokoch od začatia programu (Okruhlica a kol., 2002). Napriek nízke
mu prahu pre vstup do programu nenastal za obdobie od polovice roku 2001 
do konca roku 2006 výrazný vzostup počtu liečených pacientov. Ak 31. 6. 
2001 bolo v MUP 329 pacientov, tak k 31. 12. 2006 bol aktuálny počet 364 
pacientov, čo bolo iba o 12 % viac. Tieto zistenia korešpondujú s opísaným 
ústupom, respektíve stabilizáciou epidémie užívania heroínu ako v Bratisla-
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ve, na Slovensku (GSVMDZKD, 2005), tak i v celej Európskej únii 
(EMCDDA, 2006). 

V liečbe metadónom stále prevažovali muži. S odstupom temer 10 rokov 
sa však mierne zvýšil podiel žien, kým do roku 2001 tvorili 1/4 liečených, 
k 31. 12. 2006 to bola 1/3. Väčšia zmena nenastala ani v priemernom veku, 
i keď na konci sledovaného obdobia v decembri 2006 tesne prekročil hranicu 
30 rokov, ale za celé obdobie zostal priemerný vek pacientov na úrovni 
26,4 roka. 

Čo sa týka veIkosti dávok, pokračoval mierny pokles priemernej dennej 
dávky v celom súbore z 92 mg v roku 2002 na 75 mg v roku 2006. Čiastočne 
mohol byť pokles zapríčinený zavedením novej harm reduction modality, 
v ktorej bola stanovená maximálna denná dávka 40 mg. No k miernejšiemu 
poklesu priemernej dávky došlo aj v terapeutickej modalite na 84 mg me
tadónu denne. Terapeutická modalita je priamym pokračovaním línie pre
došlého liečebného prístupu spred zavedenia harm reduction vetvy. 

Komplex týchto zmien je zrejme ďalším dôsledkom faktu, že za posled
ných 10 rokov poklesla koncentrácia heroínu na uliciach, znížil sa počet kli
nických obrazov s ťažkými abstinenčnými príznakmi po odňatí heroínu 
a zvýšil sa podiel pacientov polyúzerov, ktorí kombinujú opioidy s inými 
psycho aktívnymi látkami - prevažne s metamfetamínmi. 

Zmeny na drogovej scéne pravdepodobne rozhodujúcou mierou príspeli 
k poklesu retencie v druhej polovici lO-ročnice MUP, i keď nemôžeme ne
spomenúť ani známu skutočnosť iníciálne vysokej retencie v programoch 
substitučnej liečby v miestach, kde dovtedy neexistovali, ktorá potom konti
nuálne klesá. Náš program sa zaradil podľa terajších výsledkov retencie do 
"mainstreamu" (hlavného prúdu) metadónových udržiavacích programov vo 
svete. Podľa zistení Hubbarda (1989) sa 12-mesačná miera retencie pohybo
vala v programe od 34 % do 85 %. Nwakeze (1997) zistil v 15 programoch 
v New Yorku ročnú retenciu vyše 60 % a britskí autori (Farell a kol., 1994; 
Gossop, 2001) uvádzajú, že 40-50 % pacientov zanecháva liečbu počas 

