SPRÁVY

SPRÁVA O ŠTUDIJNOM POBYľE VO ŠVAJČIARSKU
V rám ci tréningového projektu Pompidou
Group pri Rade Európy v mesiacoch marec a
apdl 1996 som absolvoval štúdijný pobyt vo
švajčiarskom Zurichu. Tréningový projekt
Pompidou Group je zameraný na výcvik odborných pracovlúkov z krajín strednej a východnej Európy, ktorí pracujú v oblasti drogovej závislosti a drogovej problematiky, má
multidisciplinárny záber . Okrem lekárov a
psychológov sa na ňom zúčastnili aj pedagogický pracovnici, pracovnici štátnej správy a
polície.
Na základe záujmu o medi cínsky aspekt
tejto problematiky mi uvedená inštitúcia poskytla pobyt v Ziirichu, kde som mal možnosť
obozná miť sa s rieše lúm drogového problému
jednak z celkového hTadiska, ale aj s jednotlivým i aktivitami vytvárajúcimi hustú sieť zariade ni. dal eko presahujúcu pôsobnosť zdravotlú ctva a psychiatrie.
Pd li ečbe drogovo závislých vo Švaj čiar
sku boli v minulosti pomerne dlhý čas v popredí snahy o abstinenciu, ako aj psychoterapeuti cké aspekty liečby . Prah pre metadonovú substitučnú li ečbu, ktorá sa začala a právne bola zakotvená v roku 1975 bol nasadený
vysoko, pri čo m len malý podiel závislých profitoval z takéhoto prístupu. V posledných rokoch sa do ce ntra pozornosti začal presadzovať problém poškodenia telesného zdravia
závislých, ako aj bazálne otázky prežitia jedincov, žijúcich na okraji spoločnosti .
Po skôr konvergujú cej t endencii v začiat
koch v praxi sa situácia koncom 80-tych rokov za čala významne meniť. Zmeny súviseli s
progresiou HIV e pidéInie a výrazným vzostupom dopytu po metadonovej substitučn ej lieč
be . Prax sa stala po všetkých stránkach podstatne heterogénnejšia , vš eobecne ale možno
povedať, že sa presadil nizkoprahový prístup.
Kým napríklad v r oku 1982 bolo vo Švajčiar
sku v metadonovej substitu čnej Liečbe zaradených 873 pacientov, v roku 1994 ich bolo už
14 000. Za čiatkom 9O-tych rokov sa vytvorili
aj právne predpoklady pre nizkoprahový prístup, kde sa do popredia kladie zmiernenie
problému a zle pšenie životných podmienok
závislých .
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K tradi č ným pilierom ri ešenia drogového
problému, prevencii, represii a terapii pristupuje štvrtý pilier, a to "Ďberlebenshilfe" - pomoc prežitiu. Je to dalšia dimenzia, ktorá má
vo Švajčiarsku rovnocenné postavenie s prvými tromi. Metadonová substitučná liečba sa
však považuje za riešenie druhej volby, detoxikačné a abstinenčné postupy majú prioritu .
Dlhodobým cieTom metadonovej terapie je
taktiež život bez drogy, abstinencia, čo však
nie je možné vždy dosiahnuť.
Od septembra 1991 sú všetky metadonové
substitučné programy v kantone ZUrich podriadené štandardizovanej a systematickej ohlasovacej službe, čo umožňuj e vyhodnocovať
výsl edky takejto li ečby . Dôležitým cieTom je
vytvoriť základy a podklady pre budúce politi cké rozhodnutia , ako aj pripraviť nové poznatky pre lekárov pracujúcich v tejto oblasti.
Centrálnu úlohu pri metadonovej substitučnej li ečbe v kantone ZUrich majú praktickí
všeobecni lekári, a to napri ek dobre vybudovanej sieti nizkoprahových zariadení s vysokou kapacitou miest. Psychiatri v privátnej
praxi sa tejto činnosti nevenujú. V roku 1995
bolo v kantone Ziirich 253 Iniest, kde sa
podával metadon. Vzostup súvisel s uzatvorenim otvorených drogových scén v meste Zurich.
Prax al e ukázala, že ani takýmto volnejším
prístupom sa nepodarilo podchytiť celú, resp.
podstatnú časť tej skupiny závislých, ktorí sú
najvia c zasiahnutí sociálnymi a zdravotnýIni
následkami užívania tvrdých drog. Po starostlivých prípravách a politických rozhodnutiach
sa začali od roku 1994 realizovať pilotné projekty s podávaním heroínu, s dôrazným a systematickým sledovaním a vedeckým vyhodnocovaním. Projekty sú v súčasnosti stále otvorené a ešte nie sú definitívne vyhodnotené.
V súčasnosti možno situáciu v riešení drogového problému v ZUrichu z hladiska lekára
hodnotiť takto: Od začiatku 9O-tych rokov,
kedy sa uzatvorili otvorené drogové scény v
najväčšom meste Švajčiarska , najviac zasiahnutom drogovým problémom, vzniklo mnoho
zariadení a inštitúcií 8 viac či menej medicinskym charakterom, kde sa realizuje

