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Souhrn
Uživatelé drog jsou jedn ou z rizikových skupin. ohrožených onemocne rum HIV/AIDS .
V evropském regionu jsou od r oku 1990 na prvním místě podl e způsobu pře nosu HIV . V Čes k é
republice je situace odlišná : uživatelé drog tv o ří jen mal é proce nto infikovaných HIV. J ejich
počet ale stále narůs tá .
Rizika u živa te lů drog: inje k č lú podáv!Í lú - nízký v ě k uživatelil - zvýšená promi skuita nechráně ný pohlavní styk. Možná ochrana : abstinence, substitu č lú l éč ba , vý m ě nn é programy snížení nabídky, dostupnosti a potávky po drogá ch, zvýš ení v ě d o mí t oho, že jde o n ěco
špatného, co se nesmí , zm ě na životníh o stylu - informa ce o nebe zpečí s třídání partneril a o nebezpeč ných formách sexu - nácvik a ná vy k používálú k o ndo mů , distribu č ní programy .
Kl í č o v á s l o v a :

drogy - HTV/AIDS - Evropa - Čes k á r e publika

K. Hampl: DRUGS AND AIDS IN EUROPE AND IN THE CZECH
REPUBLIC
Summary
Drugusers are one ofth e risk groups exposed to HIV/AIDS infection . Since 1990 th ey have
tsken the frrst place in Europe wh en it co mes to th e ways how HIV is transmitled . J lowever
tbe situation in t be Czech Re public is dilTer ent: dnIg users cr eate onl y small per ce ntage of HIV
infected patients. But th eir number is on th e rise.
Drug users risks: dnIg injecting - low age of users - high er promiscu ity - unsafe sex. Protection possibility : abstinence, substitution treatm ent, exchange programmm es - redu cti on of
drug accessibility, ofTer and demand. incr eased awer eness of th e fa ct that dnIg using is something bad, something whi ch i"s not allowed, change of lifestyle - infonnation about t he danger of
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challgillg partners and or dallgerous fonus or sex - exercise aud developiug a habit of condom
usillg. distribution programmes.
Ke y w o r d s:

drugs - HIV/AIDS - Europe - the Czech Republic

Problematika HIV/AIDS a drog bývá obvykle obvykle redukována jen na inužíváIÚ a výměnu stříkaček a jehel. Takový pohled je značně omezený. Naznačuje jakoby výskyt HIV/AIDS u uživatelů drog, závisel pouze na injekčIÚm podáváIÚ . Z toho pak vyplývají další nesprávné závěry . Nechci ale IÚjak snižovat
význam injekčIÚho podáváIÚ drog pro výskyt HIV/AIDS.
Uživatelé drog tvoří část populace, která má svoje charakteristické způsoby chováIÚ . Liší se od ostatIÚch celkovým životIÚm stylem, svými názory a také věkovou
strukturou. Část z nich tvoří injekčIÚ uživatelé drog. To ale neznamená, že ostatní,
kteří užívají drogy jinou cestou, nejsou ve zvýšené míře ohrožeIÚ infekci HIV.
Podle statistiky Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS), sledující prevalenci uživatelů drog mezi pacienty ordinací AT pro prevenci a léčbu
závislostí na alkoholu a ostaIÚch drogách a mezi pacienty soukromých psychiatrů
zabývajících se problematikou AT, můžeme pozorovat narůstající trend počtu registrovaných pacientů, procenta injekčIÚch uživatelů drog i počtu vyšetřených uživatelů drog na HIV v ordinacích AT (tab. 1).

jekčIÚ

Tabulka 1.
Rok

Drogy a HIV/AIDS v České republice 1993 - 1996
Počet pacientů

Počet injekč!Úch
uživatelů

drog

Počet vyšetřených

na HIV/AIDS v OAT

1993

5234

22,0%

130

1994

5617

17,0%

177

1995

3377 (?)

