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s ú h r n 

Sondážny prierezový prieskum vo verejných lekárňach preukázal nedostatočnú 

dostupnosť sterilných ihiel a striekačiek prostredníctvom ich predaja pre vnútroži
lových užívateľov drog na Slovensku. Zo 180 oslovených lekární ich predávalo 
užívateľom drog len 64 (36 %). Prekvapivá bola nížšia dostupnosť sterilných in
jekčných ihiel a striekačiek v bratislavských lekárňach v porovnaní s vidieckymi -
15 % verzus 57 %. Iba jediná l ekáreň v Bratislave ich predávala nepretržite. V práci 
boli diskutované aj najčastej šie dôvody na strane lekárníkov, resp. obavy, ktoré im 
bráníli v predávaní sterilných ihiel a striekačiek užívateľom drog. Pretože sieť ve
rejných lekární je priestorovo a časovo najlepším systémom pokrytia Slovenska na 
realizáciu úlohy Národného programu prevencie HIV/AIDS medzi vnútrožilovými 
užívateľmi drog, javí sa potreba vzdelávania lekárnikov s cieľom zmeny ich postoja 
a so snahou o ich zapojenie do celonárodnej prevencie infekcie HIV. 

K ľ ú č o v é s lov á: vnútrožilový užívateľ drog - prevencia - HIV/AIDS - verejné 
lekárne 
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L. Okruhlica, S. Formánková : ROLE OF PHARMACIES IN 
HIV/AIDS PREVENTION AMONG mus IN SLOVAKIA 

Summary 

The transversal survey has shown an insufficient availability of sterile needles 
and syringes for intravenous drug users (IDUs) in public pharmacies in Slovakia. 
Only 64 (36 %) out of 180 pharmacies which have been addressed, would sell them 
to IDUs. There was surprisingly lower availability of sterile needles and syringes to 
IDUs among pharmacies in Bratislava in comparison with pharmacies in the coun
tryside - 15 % vs. 57 %, respectively. Only one pharmacy would sell them around
the-clock in Bratislava. The most frequent reasons or worries presented by the 
pharmacists, which prevented them from selling sterile needles and syringes to 
IDUs, have been discussed, too. There is necessity to educate pharmacists with the 
goal to change their attitude. The intention is to involve them into the national ef
fort to prevent HIV infection, which is important, because the geographic and time 
coverage of Slovakia by a network of public pha rmacies is the best way how to secu
re the implementation of the task of the National programme on prevention of 
HIV/AIDS, among mus. 

K ey wo r ds: intravenous drug user - prevention - HIV/AIDS - public pharma
cies 

Úvod 

Národný program prevencie infekcie HIV/AIDS a Národný program boja 
proti drogám majú v zacielení na subpopuláciu injekčných užívateľov drog 
jednotný prevenčný cieľ. Hľadanie spôsobov a vykonávanie motivačných 
programov smerujúcich užívateľov do liečby, substitučné programy liečby 
pre užívateľov opiátov, ich vzdelávanie o bezpečných spôsoboch užívania 
drog, programy výmeny a rozdávania sterilných ihiel a striekačiek sú 
významne dopÍňané možnosťou zakúpenia si jednorazových ihiel a strie
kačiek vo verejných lekárňach . 

Podľa prieskumov uvedených v správe Európskeho monitorovacieho cen
tra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA, 2004) o dostupnosti sterilných 
ihiel a striekačiek si ich kupovalo v lekárni v Belgicku 35 - 45 % užívateľov , 

v Luxembursku 32 % a v Maďarsku 30 - 40 %. Lekárne hrajú významnú 
úlohu v tomto smere aj v Španielsku, Portugalsku a v Spojenom kráľovstve 
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Veľkej Británie a Írska. Vo Francúzsku vymieňajú lekárne striekačky bez
platne, programy sú dotované štátom. 

