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Súhrn 

Jediný metadónový udržiavací program liečby pacientov so závislosťou od opioidov sa re
alizuje na Slovensku v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave od roku 1997. 
V práci je stručný popis dôvodov vzniku, štruktúry, priebehu jeho realizácie, ako aj niek
torých základných výstupov. Zo vzorky 432 pacientov liečených do júna roku 2001 bola 
12-mesačná miera retencie v programe 80,7 % pri 13 % močov testovaných pozitívne na mor
fin. Spokojnosť pacientov s programom, hodnotená s použitím škály CSQ-8, bola 88 %. Nákla
dy na jedného pacienta boli v roku 2001 v priemere 25 550,- Sk (asi 530 USD). Abúzus benzo
diazepínov, alkoholu a íných psychoaktívnych látok u časti pacientov a bezpečnostné aspekty 
sú typické problémy, ktoré sa objavovali pri realizácii programu v priebehu posledných piatich 
rokov. S ohladom na epidemiologickú situáciu by mal byť program implementovaný aj v dal
ších špecializovaných zariadeniach v iných oblastiach Slovenska. 

K I ú č o v é s lov á : metadón - substitučná liečba - závislosť od opiátov - hodnotenie 
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N. Stowasserová, M. Gúthová: THE FIFTH YEAR OF METHADONE 
MAINTENANCE TREATMENT IN CTDD BRATISLAVA 

Summary 

The only methadone maintenance treatment program is conducted for patients with opioid 
dependence in The Centre for Treatment of Drug Dependencies in Bratislava since the year 
1997. There is in this study brief description of the reasons for the beginning of the program, 
the structure, development of its implementation, as well as some of its principal out-comes. 
The 12-months retention rate 80.7 % was calculated from the sample of 432 patients, who we
re treated in the program till the end of June 2001. 13 % of the samples se nt for urinalysis we
re tested positive for morphine. Patients satisfaction with the program was evaluated with ap
plication of CSQ-8 scale and was 88 %. An average cost per patient was 25.550.- Sk 
(approximately USD 530) in the program in the year 2001. Abuse of benzodiazepines, alcohol 
and other psychoactive substances in part of the patients and safety aspects are typical pro
blems, which have emerged in program implementation during last five years. The program 
should be implemented with respect to the epidemiological situation in the other regions of 
Slovakia. 

Key wo r ds : methadone - substitution therapy - opiate dependence - evaluation 

Úvod 

Závislosť od opiátov - heroínu dominuje v Bratislave v požiadavke na liečbu od 
ilegálnych psychoaktívnych látok od začiatku deväťdesiatych rokov (Okruhlica, 
1997). Vrchol v počtoch pacientov žiadajúcich po prvý raz liečbu bol v polovici de
kády. Postupom rokov, koncom tisícročia, prevážil podiel opakovane prijímaných pa
cientov (Nociar, 2000). Ich najväčšia geografická koncentrácia na Slovensku zostáva 
v hlavnom meste. 

Podstatnými dôvodmi indikácie dlhodobej udržiavacej liečby s použitím opiáto
vých agonistov pri diagnóze závislosti od opiodov sú: (a) relatívne vysoký podiel pa
cientov s ťažkým, chronickým priebehom, u ktorých ani opakované pokusy o detoxi
fikáciu nevedú k dlhšej abstinencii a (b) predovšetkým redukcia rizika šírenia 
HIV/AIDS. Za štandard v tomto type terapeutického pristupu je v súčasnosti po
važovaný vo svete najširšie používaný preparát metadón hydrochlorid (Farrel1 
a spol., 2000). 