prvých 12 mesiacov od vstupu do programu. Vyššia retencia sa dosahuje 
tiež v prípadoch tzv. vysoko-prahových programov, alebo tam, kde dopyt po 
liečbe výrazne prevyšuje kapacitu programu, tak ako to bolo v prvých ro
koch aj v Bratislave. Vplyv zvýšeného užívania metamfetamÍnov pacientmi 
v MUP je nasledovaný po roku 2000 znížením retencie, ako ilustruje graf 1. 
Svojimi účinkami a úlohou, ktorú zohrávajú u pacientov v metadónovom 
programe možno stimulanciá amfetamínového typu vnímať ako pandant ko-
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kaínu v iných krajinách, kde je kokaín pre pacientov bežne dostupný, 
napríklad vo VeIkej Británii, v Holandsku, ale aj v Rakúsku. Možno tiež 
predpokladať, že pri nižšej kúpnej sile naši pacienti uprednostňujú pred 
drahým psychostimulanciom, akým je kokaín, lacnejší metamfetamín. Zrej
me nejde o náhodnú koincidenciu, že práve po jeho masívnom vstupe na 
bratislavskú drogovú scénu došlo k poklesu retencie v MUP. Zmena v sprá
vaní pacientov nás donútila k modifIkácii podmienok programu, ktorý sme 
obohatili o tzv. harm reduction modalitu, alebo modalitu znižovania poško
denia. Pacienti v MUP, ktorí boli opakovane pozitívni na metamfetamíny, 
napriek pokračovaniu ich vnútrožilovej aplikácie neboli po zavedení modali
ty nútení odísť z programu, ale boli preradení z terapeutickej modality do 
tejto novej a v prípade, ak mali vyššiu dávku ako 40 mg metadónu denne, 
bola znížená ich denná dávka na túto hranicu, kvôli inteferencii metamfe
tamínov s metadónom spôsobujúcej nepravidelné kolísania hladín metadó
nu , s nemožnosťou zachovania stabilnej hladiny metadonémíe, čo je menej 
výrazné pri nižších ako pri vyšších denných dávkach metadónu. Zvyšovanie 
dennej dávky metadónu ako prevencia ďalšieho užívania metamfetamÍnov 
sa nám v klinickej praxi neosvedčilo. Hoci týmto opatrením sme ustúpili 
z požiadavky plnej abstinencie od ilegálnych psychoaktívnych látok, ktoré 
sa injikujú, ako to vyžaduje terapeutická modalita v našom MUP, zachovali 
sme aspoň redukciu injikovania a kontakt s touto skupinou pacientov, ktorí 
sa v minulosti po vyradení z terapeutického MUP strácali na dlhý čas z do
sahu liečebného zariadenia. Napriek tomu, že zavedenie harm reduction 
modality neviedlo k zvýšeniu 12-mesačnej retencie v MUP, došlo k zvratu 
v poklese počtu pacientov ("case-Ioadu") a celkový počet sa vrátil a opäť 

stabilizoval na dennom počte 360-380 ľudí. Tento rozpor je vysvetliteľný 
migráciou niektorých pacientov, ktorí síce nevydržia kontinuálne v MUP 
počas 12 mesiacov, ale majú možnosť v prípade predčasného prerušenia 
udržiavacej liečby po mesiaci sa do nej opäť vrátiť. Takže úhrnom sú v nej 
počas roka i opakovane. Je dosť pravdepodobné, že aj zmeny pravidla ve
dúce k skráteniu mínimálnej dÍžky intervalu, pre opätovný návrat do MUP 
z pôvodných 12 mesiacov, najprv na 6 a neskôr až na terajší mesiac, viedli 
k zachovaniu "case-Ioadu", pretože skracovania intervalu sme robili vždy po 
zvážení ako reakciu na dlhodobejší trend znižovania počtu pacientov 
v MUP. To sa podarilo zastaviť a zvrátiť. Vysoké nároky na pacientov 
v tomto smere sa z hľadiska ochrany verejného zdravia preukázali v našom 
programe ako kontraproduktívne. 
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Graf 1. 12-mesačná retencia pacientov v MUP v CPLDZ Bratislava 
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Graf 2. Kvartálna vyťaženosť MUP pacientmi v CPLDZ Bratislava 
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Udržanie sa pacientov v programe je podmienkou dosiahnutia základ
ného medicínskeho cieľa, ktorým je zníženie konzumácie opiátov (heroínu). 
Zníženie na podiel 12 % močov pozitívnych na morfin pri náhodnom testo
vaní u pacientov v terapeutickej modalite počas druhých piatich rokov trva
nia programu zodpovedá tej miere (13 %), ktorá bola zistená v prvom polča
se . 21 % pacientov, ktorí boli koncom roku 2006 v harm reduction modalite 
môžeme považovať prakticky všetkých za toxikologicky pozitívnych na uži
tie ilegálnych psychoaktívnych látok, hoci vyšetrenia sa v tejto modalite ne
vykonávajú. Ale na rozdiel od minulosti by v prevažnej väčšine nešlo o pozi
ti vit u na pritomnosť momnu, ale o metamfetamíny, čo bol u väčšiny dôvo
dom, prečo prešli z terapeutickej do harm reduction modality. Subjektívnou 
nevýhodou je pre nich, hoci sú zbavení záťaže testovania moča, to, že musia 
chodiť denne do centra okrem víkendu a tu pod supervíziou užiť metadón, 
kým pacienti v terapeutickej modalite môžu prísť len dvakrát za týždeň 
a dostanú metadón na zvyšné dni na užitie doma. 