V našom prieskume sme sa zamerali na zistenie možnosti a ochoty pre
daja sterilných ihiel a striekačiek užívateľom drog vo vybraných verejných 
lekárňach a výdajniach zdravotníckych potrieb na Slovensku. 

Materiál a metódy 

Išlo o sondážnu , prierezovú, deskriptívnu štúdiu. Prieskum bol realizo
vaný telefonickou formou pracovníkmi Inštitútu drogových závislostí Centra 
pre liečbu drogových závislostí v Bratislave ( ďalej IDZ CPLDZ) v priebehu 
troch dní v mesiaci júli 2004 vo verejných lekárňach a výdajniach zdravot
níckych potrieb v Bratislave, v krajských mestách Slovenska a v niektorých 
iných, väčších slovenských mestách. Konkrétne to bolo v: Nitre, Trnave, 
Piešťanoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach , Žiline, Poprade, Prešove, 
Hlohovci, Galante, Považskej Bystrici, Zvolene a Martine. Výber lekární 
a výdajní zdravotníckych potrieb sa uskutočnil na základe zoznamu Zlatých 
stránok. V Bratislave sme sa pokúsili telefonicky kontaktovať všetkých 96 
v zozname uvedených lekární a výdajní zdravotníckych potrieb. Z ostatných 
miest mimo Bratislavy bolo na základe zoznamu Zlatých stránok počítačom 
náhodne vygenerovaných 50 % lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok 
(pre každé vybrané mesto osobitne), spolu 88. 

Pritomnému farmaceutovi boli položené dve otázky: (1) či lekáreň má 
v ponuke sterilné injekčné ihly a striekačky ; a (2) či by ich v prípade požia
dania predali užívateľovi drog. Okrem odpovedí na dve základné otázky boli 
zaznamenávané aj spontánne doplnenia a komentáre zo strany responden
tov. 

Do bratislavských lekární, v ktorých pri telefonickom rozhovore uviedli 
ochotu predaja sterilných ihiel a striekačiek pre užívateľov drog, boli vysla
ní mladí anonymní dobrovoľníci, aby preverili korektnosť telefonicky ZÍs
kaných odpovedí. 

Štúdia bola schválená Etickou komisiou pri Centre pre liečbu drogových 
závislostí v Bratislave. Výsledky boli spracované metódami deskriptívnej 
štatistiky. 
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Výsledhy 

V prvej fáze prieskumu sa podarilo skontaktovať 92 verejných bratis
lavských lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok a potrieb. Iba štyri 
z nich mali nepretržitú 24-hodinovú prevádzku počas 365 dní v roku. 

Na otázku, či majú v ponuke sterilné injekčné ihly a striekačky, odpove
dali kladne lekárnici z 36 (39 %) oslovených bratislavských lekární. Na 
druhú otázku, či by predali injekčné ihly a striekačky aj užívateľovi drog, 
pracovníci zo 14 lekární (15 %) odpovedali, že majú a predajú tento artikel 
aj užívateľovi drog (obr. 1). V spontánnych doplneniach k odpovediam pra
covníci z ďalších piatich lekární uviedli, že by predali sterilné ihly a in
jekčné striekačky v prípade, ak by ich držali . V jednej zo štyroch verejných 
lekární s nepretržitou prevádzkou v hlavnom meste si môžu kúpiť vnútroži
loví užívatelia drog sterilné ihly a striekačky kedykoľvek počas celého dňa 
v priebehu celého roka. 

Z telefonického rozhovoru , ktorý realizovali pracovníci IDZ CPLDZ v tom 
istom mesiaci na zmapovanie situácie v iných slovenských mestách mimo 
Bratislavy vyplynulo, že z 88 náhodne vybratých lekární má v ponuke ste
rilné ihly a striekačky 63 (72 %), pričom lekárnici v 50 (57 %) lekárňach by 
predali sterilné ihly a striekačky vnútro žilovým užívateľom drog. Porovna
nie výsledkov z oboch častí je ilustrované na grafe (graf 1). 