29,0%

261

1996

5946

41,9 %

619

Se stoupajícím počtem injekčIÚch uživatelů drog stoupá i počet vyšetřených na
HIV/AIDS v ordinacích AT. Je to i díky možnosti vyšetřováIÚ nákazy HIV ve
slinách, umožňující vyšetřeIÚ i u pacientů s poškozenými povrchovými žílanii. Počet
vyšetřených je ale stále nedostatečný a lze předpokládat, že mezi uživateli drog
jsou pacienti s nepoznanou infekcí HIV.
V současné době (XII. 1997) známe v České rebublice deset pozitiVIÚch injekčIÚch uživatelů drog a další tři injekčIÚ uživatele homosexuály, u kterých nelze jednoznačně stanovit cestu přenosu. Počet těchto pacientů pomalu, ale jistě narůstá
a zdá se být jen otázkou času, kdy může dojít k rychlému nárůstu HIV pozitivních
mezi uživateli drog. V naší populaci stále ještě převažuje počet HIV pozitiVIÚch homosexuálů nad ostatIÚmi skupinami.
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V evropském regiónu jako celku je situace odlišná (WHO-EC Collaborati on
Centre on AlDS, 1997). Zde od roku 1990 převý š il počet pa c ietnů s AIDS injekčně
užívajících drogy všechny ostaní kategorie . Ale i zde, p od obn ě jako u h o mo se xuá lů
dochází k poklesu počtu onemocnění AIDS od roku 1994 (graf 1).

Případy

Graf 1.
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Zdroj: HIV/AIDS Surve illallce in Europc . No. 54 . JUlle 1997

Rozdíly v jednotlivých evropských zemich ukazují, že nezáleží na tom jaká je
drogová politika v té které zemi . Jako země s liberálním pří s tupem k drogám se obvykle uvád ějí Holandsk o a Švýcarsko, ve kterých kromě jiného probíhá rozsáhlý
program výměny stříka ček a jehel. Ve Švýcarsku se vymění až 15 000 stří ka ček
denně! (Ricklin, 1996).
Přesto počet onemoc n ě ní AIDS, způsobených injek č ním podávaním drog je
v obou zemích velmi rozličný . Zatímco v H olandsku je p oče t o n e m ocnění způ so
bených injekčIÚm užíváním drog pomě rně nízký a až na třetím rIÚ stě, ve Švýca rsku
je naopak na místě prvním (graf 2 a 3).
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Graf 2.

Případy

AIDS u dospívajících a dospělých (podla spůsobů
Holandsko a Švýcarsko 1982 - 1996
Holandsko

Švýcarsko

400
360

přenosu)

300

j

250

300 ·1

200

260

~ ll.,<, _,.,:. : :

150
-.~

--- . ./

100

"

50

82 84 86 88 90 92 94 96

"

/

O

O~~-~--'-~·~~.-~~

82 84 86 88 90 92 94 96
Rok diagnózy

Rok diagnózy

Hetero

IDU

Horno
Legenda : Homo = homosexuálové,
IDU = inj e k č rú uživatelé drog.
Hetero = heterosexuál ové

Zdroj : HIV/AIDS surveillance in Europe, No. 54 , June 1997

Graf 3.

