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Súhrn
V práci sa podávajú prehradným spôsobom dostupné informácie o d e toxifika č ný ch a prípadne aj substitu čnýc h programoch s použitím metadonu . Podávajú sa informácie z krajín strednej
Európy (PoTsko, Madarsko, Česk o), z krajín bývalej Juhoslávie, ostatných balkánskych štátov .
Prezentujú sa aj údaje o podávalú metadonu v pobaltských krajiná ch a Rusku . Často ide
o útržkovité informácie, tak ako sa ich podarilo autorom získať .
Pre celú ob lasť je charakteristické, že názory na metadon sa vyvíjajú, spočiatku sú kontroverzné, neskôr sa v jednotlivých štátoch pripustia opatrné obmedzené programy, prísne kontrolované. Neskôr sa však metadonový program rozširuje na viaceré centrá . ZatiaT ani v jednom
štáte nie je metadonový program vš eobecnejšie dostupný.
Skúsenosti zo SlovellSka sme prezentovali na inom mieste.
K Tú č o v é s lov á :

Metadon - detoxifikačná li ečba - substitu č ná li eč ba - postoje k metadonovým programom

V. Novotný, J . Somošová: METHADONE AND IT'S USE IN THE
AREA OF MIDDLE AND EAST EUROPE
Summary
In the paper, there are served available informati on about detoxifi cation or substituti on
progI"aIDs with the use of methadone . The ilúormation co me from th e Middl e Europe countri es
(Poland, Hungary, Czech Republic), former Yugoslavia and other Balcanic states .
Data about serving methadone in Balti c countri es and Russia are also prese nted. Th ese infonnatioIl are often fragm entary, depending how th e autho,'s we,'e abl e to noti ce t hem .
It ia chara cteristi c for the whole area that OpiniOlIS about methadone develop. Firstly, they
are controversy. Later , single states all ow carefully ,'est,'icted p"ogral1ls whi ch are strictly co n-
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trolled. Later on, the methadone program spreads among more ce nters. The methadone pro·
gram is not generally available in single state yet.
Experiences from Slovakia were presented at another place.
K ey w o r ds : Methadone - detoxificatioll therapy - substitution therapy - attitudes to
methadone programs

Problematikou detoxifikačného a substitučného používania metadonu sme sa
opakovane v minulosti zaoberali. Venovali sme pozornosť informáciám z anglosas·
kej i nemeckej literatúry (Kolibáš, Beniaková, 1995; Novotný, André, 1995). Teraz
by sme chceli venovať pozornosť informáciám o používani metadonu v strednej
a východnej Európe.

Polsko
Opiátové závislosti v súčasnosti reprezentujú 80 % drogových závislostí
v Poľsku . Odhaduje sa, že v Poľsku je asi 20 000 až 40 000 osôb závislých od opioidov. Liečba väčšinou vychádza z princípu totálnej abstinencie od drog. Avšak v
prvých 2 týždňoch 66,1 % pacientov predčasne opúšťa liečbu. Jedna z možností
liečby je administrácia metadonu. Prví pacienti boli nasadzovaní na metadon medzi
rokom 1992 až 1993. Išlo o 119 pacientov, ktorí museli spÍňať prísne kritériá (intravenózne užívanie opioidov, opakované neúspešné liečby, sociálna dezintegrácia, fyzická deteriorácia, vysoké riziko HIV). Počas úvodných 2 týždňov sa realizovala detoxifikácia pomocou metadonu. Metadon sa podával v dávke 20 - 120 mgldeň v podobe roztoku so sirupom. Len v 2 prípadoch sa detoxifikácia prerušila na žiadost
pacientov. Všetci ostatní pacienti potom prešli na 6-mesačný udržiavací substitučný ambulantný metadonový program. 46 % pacientov v tomto substitučnom programe z rôznych dôvodov zlyhalo. Nepozorovali sa nežiadúce účinky, nezistila sa
nová HIV infekcia (pôvodne 46 pacientov malo seropozitivitu HIV) . Značne sa upravilo fyzické zdravie pacientov, zlepšil sa životný štýl (Steinbarth-Chmielewska,
1995). Zatial má metadonový program v Poľsku experimentálny status, realizuje sa
na 4 miestach .

Madarsko
Podľa prieskumu z roku 1990 v Maďarsku bolo vtedy registrovaných 27 000 ľudí
s drogovou závislosťou . Z nich len 1 % užívalo ilegálne drogy vrátane heroínu. Situácia sa dramaticky začala meniť v roku 1992, narastá záchyt heroínu, narastá
počet intravenóznych konzumentov heroínu. V roku 1990 zachytila policia 3,8 kg
heroínu, v roku 1993 už 427,3 kg (Gerevich, Bácskai, 1995). Postoj k metadonu
medzi profesionálmi je kontroverzný, napriek tomu v roku 1995 sa spustil obmedzený program (Ferrer a spol., 1995).

