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Súhrn 

Súdom nariadené protialkoholické liečenia (PAL) boli na Slovensku najčastejším 
dôvodom ochrannej liečby (OL). V roku 2004 spolu s protitoxikomanickými (PTX) 
OL tvorili až 90 % nariadeni. Na Slovensku bol v posledných rokoch zaznamenaný 
najmä vzostup súdom nariadených PAL. Štatistika najväčšieho Centra pre liečbu 
drogových závislostí v Bratislave poukazuje na to, že väčšina pacientov so súdom 
nariadenými PTX liečeniami tu už pred nariadením bola liečená , pričom viac ako 
tretina sa na liečbu po nariadení už nedostavila . Článok ďalej diskutuje niektoré 
stereotypy zo súdnoznaleckej praxe, ktoré podľa autorov nie sú pri súčasných 
možnostiach, najmä substitučnej liečby, opodstatnené. Ako napríklad nenavrhova
nie súdom nariadených protitoxikomanických liečeni u pacientov s diagnózami 
porúch osobnosti, či nenavrhovanie tam, kde by to bolo možné, ambulantnej PTX 
liečby u pacientov s chronickou závislosťou od opiátov. 

K ľ ú č o v é s lov á: súdom nariadené liečenia - závislost od psychoaktívnych 
látok - závislost od alkoholu - drogová závislost 

67 



Ľ. OKRUH LI CA, Z. BUŠOV Á / AKTUÁLNE POZNÁMKY 
K OCHRANNÝM LIEČENIAM NA SLOVENSKU 

Ľ. Okruhlica, Z. Bušová: RECENT RE MARKS TO 
MANDATORY TREATMENT IN SLOVAKIA 

S umm a r y 

Court orders to mandatory treatment of the alcohol dependency is the major cau
se of mandatory psychiatrie treatment and together with mandatory treatment due 
to drug dependency, they formed 90 % of all court orders to treatment in Slovakia in 
the year 2004. The increase of court orders to mandatory treatment of alcohol de
pendency was registered in the last time period in Slovakia. The statistics of the 
largest Centre for Treatment of Drug Dependencies in Bratislava is indicating that 
the majority of patients with court orders to mandatory treatment were treated here 
in the past and about one third did not report for mandatory treatment after the 
court order was issued. There are discussed some stereotypes of psychiatrists in the 
court expert practice, where they are not always using the possibility of out-patient 
treatment order in substitution therapy for those with chronic opioid dependency, 
instead of in-patient drug-free treatment. Also not proposing the mandatory tre at
ment to patient with dependency and other personality disorder by medical court 
experts is discussed by the authors in the article . 

Key wo r ds: court ordered mandatory treatment - dependence on psychoactive 
substances - dependence on alcohol - drug addiction 

Úvod 

Napriek realizácii súdom nariadených ochranných protitoxikomanických 
(PTX) a protialkoholických liečení (PAL) v prípade vykonania na slobode, 
nejde o primárne medicínske opatrenie, ale o opatrenie trestnoprávne. Na
riadenie ochrannej liečby (OL) v zmysle trestného zákona prioritne sleduje 
ochranu spoločnosti a nie pacienta. To, čo je pre lekára hlavným cieľom jeho 
liečebného úsilia, a tým je uzdravenie, vyliečenie pacienta z jeho problémov 
v dôsledku užívania psychoaktívnych látok, to je v pripade OL iba prostried
kom na dosiahnutie hlavného účelu súdneho nariadenia, ktorým je ochrana 
spoločnosti pred možným pre spoločnosť nebezpečným správaním jednotliv
ca. Na prvý pohľad zrejmé, keď je to zadefinované, ale nie vždy je to tak 
v praxi (Okruhlica, 2002). Lekár by si mal vždy uvedomovať a mal by aj cit
livo zohľadňovať oba tieto princípy. 

Hoci psychiatrické ochranné liečenia sú starým inštitútom, doznávajú 
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zmien nielen v dôsledku zmeny legislatívy, či pokroku v liečbe, ale tiež 
v dôsledku epidemiologických zmien vo výskyte duševných porúch v popu
lácii . Cieľom príspevku je pomôcť našim odborníkom pri orientovaní sa 
v problematike s poukázaním na niektoré aspekty OL tak, ako sa javia 
v súčasnosti. 

Nejde o komplexné , hÍbkové, celoslovenské, podrobné spracovanie proble
matiky, na čo sme nemali prostriedky a nepovažujeme to ani za nevyh
nutné, ale o náčrt niektorých trendov a problémov s použitím štatistických 
ilustrácií z celoštátnej úrovne a z najväčšieho Centra pre liečbu drogových 
závislostí v Bratislave . 