V súlade s Národným programom boja proti drogám (1996) a Uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 686 z 15. októbra 1996 o Opatreniach proti vznikajúcej epi
démii v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave sa uložilo Ministerstvu 
zdravotníctva Slovenskej republiky realizovať substitučný (udržiavací) metadónový 
program v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (dalej CPLDZ). Pro
gram sa začal v októbri 1997. Cielom práce je podeliť sa s našou širšou odbornou 
verejnosťou o skúsenosti získané v tomto programe do začiatku roku 2002. 
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Štruktúra a priebeh programu 

CPLDZ v Bratislave je štátnou príspevkovou špecializovanou zdravotníckou or
ganizáciou. Metadónový udržiavací program (ďalej aj MUP) v CPLDZ Bratislava je 
komplexný a vysoko štruktúrovaný. Pre pacientov zabezpečuje špecializovanú od
bornú internistickú, psychiatríckú a psychologickú starostlivosť. Zvláštna pozornosť 
je v ňom venovaná gravidným ženám, krvou prenosným a pohlavným infekčným 
ochoreniam. Farmakoterapia je kombinovaná so systematickou individuálnou a sku
pinovou psychoterapiou. Základom je režimové usporíadanie pravidiel programu 
a ich dôsledná implementácia v súlade s kognitívno - behaviorálnym psychotera
peutickým prístupom. To všetko s ohľadom na medicínsky model chápania diagnózy 
závislostí od psychoaktívnych látok ako choroby. Dôležitým prvkom je systematické 
toxikologické monitorovanie moču. Sociálne služby, právne poradenstvo, pomoc pri 
hľadaní práce sú centrom len odporúčané,keďže sa ich uskutočňovanie nachádza mi
mo sektorom poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. 

Skupinou expertov pod vedením vtedajšieho hlavného odborníka pre odbor dro
gových závislostí MUDr. Ivana Chabana boli v roku 1995 po konzultácii s ame
rickými odborníkmi z tzv. Sicílskeho projektu vypracované podmienky pre pacientov 
na zaradenie do MUP: (A) medicínsky dokumentovaná diagnóza závislosti od opioi
dov, (B) vek pacienta viac ako 18 rokov, (C) aspoň dva predchádzajúce neúspešné 
pokusy o detoxifikáci u v psychiatrickom lôžkovom zdravotníckom zaríadení. Iba 
prvá podmienka je postačujúca v prípadoch, ak: (D) ide o gravidnú pacientku alebo/a 
(E) ak ide o pacienta pozitívneho na protilátky HIV. Samozrejmou podmienkou ak
ceptácie je súhlas pacienta. 

Pacienti sa pred vstupom do programu musia zúčastniť minimálne štyroch di
daktických skupinových sedení, podrobiť sa vstupnému internému, psychiatrické
mu, psychologickému vyšetreniu a zhodnoteniu sociálnej situácie. Okrem EKG sa 
vykonávajú základné laboratórne vyšetrenia: KO, GOT, GPT, vyšetrenia na pro
tilátky HCV a ak súhlasí pacient, na HIV. Opakované toxikologické vyšetrenie moču 
je v prvý deň medikácie cielené prioritne na morfín, metadón a benzodiazepíny. 

Metadón hydrochlorid pripravený ako magistraliter v koncentrácii 10 mg v 1 ml 
roztoku v zmluvnej nemocničnej lekárni sa podáva pacientom pod superviziou zdra
votných sestier vo výdajni v CPLDZ. Návštevy sú sprvu denne okrem nedele, kedy 
pacienti dostávajú jednu dávku pro domo. Ak v priebehu prvých 3 mesiacov po na
stavení nedôjde k výskytu pozitívnych močov pri pravidelnom testovaní, alebo k vy
nechaniu v užívaní, dostávajú pacienti domov 2 dávky koncom týždňa na sobotu 
a nedeIu. Po pol roku dostanú už metadón domov na 3 dni koncom týždňa . Ak pre
bieha liečba bez väčších nepravidelností aspoň rok, majú možnosť prísť na užitie 
metadónu do centra iba dva razy do týždňa a na zvyšok dní si berú liek domov. Tie
to výhody s možnosťou branía metadónu na užívanie domov sú na začiatku liečby 
(alebo pri problémoch) podmienené okrem monitorovaní a moču tiež účasťou na pra
videlných psychoterapeutických skupinách a na individuálnych kontrolných pohovo
roch s psychoterapeutom. Rozšírené výhody nie sú po vytitrovaní poskytované pa
cientom potrebujúcim vyššie dávky lieku. Frekvencia toxikologického monitorovania 
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moču sa znižuje s dÍžkou abstinencie pacienta od ilegálnych opiátov. Okrem prie
bežných lekárskych kontrolných vyšetreni sa po roku vykonáva komplexné hodnote
nie stavu. Čas zotrvania pacienta v programe je podmienený jeho stavom a nie je 
formálne ohraničený. V prípade optimálneho ukončenia liečby dochádza k nemu 
spravidla najskôr po roku a po konzultácii v zhode s odporúčaním lekára pomalou 
detoxifikáci ou ambulantnou formou . Pokračujúce uZlvanie opiátov nie je 
v programe tolerované a ak sa stav ani po terapeutických intervenciách nemení, pa
cienti sú detoxifikovaní a je im odporučený iný liečebný program v CPLDZ. 

