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Po spoločenských zmenách, ku ktorým došlo v Československu v roku 1989, sa 
dalo očakávať aj nové spektrum drog dostupných na území Slovenskej a Českej re
publiky. Táto skutočnosť sa postupne stáva zdrvujúcou realitou: narastá počet pacien
tov, ktorí vyhľadali pomoc lekára v dôsledku konzumácie drog. V Bratislave nastáva 
konjunktúra heroínu, podstatná časť lekárskej populácie pracujúcej v li ečebno
preventívnej starostlivosti sa v posledných dvoch rokoch stretla s pacientami konzu 
mujúcimi túto drogu. Problematika heroínu sa stáva bežnou v každodennej pohoto
vostnej službe na psychiatrii. Vzhľadom na to sme sa rozhodli porovnať nárast ambu
lantných vyšetrení, spôsobených rôznymi problémami v dôsledku konzumácie 
heroínu, v ambulancii Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice Bratislava. 

Materiál a metodika 

Sledovali sme obdobie od januára 1993 do septembra 1994 v mesačných inter 
valoch. Uvedený počet pacientov sme porovnávali s počtom vyšetrení pacientov s 
problémami s alkoholom. Spolu sa realizovalo 180 vyšetrení u 126 pacientov pre 
abúzus heroínu a závislosť od heroínu. Uvedený počet sme dali do súvisu s 
počtom vyšetrení pre abúzus a závislosť od alkoholu. Tento vzťah sme vyjadrili v 
absolútnych číslach i v percentuálnom zastúpení za každý mesiac zvlášť. K vôl i 
prehľadnosti sú uvedené pomery znázornené na grafe . Pri heroínovej prob
lematike sme dali do pomeru vzájomné absolútne počty vyšetrení mužova žien za 
jednotlivé mesiace. Okrem uvedeného vzťahu sme všetky vyšetrenia pacientov so 
syndrómom závislosti alebo abúzom heroínu vyhodnotili vzhľadom na vek. Hod 
notil sa vek, v ktorom bol pacient vyšetrený na ambulancii PK FN . 

Pre názornosť sme tento vzťah zachytili na grafe v absolútnych čís lach. Pomer 
jednotlivých počtov vyšetrení pre alkoholickú, alebo heroínovú problematiku v 
štvrťročných obdobiach uvádza tabulka 1. 

Výsledky 

Spolu bolo v ambulancii Psychiatrickej kliniky FN vyšetrených 126 pacientov 
pre abúzus, respektíve závislosť od heroínu. 
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Tab ulka 1. 

Štvrťrok roku Počet vyšetrení pre abúzus a Počet vyšetrení pre abú:Gus a 

závislosť od alkoholu závislosť od heroínu 

l. 1993 39 14 

2. 1993 35 11 

3. 1993 47 16 

4. 1993 56 21 

l. 1994 48 26 

2. 1994 42 46 

3. 1994 38 46 

Na grafe l je znázornený nárast heroínovej problematiky, ktorá v počte 
vyšetrených pacientov v mesiacoch máji až septembri 1994 dosiahla až prekročila 
počet vyšetrených pacientov s alkoholickou problematikou . 
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Mesiace od januára 1993 do seotembra 1994 

Alkohol 

Heroín 

Tento vzostup možno výraznejšie pozorovať na grafe 2. kde je zachytený per· 
centu álny podiel heroínovej problematiky voči alkoholovej . Možno si tu všimnúť 
až dvojnásobný nárast počtu pacienov s heroínovou problematikou koncom roku 
1993 voči začiatku roku 1993 a až trojnásobné stúpnutie tohto počtu koncom 
prvého polroka 1994 voči januáru 1993. Tak isto možno pozorovať, že heroínová 
problematika v druhom a treťom štvrťroku 1994 začala prevažovať nad alkoholic· 
kou , ako vidieť z tabulky l. 

Pritom treba podotknúť, že psychiatrická ambulancia má skôr všeobecný 
charakter a nešpecializuje sa na problematiku závislosti od návykových látok. 
Väčšina pacientov je tu vyšetrená v rámci prvovyšetrenia, respektíve v rámci po· 
sudkovej činnosti. Pacientov po vyšetrení posielame do špecializovaných ambu
lancií alebo na oddelenia. 
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Graf 2. Percentuálny podiel pacientov s abúzom a závislosťou od alkoholu a heroínu 

Na grafe 3 je znázornený podiel mužov na počte pacientov s heroínovou prob
lematikou. Masívny vzostup je zapríčinený predovšetkým nárastom užívania 
heroínu v mužskej populácii: najmä v dru hom a treťom štvrťroku 1994 výrazne 
stúpol počet vyšetrení pre heroinizmus u mužov. Pokiaľ ide o vekové rozloženie, 
najviac sa vyskytuje abúzus heroínu medzi 17. a 24. rokom veku . Neskôr vo 
vyššom veku počet vyšetrení pre abúzus heroínu výrazne klesá, ojedinele sa 
zaznamenal nárast počtu pacientov v 36. a 38. roku veku. Po 43. roku veku už 
nebol zachytený ani jeden pacient. Vekovú distribúciu znázorňuje graf 4. 

