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Súhrn 

Cielom 1. časti príspevku bolo informovať odbornú verejnosť o vývoji najstaršieho 
programu metadónovej udržiavacej (MUP) liečby na Slovensku, o jeho modifiká
ciách, a v druhej časti poskytnúť prehľad vybraných štatisticky spracovaných výstu
pov s dôrazom na najnovšie trendy a zmeny za uplynu lých päť rokov od poslednej 
súhrnnej publikácie. Metodologicky v súlade s cieImi išlo o katamnestickú, deskrip
tívnu, parciálne porovnávaciu štúdiu vychádzajúcu z kontinuálne zhromažďovaných 
kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov z databáz Inštitútu drogových závislostí 
v Centre pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave. výstupy: Výrazný 
nárast užívania metamfetamínov pacientmi nás viedol v roku 2004 k vytvoreniu 
dvoch modalít v MUP: (A) okrem dovtedy existujúcej "ter apeutickej" modality s indi
vidualizovaným dávkovanim, bez hornej hranice dávky a s vykonávanim toxikolo
gických vyšetrení; (B) k vytvoreniu novej modality s hlavným cieľom "znižovania 
poškodenia", kde sa denná dávka metadónu pohybovala maximálne do hodnoty 
40 mg, bez toxikologického testovania a bez vydávania lieku domov, okrem víken
dov. Vydaním metodického pokynu Ministerstvom zdravotníctva SR sa ukončilo 
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v roku 2004 obdobie pilotného projektu v Bratislave a v roku 2006 sa začal podávať 
metadón aj v CPLDZ Banská Bystrica. 

K r ú č o v é s lov á : metadón - substitučná liečba - závislosť od heroínu 

Ľ. Okruhlica, S. Holčíková, S. Slezáková, M. Majdová: 
TENTH YEAR OF THE METHADONE MAINTENANCE 
THERAPY IN THE CTDD BRATISLAVA 
(1. - QUALITATIVE INFORMATION) 

Summary 

The aim of the part I of the paper is to provide the professionals with the infor
mation on development of the oldest methadone maintenance treatment program 
(MMTP) in the Slovak Republic, and about its modifications. The second part of the 
paper provides an overview of the selected, statistically processed outcomes with the 
emphasis on the latest trends and changes during the last five years, since the last 
summarizing paper. Methodologically, and in accordance with its aim, the study is 
a retrospective, descriptive, partially comparative study derived from the continual
ly collected qualitative and quantitative data from the Institute of Drug Dependency 
databases in the Centre for Treatment of Drug Dependencies (CTDD) in Bratislava. 
The outcomes: Remarkable increase in the use of methamphetamines since the year 
2004 led us to creation of two MMTP modalities: (A) besides already existing thera
peutic modality, with individualized dosages, without upper dose limit, and with 
conducting of the toxicological analysis; (B) the new modality was designed with the 
main goal of harm reduction, where daily methadone do se was up to maximum of 
40 mg, without any toxicological examinations and with no take-home medications, 
only for the weekends. The pilot project period ended with the issuing of the metho
dological guidelines for methadone treatment by the Ministry of Health in the year 
2004, and methadone dispense started at CTDD Banska Bystrica in the year 2006. 

Key w o r ds: methadone - substitution treatment - heroin dependence 
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Úvod 

Históriu od vzniku v roku 1997 a prvé výstupy z pilotného programu me
tadónovej udržiavacej liečby (MUP) v Centre pre liečbu drogových závislostí 
(CPLDZ) Bratislava sme opísali v tomto časopise s odstupom piatich rokov 
v roku 2002 (Okruhlica a kol. , 2002). 

