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Súhrn 

Cieľom štúdie bolo zistiť, aký je s odstupom času stav u žívania primárnej návy
kovej látky (heroínu, alkoholu), pre závislosť od ktorej požiadali pacienti o liečbu 
v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Pacienti a metóda: Sledovanie 
sa realizovalo po 1 a 3 rokoch po vstupe do liečby . Išlo o dve skupiny pacientov z ko
horty 2001: (1 ) skupinu OpCohort2001 so závislosťou od heroínu (n=146; mužov 
73 %; priemerný vek 23,l(SD:t4,5 ) rokov) a (2) skupinu AlCohort2001 so závislosťou 
od alkoholu (n=136; mužov 71 %; priemerný vek 42,6 (SD:t9,8) roka). 

Výsledky : V skupine pacientov so závislosťou od heroínu u žívalo ilegálne opiáty 
po 1 a 3 rokoch 21 %, resp. 15 %. V skupine pacientov so závislosťou od alkoholu po
kračovalo v pití 26 %, resp . 35 %. Zo skupiny so závislosťou od heroínu bolo po roku 
a troch 14 %, resp. 21 % pacientov v metadónovej udržiavacej liečbe, kým plnú 
abstinenciu dosiahlo po roku 65 % a po troch 64 %, pri závislosti od alkoholu to bolo 
74 % a 65 % abstinujúcich. Dodatočné zistenia preukázali pokles nezamestnanosti 
u liečených pre závislosť od heroínu po troch rokoch zo 71 % na 26 % a u li ečených 

kvôli alkoholu z 27 % na 12 %. Závery: J e v súlade s inými zisteniami , že prakticky 
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dve tretiny pacientov po 3 rokoch abstinujú od návykovej látky, pre závislost od kto
rej žiadali li ečbu . Nasvedčuje to pre dobrú prognózu ochorenia u väčšiny z nich. 

K ľ ú č o v é s l ov á: li ečba závislostí - hodnotenie - prognóza liečby - alkohol -
heroín 

Ľ. Okruhlica, E. Kovácsová: GOOD PROGNOSIS 
FOR THE MAJORITY OF THE PATIENTS TREATED 
DUE TO DEPENDENCE ON HEROIN AND ALCOHOL 

Summary 

The aim of the study was to find out, after some time, what is the patients condi
tion in regard to the abstinence from the primary addictive substance 
(heroin/alcohol), which was the reason why they have requested the treatment in 
the Centre for Treatment of Drug Dependencies in Bratislava . Patients and Me
thods: The research was conducted one and three years after the treatment entry. 
Cohort 2001 was divided into two groups: (1) the group OpCohort2001 with depen
dence on heroin (n=146; male s 73 %; average age 23. l(SD±4.5) years) and (2) the 
group AlCohort2001 with alcohol dependence (n=136; males 71 %; average age 42.6 
(SD±9.8) years). Results : The illicit opiates were used by 21 % and 15 % of the pa
tients with dependence on heroin after one and three years, respectively. From the 
group of the patients with alcohol dependence continued to drink 26 % and 35 %, re
spectively. From the group of the patients with heroin dependence were in the me
thadone maintenance treatment 14 % and 21 % of them , respectively, while the to
tal abstinence from the opiates has been achieved by 65 % after one year, and by 
64 % a fter three years, it was 74 % a nd 65 % of the abstainers in the group with de
pendence on alcohol. Additional finding was decline from 71 % to 26 % in the rate of 
the unemployment among those treated due to heroin after three years and from 
27 % to 12 % among those treated due to a lcohol dependence. Conclusions : It is con
sistent with the other findings, that about two thirds of the patients is abstaining 
from the substa nce due to dependence on which they have requested the treatment 
after three years. This is suggesting a good prognosis of the disease for the majority 
of them. 

Key w o r d s: treatment of dependencies - evaluation - treatment prognosis -
alcohol - heroin 
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Úvod 

Nie v každom prípade je závislosť od psychoaktívnych látok chronickým 
ochorením. Mnohí z tých, čo spÍňajú kritériá závislosti sa úplne uzdravia do
konca aj bez liečby . Iní majú po liečbe dlhé remisie. Ale mnohí z tých, 
u ktorých sa vyvinula duševná porucha so závislosťou, trpia po liečeniach 
viacnásobnými recidívami a sú považovaní za takých, u ktorých sa po roky , 
alebo možno doživotne zachováva pretrvávajúca zraniteľnosť voči recidívam 
(McLellan, 2002). Závislosť sa preto tradične považuje za chronické ochore
nie . Je to prívlastok často spájaný ako charakteristika s touto diagnostickou 
kategóriou. Tak sa závislosť dostala do povedomia nielen širokej verejnosti, 
ale aj zdravotníkov s tým, že mnohí začali chápať chronicitu ako klinickú 
priebehovú charakteristiku, ktorá je v prípade diagnózy závislosti - "condi
tio sine qua non". Toto zovšeobecnenie, ale ako vidieť i vyššie , nie je možné 
aplikovať absolútnym spôsobom. 