V čase nášho prieskumu z počtu 180 nakontaktovaných verejných lekár
ní a výdajní zdravotníckych pomôcok na Slovensku bola ochota a možnosť 
predať sterilné ihly a striekačky vnútrožilovému užívateľovi drog zistená 
v 64 (36 %) z nich. 

V spontánnych doplneniach k odpovediam boli ako najčastejšie príčiny 
neochoty predaja sterilných ihiel a striekačiek uvádzané obavy z reakcií ve
rejnosti , aby to nepokladala za prejav podpory užívania drog lekárňami, da
lej to boli obavy vyplývajúce z možného agresívneho správania sa užívateľov 
drog a obavy zo straty časti ostatnej klientely. 
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Graf 1. Porovnanie podielu leká rni predávajúcich 
sterilné ihly a striekačky vnútrožilovým uživateTom 

drog v Bratislave a vo vybraných mest ách Slovenska 

Poskytova ni e sterilných ihiel a striekačiek 
bratislavskými l ekárňami 

Poskytovanie sterilných ihi el a s trieka ciek 
mim obrntisln\"s kYllli lekán13mi 

84,8 % 

Obrázok 1. 
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Schéma odpovedí o držaní a ochote predaja 
sterilných ihiel a striekačiek užívateľom drog 

v bratislavských lekárňach 

92 obtelefonovaných 
lekární 
(100 %) 

/ 
56 nedrží sterilné 
ihly a striekačky 

(61 %) 

22 lekární ich nepredá 
užívateľom drog 

(24 %) 

36 drží sterilné ihly 
a striekačky 

(39 %) 

"" 14 lekární ich predá aj 
užívateIom drog 

(15 %) 

7 



Ľ. OKRUHLICA, S. FORMÁNKOV Á / ÚLOHA LEKÁRNÍ 
V PREVENCII INFEKCIE HIV U VNÚTRO ŽILOVÝCH UŽÍVATEĽOV 
DROG NA SLOVENSKU 

Dislwsia 

Problém predaja sterilných ihiel a striekačiek vznikol pred našimi lekár
nikmi , ako všade inde vo svete, až po objavení sa dopytu zo strany vnútroži
lových užívateľov drog. Diskusie o potrebe predaja a jeho dôležitosti v súboji 
medicínskych a ideologických argumentov prebehli už v minulosti v kraji
nách , kde epidémia vnútrožilového užívania drog bola už predtým , ako pri
šla k nám začiatkom 90-tych rokov minulého storočia (Okruhlica , 1997). 
V záujme prevencie HIV sa rozhodli napríklad v Dánsku zaviesť vydávanie 
sterilných ihiel a striekačiek v lekárňach už na začiatku 90-tych rokov 
(Svendsen a Kofod, 1993). V súčasnosti sa táto alternatíva praktizuje a od
porúča sa v prevencii predchádzania rizík spojených s užívaním drog i v ďal
ších krajinách Európskej únie (EMCDDA, 2004). Verejné lekárne, na rozdiel 
od špecializovaných programov výmeny striekačiek , slúžia vo všetkých ob
lastiach krajiny, vo veľkých i malých komunitách , mnohé z nich sú otvorené 
sedem dní v týždni a mnohé poskytujú služby v predížených otváracích ho
dinách. Verejné lekárne môžu byť preto dôležitým doplnkom v poskytovaní 
sterilných ihiel a striekačiek pre vnútrožilových užívateľov drog vo väčšine 

komunít a alternatívnou službou tam, kde existencia sofistikovanej ších pro
gramov by bola neúčelná (Myers a kol. , 1996). Predaj , alebo výmena ihiel 
a striekačiek v lekárňach má významnú úlohu v znižovaní prenosu 
HIV/AIDS medzi vnútrožilovými užívateľmi drog, na ich sexuálnych partne
rova na deti (Lurie a kol. , 1998). 

