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Súhrn 

V roku 1992 vzniklo v Bratislave na Hraničnej ulici delimitáciou z predošlej Protialkoho
lickej poradne, ktorá bola súčasťou NsP Ružinov, Centrum pre liečbu drogových závislostí 
(CPLDZ), ktoré sa malo stať ťažiskovým štátnym zdravotníckym zariadením na území 
hlavného mesta v plnení úloh liečebno-preventívnej starostlivosti súvisiacej s vtedy len 
začínajúcou epidémiou užívanía ilegálnych návykových látok. V polovici deväťdesiatych rokov 
sa jasne vyprofliovala drogová scéna, kde sa stala dominantnou požiadavka na liečbu zo stra
ny pacientov so závislosťou od heroínu . Preto od roku 1996 vedenie CPLDZ pristúpilo k syste
matickému budovaní u komprehenzívnej starostlivosti o pacientov so závislosťou, s cieľom vyt
voriť multimodálne centrum podľa vzoru na tú dobu progresívnych zariadení. Podarilo sa ho 
postupne vytvoriť na predošlých skromných programových základoch. Cieľom tohto príspevku 
je prezentácia skúseností, ktoré čerpajú zo skúseností z jeho činnosti z rokov 1996-2000. Za to
to obdobie sa tu liečila početná skupina pacientov. Pričom sa podarilo prelomiť niekoľko trado
vaných predsudkov, ako napr., že spoločná liečba vekovo starších pacientov so závislosťou od 
alkoholu spolu s mladšími pacientmi so závislosťou od heroínu, je ťažko priechodná , že detoxi 
fikačné oddelenie v centre mesta v jednej budove, kde sa vydávajú sterilné ihly a striekačky 
pre aktívnych užívateľov heroínu nemôže efektívne fungovať, že nie je možné závislých od her
oínu po 14-dňovej detoxifikácii púšťať do domácej liečby na víkend, lebo spravidla budú recidi
vovať a pod. 
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Ciel 

Cieľom tejto práce je popis činnosti centra a v ňom používaných hodnotiacich prístupov. 
Predtým ešte uvedieme základné princípy fliozofie, na ktorej sa zakladala jeho liečebno - pre
ventívna činnosť v spomenutom období. 

Popis programov 

Základné princípy vychádzali z odporúčaní SZO, úloh Národného programu boja 
proti drogám a zákona č. 277. V popredí úsilia boli úlohy zabezpečenia dostupnosti 
li ečebno - preventívnej starostlivosti, spolu s jej prístupnosťou , v spojení s komplex
nosťou a fl exibilitou poskytovaných služieb. Zvláštny dôraz sa kládol na kvalitu , 
v zmysle : (1 ) postupného zavádzania štandardných postupov do programov centra, 
(2) kontinuálneho hodnotenia procesu a výstupov programov a (3) zvýšený dôraz sa 
kládol na ochranu Iudských práv a práv pacienta. Snahou bolo udržať čo najväčší 
počet Iudí a dostať ich v čo najväčšej miere mimo drogovú scénu. 

Základné programy je možné schematicky rozdeliť do troch skupín: (A) tzv. pro
gramy predliečebné, preventívne, (B) liečebné programy centra, (C) doliečovacie pro
gramy. 

AI V predliečebných programoch sa kládol dôraz na prevenciu najmä prenosu in
fekčných ochorení u vnútrožilových užívateľov drog, na spôsoby znižovania rizika 
možných zdravotných komplikácií počas brania psychoaktívnych látok. Nosnými 
programami v tomto smere boli : (1) systematická zdravotnicka osveta medzi 
uŽÍvateImi drog (formou didaktoterapeutických prednášok, distribúciou tlačených 
materiálov), (2) bezplatné testovanie na hepatitídy, HIV a TBC, (3) bezplatné vy
dávanie sterilných ihiel a striekačiek, (4) bezplatné očkovanie proti hepatitíde typu 
B u vnútrožilových užívateľov drog, (5) filozofia prístupu znižovania rizika u klien
tov umiestnených v záchytnej izbe pre opilcov. 

BI V liečebných programoch: (1) to bolo zavedenie substitučnej liečby pre 
závislých od opioidov, (2) realizovanie tzv. čistej liečby - "drug-free", pre pacientov 
so závislosťou od opioidov, alkoholu a ostatných psychoaktívnych látok: detoxi
fikácia, strednodobá liečba rezidenčná , (3) ambulantná detoxifikácia a ďalšia odvy
kacia liečba . 

CI K základným programom doliečovacie ho prevažne nemedicínske ho charakte
ru patrili: (1) program športového fyzického cvičenia, (2) "dom na pol ceste", (3) tera
peutická komunita. Išlo o programy poskytované nadväzne - spolupracujúcimi ne
zdravotnickymi, neštátnymi organizáciami. 

