
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

48, 2013, 2, s. 85 - 94 

PÔVODNÉ PRÁCE 

MORTALITA U PACIENTOV 
SO ZÁVISLOSŤOU OD PSYCHOAKTÍVNYCH 
LÁTOK 

S. SLEZÁKOVÁ, Ľ. OKRUHLICA 

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava 
Riaditeľ: MUDr. Ľ. Okruhlica, CSc. 

Súhrn 

Úvod: Intoxikácie psychoaktívnymi látkami sa zaraďujú na popredné pncmy 
mortality mladých ľudí. Úmrtia súvisiace s užívaním psychoaktívnych látok sú 
jedným z piatich základných ukazovateľov vývoja drogovej situácie v krajinách EÚ. 

Ciele: Zistiť celkovú úmrtnosť pacientov vstupujúcich do liečby v našich podmien
kach, ako aj v jednotlivých skupinách diagnóz závislostí podľa užívanej látky na 
začiatku liečby. 

Pacienti a metódy: Do štúdie bolo zaradených 2954 pacientov (73,2 % mužov, 
priemerný vek 23,5; SD ± 6,7 roka), ktorí v rokoch 1999 - 2010 požiadali o liečbu 
v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Údaje o úmrtiach boli získané 
z databázy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Výsledky a závery: Z 2954 pacientov zomrelo v sledovanom období 112 (3,8 %). 
Celková mortalita bola 6,1 úmrtí na 1000 pacientov ročne. Naše zistenia úmrtnosti 
patria k najnižším pri porovnaní s výsledkami obdobných štúdií v iných krajinách 
EÚ. 

K ľ ú č o v é s lov á: užívanie psychoaktívnych látok - drogová závislosť - úmrt
nosť - epidemiológia drog 
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S. Slezáková, Ľ. Okruhlica: MORTALITY IN 
PATIENTS WITH PSYCHOACTIVE SUBSTANCE 
DEPENDENCE 

Summary 

Background: Intoxication with psycho active substances belong to the most fre
quent causes of death among young people. Deaths associated with the use of psy
cho active substances are one of the five main indicators of drug situation develop
ment in the EU countries. 

Aims: To detect the overall mortality of the patients entering treatment due to 
dependence on illicit psycho active substances in our conditions, and also the morta
lity in the group s of patients according to their type of substance of dependence. 

Patients and Methods: The sample of 2 954 patients, who asked for the tre at
ment in the Centre for Drug Dependencies in the years 1999 - 2010 consisted of 
73 % of males with average age (SD ± 6.7) years. Database of the death data of The 
Healthcare Surveillance Authority were used. Results and Conclusions: 112 (3.8 %) 
patient deaths were identified and overall mortality was 6.1 person years. Our figu
res are among the lowest in comparison with the other studies conducted in other 
EU countries. 

Key w o r ds: psychoactive substance use - drug dependence - mortality - drug 
epidemiology 

Úvod 

Z najnovších odhadov vyplýva, že v roku 2009 došlo v členských štátoch 
EÚ a Nórsku k 7630 prípadom úmrtí spôsobených drogami, čo naznačuje 
stabilnú situáciu pri porovnaní so 7730 prípadmi uvedenými v roku 2008 
(EMCDDA, 2010). V rokoch 1995 až 2008 v každom členskom štáte EÚ 
a Nórsku bolo zaznamenaných každoročne 6400 až 8500 úmrtí spôsobených 
drogami. Obzvlášť závažné je, že úmrtia súvisiace s drogami patria medzi 
popredné príčiny najmä u mladých ľudí. 