Vybrané celoslovenshé štatistiché uhazovatele 

Podľa štatistiky Ministerstva spravodlivosti SR sa počet odsúdených, 
ktorí spáchali svoj skutok pod vplyvom alkoholu za roky 2000 - 2004 najprv 
mierne znížil, klesol pod 10 %, no v roku 2004 sa opäť zvýšil a priblížil sa 
k 11 %. Opačný trend, ale na úrovni 1 - 2 % je viditeľný v prípade páchania 
trestných činov pod vplyvom iných psychoaktívnych látok - drog (obr. 1). 

Obrázok 1. Percentuálny podiel odsúdených, 
ktorí spáchali svoj skutok pod vplyvom 
alkoholu alebo drog. SR, 2000 - 2004 

2000 2001 2002 2003 2004 
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Ako vidieť zo štatistiky OL (obr. 2), bol v celej Slovenskej republike od 
roku 1999 do roku 2004 zaznamenaný postupný nárast z 341 na 445 naria
dení. Z čoho OL psychiatrické v dôsledku inej duševnej poruchy ako tej, 
ktorá vznikla v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok tvoria stabilne 
len niečo okolo 10 %. V približne 90 % išlo o OL nariadené v súvislosti s al
koholom, tzv. protialkoholické liečby (PAL), a drogami, tzv. protitoxikoma
nické liečby (PTX). Kým v roku 2001 tvoril podiel PTX až 58 % z celkového 
počtu OL, do roku 2004 počet novonariadených PTX postupne klesol ako 
v absolútnych hodnotách, tak aj proporcionálne na 34 %. Naopak, najmä 
v posledných dvoch rokoch (2003 - 2004) došlo v celoslovenskom rozmere 
k prudkému nárastu nových nariadení PAL, ktoré v roku 2004 už tvorili 
väčšinu OL. Ich počet a podiel sa od roku 1999 viac ako zdvojnásobil. 

Obrázok 2. Štatistika ochranných opatrení MS SR 
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V posledných rokoch bol zaznamenaný nárast počtov odsúdených v sú
vislosti so špecificky s drogami súvisiacou trestnou činnosťou podľa § 186 
a § 187 Trestného zákona, ktorých počet bol najvyšší v roku 2004 (obr. 3). 
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Obrázok 3 . 
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Štatistiha OL Z CPLDZ Bratislava 

Počet súdom nariadených OL sa v CPLDZ Bratislava v porovnaní rokov 
1998 a 2004 znížil o viac ako polovicu z 250 na 110 nariadení. Výrazný po
kles bol ale zaznamenaný už v roku 1999, odkedy sa tento počet každoročne 
pohyboval stabilne okolo jednej stovky. 

Od roku 1998 došlo k nárastu priemerného veku z 24 rokov na 29 rokov, 
kým podiel žien sa zvýšil z 15 % na 19 %. 

V posledných 4 rokoch došlo k zníženiu počtu pacientov, ktorým bola na
riadená OL v CPLDZ Bratislava a súčasne mali nepodmienečný trest odňa
tia slobody v prospech podmienečne odsúdených. V roku 2004 bolo na PTX 
OL v CPLDZ Bratislava v súvislosti s trestným činom iba držania a výroby 
omamných a psychotropných látok nariadených 30 % zo všetkých PTX lie
čení. Tí, čo mali PTX OL a boli odsúdení v roku 2004 aj pre trestný čin krá
deže tvorili 38 %. 

Pri výraznejšie nezmenených celkových počtoch PAL došlo v CPLDZ 
Bratislava k ich relatívnemu vzostupu - od roku 1998 z 5 % na 15 % v roku 
2004 - čo bolo v dôsledku poklesu absolútneho počtu PTX OL, ktoré ale 
i tak mali v tomto zariadení stále výraznú prevahu. V roku 2004 v 87 % išlo 
o ambulantnú formu OL a v 13 % o ústavnú. 
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Na ilustráciu dodržiavania súdneho príkazu na nástup na nariadenú OL 
v CPLDZ Bratislava slúži štatistika z roku 2003. V zmysle zákona sa na 
liečbu v čase do 3 mesiacov od nariadenia dostavilo 49 %, ďalších 11 % priš
lo oneskorene a 39 % sa nedostavilo vôbec. Z celkového počtu nebolo ešte 
pred časom nariadenia OL evidovaných v registri pacientov CPLDZ Bratis
lava 25 % odsúdených. 