Pripomeňme si podstatné charakteristiky usporiadania MUP, ktoré sa 
prakticky za celé obdobie v základoch nezmenili. Hlavným medicínskym 
kritériom na zaradenie pacienta do MUP bola a zostala diagnóza závislosti 
od opioidov podľa kritérií SZOIMKCH-10. Z nemedicínskych kritérií to bolo 
dobrovoľné rozhodnutie dokumentované písomným informovaným súhlasom 
pacienta, vek 18 rokov a viac, čo ale nebola absolútna podmienka. Nevyža
dovali sa predchádzajúce neúspešné pokusy o tzv. čistú formu liečby závis
losti . Každý, kto spÍňal uvedené predpoklady, bol do 7 dní od vstupu do cen
tra zaradený do programu. Už viac rokov neexistovali v CPLDZ Bratislava 
čakacie listiny. MUP bol pre pacientov so zdravotným poistením bezplatný. 

V súlade so všeobecne akceptovanými smernicami (Verster a Bunning, 
2000) sa očakávalo z dôvodu efektívnosti liečby zotrvanie pacienta v progra
me minimálne počas 12 mesiacov, inak bola bez časového obmedzenia. Ma
ximálna denná dávka nebola limitovaná, titrovala sa individuálne podľa kli
nického stavu pacienta. Preparát sa pripravoval ako magistraliter, užíval sa 
rozriedený pomarančovým džúsom sprvu pod dennou supervíziou (okrem 
víkendov) zdravotného personálu v ambulantnej časti CPLDZ. Neskôr, po 
stabilizácii pacienta, sa vydával na maximálne 3 dni na užitie doma. Pa
cienti potom navštevovali centrum dvakrát do týždňa . V prípade, ak pacient 
mal pri testovaní moč opakovane pozitívny na iné návykové látky - okrem 
opioidov, a nevyužil možnosť stabilizácie na oddelení CPLDZ, alebo vyne
chal 3 a viac denných dávok za sebou, bol vyradený z programu. Hrozba 
použitia alebo použitie násilia zo strany pacienta voči personálu centra, re
spektíve voči iným pacientom a návštevníkom priestorov CPLDZ malo za 
následok detoxifikáciu a vyradenie z programu. 

Od predošlej nami publikovanej informácie uplynulo ďalších 5 rokov 
a došlo k zmenám na drogovej scéne, k socioekonomickým zmenám, usku
točnila sa reforma slovenského zdravotníctva a v neposlednom rade sme 
získali nové skúsenosti. V tomto kontexte prešiel MUP ďalším nevyhnut
ným vývojom a istými modifikáciami. Našou snahou bolo v tomto príspevku 
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sprostredkovať zainteresovaným odborníkom informácie o týchto zmenách 
a oboznámiť ich podrobnejšie s aktuálnym stavom. 

Kvalitatívne prvky ovplyvňujúce MUP 

Za posledných 5 rokov pokračoval a udržal sa pokles koncentrácie heroí
nu v políciou zachytenej droge v bratislavskom regióne, až na ojedinelé 
náznaky zvýšenia ku koncu roku 2006. Pravdepodobne v dôsledku toho bol 
viditeľný pokles pacientov s ťažkými abstinenčnými príznakmi tvoriacimi 
typický syndróm "prechladnutého moriaka" ("cold turkey") , ktorý bol v našej 
praxi v minulosti bežný, ale v posledných rokoch sa stal vo výrazne vyjadre
nej podobe raritným. Len málokedy sa už stretávame u pacientov pri náhlej 
redukcii opiátov s abstinenčným stavom charakterizovaným príznakmi 
profúznej sekrécie z nosa, sprevádzanej kašľom, nezadržateľnou alkrimozi
tou, piloerekciou, triaškou, s intenzívnymi bolesťami svalstva a kÍbov. I to 
mohlo byť príčinou zníženia priemernej dennej dávky metadónu, na ktorej 
sa v súčasnosti stabilizuje väčšina pacientov. Kvantitatívnymi údajmi bude
me situáciu dokumentovať v II. časti . 