Úmrtia súvisiace s užívaním psychoaktívnych látok (Drug Related 
Deaths - DRD) sú jedným z piatich základných ukazovateľov vývoja drogo
vej situácie v krajinách EÚ, ktoré sú sledované Európskym monitorovacím 
centrom pre drogy (EMCDDA) v Lisabone. Na rozdiel od najlepšie metodolo
gicky harmonizovaného indikátora dopytu po liečbe (Treatment Demand In-
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dicator - TDI) sa v prípade DRD iba postupne zvyšuje podiel členských 
krajín EÚ, ktoré vykonávajú takéto zisťovanie a nimi poskytované údaje sú 
výrazne nekonzistentné, čo sťažuje porovnateľnosť. Rôznorodosť v prístu
poch je väčšinou podmienená odlišnými právnymi podmienkami (napr. 
možnosť odmietnutia pitvy) a dostupnosťou finančných zdrojov. 

Ideálne by z epidemiologického hľadiska bolo identifikovať spomedzi 
všetkých zomretých tých, čo boli závislí od psychoaktívnych látok a poznať 
u nich bezprostrednú príčinu smrti, prípadne aj základné ochorenie. To ale 
prakticky v žiadnej krajine nie je možné v súčasnosti zabezpečiť. Preto sa 
monitorovanie nevykonáva celoplošne, ale redukovane, sentinelovo, vo vy
bratých populáciách, najčastejšie ľudí, ktorí boli diagnostikovaní v liečbe 
pre závislosť od drog (kontrolovaných, ilegálnych) psychoaktívnych látok 
v zdravotníckych zariadeniach. Odporúčané je v rámci indikátora DRD, aby 
boli úmrtia užívateľov drog, ak je to možné, rozdelené na priame úmrtia 
spôsobené intoxikáciou drogami a nepriame z iných príčin, prípadne bližšie 
z akých. V našich podmienkach isté redukované údaje poskytujú súdni le
kári, čo je ale limitované výrazne na skupinu mŕtvych, ktorí sa dostanú na 
súdno-lekárske pracoviská a ide u nich o fatálne intoxikácie (NMCD, 2011). 
Prehľad prezentovaný v monografii EMCDDA (2011) ukazuje, že väčšina 
štúdií so zameraním na mortalitu z krajín EÚ, kde sa realizovali, zisťovala 
celkovú mortalitu bez ohľadu na konkrétnu príčinu vo výberoch zo zdra
votníckych registrov liečených užívateľov drog v špecializovanej zdravotnej 
starostlivosti (programy substitučnej liečby, registre hospitalizovaných pa
cientov na psychiatrickýchladiktologických lôžkach, ambulantne liečení, 

klienti nízkoprahových programov). 
Keďže nebola v našich podmienkach vykonaná žiadna štúdia podobného 

typu, ktorá by aspoň rámcovo v neharmonizovaných podmienkach umožnila 
porovnanie našej situácie s úmrtnosťou užívateľov drog so závislosťou v 
iných európskych krajinách, podujali sme sa preskúmať mortalitu pacientov 
Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Vykonanie takejto 
štúdie umožňuje veľký, systematicky vedený register inštitúcie a po
skytovateľovi zdravotnej starostlivosti dostupná databáza poistencov zdra
votných poisťovní s vyznačením úmrtia na web stránke Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou. 

Ciel 

Cieľom štúdie bolo zmapovať celkovú úmrtnosť medzi užívateľmi psycho
aktívnych látok, ktorí požiadali o liečbu v Centre pre liečbu drogových zá
vislostí v Bratislave bez ohľadu na priamu príčinu úmrtia. Išlo nám o ziste
nie úmrtnosti v celej skupine užívateľov psychoaktívnych látok, ktorí vstú
pili do liečby, ako aj v jednotlivých podskupinách podľa diagnóz oddelene 
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podľa primárnej drogy na začiatku liečby. Zistenia by mali poslúžiť ako je
den z podkladov posúdenia drogovej situácie u nás v porovnaní s inými kra
jinami Európy a môžu položiť základ sledovania trendu vývoja mortality 
našich pacientov so závislosťou od drog v budúcnosti. 