Významný pokles depresivíty a vzostup hmotnosti pacientov po roku 
liečby v MUP síce neumožňuje komplexne posúdiť mieru zlepšenia psychic
kého a telesného stavu pacientov, ale spolu so zistenou dobrou mierou spo
kojnosti pacientov s MUP indíkuje pozitívny vývoj smerom k uzdraveniu. 
Hodnoty subjektívnej spokojnosti podľa dotazníka CSQ-8 zodpovedali prie
merom zisteným inde vo svete (Ward a kol., 1994). 

Jedným z dôležitých cieľov metadónovej udržiavacej liečby u závislosti od 
opiátov je prevencia šírenia infekcie HIV medzi vnútro žilovými užívateľmi. 
Tento cieľ na základe výsledkov skríningu sa v bratislavskom MUP darí 
stále plniť . V programe je jedna z najnižších prevalencií HIV pozitívnych 
pacientov v celosvetovom porovnaní, najmä ak berieme do úvahy jeho nízky 
prah. Po vstupe do Európskej únie sa ale výrazne zvýšila migrácia užíva
teľov drog ako zo Slovenska do zahraničia, tak aj cudzincov k nám. V súvis
losti s tým sa javí byť zvýšené rizíko introdukcie vírusu do našej subpo
pulácie konzumentov drog. Indíciou je prvý zahraničný HIV-pozitívny pa
cient, ktorý sa presťahoval na Slovensko, ale infikoval sa pred rokmi vo 
vlastnej krajine a teraz prestúpil do MUP u nás. Veľmi priaznívá je aj si
tuácia vo výskyte infekcie vírusom hepatitídy typu B. Po desiatich rokoch 
programu, tak ako po piatich, zostal u pacientov MUP výskyt protilátok 
proti anti-HBc, markeru HBV na úrovni 6 %. Opäť jeden z najnižších výsky
tov v medzinárodnom porovnaní. Ide pravdepodobne o dôsledok celkového 
nízkeho výskytu HBV vo všeobecnej populácii na Slovensku, o pozitívny do-
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pad intenzívneho, preventívneho očkovania všetkých užívateľov drog pri
chádzajúcich po prvý raz do styku s centrom, ale dnes už aj o výsledok celo
plošného očkovania detí. Problémom je však vysoká miera pacientov 
v MUP, ktori sú pozitívni na protilátky proti vírusu hepatitídy C, ktorým sa 
pri užívaní infikovali. Tento stav je konzistentný so zisteniami z iných 
krajín, ktoré poukazujú na to , že substitučná udržiavacia liečba , ale ani iné 
programy znižovania poškodenia zamerané na vnútro žilových užívateľov 
drog, ako je výmena použitých ihiel a striekačiek za sterilné, sú málo účinné 
v prevencii šírenia epidémie hepatitídy C medzi užívateľmi . Dnes je možné 
hovoriť o epidemickom výskyte hepatitídy typu C medzi vnútrožilovými 
užívateľmi drog u nás. 

Záverom 

Pokúsili sme sa čo najplastickejšie v dvoch častiach popísať vývoj progra
mu metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava za uplynulých 
10 rokov. Naša skúsenosť v zhode s inými (Flego, 2006) poukazuje na to , že 
neustále monitorovanie a evaluácia programu sú základným predpokladom 
správne načasovaných manažérskych úprav štruktúry programu a režimu 
liečby, bez ktorých by došlo k jeho postupnej deformácii. Pri sledovaní efek
tivity považujeme za rozhodujúce, aby manažment programu mal neustále 
v centre pozornosti vyváženosť dvoch hlavných účelov metadónovej udržia
vacej liečby a to ako snahu o dosiahnutie abstinencie od ilegálnych psycho
aktívnych látok u individuálneho pacienta, tak aj úsilie o znižovanie poško
denia najmä pokiaľ ide o prevenciu šírenia krvou prenosných ochorení z po
hľadu verejného zdravia. 
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