Diskusia 

Diskusia zistených trendov 

Celoslovenská štatistika preukázala, že hoci je trestná činnosť v súvislos
ti s užívaním ilegálnych psychoaktívnych látok - drog v prepočte na množ
stvo ich užívateľov častá, je počet trestných činov spáchaných pod vplyvom 
alkoholu výrazne vyšší. Iný bol tiež profil trestnej činnosti, kde u odsúde
ných na protitoxikomanické OL až tretinu tvorili trestné činy súvisiace s dr
žaním, výrobou a predajom drog. 

PTX a PAL tvoria prevažnú väčšinu psychiatrických OL na Slovensku. 
Nárast trestných činov pod vplyvom alkoholu sa premietol aj do význam
ného vzostupu PAL, čím sa alkohol ako dôvod OL v celoslovenskom meradle 
dostal na prvé miesto. 

Uvedené zistenia indikujú, že negatívne spoločenské problémy v súvis
losti s nadmernou konzumáciou alkoholu majú na Slovensku v posledných 
rokoch narastajúcu tendenciu. Situácia v Bratislave je v kontraste s celoslo
venskou. Tu stále prevažujú ilegálne drogy, aj keď počet novo nariadených 
PTX OL v posledných rokoch v hlavnom meste stagnoval. Najnovšie ziste
nia vývoja trendov OL na Slovensku sú v súlade s celoeurópskymi trendmi 
vzostupu konzumácie alkoholu a stagnácie, či dokonca poklesu konzumácie 
najmä tzv. tvrdých drog ako sú opiáty. Závislosť od opiátov je totiž najčas
tejšie sprevádzaná trestnou činnosťou. 

Rozdiely medzi hlavným mestom a vidiekom, čo sa týka doby užívania 
drog a konzumácie alkoholu najmä medzi mládežou sa premietajú aj do po
meru typov nariadených OL. Zaujímavý, ale hypoteticky vysvetliteľný je na
rastajúci priemerný vek u odsúdených na PTX OL v Bratislave, ktorý sa za 
obdobie 7 rokov zvýšilo 5 rokov. Hoci priemerný vek prvo liečených pre zá
vislosť od drog bol v CPLDZ Bratislava v roku 2004 24 rokov, tak priemerný 
vek pacientov so súdom nariadenými liečeniami bol 29 rokov. Vysvetľuje to 
zmena skladby v pomere užívateľov rôznych návykových látok na drogovej 
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scéne. Nárast počtu užívateľov metamfetamínov (pervitínu) s projekciou do 
prevahy nových žiadostí o liečbu kvôli závislosti od tejto látky v Bratislave, 
pri súčasnom relatívnom poklese a absolútnej stagnácii v počte užívateľov 

opiátov (heroínu). A práve posledne menovaní sa najskôr vďaka závislosti 
dostanú pred súd. Navyše ich vyšší priemerný vek svedčí o tom, že na PTX 
OL boli prevažne odsúdení ľudia trpiaci chronickou, už viac rokov trvajúcou 
závislosťou od opiátov. 

To, že prakticky 3/4 odsúdených na PTX OL v CPLDZ Bratislava boli už 
predtým v tomto zariadení evidovaní, svedčí o dobrej dostupnosti liečby 
v rámci siete zdravotníckych služieb, prinajmenšom v tomto regióne. Mohla 
by sa tu vynoriť pochybnosť o účinnosti odvykacej liečby vcelku, čo je ale 
v protiklade so skutočnosťou, že počty všetkých liečených pre závislosť od 
ilegálnych návykových látok boli v CPLDZ násobne vyššie, ako boli počty 
tých, ktorým bola neskôr v súvislosti s trestnou činnosťou nariadená PTX 
OL. O pozitívnej perspektíve liečených pacientov vypovedajú aj výsledky 
prospektívnych sledovaní ich osudov po roku a 3 rokoch od ich prvého vstu
pu do liečby (Okruhlica, 2002). 

Naše zistenia opätovne poukazujú na potrebu zdôrazňovania rozdielu 
medzi samotnou terapeutickou efektivitou súdom nariadených PTX a PAL 
na strane jednej a administratívnou efektivitou nariadenia OL. Keďže vý
znamná časť odsúdených sa na liečbu v podmienkach mimo VTOS nedo
staví, z vyššie uvedeného je možné predpokladať, že v prípade nástupu lieč
by je jej efektivita vyššia, ako je efektivita súdnych nariadení ako celku. 
Preto ak hodnotíme efektivitu OL, je potrebné hodnotiť výstupy len u tých, 
ktorí ju začali a nie z celku všetkých, ktorým ju súdy nariadili. 