V Bratislave a na Slovensku na prelome tisícročí nastalo výrazné rozšíre
nie užívania metamfetamínov (pervitínu). Prejavilo sa to aj výrazným vzo
stupom ich užívania pacientmi v MUP. Najmä po roku 2000 sa u nás na 
drogovej scéne objavil nový fenomén vnútro žilovej aplikácie tzv. lacných, 
"speed-ballov", čo je zmes metamfetamínov a heroínu v jednej dávke . 

V roku 2004 bolo ako reakcia na zvýšené vypadávanie pacientov z MUP, 
najmä v dôsledku pozitívnych toxikologických zistení metamfetamínov pri 
testovaní ich moču , vytvorenie dvoch terapeutických prístupov v jednom 
MUP, kde (A) jedna modalita zostala ako dovtedy "terapeutická", s indivi
duálnym dávkovaním, s neobmedzenou maximálnou dennou dávkou lieku, 
s toxikologickým testovaním na prítomnosť ilegálnych návykových látok 
v moči a s možnosťou získania privilégia dostávať dávky metadónu na uži
tie aj domov, kým (B) v druhom novom liečebnom prístupe, v modalite 
znižovania poškodenia - "harm reduction" - mali pacienti, ktorí popri me
tadóne opakovane užívali ilegálne psychoaktívne látky, obmedzenú dennú 
dávku metadónu na maximálne 40 mg, ale sa im prestal testovať moč, čím 

prestali kvôli tomu vypadávať z programu, no okrem víkendov nedostávali 
viac dávok lieku cez týždeň na užitie doma a museli 5 dní v týždni prísť 
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a užiť metadón v centre. Modalita bola zameraná najmä na tých, ktorí mali 
neustále problémy s užívaním pervitínu, odmietali sa z neho detoxifikovať 
na oddelení, ale metadón chceli naďalej užívať, pretože sa nechceli vrátiť 
k predošlému užívaniu heroínu, ktorý počas MUP prestali užívať , resp . ho 
výrazne zredukovali. V takých prípadoch sme postupne znižovali dávku na 
maximálne 40 mg denne. Je to klasická forma metadónového programu ty
pu "harm reduction", ako ju poznali tradične vo Veľkej Británii, Holandsku, 
USA, či Austrálii. V tejto forme MUP nie je hlavným cieľom úplné zamedze
nie užívania ilegálnych drog, ale iba redukcia ich užívania, redukcia rizika 
zdravotných následkov a v zmysle odporúčanej stratégie snaha o udržanie 
užívateľa v kontakte s liečebným systémom, aby sa úplne nestratil z dosahu 
terapeutického zariadenia (EMCDDA, 1999). Po zavedení novej modality do 
MUP sa zastavil prudký pokles počtu pacientov. Celkový počet sa vrátil 
k hodnotám oscilujúcim v rozmedzí od 350 do 380. Nenaplnili sa obavy 
z masívneho presunu pacientov z terapeutickej formy do modality znižova
nia poškodenia, ich podiel v celom programe kolísal stabilne medzi 15% až 
25 %. Teda trvale boli v menšine. Zvlášť po vytvorení novej "harm reduc
tion" modality spolu s uvedenou dostupnosťou MUP spÍňal predpoklady pre 
prívlastok "nízkoprahový". 

V terapeutickej časti MUP sme ustúpili i z nárokov na rutinné testova
nie moču na prítomnosť kanabisu a benzodiazepínov. Začali sme ho realizo
vať len selektívne na základe klinicky odôvodnenej ordinácie lekára. Pone
chali sme len rutinné testovanie na morfin a (met)amfetamíny. V praxi sa 
totiž ukázalo, že podobne ako v prípade alkoholu, viacerí pacienti občas tie
to látky konzumovali, ale poväčšine bez vytvorenia závislosti, čo neviedlo 
k zásadnej interakcii s udržiavacou metadónovou liečbou. V menej častých 
prípadoch, kedy sa pri ich užívaní vyvinula súčasne silná závislosť , sa se
lektívne indikovala toxikológia moču a odporúčala sa pacientom odvykacia 
liečba , najlepšie pobytom na oddelení centra. 