Metodika 

Do štúdie boli zaradení pacienti (N = 2 954), ktorí v rokoch 1999 - 2010 
požiadali o liečbu v Centre pre liečbu drogových závislostí, išlo o retrospek
tívnu štúdiu. 73,2 % pacientov boli muži. Priemerný vek v čase vstupu do 
liečby bol 23,5 roka (SD ± 6,7). Údaje boli porovnané s databázou Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - Portál na overenie poistných vzťa
hov k 31. 12. 2011. Matematicko-štatistickými metódami bola zistená mor
talita celej vzorky, ako aj skupín pacientov podľa diagnóz. 

V roku 1999 vstúpilo do liečby 250 pacientov, v roku 2000 - 247 pacien
tov, v roku 2001 - 258 pacientov, v roku 2002 - 226 pacientov, v roku 2003 
- 240 pacientov, v roku 2004 - 264 pacientov, v roku 2005 - 254 pacientov, 
v roku 2006 - 224 pacientov, v roku 2007 - 211 pacientov, v roku 2008 -
261 pacientov, v roku 2009 - 265 pacientova v roku 2010 - 254 pacientov. 

Rozdelenie vzorky podľa diagnóz: s diagnózou užívania opioidov (F 11.x) 
bolo 1273 pacientov s priemerným vekom 24,5 roka (12 - 59 rokov, SD 
± 6,4), 70 % boli muži, s diagnózou užívania kanabisu (F 12.x) bolo 357 pa
cientov, s priemerným vekom 19,3 roka (11 - 39 rokov, SD ± 4,6), 89 % boli 
muži, s diagnózou užívania sedatíva hypnotík (F 13.x) bolo 35 pacientov, 
s priemerným vekom 42,3 roka (16 - 70 rokov, SD ± 13,7), 37 % boli muži, 
s diagnózou užívania kokaínu (F 14.x) bolo 21 pacientov, s priemerným ve
kom 29 rokov (15 - 45 rokov, SD ± 7,7), 86 % boli muži, s diagnózou užíva
nia stimulancií (F 15.x) bolo 697 pacientov, s priemerným vekom 22,6 roka 
(14 - 51 rokov, SD ± 5,0), 69 % boli muži, s diagnózou užívania prchavých 
látok (F 18.x) bolo 21 pacientov, s priemerným vekom 22 rokov (14 - 43 ro
kov, SD ± 8,1), 91 % boli muži a s diagnózou užívania viacerých psycho
aktívnych látok (F 19.x) bolo 550 pacientov, s priemerným vekom 23,7 roka 
(14 - 69 rokov, SD ± 6,9), 76 % boli muži. 

Výsledky 

Z 2954 pacientov bolo k 31. 12. 2011 identifikovaných 112 mŕtvych. 
Z užívateľov opioidov bolo identifikovaných 71 pacientov (5,6 % z pacientov 
s touto diagnózou), z užívateľov kanabisu boli identifikovaní 3 pacienti 
(0,8 % z pacientov s touto diagnózou), z užívateľov sedatíva hypnotík boli 
identifikovaní 4 pacienti (11,4 % z pacientov s touto diagnózou), z užívateľov 
kokaínu nebol žiadny identifikovaný ako mŕtvy, z užívateľov stimulancií bo-
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li identifikovaní 4 pacienti (0,6 % z pacientov s touto diagnózou), z užíva
teľov prchavých látok boli identifikovaní 3 pacienti (14,3 % z pacientov 
s touto diagnózou), z užívateľov viacerých psychoaktívnych látok bolo iden
tifikovaných 27 pacientov (4,9 % z pacientov s touto diagnózou). 

Z hľadiska pohlavia zomrelo z 2162 mužov 93 (4,3 %) a z 792 žien zomre
lo 19 pacientok (2,4 %). Z celkového počtu úmrtí 83 % pripadá na mužov 
a 17 % na ženy (pomer je 5:1). 