Diskusia k záverom znalcov 

Závislosť a porucha osobnosti. Keďže podstatná časť príspevku tvorila ja
dro prednášky na Česko - Slovenskom psychiatrickom zjazde v decembri 
2005 vo Vysokých Tatrách, dovolíme si tiež diskutovať tam v diskusii vzne
sený komentár z českej strany, kde je údajne tendencia medzi znalcami psy
chiatrami nenavrhovať PTX OL v prípadoch, ak ide o užívateľa, kde je 
okrem závislosti aj iná diagnóza, najčastejšie poruchy osobnosti , z dôvodu 
predpokladu malej pravdepodobnosti efektivity takejto liečby . Podobný prí
stup u slovenských znalcov - psychiatrov v časti expertíz dokumentovali 
v našej odbornej literatúre na základe výsledkov prieskumu záverov súdno
znaleckých posudkov Novotný s Kolibášom (Novotný, 2003). S takýmto po-
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stupom nie je možné jednoznačne súhlasiť. Totiž u toho-ktorého pacienta 
s poruchou osobnosti nevieme predikovať, kedy bude a kedy nie jeho liečba 
úspešná. Naopak, naša klinická skúsenosť z metadónovej udržiavacej liečby 
ukazuje, že sa v nej veľká časť pacientov s disociálnou poruchou osobnosti 
skompenzovala do takej miery, že prestali páchať trestnú činnosť. Nepo
važujeme preto za medicínsky korektné , aby len na základe zistenia diso
ciálnej poruchy osobnosti pri závislosti od psychoaktívnych návykových lá
tok nebola znalcami navrhovaná súdom nariadená protitoxikomanická lieč
ba. Klinická prax naznačuje , že podobný prognostický skepticizmus nie je 
všeobecne odôvodnený ani pri zisteniach simplexne štruktúrovanej , alebo 
intelektovo subnormnej osobnosti. Aj tu, najmä pri substitučnej liečbe závis
losti od opiátov, vidíme markantné zlepšenia u mnohých pacientov. V tejto 
súvislosti je podla nášho názoru dôležitý ešte aj iný aspekt a to, že ak v ta
kýchto prípadoch znalec nenavrhne súdu PTX OL a ide u obvineného 
o trestnú činnosť, kde môže byť uložený podmienečný výkon trestu odňatia 
slobody, zostáva súdu potom len malý priestor na takúto formu rozsudku, 
keďže v záujme ochrany spoločnosti pred potenciálnym konaním obvineného 
v budúcnosti mu s väčšou pravdepodobnosťou potom uloží nepodmienečný 
trest. Znalec takto na základe medicínskej úvahy mnoho ráz môže nepriamo 
prejudikovať formu trestu odňatia slobody. 

Ambulantná verzus ústavná PTX liečba 

Nie vždy je dostatočne v povedomí znaleckej verejnosti známy fakt, že je 
obrátený pomer medzi priebehom ochorenia a terapeutickou efektivitou for
my PTX OL u závislosti od opiátov: akútna závislosť - ústavná odvykacia 
liečba; chronická závislosť - ambulantná udržiavacia liečba, čo je v kontra
ste s ostatnými typmi závislosti, kde neexistuje možnosť substitučnej liečby, 
ako je napriklad závislosť od alkoholu. Tu je u pacienta s chronicky, viac ro
kov prebiehajúcim ochorením, lepšia ochrana spoločnosti a väčšia pravdepo
dobnosť zlepšenia stavu prí naríadení ústavnej formy liečenia , ale v prípade 
napr. závislosti od heroínu je, keď to je možné, vhodnejšie nariadenie ambu
lantnej formy liečby v udržiavacej substitučnej liečbe. 

Samostatným, nedoriešeným problémom zostávajú aj v roku 2005 platby 
za náklady v súvislosti s činnosťou nehradenou zdravotnými poisťovňami, 
ktorú musia vykonávať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v súvislosti 
s PTX a PAL. Napriek rokovaniam na medzirezortnej úrovni sa doteraz ne-
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našiel spôsob úhrady. Úkony sa vykonávajú bezplatne a neprimerane zaťa
žujú najmä tých poskytovateľov, kde je vysok á koncen t r ácia pacie n tov s OL. 
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