Pokiaľ išlo o benzodiazepíny, výraznou zmenou bola minimalizácia non 
lege artis užívania flunitrazepamu (Rohypnolu) v MUP aj mimo neho, ktorá 
nastala z dôvodu vyradenia Rohypnolu z bežnej preskripcie a z lekární 
s uprednostnením pomalšie účinkujúcich benzodiazepínových preparátov, 
alebo nebenzodiazepínových hypnotík novšej generácie . U týchto sa iba 
vzácne vyskytovalo predtým bežné vnútro žilové zneužívanie flunitrazepamu 
popri heroíne alebo metadóne, ktoré vytváralo v klinike terapeuticky zá
važné problémy s vysokým rizikom predávkovania, častými intoxikáciami 
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a ťažkými abstinenčnými príznakmi s výskytom epileptických paroxyzmov 
typu grand mal. V posledných rokoch sme sa s tým v našej adiktologickej 
praxi stretávali už len málokedy. 

Zo špeciálne zameraných klinických skúmaní považujeme za jedno z naj
dôležitejších zistenie normálnej zrelosti novorodencov od matiek, ktoré 
počali a vynosili dieťa v stabilizovanom stave v rámci MUP (Klempová 
a Okruhlica, 2005). 

Dôležitými organizačnými míľnikmi boli vydania Odborného usmernenia 
o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti (MZ SR, 
2003) a vydanie Metodického pokynu na zabezpečenie metadónovej udržia
vacej liečby (MZ SR, 2004) z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Došlo 
tým de facto k ukončeniu pilotnej fázy projektu MUP v CPLDZ Bratislava. 
Nadväzne nato nasledovalo vytvorenie a zaradenie nového výkonu pre me
tadónovú udržiavaciu liečbu do zoznamu výkonov pre poskytovateľov zdra
votnej starostlivosti s možnosťou úhrady vzniknutých liečebných nákladov 
v súvislosti s administráciou metadónu zo zdravotného poistenia. 

Reformou zdravotníctva (roky 2002-2006) iniciované zavedenie a neskôr 
opäť zrušenie poplatkov pre pacientov vstupujúcich do liečby neovplyvnilo 
v zásade dostupnosť MUP. Ako väčší problém sa ukázali rozdielne postoje 
zdravotných poisťovní k úhrade metadónovej liečby . Ťažkosti pri uzatváraní 
zmlúv, pokiaľ išlo o výšku zmluvných objemov, sa objavili najmä pri 
menších zdravotných poisťovniach, a s jednou komerčne orientovanou po
isťovňou sa nám dokonca vôbec nepodarilo uzavrieť zmluvu. Dôsledkom bo
lo, že pre jej poistencov nebola liečba v MUP bezplatná. V ich prípade by sa 
dalo hovoriť o relatívne vysokej bariére v dostupnosti metadónovej liečby, čo 
poväčšine viedlo k alternatíve opakovaných poku sov o detoxifikačnú liečbu, 
veľmi často neúspešnú, a k úradnému prehlasovaniu sa pacientov do iných 
zdravotných poisťovní. Vzhľadom na relatívne malý počet poistencov tejto 
poisťovne ale nemožno hovoriť o zásadnom celkovom ovplyvnení charakteru 
dostupnosti MUP. Často používaným argumentom zástupcov zdravotných 
poisťovní bolo zdôrazňovanie skutočnosti, že pacienti si vedome sami zavini
li ochorenie užívaním psychoaktívnych látok. 