Celková mortalita bola 6,1 úmrtí na 1000 pacientov ročne. Najvyššia zi
stená mortalita bola v skupine pacientov so závislosťou od sedatíva hyp
notík (25,0 osobo-rokov) a prchavých látok (21,3 osobo-rokov), najnižšia 
u pacientov so závislosťou od stimulancií (1,2 osobo-rokov) (tab. 1). 

Tabuľka 1. Celková mortalita pacientov podľa diagnóz 

Celý súbor a delený Počet úmrtí Osobo-roky Mortalita (všetky príčiny) 
podľa diagnóz na 1000 osobo-rokov 

Celý súbor 112 18529 6,05 

Opioidy 71 9788 7,28 

Kanabis 3 2055 1,46 

Sedatíva a hypnotiká 4 160 25 

Kokaín O O O 

Stimulanciá 4 3386 1,18 

Prchavé látky 3 141 21,28 

Viaceré látky 27 2930 9,22 

Diskusia 

Užívanie psychoaktívnych látok je nebezpečné, keďže v skupine užívate
ľov psychoaktívnych látok je vyššia mortalita ako u ich rovesníkov, ktorí 
psychoaktívne látky neužívajú. Čo je spôsobené nielen samotným užívaním 
psychoaktívnych látok, ale aj ich spôsobom života, ktorý ich postupne degra
duje nielen sociálne, ale aj po zdravotnej stránke. Úmrtia môžu byť spôso
bené priamo predávkovaním psychoaktívnymi látkami, ale aj nepriamo ako 
sú rôzne zdravotné komplikácie užívania psychoaktívnych látok - napr. sep
sa, krvou prenosné infekčné ochorenia, respektíve súvisiacim životným štý
lom užívateľa: suicídiá, homicídiá, úrazy a iné. 

Opioidy sa podieľajú na väčšine prípadov úmrtí spôsobených drogami, 
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ktoré boli zaznamenané v Európe. V 22 krajinách, ktoré poskytli údaje za 
rok 2008 alebo 2009, opioidy zodpovedali za prevažnú väčšinu všetkých 
prípadov: viac než 90 % v piatich krajinách a od 80 % do 90 % v ďalších 12 
krajinách (EMCDDA, 2010). Podľa medzinárodných štúdií (Bargagli, 2006; 
Bloor, 2008) možno pripísať užívaniu opioidov 10 až 23-percentný podiel na 
úmrtnosti medzi osobami vo veku 15 až 49 rokov. 

Počet oznámených úmrtí spôsobených drogami môže byť ovplyvnený ta
kými faktormi, ako napr. prevalencia a formy užívania drog (injekčné užíva
nie, užívanie viacerých drog), vek a komorbidita užívateľov drog a dostup
nosť liečby, ako aj kvalita zberu údajov a podávania správ (EMCDDA, 
2010). 

Vzhľadom na tieto fakty je priaznivým trendom pokles užívania opioidov, 
v prvom rade heroínu ako aj pokles vnútrožilového užívania drog v Bratisla
ve a na Slovensku ako celku (NMCD, 2008; NCZI, 2011). 

Do diskusie ponúkame nesúrodé medzinárodné porovnanie úmrtnosti, 
ako bolo aplikované v monografii EMCDDA vychádzajúce z metodiky nejed
notne usporiadaných štúdií z rôznych krajín (EMCDDA, 2011). 

Pri porovnaní úmrtnosti na všetky diagnózy (F 11.x - F 19.x podľa 
MKCH-10 SZO) medzi piatimi krajinami Európy sa Slovensko umiestnilo 
na poslednom 5. mieste s mortalitou 6,05 na 1000 osôb ročne . Na prvom 
mieste bolo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska s mortali
tou 13,5 na 1000 osôb ročne (graf 1). 