MUP za temer 5 rokov svojej existencie prešiel v CPLDZ Bratislava vývojom. 
Z najvýraznejších zmien spomenieme napr. zrušenie úvodnej titrácie dávky na lôž
kovom oddelení CPLDZ a prechod na kompletné nastavovanie ambulantnou formou 
od septembra roku 2000, zrušenie poradovníka a čakania na liečbu a rozšírenie 
možnosti výhody vydávania lieku domov s kontrolovaným podávaním v CPLDZ iba 
dvakrát do týždňa od roku 2001. 

Od začiatku bolo plánované a kontinuálne prebiehalo hodnotenie základných in
dikátorov efektivity programu udržiavacej liečby, ktoré realizovali pracovnici 
Inštitútu drogových závislostí CPLDZ. 

Niektoré výstupy a hodnotenie 

Priebeh a výsledky MUP v CPLDZ Bratislava sú doteraz dokumentované v troch 
správach, ktoré boli priebežne predložené ministerstvu zdravotníctva a tiež násled
ne prerokované na Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 
(Okruhlica a spol., 1999, Okruhlica a spol., 2000, mz CPLDZ, 2001). K 30. 6. 2001 
bolo do MUP zaradených 432 pacientov (v tom čase v ňom bolo 329). Skladbu podľa 
pohlavia tvorilo súbor 74 % mužova 26 % žien. Priemerný vek pacientov bol 26,7 ro
ka (SD:t6,2) v rozpätí od 18 do 49 rokov. DÍžka času užívania heroínu pred vstupom 
do liečby oscilovala v priemere okolo 6 rokov. Priemerná denná dávka metadónu 
s priebehom rokov klesla v programe z cca 120 mg v roku 1998 na približne 90 mg 
na začiatku roku 2002 (napr. 92 mg 18. februára 2002). Maximálne denné dávky sa 
pohybovali na začiatku roku 2002 do 270 mg. 

Za najvhodnejšie indikátory na hodnotenie liečebnej účinnosti udržiavacích pro
gramov pri závislosti od opiátov sa považujú (A) miera udržania sa pacientov v pro
grame minimálne počas roka a (B) percento negatívnych, resp. pozitívnych záverov 
z toxikologických analýz močov na morfín. Retencia pacientov v programe po 12 me
siacoch bola 81 %. Pri analýze pričin výpadku medzi najčastejšie patrila náhla stra
ta kontaktu s MUP 18 (38 %) pacientov, detoxifikáci a proti rade lekára 10 (21 %), 
uväznenie 7 (15 %). Celkový podiel testovaných močov, ktoré boli analyzované ako 
pozitívne na morfín bol 13 %. Percento močov pozitívnych na morfin v súvislosti 
s dÍžkou času pacientov v programe ilustruje obr. 1. Z testovaných pacientov na pro
tilátky HIV bol v roku 2001 v programe jeden HIV+, kým na protilátky HBV bolo 
pozitívnych 6 % a na HCV 47 %. U pacientov bol zaznamenaný nárast miery za
mestnanosti, resp. pravidelnej návštevy školy z 23 % pri vstupe na 45 % po zaradení 
do programu. 
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Obr 1. Vývoj pozitívnych/negatívnych proporcií vzoriek moču 
na morfin podľa týždňa pobytu pacienta v MUP 
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Týždeň 

Osobitným prístupom aplikovaným transverzálne u skupiny 53 pacientov bola 
začiatkom roka 2002 jednorázová administrácia metodiky subjektívnej hodnotiacej 
škály na určenie spokojnosti s programom - dotazníka CSQ-8. Celková spokojnosť 
bola 88 %. 

