
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

39, 2004, 2, s. 117 - 118 

INFORMÁCIA Z 37. ZASADANIA KOMISIE 
PRE NARKOTICKÉ DROGY 
(COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS) 

Ľ. OKRUHLICA 

V dňoch 15.-19. marca 2004 sa na Úrade OSN pre kriminalitu a drogy vo 
Viedni (ONDCP) uskutočnilo 37. zasadanie Komisie pre narkotické drogy 
(Commission on Narcotic Drugs). Program rokovania sa už štandardne zao
beral popri dominujúcej oblasti znižovania ponuky aj znižovaním dopytu po 
drogách. S priamym dopadom na sektor zdravotníctva bola na záverečnom 
zasadaní prijatá dôležitá rezolúcia. 

Bola to rezolúcia č. L .5. ,,smernice na psychosociálne asistovanú farma
kologickú liečbu pre pacientov so závislosťou od opioidov", ktorá bola spon
zorovaná najmä zástupcami krajín Európskej únie a vtedy ešte len pristu
pujúcimi krajinami, medzi ktorými bolo aj Slovensko. Jej predkladateľom 
bolo Holandsko. Konečnému schváleniu predchádzalo prerokovávanie a ne
schválenie podobnej rezolúcie v roku 2003. Teraz až do posledného dňa ro
kovania pôvodne predložený návrh bol prepracúvaný a v konečnej podobe 
dospel k výrazným zmenám. Uvedieme len niektoré z nich. Celý text sa 
skrátil. Bol napr. tiež odstránený dodatok s možnými odporúčanými in
dikátormi sledovania liečebného procesu. Slovo "požiadavky" (requirements) 
v pôvodnom návrhu v názve a v ďalšom texte bolo zamenené za slovo "smer-
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nice" (guidelines), k pôvodnému prívlastku farmalwlogichá boli doplnené 
prívlastky psychosociálne asistovaná atď. I šlo o úpravy, ktoré prevažne na
vrhovali delegácie z krajín mimo EÚ. Hoci sa v konečnom dôsledku stala 
rezolúcia všeobecnej šou , predsa je významným krokom vpred na globálnej 
úrovni. Dosiahol sa ňou celosvetový konsenzus o akceptovaní farmakologic
kej liečby pri závislostiach od opioidov, ktorá nie je v rozpore so základnými 
konvenciami v tejto oblasti, a to aj napriek tomu, že nie všetky krajiny 
zákonom povoľujú na svojom území napr. liečbu agonistami opiátov. Súčas
ne je z praktického hľadiska dôležitý posledný paragraf rezolúcie, v ktorom 
sa uvádza, že ODCP vo Viedni pozýva WHO na spoluprácu pri vypracúvaní 
konkrétnych smerníc. Podľa predpokladov príslušných pracovníkov WHO zo 
Ženevy, bude vypracovanie smerníc pre liečbu opioidov založených na ve
deckých dôkazoch trvať približne 2 až 3 roky. Bude našou prirodzenou po
trebou a úlohou ich potom premietnuť do národného dokumentu implemen
tovaného hlavne rezortom MZ SR. Tieto smernice by mali byť základom 
druhej časti národných štandardov pre liečbu pacientov so závislosťami , 

ktorý sa bude zaoberať jednotlivými štandardnými liečebnými postupmi. 
Keďže vo svete nie je doteraz jednotne akceptovaný štandard napr. pre sub
stitučnú liečbu , sú len národné a veľmi rozdielne, je predpoklad. že tento 
dokument WHO, ktorý bude nadväzovať na rezolúciu CND, bude dobrým 
východiskom určujúcim základné mantinely pre naše národné štandardy. 
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