Prekvapila nás pri porovnaní s vidiekom výrazne väčšia neochota predá
vať sterilné ihly a striekačky v Bratislave, kde je najviac vnútrožilových uží
vateľov drog, a kde sa epidémia užívania ilegálnych drog začala najskôr 
(Okruhlica, 1997), a to i napriek tomu, že Bratislava svojimi sociálnymi 
a ekonomickými parametrami ako jediná oblasť Slovenska dosahuje prie
mer Európskej únie. Za nedostatočné z hľadiska dostupnosti sterilného in
jekčného materiálu považujeme aj zistenie , že iba jedna lekáreň s nepretrži
tou prevádzkou v hlavnom meste je ochotná ho predávať užívateľom drog. 
Pri širokej rozlohe Bratislavy je to veľmi málo. Dôvody týchto zistení by si 
zaslúžili hlbšie preskúmanie. Kládli sme iba dve otázky, navyše veľmi jed
noducho formulované, a tým bola limitovaná informačná bohatosť získaných 
odpovedí. Otázne je, do akej miery odpovede reprezentovali pristup ostat
ných pracovníkov lekární, ktorí zabezpečujú predaj a neboli priamo telefo
nicky oslovení. Zaujímavé by bolo i podrobnejšie zisťovanie a analýza dôvo-
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dov , prečo mnohé lekárne nedržia sterilné ihly a striekačky , keďže naprí
klad v našej vzorke z Bratislavy boli v piatich z nich pracovníci ochotní pre
dávať striekačky vnútrožilovým užívateľom drog, ak by ich mali. 

Určitým obmedzením štúdie bol malý počet kontaktovaných lekární mi
mo Bratislavy . Pri vyčerpávajúcom výbere lekární by bolo možné , že percen
to lekární poskytujúcich sterilné ihly a striekačky na vidieku by sa líšilo ocl 
údajov v našich zisteniach. 

Hoci výmenou sterilných ihiel a striekačiek sa na Slovensku zaoberajú aj 
programy vykonávajúce sociálnu prácu medzi užívateImi drog na uliciach , 
nie je možné sa na ne v plnom rozsahu spoliehať pre ich limitované možnos
ti geografického a časového pokrytia reálnej potreby a tiež preto, že ich nav
števujú pravdepodobne často odlišné subpopul ácie užívatelov drog (Mill e r 
a kol., 2002). 

Napriek uvedenému, ako zistil náš prieskum, na Slovensku ešte stále ne
existuje dostatočná možnosť zakúpenia sterilných ihiel a striekačiek uží
vateľmi drog vo verejných lekárňach. Nie je prekvapením , že v niektorých 
l ekárňach predaj odmietajú, prekvapuje skôr ich pomerne vysoký podiel 
najmä v hlavnom meste-Bratislave, keďže podla podobných prieskumov 
napríklad i v konzervatívnych komunitách v USA predávalo sterilné ihly 
a striekačky až 77 % lekárnikov na Aljaške (Hrabke a kol., 2000) a 50 % 

v Denveri (Lewis a kol., 2002). 
Jedným, aj keď nie najčastejšie spomínaným dôvodom, bola obava, že sa 

ich predajom môže podporovať užívanie drog. Zistenia odinakiaľ túto obavu 
nepotvrdzujú, ba dokonca údaje z Montrealu (Bruneau a kol. , 2002) pouka
zujú na to, že programy výmeny sterilných ihiel a striekačiek na uliciach 
a ich predaj v lekárňach môže u podskupiny užívateľov drog viesť k zníže
niu frekvencie vnútrožilovej aplikácie drog. Napriek tomu, že fakt odmiet
nutia predaja pri našich súčasných právnych predpisoch je sám osebe pro
blematický, stáva sa to. Jedným z výstupov nášho prieskumu bolo, že sme 
poskytli lekárňam leták motivujúci užívateľov k liečbe a informujúci o nej. 
Sme za to, aby podobne, ako uvádza Singer (Singer a kol., 1998), miestne 
zdravotnícke autority zavádzali vzdelávacie programy na informovanie per
sonálu lekární a ich vedenia o kritickej úlohe, ktorú zohráva predaj steril
ných ihiel a striekačiek alebo ich poskytovanie zdarma vnútrožilovým uží
vateľom drog v rámci prevencie šírenia HIV. 

