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Nejčastejší výskyt HIV/AIDS je mezi homosexuály, heterosexuály a injekčními 
uživateli drog. 

V nekterých zemích tvorí injekční uživatelé drog nejpočetnejší skupinu osob infi
kovaných vírem HIV a nemocných AIDS. V České republice je sice relativne málo 
uživatelu drog infikovaných virem HIV, ale jejich počet stále roste (Hampl, 1998). 

Bohužel, v nekterých zemích včetne České republiky se zájem prevence 
HIV/AIDS zameril nejdríve na to jak učinít injekční aplikaci drog bezpečnejší a ní
koliv na to, jak co nejvíce snížit počet pacientu užívajících drogy injekční cestou. 

Toho lze dosáhnout buď úplnou abstinencí nebo substituční léčbou nahrazující 
injekční užívání drog jiným zpusobem aplikace. Nejrozšírenejší je substituce in
jekčne užívaného heroinu perorálne podávaným metadonem. 

Zdá se, že počet nemocných AIDS nezáleží jen na zpusobu protidrogové politiky 
a na výmenných programe ch stríkaček a jehel, ale i na intenzite metadonové sub
stituce. 

Srovnáním situace v Holandsku a ve Švýcarsku zjistíme, že jde o zeme s podob
nou liberální proti drogovou politikou a rozsáhlým výmenným programem stríkaček 
a jehel. Pre sto je výskyt AIDS v techto zemích značne rozdílný, tak jako je rozdílná 
spotreba metadonu v obou zemích. 

Celková spotreba metadonu v Holandsku byla vysoká již v osmdesátých letech, 
kdy činila 60 až 80 kg za jeden rok (Reisinger, 1997) (graf 1). 
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Graf 1. Spotreba metadonu v Holandsku 
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v počtu onemocnení AIDS jsou v Hola ndsku injekční uživatelé drog až na tretím 
míste za homosexuá ly a heterosexuály. Roční počet onemocnení AIDS nepresáhl 
v osmdesátých letech u injekčních uživatelu 25 pacientu , v devadesátých letech pak 
v prumeru 50 pacientu ročne (WHO, 1998) (graf 2). 

Gra f 2. Holandsko - počet prípadu AIDS diagnostikovaných v daném roce 
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Naproti tomu byla ve Švýcarsku spotreba metadonu v osmdesátých letech jen 
20 kg ročne a teprve od roku 1987 stoupla na 40 kg ročne (Reisinger , 1997) Od to-
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hoto roku začÍná teprve výménný program ve Švýcarsku (Tuma, 1999). V devade
sátých letech spotreba metadonu stou pla na 90 až 140 kg ročné (graf 3). 

Graf 3. Spotreba metadonu ve Švýcarsku 
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V počtu onemocnéní AIDS se ve Švýcarsku dostali injekční uživatelé drog na 
první mÍsto pred homosexuály a heterosexuály. V roce 1992 jejich počet dosáhl 
vrcholu témér 300 pacientu. Teprve od tohoto roku začal jejich počet klesat (WHO, 
1998) (graf 4). 

Graf 4. Švýcarsko - počet prípadu AIDS diagnostikovaných v daném roce 
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Počet závislých na heroinu v metadonové l éčbe byl v roce 1997 v jednotlivých 
státech rozdílný. Více než 30 % závislých bylo léčeno v Holandsku a Dánsku, mezi 
5-30% závislých na heroinu byl o léčeno v rade zemí , napríklad ve Švýcarsku , 
Nemecku a Anglii . Méne než 5 % závislých na heroinu byl o l éčeno metadonem 
napríklad v Portugalsku, Švédsku a ve Francii (Reisinger, 1997). 

Tyto údaje jsme doplnili počtem nemocných AIDS v roce 1998 a údajem jakým 
procentem se injekční uživatelé drog podíleli na celkovém počtu onemocnení (tab. 1). 

Tabulka 1. Metadonová léčba v západní Evrope 

lnjekční uživatelé drog 

Heroin-% v léčbe s one mocne ním % z celkového počtu 
Zeme metadonem AIDS (WHO, 1998) onemocnení AIDS 

(Reisinger, 1997) 

Dánsko 
> 30 % 

189 8,8 % 

Holandsko 573 11,7 % 

Švýcarsko 2597 40,4 % 

Nemecko 5-30 % 2683 15,0 % 

Velká Británie 1310 8,3 % 

Portugalsko 2596 47,0 % 

Norsko < 5 % 109 17,3 % 

Francie 12093 24,8 % 

Diskuse 

Je jiste možné diskutovat o príčinách šírení HIV/AIDS u injekčních uživatelu 
drog. Jde o individuální postoje a prístup jedincu k riziku HIV/AIDS, ale i o účinnost 
a efektivitu primární a sekundární prevence a verohodnost a prijatelnost nabíze
ných programu. 

Záleží i na společnosti ve které žijeme, na její filozofii, na geografické lokalizaci, 
na stupni promorenosti populace virem HIV a v neposlední rade na včasné diagnóze 
a léčbe oddalující klinické projevy AIDS. 

Svoje místo má i substituční léčba metadonem , protože pri správném provádení 
sni žuje počet injekčních uživatelu drog a tím i riziko onemocnení HIV/AIDS. 

Závér 

Uvedené skutečnosti ukazují, že substituční léčba drogove závislých, eliminující 
injekční aplikaci drog je efektivnejší než ostatní zpusoby prevence, zejména v popu
lačních skupinách s rizikovým chováním a vysokým výskytem HIV/AIDS. 

J e proto potrebné vést pacienty s injekčním užíváním drog v prvé rade k absti
nenci, pokud to v té dobe není možné, pak k substituci injekční aplikace drog 
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a u tech pacientu, kterí tvrdošíjne setrvávají na injekční aplikaci své drogy snížit 
riziko prenosu HIV dostupností sterilního náčiní pro injekční aplikaci, s rádným 
a opakovaným poučením pacienta. 

So uhrn 

Porovnání spotreby metadonu a výskytu onemocnení AIDS v Holandsku a ve 
Švýcarsku, v zemích s podobnou liberální proti drogovou politikou a rozsáhlým pro
gramem výmeny stríkaček a jehel, ukázalo značné rozdíly v počtu nemocných AIDS 
v uvedených zemích a to v souladu s množstvím spotrebovaného metadonu. 

Substituční léčba metadonem se ukazuje jako jedna z cest prevence HIV/AIDS, 
protože snižuje počet injekčních uživatelu drog. Zdurazňujeme ale stále potrebu ve
dení pacientu k abstinenci a teprve tam, kde se to nedan pnstoupit k substituční 
léčbe metadonem. 
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