V uplynulom období došlo v rámci rekodifikácie Trestného zákona 
k sprísneniu trestných sadzieb za prechovávanie drog, čo zvýšenou mierou 
kriminalizácie postihlo aj užívateľov opiátov. Viacero pacientov náhle pred
časne vypadlo z MUP, lebo boli vzatí do väzby. Vo väzenských zariadeniach 
na Slovensku sa nepodával metadón, či buprenorfin, ani napríklad neexisto-
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vala možnosť ukončenia tejto liečby v prípade uväznenia už nastaveného 
pacienta formou detoxifikácie s použitím metadónu. Dopady sprísnenia 
Trestného zákona špeciálne na ľudí so závislosťou od opioidov nevieme ak
tuálne ešte posúdiť, ale je to problematika, ktorá si vyžaduje podrobné mo
nitorovanie, čas a v budúcnosti tiež zvláštnu analýzu. 

Posledným pozitívnym signálom bol zvýšený záujem najmä hepatológov 
o liečbu infekcie hepatitídy C aj u pacientov stabilizovaných v metadónovej 
udržiavacej liečbe . Nimi prijaté terapeutické štandardy to síce z medicínske
ho hľadiska nevylučovali , ale zaradenie pacienta do MUP bolo v minulosti 
vylučovacím kritériom na úhradu interferónovej liečby zo strany zdravot
ných poisťovní. No i z ich strany sme zaznamenali počas roka 2006 po
stupné pozitívne zmeny v prístupe a vyskytli sa už prví pacienti v MUP, 
ktorí boli liečení pegylovaným interferónom v kombinácii s ribavirínom. 

Pri rokmi narastajúcej chronicite so zvýšeným výskytom pacientov, ktorí 
popri závislosti od opioidov mali pridruženú závislosť od iných psychoaktív
nych látok (pervitín, alkohol, prchavé látky) vyšla do popredia absencia re
socializačného zariadenia rezidenčného typu pre túto síce nepočetnú, ale 
existujúcu skupinku v rámci MUP. Objavila sa potreba zariadenia, ktoré by 
prijímalo aj pacientov v metadónovej udržiavacej liečbe . Uľahčilo by to rie
šenie situácie najmä u bezdomovcov, ich návrat do spoločnosti. Existujúce 
resocializačné zariadenia neprijímali pacientov užívajúcich metadón. 

Malá rozšírenosť metadónovej udržiavacej liečby na Slovensku bola ďal
ším pretrvávajúcim deficitom, ktorý síce nesúvisel priamo s programom 
MUP v CPLDZ Bratislava, ale napríklad širšia sieť poskytovateľov na Slo
vensku by uľahčila aj jeho pacientom predÍžiť si pobyty mimo h lavného me
sta počas dovoleniek, pracovných ciest a podobne. Aj preto sme v roku 2006 
privítali vznik druhého programu metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ 
Banská Bystrica. Zvláštnosťou tohto programu v našich pomeroch bolo to, 
že časť jeho pacientov bola tvorená bývalými vnútrožilovými užívateľmi bu
prenorfinu z oblasti Žiaru nad Hronom. 

Záver kvalitatívnej časti 

Napriek neustálym potrebám adaptácie istých prvkov metadónového 
udržiavacieho programu a niektorým existujúcim problémom, vnímame je
ho vývoj za uplynulé desaťročie, ako i aktuálny stav v CPLDZ Bratislava 
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pozitívne. Ako ukázali aj naše skúsenosti a doterajšia prax, program udržia
vacej liečby je dynamický systém, ktorý si vyžaduje sústavnú koncentráciu 
jeho prevádzkovateľa a priebežné korekcie. Tie vyplývajú najmä z externých 
vplyvov, ako sú zmeny na drogovej scéne, alebo systémové organizačné 
úpravy v rámci zdravotníctva, legislatívy, v zmenených prístupoch polície 
atd. Veríme, že nami prezentované skúsenosti poskytnú užitočné informácie 
všetkým potenciálnym poskytovateľom MUP na Slovensku, prípadne všet
kým zainteresovaným zdravotníckym pracovníkom, ktorí pri svojej práci 
prichádzajú do kontaktu s "metadónovými" pacientmi. 
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