Okrem základných programov centrum poskytovalo aj niekoľko doplnkových pro
gramov, ako bol napr. program prímárnej prevencie formou informatívnych pred
nášok pre študentov stredných škôl, prevádzkovanie protialkoholickej záchytnej iz
by pre opilcov, odber krvi na testovanie hladiny alkoholu a testovanie drog v moči 

na požiadanie občana , policajného orgánu, resp. zamestnávateľa, program sledova
nia súdom nariadených liečeni . Tento prehľad by nebol kompletný, ak by sme nespo
menuli relatívne malú, ale dôležitú časť práce CPLDZ, ktorou bola činnosť v rámci 
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Inštitútu drogových závislostí. Zriaďovacia listina centra bola rozšírená o činnost 
inštitútu od 1. 1. 1998. Nešlo však o hlavnú liečebno - preventívnu činnost orga
nizácie, ktorá je obsahom tu prezentovaného modelu. 

Z dôvodou lepšieho znázornenia vzájomnej nadväznosti a prepojenosti jednot
livých programov uvádzame nasledujúcu schému, ktorá načrtáva systém poskyto
vaných služieb centra: 

Poskytovanie sterilných ihiel a striekačiek 

Am bulantná starostlivosť /detoxifikácia 
dg FlO, FII, F17, F63 

Ambulantné 
skupiny pre 
abstinujúcich 
od opioidov 

FII 

Program 
fyzického 
športového 
cvičenia 

I I 
I I -------------_. 

Lôžková 
strednodobá 
liečba 

dg FIO,FII, 
Dom na 
polceste ..... .L..I._rr" 

Ambulantné 
skupiny, 
kluby 

dg FlO, 
F63, 

FI7 l 

Terapeutická 
komunita 

Metadonový udržavací 
program dg FII 

Obrázok 1. V schéme uvádzame len vybrané diagnózy závislostí, programy 
sú však prístupné i pre pacientov so závislostou 

od ostatných návykových látok. Ambulantné skupiny 
a kluby sú rozdelené podľa jednotlivých dg. 
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Tento model umožňuje prechod z nízkoprahových programov, ktoré sú charakte
ristické svojou širokou dostupnostou do programov s vyšším prahom, ktorý je možný 
na základe pacientovho želania a splnenia predbežných podmienok. V prípade, že 
nedochádza k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta v rámci ambulantnej starostli
vosti, má možnost vybrat si ďalšiu formu liečby, či u ž v rámci tzv. "drug free" progra
mov, medzi ktoré patrí lôžková detoxifikácia, strednodobá liečba a následne je 
možná resocializácia alebo pobyt v terapeutickej komunite. Ambulantná forma do
li ečovania je reali zovaná v rámci početných socioterapeutických skupín a klubov. 

V rámci programov udržiavacej - substitučnej liečby je najrozšírenejším progra
mom v našej inštitúcii program metadónovej udržiavacej li ečby . 

V schéme nie sú osobitne vyznačené všetky programy znížujúce riziká šírenia in
fe kčných chorôb, ako napr. program vakcinácie proti hepatitíde typu B, 1. , 2. a 3. 
dávkou vakcíny, čo je realizované priebežne od pacientovho nástupu do liečby v cen
tre. 

Doplnkovým programom je program fyzického športového cvičenia , prístupný pre 
pacientov absti nujúcich od rôznych psychoaktívnych látok. Najväčší záujem o tento 
program prejavujú pacienti so závislostou od opioidov, pre ktorých je často dopl
nením ich ambulantného doliečovania , čo je vzhľadom na existujúce problémy s ich 
znovuzaradením sa na trhu práce pozitívnym faktorom. Program je realizovaný 
v s polupráci s externými spolupracovníkmi centra - športovými trénermi. Praktické 
skúsenosti z jeho reali zácie a doteraj šie výsledky boli prezentované na odbornom se
minári Šport a drogy v apríli t .r . vo Vysokých Tatrách. 

Práca s rodinnými príslušníkmi pacientov sa realizuje prostredníctvom pravi
delných skupinových stretnutí, ktoré majú informačný a poradenský charakter. 

Bezplatnú informačnú a poradenskú slu žbu poskytujú niektorí odborní pra
covníci aj pre širokú verejnost prostredníctvom internetovej poradne na našej web 
strá nke (www.drogy.sk/cpldz) 

Dôležitým ukazovateľom úspešnosti a efektívnosti vykonávanej práce je apli
kácia fungujúceho hodnotiaceho systému v každej inštitúcii zaoberajúcej sa poskyto
vaním služieb drogovo závislej populácii . Uvádzame istý výsek z realizovaného kli
nického hodnotenia liečebného systému , ktorý priblíži jednak samotný hodnotiaci 
systém v CPLDZ a zároveň napomôže podaniu komplexnejšieho obrazu o činnosti 

a výsledkoch nášho zariadenia . Uvedené kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele 
nie sú vybrané systematicky, nazdávame sa však, že splnia náš uvedený zámer . 