V správach pre ministerstvo zdravotníctva sa venovala pozornosť aj vyčísleniu 
ekonomických nákladov. V správe IDZ CPLDZ z roku 2001 sú uvedené priemerné 
denné náklady na pacienta zaradeného do MUP v CPLDZ Bratislava vo výške 
70,- Sk, čo bolo 25 550,- Sk ročne. 

Najmarkantnejšie problémy 

K najpodstatnejším medicínskym problémom patrí fakt, že v našich podmien
kach je bežný abúzus benzodiazepínov, hlavne flunitrazepamu, ktoré sú pre pacien
tov široko dostupné, čo často komplikuje liečbu a lekárovi sťažuje určovanie prime
ranej dávky metadónu. V CPLDZ flunitrazepam nie je predpisovaný. Pacientom 
v MUP nie sú v zásade preskribované ani žiadne iné benzodiazepínové preparáty. 
Napriek tomu neustále dochádza k ich nežiaducemu kombinovaniu s metadónom. 
Druhým relatívne častým problémom býva občasný konzum alkoholu. V oboch prí
padoch, ak ide o ďalšiu formu závislosti je takýmto pacientom umožnená detoxi
fikácia od iných psychoaktívnych látok na detoxifikačnom oddelení bez prerušenia 
podávania metadónu. Napätosť v dodávkach substancie a vo finančnom zabezpečo
vaní programu patrila a patrí k najzávažnejším a oscilujúcim ťažkostiam. Me-
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tadónová liečba je zatiaľ poskytovaná pacientom bezplatne. Napriek dobrej spo
lupráci s políciou zostáva bezpečnosť personálu a pacientov pred fyzickým ohrozo
vaním a útokmi závažným paramedicínskym problémom. Nie tak časté, aj keď tiež 
nie zanedbateľné sú sporadicky sa vyskytujúce sťažnosti občanov bývajúcich v okolí 
centra na správanie pacientov. Najmä im prekáža ich postávanie na ulici . Napriek 
zreteľnému zlepšeniu stále ešte pretrváva otázka vysokej miery nezamestnanosti, 
ktorá je u pacientov v MUP navyše ovplyvnená aj ich nízkou úrovňou vzdelania. 

Diskusia 

Naše doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že ako jediná, medicínsky odôvod
nená podmienka pre zaradenie do MUP by mala byť diagnóza závislosti od opioidov. 
Ostatné doteraz platné kritériá je potrebné brať do úvahy pri zvažovaní zaradenia 
do programu, ale nemali by byť automatickyeliminujúcimi. Je to trend evidentný vo 
svete i napr. v krajinách EÚ (EMCDDA, 2000). 

Porovnanie nami sledovaných základných indikátorov poukazuje na to, že dote
rajšie výsledky znesú i náročné medzinárodné porovnania. 12-mesačná miera udrža
nia sa v programe sa podľa Hubbarda (1989) pohybuje od 34 do 85 %. Pri regresnej 
analýze retencie z 15 kliník v New Yorku zistil Nwakeze (1997), že v nich viac ako 
rok zostalo 60 % pacientov. Kreek (2000) zistila, že metadónová udržiavacia liečba 
pri adekvátnych dávkach, s dostupným poradenstvom, medicínskou a psychiatric
kou starostlivosťou vedie k dobrovoľnej retencii po roku nad 60 % s redukciou 
denného užívania opiátov pod 20 %. V Európe britskí autori uvádzajú, že približne 
40-50 % pacientov zanecháva liečbu počas prvých 12 mesiacov po vstupe do progra
mu (FarelI a spol., 1994, Gossop a spol. 2001). Raschke (1996) opísal podobnú reten
ciu ako sme zistili u nás v nemeckom Hamburgu, kde bola 84 %, podobne Ege (2000) 
približne 90 % v Kodani, Stenbacka (2000) vyše 80 % vo Švédsku a Granastrom so 
Sairaalom (2000) až 94 % retenciu v Helsinkách. Ako najpravdepodobnejšie sa javi 
byť vysvetlenie, že vyššia retencia je v programoch tam, kde sú vyššie priemerné 
denné dávky. V Helsinkách to bolo napr. 143 mg, pri menej ako 10 % močov po
zitívnych na morfín. Zlepšenie základných ukazovateľov efektívnosti udržiavacej 
liečby je v lineárnom vzťahu s výškou dávky metadónu: (a) pozitívne pokíaľ ide o re
tenciu pacientov v programe a (b) negatívne, čo sa týka užívania heroínu 
(Schottenfeld, 1997, Ward, 1998). 