Graf 3. Počet žien a mužov s abúzom a závislosťou od heroínu 
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Mesiace od januára 1993 do február a 1994 
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(~rar ll. Vekové rozl oZc'nic pacientov s abúzom a závislosťou od her oínu 
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Vek v rokoch 

Od roku 1993 do septembra roku 1994 sa postupne m enila aj kvalitatívna 
štruktúra pacientov s heroínovou problematikou. Najskôr sme vyšetrovali pa
cientov s minimálnou objektívne zistiteľnou symptomatikou . Vznikal dojem, že 
potrebuj ú skôr potvrdenie o závislosti, ako terapeutickú pomoc. Ani pri hospitali
zaCIl na oddelení sa u nich neprejavovali také abstinenčné príznaky, aké sa 
opisujú v literatúre. Spôsob konzumu heroínu u týchto pacientov bolo takmer 
vždy rajčenie. Až neskôr od začiatku roku 1994 sme postupne vyšetrovali čoraz 
viac pacientov s intravenóznou aplikáciou drogy. U týchto pacientov sme zistili 
objektívne abstinenčné príznaky vyžadujúce si miestami už veľmi závažný medi
kamentózny zásah. Popri týchto prípadoch sa ešte stále vyskytujú vyšetrenia, pri 
ktorých sú abstinenčné príznaky predstierané, a to najmä s cieľom vyhnúť sa 
vyšetrovacej väzbe alebo výkonu trestu . Pre tieto simulácie je typické. že absti
nenčné príznaky razom zmiznú, keď vyšetrovaný pacient zistí, že nástup do 
väzby je neodkladný. 

Tak isto sa postupne mení aj vzdelanostná štruktúra pacientov s konzumom 
heroínu . Spočiatku prevažovali pacienti rómskeho pôvodu väčšinou s neukončeným 
základným vzdelaním. Neskôr sa konzum presunul medzi stredoškolákov, re
spektíve vysokoškolákov. Pritom je pomerne bohato zastúpená aj učňovská 
ml ádež. Teda najmä mladí ľudia vo veku od 15 do 25 rokov. Vyzerá to tak, akoby 
priekupníci s drogami mali svoje vytipované školy a v Bratislave aj štvrte. 
Doter az sme sa nestretli s tým, že by sa drogy systematickejšie rozšir ovali medzi 
pracovníkmi v závodoch alebo v úradoch. Tých niekoľko konzumentov heroínu vo 
veku nad 30 rokov boli "starí" pacienti , ktorých sme sledovali na ambulanciách 
AT ako alkoholikov a konzumentov prchavých látok. Heroín "vyskúšali" a v rámci 
problémov, do ktorých sa dostali , navštívili ambulanciu Psychiatrickej kliniky. 

Pri anamnestickom rozoberaní začiatku konzumácie drogy väčšina pacientov 
uviedla, že svoju "drogovú kariéru" začali fajčením marihuany, ktorá sa medzi 
narkomanmi všeobecne považuje za "neškodnú". Málokedy sa stáva, že kon
zument heroínu začína hneď s intravenóznou aplikáciou . Vo väčšine prípadov je 
postup až schématický: marihuana, heroínová cigareta, intravenózna aplik ácia. 
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Pri vyšetrovaní začiatku konzum ác ie až do vzniku prvých zdravotných CI so · 
ciálnych ťažkostí s nasledujúcim vyhľadaním pomoci sa zistil priemerne tr ištvr· 
teročný až ročný odstu p. Treba si uvedomiť, že v psychiatrickej ambu lancii sa 
riešia už n ásledky konzumácie h er oínu , a obraz, k torý je a ktu á ln e zach ytený . 
vznikal pred deviatimi m esiacmi až r okom. 

Záver om je možné jednoznačne potvrdiť pomerne prudký n ár ast počtu pacien· 
tov s heroínovou problematikou, s postupným vzostupom množstva her oínovýc h 
závislostí, pričom najohrozenejšia je mládež vo veku okolo 20. roku ž ivota. l,ov 
na ko možno konštatovať, že v bratislavskom regióne je heroín dominantnou 
tvrdou drogou a trh s h eroínom j ednoznačne aktu á lne vytl áča ostatné tvrde! 
drogy . Treba však podotknú ť, že zm apovan á situ ácie je od r azom stavu. k torý 
vznikal pred deviatimi m esiacmi až rokom . 

s ú h r n 

Autor v č l ánku spracoval 180 vyšetrení pre abúzus a záv is losť od heroínu v ambulancii Psy · 
chiatrickej kliniky FN v Bratislave v období od januára 1993 do septembra 1994 . Uvedený počrt 
vyšetrení porovnal s počtom vyšetrení pre abúzus a syndróm závis losti od alkoholu v tom istolll 
časovom období. Autor uvádza výrazný nárast heroínovej problematiky, ktorá v druhom a 
treťom štvrťroku prevýšila počet vyšetrení pre abúzus a lebo závisl osť od a lkoholu. V závc'n' al/ 
tor opisuje aj vekové a sociálne spektrum pri heroínovej závis losti a jeho vývoj. 

Do redakcie prišlo: 8. ll. 1994 
Adresa autora: MUDr. V. Provazník, Klincova 15,82606 Bratislava 
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