Graf 1. Medzinárodné porovnanie úmrtnosti - všetky FIx diagnózy 
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Opäť si dovolíme upozorniť na to, že nešlo o celonárodné monitorovanie, 
ale štúdie boli realizované väčšinou v špecializovaných zdravotníckych za
riadeniach vo väčších mestách vyššie uvedených krajín ako Londýn, Barce
lona, v našom prípade Bratislava. 

Významnú úlohu zohrávajú aj zmeny štruktúry užívateľov drog v liečbe, 
kde v našich podmienkach od začiatku tisícročia narástol pri zhruba rovna
kom počte liečených pacientov podiel užívateľov metamfetamínov a kanabi
su, a poklesol počet užívateľov heroínu so žiadosťou o liečbu. Oprávnený je 
i predpoklad, že svoj podiel má na mortalite aj dostupnosť liečby a teda 
systém zdravotnej starostlivosti, ktorý je v tomto smere v rôznych krajinách 
EÚ rôzny (IATPAD, 2009; Gilchrist, 2011). 

Na zložitosť metodologicky neharmonizovaného porovnania štúdií z rôz
nych krajín a z rôznych časových období poukazuje aj fakt, že staršie práce 
zamerané na kohorty pacientov z 90-tych rokov 20. storočia zachytili ľudí, 
ktorí užívali drogy na vrchole vlny epidémie heroínu v Európe, na rozdiel od 
štúdií z obdobia po roku 2000. Významným činiteľom je určite aj rozdielny 
vek. V krajinách západnej Európy je vzhľadom na skorší prienik drog sub
populácia užívateľov staršia, ako v krajinách strednej a východnej Európy, 
čo je predpokladom vyššej mortality, napríklad z dôvodu smrteľných kom
plikácií pri infekcii vírusom hepatitídy C, alebo HIV. 

Pri podrobnejšej analýze je zaujímavé, i keď štatisticky marginálne, zis
tenie relatívne najvyššej úmrtnosti v našom súbore u užívateľov prchavých 
látok, ktorí požiadali o liečbu. Ak by sa toto zistenie opätovne potvrdilo, je 
potrebné uvažovať o možných príčinách. Ako jeden z pravdepodobných dô
vodov môže byť ich veľmi nízky socio-ekonomický status, bezdomovectvo, 
chudoba vedúca v tejto skupine ku vyššej miere zdravotných komplikácií. 

Klinika neprekvapí vysoký podiel úmrtnosti užívateľov viacerých psycho
aktívnych látok so závislosťou (MKCH-IO F19.2). Najmä pri kombinovaní 
viacerých psychoaktívnych látok, aj pri ich jednotlivo nižších množstvách, 
stúpa v ich vzájomnej interakcii v organizme riziko fatálneho predávkova
nia (Jones, 2009). Okrem toho do tejto diagnostickej skupiny vo svojej dro
govej anamnéze väčšinou dospievajú užívatelia až po dlhšom čase, kedy 
sprvu začínali so závislosťou od jednej látky, najčastejšie heroínu, alebo per
vitínu. Závislosť u nich má preto relatívne dlhší, chronický priebeh, čo sa 
u väčšiny výraznejšie negatívne prejaví na celkovom zhoršenom zdravot
nom stave ich organizmu. 

Na treťom mieste, čo do miery mortality v našich výsledkoch neprekva
puje ani vysoká miera úmrtnosti pacientov liečených pre závislosť od opioi
dov, čo je v zhode s citovanými štúdiami inde v Európe. Predávkovania, kto
ré tvoria veľkú časť s nimi súvisiacich úmrtí sú podmienené ich farmakolo
gickým tlmivým účinkom na CNS a vitálne funkcie. Pri porovnaní úmrtno
sti u užívateľov opioidov (F ll.x) v rámci 11 krajín sa Slovensko umiestnilo 
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na 10. mieste s mortalitou 7,3 na 1000 osôb ročne. Na prvom mieste bolo 
Španielsko s mortalitou 38 na 1000 osôb ročne a na poslednom mieste bolo 
Írsko s mortalitou 5,0 na 1000 osôb ročne (graf 2). 