Výsledky štúdií poukazujú na to, že proporcie na morfín negatívnych toxikolo
gických vyšetrení močov sa pohybujú od 43 do 90 % (Ball a spol., 1988, Kreek, 2000). 
Dobré hodnoty indikátorov terapeutickej efektívnosti programu v CPLDZ si 
vysvetľujeme vysokou mierou jeho štruktúrovanosti, komplexnou a intenzívnou psy
chologickou, psychiatrickou a medicínskou starostlivosťou o pacientov, ako aj ne
existenciou administratívneho horného limitu denných dávok. Postupný pokles prie
merných denných dávok v programe je pravdepodobne podmienený viacerými či
niteľmi: (1) postupným poklesom koncentrácie heroínu v Bratislave, (2) zmenou 
správania užívateIov - znižovanie podielu i.v. aplikácie (Nociar, 2000) a starnutím 
populácie pacientov v programe. 
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Metadónová udržiavacia liečba je považovaná za ekonomicky vysoko výhodnú. 
Jej pri nosy niekoľkonásobne prevažujú náklady (Zarkin, 2000). Je to aj najlacnejší 
terapeutický pristup. Tak napr. v súčasnosti sa kalkulovaná cena za ústavnú odvy
kaciu liečbu jedného pacienta so závislosťou od drog v SR, ktorá bola stanovená ce
novým opatrenim platným od 1. 1. 2002 pohybuje od 42 300.- do 44 415.- Sk, kým 
nami zistené náklady v MUP boli skoro o polovicu nižšie. 

Hoci MUP podľa nášho názoru výrazne prispieva k udržiavaniu nízkej prevalen
cie HIV v bratislavskom regióne, zistili sme podobne ako aj inde vo svete vysoký 
výskyt protilátok virusu hepatitídy typu C. Je to vážny signál upozorňujúci na po
trebu očakávať zvýšenie nárokov na zdravotnícku starostlivosť u tejto skupiny pa
cientov v budúcnosti. Hoci udržiavacia metadónová liečba výrazne znižuje krimina
litu typicky spájanú s užívaním drog, je pre pracovníkov programu velmi vážnym 
problémom otázka ich vlastnej bezpečnosti. Je to zvýraznené skutočnosťou, že v pro
grame sa manipuluje s psychotropnou látkou podávanou pacientom, z ktorých 
mnohí majú rozsiahlu kriminálnu anamnézu. 

Vzhľadom na preverenú vysokú účinnosť metadónovej udržiavacej liečby u nás 
a prakticky na jej nezastupiteľnosť inou, hlavný odborník pre odbor drogových 
závislostí odporučil jej aplikáciu i v ďalších oblastiach Slovenska, všade tam, kde si 
to epidemiologická situácia vyžaduje . V takom zmysle boli na Ministerstvo zdra
votníctva SR predkladané aj správy hodnotiace priebeh MUP v CPLDZ Bratislava a 
jeho perspektívne využitie (Okruhlica, 1999, 2000, mz 2001). Záver gremiálnej po
rady ministra zdravotníctva z novembra 2001, kde bol materiál naposledy preroko
vaný bol taký, že MUP má predbežne pokračovať len v Bratislave. Tu je ale už vyše 
roka dopyt po liečbe a výpadok z MUP vyrovnaný. Dopyt je uspokojovaný bez potre
by čakania. Aktuálne sa počet pacientov v programe pohybuje okolo počtu 350. Ako 
naliehavé sa však javí vytvorenie možností pre metadónovú udržiavaciu liečbu napr. 
aj v Nitre, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a i. 
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