Česká republika

V Česku bol metadon tiež predmetom rôznych kontroverzií. Dokonca kvôli dovozu sa začalo trestné stíhanie (Ferrer, 1995).
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Slovinsko
V Slovinsku je asi 2 000 až 5 000 osôb závislých od heroínu (Nolimal, 1997).
Legálna báza je nejasná, ale napriek tomu metadonové programy začali fungovať
od roku 1996 na širšej báze (Ferrer, 1995). Jedným z prvých programov bol program Alfa v Lublani, ktorý sa začal v roku 1994. Zradil do svojej štruktúry aj metadonovú substitúciu (Lucu, 1997). V súčasnosti metadonový program sa realizuje
v 11 drogových centrách Slovinska . V programe je zaradených asi 1 000 pacientov.
Vyše 90 % pacientov považuje program za efektívny, 28 % pacientov plne pracuje
(na začiatku len 21,8 %; Rihtar, Kastelic, 1997).

Ostatné štáty bývalej Juhoslávie
Macedónsko leží na heroínovej trase . Počet závislých od heroínu narastá .
V Skopje v psychíatrickej nemocnici začali experimentovať s metadonom (Gajdad žič, 1997). Chorvátsko má dlhodobejšie skúsenosti s drogovými závislosťami . V rokoch 1972 až 1993 v Rijeke registrovali 26 pacientov s heroínovou závislosťou . Od
roku 1993 do roku 1997 ich už bolo 85 . Z nich už 20 pacientov s dlhodobou
anamnézou zaradili na metadonovú substitučnú liečbu (Gudelj, 1997). Metadon
však už je v Chorvátsku ilegálne zneužívaný (Nik š ič, 1997).

Pobaltské štáty
Detoxifikácia ani udržiavacie programy neboli do roku 1995 akceptované .
roku 1995 v Litve ministerstvo zdravotnictva metadon oficiálne akceptovalo a začali sa pripravy na administráciu v 3 mestách - vo Vilniuse, Kaunase
a Klajpede (Ferrer, 1995). Prvý metadonový program bol vo Vilniuse s pustený už
na koniec roku 1995 . Bol sponzorovaný Lidesmith centrom a Sorosovou nadáciou.
Bol vôbec prvý na území bývalého ZSSR (Subata, 1997). V roku 1997 už registrovali
130 pacientov na substitučnej metadonovej liečbe (Sedefov a spol., 1997). Nevýhodou je, že v Litve sa za metadon musí platiť. Je vera prerušeni liečby z finančných
dôvodov. V Klajpede bolo na metadone v roku 1997 47 pacientov (Slatvickij, 1997) .
Pozoruhodný je projekt metadonovej substitúcie v rómske komunite vo Vilniuse .
Vkomunite žije 240 Rómov, 40 z nich si i.V. aplikuje heroín. Všeobecný lekár komunity začal podávať metadon, napriek tomu, že nikto z postihnutých si ho nežiadal.
21 pacientov dochádza denne na metadon do centra (Subata, 1997).
V Estónsku závislosť od opioidov nevzbudzovala vážnejšiu starosť. V roku 1995
bolo pre dg. F 11 hospitalizovaných 264 pacientov. Podobné údaje o ďal ších dvoch
baltských štátoch nie sú k dispozícii (Melúlane, 1996).
Začiatkom

Rusko
V Rusku bolo evidovaných v roku 1994 49 900 drogovo závislých, v roku 1996 už
65000. V terapii sa používa detoxifikácia pomocou barbiturátov. Syntetické opioidy
sú nedostupné (Rochlina, 1997).
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Bulharsko a Rumunsko
Pilotná fáza udržiavacieho substitučného programu s metadonom štartovala
v Sofii v septembri 1995 v Národnom centre pre drogovo závislých. Program je
sponzorovaný britskou vládou. V roku 1997 UŽ 120 pacientov bolo v metadonovom
programe v Bulharsku.
Rumunsko nemá zatial žiadne skúsenosti s metadonom (Ferrer, 1995; Koutse·
nok, 1996; Sefedov, 1997).

Záver
Postoje k administrácii metadonu sú spočiatku kontroverzné aj v našej zemepis·
nej oblasti . Po dlhších diskusiách sa však pristúpi k obmedzeným experimentálnym
detoxifikačným a pripadne ohraničeným substitučným programom (napr. Litva,
Bulharsko).
V ďal š om vývoji po ústupe obáv sa programy stávajú multicentrické a zväčšujú
sa počty pacientov nasadených na metadon (napr. Polsko a Slovinsko). Zatial
v žiadnom štáte strednej a východnej Európy nie je metadon všeobecnejšie dos·
tupný. Naopak sú štáty, kde sa nezačali doteraz ani obmedzené programy.
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