Věk registrovaných pacientů v ordinacích AT, Česká republika 1996
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Rozdíly v situaci v Holandsku a ve Švýcarsku ukazují, že vývoj situace nezávisí
jen na výměně stříkaček a jehel nebo na celkové drogové politice. Proto se poznávání dalších faktorů stává nutností .
Na jeden takový faktor ukazuje situace v Polsku, kde 75 % všech infikovaných
virem HIV/AIDS jsou injekční uživatelé drog, přestože mají výměnný program
stříkaček a jehel. Píchají si převážně směs opiátových alkaloidů nazývaných "kompot". Ten mají ve společné nádobě, takže stačí, aby si z této nádoby nabral drogu
HIV pozitivní uživatel na "dopíchnutí" s již použitou stříkačkou a jehlou, na které
zůstanou stopy krve, aby si všichní ostatní sterilními stříkačkami a sterilními jehlami nabírali infikovanou drogu.
Není proto správné pokládat výměnný program stříkaček a jehel za jediný nebo
dokonce samospasitelný, ale je třeba mit na zřeteli ještě další okolnosti zvyšující
pravděp odobnost získání HIV/AIDS.
Přesto se program výměny stříkaček a jehel sta'vi na první mlsto v prevenci
HIV/AIDS u injekčních uživatelů drog. Je i součástí snížování škod způsobených
užíváním drog., tzv. harm reduction, který ale mlsto toho, aby uživatele od braní
drog odrazoval, brání vzníku motivace k léčbě a tím i k poskytnutí opravdové pomocí (HaJJerová, 1996). Vycházejí dokonce tištěné návody, jak si drogy správně píchat,
deklarované výhradně pro drogově závislé (Starostová, 1997» . Tyto návody se
dostávají do rukou experimentátorů i těch, kteří ještě s drogou nezačali a vzbuzený
zájem a zvědavost pak vedou ke zvýšenému počtu injekčních uživateů drog. Autoři
těchto návodů jsou ale přesvěčení, že dělají dobrou věc, když mlsto nepíchejte si
drogy říkají píchejte si je bezpečněji .
Taková "prevence" vede ke zvýšenému užívání drog injekční cestou a tím i ke
zvýšenému riziku HIV/AIDS (Ricklin, 1996).
Situaci dále zhoršuje to, že si někteří pletou výměnný program s programem
rozdávacím a propagačním . Výměnný program stříkaček a jehel u injekčních uživatelů drog by proto měl mlt svá přísná pravidla, protože jinak se stává nebezpečím
pro šíření HIV/AIDS .
Pacient, případně klient má být veden k abstinenci . K tomu si má vytvářet
potřebnou motivaci. Tu ovšem nezíská, když se mu soustavně opakuje: když si pícháš, píchej si bezpečně!
Sami užíváme výměnný program jen pro ty injekční uživatele drog, kteří nejsou
zatím dostatečně motivování aní pro abstinenci aní pro substituční terapii, při
které lze nabídnou pacientovi jinou formu podávání drogy, jinou náhradní drogu nebo dokonce jinou látku, která nevyvolává závislost.
Dalším významným faktorem je věková struktura uživatelů drog a jejich sexuální chování . U pijáků alkoholu jsou nejčastější věkovou kategorií pacienti čtyři
cetiletí a starší . Uživatelů nealkoholových drog je nejvice ve věku 20 až 29 let, podle
incidenční studie hygienícké služby dokonce ve věku 15 až 19 let (Centrální pracovišté drogové epidemiologie, 1996, 1997). V obou případech jde o věkové skupiny
s intenzivním sexuálním životem a tedy i s větší možností nákazy HIV/AIDS . Vě
kové složení pacientů ordinací AT je dobře patrné na dalším grafu 3.
S užíváním alkoholu a ostatních drog jsou spojeny i změny sexuálního chování :
změna praktik, nekritičnost při výběru partnerů, časté střídání partnerů, závislost
až sektářského charakteru. U některých uživatelů drog není výjimkou vystřídání
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čtyř, pěti i více partnerů za rok. Jejich výběr je často omezen jen na toxikomaniekou subkulturu.
InjekčIÚ užíváIÚ drog, zvýšená sexuálIÚ aktivíta a promiskuita v toxikomanickém prostředí jsou proto nebezpečnými faktory pro šířeIÚ HIV/AIDS.
Závažným faktorem je i to, že uživatelé drog pohybující se v rizikovém prostředí
jen výjimečně užívají kondom. Při tom prakticky všichni vědí, že je ochranou před
infekcí HIV/AIDS . Zavádíme proto distribučIÚ programy, ve kterých uživatele drog
upozorrume na význam užíváIÚ kondomu v prevenci HIV/AIDS a každému pacientovi vydáme zdarma balíček kondomů .
Závěrem uvádíme v přehledu rizika HIV/AIDS u uživatelů drog a možnosti jejich ochrany (tab . 2).

Tabulka 2.

Přehled

rizik HIV/AIDS a možné ochrany u

Rizika
Inj e k č lú

užíválú drog

uživatelů

drog

Ochrana
Abstinence,
substitučtÚ l éčba,
výměnné

programy.

V ě k ová

struktura užívatelir
nealkoholových drog

Slúželú dostupnosti drog,
slúžení nabídky a poptávky,
vědotní, že jde o něco co se nemá nebo nesmí (legislativa),
tím zvýšetÚ věku II uživatelů drog.

Zvýšená promiskuita

Změna životního stylu,
informace o nebezpečí střídání partnerů,
informace o nebezpečných formách sexu
(sadomasochismus).

N ec hráněný

pohlavtÚ styk

Ná cvik a návyk používání
programy.

kondomů,

distribučtÚ
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