Graf 2. Medzinárodné porovnanie úmrtnosti - užívatelia opioidov 
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Naopak do istej miery nás prekvapila hlavne veľmi nízka miera úmrt
nosti u užívateľov stimulancií, ale menej už u pacientov liečených pre závis
losť od kanabisu v našom centre. Tu určite dôležitú rolu zohráva aj fakt, že 
väčšina u nás liečených užívateľov metamfetamínov si neaplikovala látku 
vnútrožilovo na rozdiel od väčšiny liečených pre závislosť od opioidov, 
a v prípade pacientov so závislosťou od kanabisu títo nikdy neužívali drogu 
injekčne . 

Limitom širšej generalizácie terajšej štúdie je skutočnosť, že údaje 
o úmrtnosti užívateľov drog sa vzťahujú len na subpopuláciu užívateľov 
drog, ktorí požiadali o liečbu v zdravotníckych zariadeniach. V tomto smere 
je však naša práca, vzhľadom na zložitosť prístupov, zhodná s porovna
teľnými štúdiami, ktoré boli vykonané v niektorých ďalších krajinách EÚ, 
kde taktiež pri skúmaní úmrtnosti užívateľov drog vychádzali z registrov 
liečených pacientov (EMCDDA, 2011). Aj pokiaľ ide o možnosť medzinárod
ného porovnania je toto veľmi obmedzené vo svojej výpovednej hodnote pre 
metodologickú nejednotnosť. Nejde o metodicky harmonizované štúdie, po
rovnanie môže ale poslúžiť ako "hrubý" indikátor, ktorý s veľkou mierou 
opatrnosti pri interpretáciách použilo aj Európske monitorovacie centrum 
pre drogy v Lisabone (EMCDDA, 2011). 
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Napriek nejednotnosti metodík v prácach z rôznych krajín Európy naše 
zistenia naznačujú, že pokiaľ ide o mortalitu liečených užívateľov drog so 
závislosťou bola situácia začiatkom tohto tisícročia v Bratislavskom regióne 
a predpokladáme, že i na Slovensku, relatívne priaznivá. Na strane druhej 
nemožno tým bagatelizovať skutočnosť, že v tejto mladej vekovej skupine 
úmrtnosť chronických užívateľov drog vysoko prevyšuje mortalitu vekovej 
skupiny rovesníkov vo všeobecnej populácii. Dôležité je preto zabezpečiť 
udržateľnosť aktuálnej situácie, pokračovať v systémovom prístupe ex
istujúcich zdravotníckych opatrení a snaha o ďalšiu potenciálnu redukciu 
úmrtí prevažne mladých ľudí. Sme názoru, že kvalitná a dostupná zdra
votná starostlivosť má nezastupiteľné miesto a musí v tomto smere 
zohrávať rozhodujúcu úlohu. 

Záver 

Zistenia práce sú porovnateľné s výsledkami obdobných štúdií v iných 
krajinách EÚ. Napriek tomu, že pri porovnaní s inými úmrtnosť v našej štú
dii patrí k najnižším, výsledky u pacientov so závislosťou od psychoaktív
nych látok poukazujú na jej relatívne vysokú mieru v mladom veku pri po
rovnaní so všeobecnou populáciou. Považujeme preto za potrebné pokra
čovať v monitorovaní úmrtnosti chronických užívateľov drog, nielen kvôli 
tomu, že ide o jeden z piatich základných indikátorov drogovej situácie 
v Európe, ale hlavne preto, aby sme mali spätnú väzbu a mohli prijímať na 
faktoch založené liečebno-preventívne a iné systémové opatrenia na našej 
domácej, národnej úrovni. 

Poznámka 
Práca bola prezentovaná na X. slovenskom psychiatrickom zjazde. 
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