Vybrané výsledky z vyhodnocovania procesu liečby (process evaluation): 
V rámci predliečebných a preventívnych programov bolo v roku 2000 v programe 

poskytovania sterilných ihiel a striekačiek 2461 klientov a priemerný počet vy
daných ihiel a striekačiek bol 1622 na mesiac. 

V programe vakcinácie proti hepatitíde typu B bolo od roku 1997 zaočkovaných 
viac ako 4100 pacientov, čo je spolu s poskytovaním sterilných ihiel a striekačiek je
den z významných faktorov na zabránenie prepuknutia epidémie výskytu tohto 
ochorenia medzi vnútrožilovými užívateľmi drog. 

Pokračujúci záujem o liečbu v CPLDZ dokumentujú aj ďalšie čísla, ako napr.: 
počet kontaktov v ambulantnej zložke - v r . 2000 ich bolo 139 757, čo je oproti r . 
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1999 70 996 takmer dvojnásobok. 
Zvýšený záujem sa prejavil aj v počte liečených pacientov v lôžkovej časti li ečby 

- z 384 za rok 1999 na 511 vr. 2000. V minulom roku úspešne ukončilo lôžkovú de
toxifikáciu 85 % pacientov s dg FlO a 67 % s dg F11. 

Obložnosť v našej inštitúcii za r . 2000 bola 95 %, čo je najvyššia v Bratislavskom 
kraji a pravdepodobne jedna z najvyšších v rámci Slovenska. 

Substitučná forma liečby závislosti od opioidov je v rámci centra rea lizovaná 
v rámci Metadónového udržiavacieho programu. Aj v tomto programe nastal nárast 
pacientov z 174 v roku 1999 na 296 ku koncu roku 2000. Program si naďalej udržuje 
dobrý štandard v porovnaní s programami v iných krajinách - ročný výpadok z pro
gramu bol 21 %, v priemere iba 13 % močov testovaných na morfín bolo pozitívnych. 

Medzi systematicky uskutočňované hodnotiace prístupy patrí hodnotenie výstu
pov liečby (tzv. out-come evaluation), ktoré sú z hľadiska vyhodnocovania aktivít za
meraných na znižovanie dopytu po drogách považované za dôležitý ukazovate ľ 

úspešného rozvoja národných stratégií v tejto oblasti. Patrí sem napr. Dlhodobá 
štúdia sledovania osudov pacientov závislých od opioidov (uskutočni l o sa hodnoteni e 
po 1. a 3. rokoch od vstupu do li ečby ) a pacientov závislých od alkoholu (po 1. roku J. 

K ďalším patria Monitorovanie incidencie RCV na báze retestovaných pacientov 
so závislosťou od opioidov, liečebnom systéme CPLDZ, Monitorovanie miery imu
nizácie vakcinovaných pacientov proti hepatitíde typu B a dalšie. Výsledky týchto 
štúdií zámerne neuvádzame, pretože si vyžadujú obšírnejšie spracovanie, ktoré by 
mohlo byť predmetom samostatných príspevkov. 

Ďalším aspektom na sledovanie a vyhodnocovanie li ečebného procesu, navrho
vaným EÚ (EMCDDA), WHO, UNDCP patrí hodnotenie pacientovej spokojnosti. 
Tento druh hodnotenia je praktizovaný vo forme hodnotenia personálu pacientmi 
pri odchode z detoxifikačného lôžkového programu a programu strednodobej odvyka
cej liečby. V rámci päťbodovej hodnotiacej škály bolo priemerné hodnotenie na deto
xifikačnom oddeleni 1,16 v strednodobej liečbe 1,13. 

Záver 

Súčasný systém poskytovaných služieb Centra pre liečbu drogových závislostí na 
Hraničnej ul. v Bratislave je výsledkom niekoľkoročnej systematickej práce s jasnou 
koncepciou pri hľadaní optimálne funkčného modelu multimodálneho centra pre 
liečbu závislostí. CPLDZ sa stalo kľúčovou inštitúciou v tejto oblasti v epicentre dro
govej epidémie na Slovensku - v Bratislave. Opísaný model má za cieľ ponúknut pa
cientom širokú škálu služieb, ktorých cieľom je udržanie abstinencie, zlepšenie ich 
zdravotného stavu a tým celkovej kvality života , ako aj ochrana verejného zdravia 
a zabrániť šíreniu ďalších sprievodných negatívnych javov v komunite. 

Do redakcie prišlo dňa : 25. 7. 2001 
Adresa autora: MUDr. Okruhlica, L., CSc., Centrum pre liečbu drogových závislostí , 

Hraničná 2, 821 05 Bratislava 
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