Azda najfrekventovanejším reálnym dôvodom nepredávania sterilných 
ihiel a striekačiek užívateľom drog je strach personálu lekární o svoju bez-
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pečnosť . Bezpečnosť personálu bola napríklad prvoradou obavou u 77 % 

z 2017 dopytovaných vedúcich lekární v Kanade (Myers a kol. , 1996). 
V prieskume cielenom na lekárne, ktoré poskytovali steri.lné ihly a strie
kačky pre užívateľov drog v juhovýchodnom Anglicku boli síce často refero
vané drobné krádeže, ale násilie bolo zamestnancami spomenuté len veľmi 
raritne (Sheridan a kol. , 2000). 

Strach z poklesu obchodného obratu v dôsledku negatívneho pôsobenia 
prítomnosti vnútrožilových užívateľov drog na ostatných zákazníkov a kvôli 
porozhadzovaným striekačkám v okolí predajne bol zvlášť častý v tých 
lekárňach , čo túto službu neposkytovali ako na Slovensku, tak i v zahraničí 

(Lewis a kol. , 2002). Prieskum vykonaný v Škótsku potvrdil, že väčšina 
klientov lekární podporuje, aby boli v nich vykonávané služby na znižovanie 
poškodenia pre užívateľov drog (Lawrie a kol. , 2004). Štúdia realizovaná 
v New Yorku (Fuller a kol. , 2002) nepreukázala zvýšenú mieru pozahadzo
vaných sterilných ihiel a striekačiek v okolí lekární po zavedení ich predaja 
užívateľom drog. 
Keďže jednou z charakteristík Slovenska je až 46 % ruralizácia oby

vateIstva, pri aktuálnom prieniku predaja a užívania drog aj do malých obcí 
je potrebné prijať primerané preventívne opatrenia so zameraním na pre
venciu vzniku a šírenia infekcie HIV medzi vnútrožilovými užívateľmi drog. 
Opatrenia musia byť také, aby pôsobili vo veľkých i v malých obciach. Ve
rejné lekárne sú preto svojou sieťou, tak ako aj v iných krajinách, základom 
zabezpečenia potrebnej a čo najširšej dostupnosti sterilných ihiel a strie
kačiek pre všetkých vnútrožilových užívateľov. Nástroj je k dispozícii, ale 
nie vždy a všade dochádza k jeho využitiu. Často sa naráža na odpor, ne
ochotu, resp . strach zo strany pracovníkov verejných lekární. 

Záver 

Naša sondážna prierezová štúdia zistila skutočnosti, ktoré svedčia o ne
dostatočnej miere využívania možnosti predaja sterilných ihiel a striekačiek 
vnútrožilovým užívateľom drog prostredníctvom verejných lekární na Slo
vensku. V krátkosti sme analyzovali najčastejšie sa vyskytujúce dôvody 
a obavy zo strany lekárnikov. Na ich odstránenie je potrebná väčšia miera 
informovanosti primeraným doškolením v oblasti drogovej problematiky. 
Úloha sa vynára ako významná najmä v súvislosti s prevenciou šírenia kr
vou prenosných ochorení, predovšetkým HIV, v rámci Národného programu 
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prevencie HIV/AIDS. Preto by bolo žiaduce , tak ako inde vo svete (1, 2, 13 , 
14, 15), väčšie zainteresovanie lekárnikov do problematiky s ich lepším pre
pojením na preventívne úsilie celej komunity. Verejné lekárne majú v tomto 
programe nezastupiteľnú úlohu pre ich vysokú profesionalitu a možnosti ča

sového a priestorového pokrytia celej krajiny. 
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