li ečba a starostlivosť o závislých
spôsobom. Možno sa stretnúť s klasickým poňatim v zmysle vedenia k abstinencii od drogy, ďalej s paliatívnymi pragmatickými prístupmi a prechodmi medzi prvým
a druhým . Li ečba sa realizuje ambulantne,
ale aj stacionárne, alebo polostacionárne. Sieť
je doplnená zariademami, ktoré sa orientujú
predovšetkým na somatickú starostlivosť .
Prvý kontakt zabezpe čujú tzv. konta ktné
mi esta, kde závislí dostávajú informácie, sociálnu pomoc, môžu si pokojne aplikovať drogu , ktorú si musia priniesť . Predchádza sa
tým vytváraniu otvorených drogových scén v
meste. Nie všetky takéto zariadenia sú
štátne, mektoré sú privátne, pobyt v oboch
hradia poisťovň e. Medzi jednotlivými zariadeniami neexistuje zvláštna koordinácia al ebo
prepojeme, pracujú autonómne. V sú časnosti
ponuka miest v jednotlivýcb zariadeniach
prevyšuje dopyt, problém s obsadzovalúm
majú hlavne zariadenia s vyšším prahom.
Personá lne sú tieto zariadenia vybavené
rôzne. Celkovo prevláda perso nál so vzdelalúm v pedagogick o- sociálnej oblasti, psychológovia, úloha lekárov vrátane psychia trov
je prevažne konziliárneho charakteru. V zariadeniach, kde sa uskuto č ňuje metadonová
substitučná terapia je samozrejme vä čš ia
účasť lekárov. Detoxikácia prebieha na psychiatrických oddelemach či klinikách, odkiaT
v pripade záujmu pacientov poukazujú do
spomenutých š peci alizova ných zariaderu
Pozoruhodná je sieť komplementárnych
re integra č ný ch zariadení, kde sa poskytuje
možnosť praco vného zapojenia závislých s
možnosťou zárobku minimálne v úrovni životného minima. Túto m ož n osť (verejnoprospešné práce, chráne né dielne) využíva pomeme veTký počet závislých, súčas n e sú však
aj evidovaní v tera peuti ckých inštitúciách .
J e evidentné, že spoločnosť investuje do

dlhodobá

rozličným

týchto aktivít nemálo finan č ný c h prostriedk ov, čo je stále predm etom neutíchajú cej spol očens k ej diskusi e o ú če ln ost i
použitých
prostriedkov.
V závere by som chcel zhrnúť ní ekoTko
osobných postrehov, ktoré som počas pobytu
nadobudol :
- Pri návštevá ch jednotlivých zariaderu.
ktoré si často vzájomne k onkurovali , bol o
cennou skús e nosťou, že pracovníci jednotlivých zariaderu sa s úctou vyjadrovali o iných
typoch li ečby v k o nkure n č ný ch inštitúciá ch,
opakovane sa zdôrazňovala informácia, že čím
širšia je ponuka li eče bných mož ností, tým
možno oča kávať širší záber a lepší celkový
efekt.
- Spoloč nos ť ako celok prijala stanovisko,
že tejto skupine obyvateTstva treba po m ôcť,
že ide o fenom én, ktorý nemožno zjednodušene chápať v zmysle "sami si to spôsobili , ta k
im treba", al e ako jav so širšími psychologickými a sociálnymi súvislosťami. Pomoc sa
r ealizuje konkrétnymi pragmati ckými opatreniami , ktoré sú kontrolova né a hodnotiteTné.
- Celkové ri eše ni e, vysokoprahový model
kontra ruzkoprahový prístup je stál e otvoreným problémom s vecou permanentnej diskusi e na občians kych , al e najmä odborných a
politických fóra ch. Nízkoprah ový prístup,
podporovaný predovšetkým Tavicovým politickým spektrom, je kri tizovaný pravicovými
sku pinami, ktoré v plnej mier e neakce ptujú
nízkoprah ové ri ešeníe spojené s veTkými finan čnými výdavkami.
Celkový pobyt možno hodn otiť ako veTmi
prospešný, napomohol lepšiemu pohTadu do
danej problematiky, a aj k e ď má ka ždá kraji na neporovnateTné špecifiká , ni ektoré spôsoby riešenia a prvky práce by mohli byt' prospešné aj v našich podmienkach .
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