Okrem dôvodu, že závislosť od návykovej látky si zapríčinil pacient vedo
me, sám, je práve chronicita ochorenia druhým závažným, aj ked z etických 
dôvodov menej citovaným argumentom, prečo často niektorí reprezentanti 
zdravotných poisťovní, ale aj niektori politici a další zainteresovaní nejavia 
veľkú ochotu poskytovať finančné zdroje na starostlivosť o ľudí s touto du
ševnou poruchou. Preto na rozdiel od väčšiny iných odborov musia odborníci 
z medicíny drogových závislostí častejšie odpovedať na otázky o efektivite 
liečby a požadujú sa od nich hodnotenia terapie, štatistické výstupy a údaje 
o uzdravení sa pacientov. Nie je potom náhodou, že práve v tejto oblasti sa 
hodnoteniu efektivity venuje zvýšená pozornosť (EMCDDA, 1999; WHO, 
2000). Hodnotenie liečebných procesov je dnes v medicíne komplikovanou 
disciplínou. Existujú viaceré metodické prístupy berúce do úvahy rôzne as
pekty, indikátory, časové intervaly, s rôznou technickou, personálnou a fi
nančnou náročnosťou . 

Pretože aj my sme boli často pod silným tlakom otázok cielených na 
úspešnosť a perspektívu nami liečených pacientov, rozhodli sme sa od roku 
1997 zaviesť prospektívne sledovanie osudov pacientov, ktorí požiadali 
v Centre pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave o liečbu kvôli 
závislosti od opioidov (heroínu). Toto sledovanie periodicky opakujeme 
každé tri roky s novou kohortou žiadateľov o liečbu. Aktuálne už po tretí 
raz. V roku 2001 sme rozšírili prospektívne sledovanie aj o druhú najpočet
nejšiu diagnostickú kategóriu v našom zdravotníckom zariadení, o pacien-
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tov so závislosťou od a lkoholu. Dizajnovanie štúdie sledovania osudov pa
cientov bolo podmienené tým, že sme zdravotnícke zariadenie a vzhTadom 
na naše relatívne skromné finančné a personálne kapacity. Za najmarkant
nejší, aj ked nie jediný indikátor zlepšenia stavu a často aj uzdravenia sa 
považuje abstinencia pacienta od látky, pre ktorú bola u neho diagnostiko
vaná závislosť. Naopak pokračovanie v jej konzumácii , aj ked nie úplne 
vždy, je najčastejším prejavom signalizujúcim pretrvávanie aktívnej fázy 
ochorenia - závislosti. V súčasnej klinickej praxi považujeme abstinenciu 
pri závislosti od psychoaktívnych látok za významný terapeutický ciel", resp. 
za dôležitý indikátor zlepšenia stavu ochorenia u pacienta. Ostatné, často 
sledované premenné, ako je napríklad nezamestnanosť, či kriminalita, vní
mame ako nemedicínske parametre málo centrálne k podstate ochorenia, 
ako nešpecifické fenomény, ktoré sú v oveľa väčšej miere ovplyvňované aj 
inými, najmä sociálnymi činiteImi. 

Cieľom práce bolo zistiť, aké boli osudy pacientov, ktorí požiadali o liečbu 
pre závislosť od heroínu a od alkoholu v CPLDZ Bratislava po uplynutí 
niekoľkých rokov. Z klinickej skúsenosti sme predpokladali, že významná 
časť z nich abstinuje od návykovej látky, pre ktorú o liečbu požiadali. 

Pacienti a metóda 

Išlo o prospektívnu, longitudinálnu, klinickú, observačnú štúdiu úplnej 
kohorty pacientov z roku 2001, ktorí požiadali o liečbu v CPLDZ Bratislava 
kvôli diagnóze závislosti od heroínu alebo od alkoholu. Do tejto štúdie neboli 
zaradení pacienti, u ktorých bola kombinovaná závislosť napríklad heroín 
a stimulanciá, alebo stimulanciá a alkohol, a i. Za hlavný indikátor po
zitívnej zmeny v priebehu ochorenia sme u pacienta so závislosťou od psy
choaktívnej látky zvolili abstinenciu od tejto látky. Zo sledovania sme 
vylúčili posudzovanie užívania iných psychoaktívnych látok, od ktorých sa 
nevytvorila závislosť, ale nebrali sme pri hodnotení do úvahy ani užívanie 
psychoaktívnej látky s menej akútnou formou klinického obrazu závislosti -
typicky od tabaku. Dôvodom bolo , že drvivá väčšina pacientov nevstupovala 
do liečby " jJožiadavkou na liečenie ich závislosti od tabaku a abstinencia od 
tabaku sa neukázala ako terapeuticky nevyhnutná podmienka na dosiahnu
tie abstinencie od heroínu , alebo od alkoholu, kvôli čomu prišli pacienti na 
liečenie. 

Vzorku tvorili dve skupiny pacientov vstupujúcich do liečby: (1) skupina 
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OpCohort2001 so závislosťou od heroínu (11 =146; mu žov 7:3 (ŕ: s prie1lle rny1ll 
vekom 23,1 (SD±4,5l roka ; v rozpätí od 17 do 39 rokov ) a (2) skupina 
AJCohort200l s diagnózou závislosti od a lkoholu (11=136 : mužov 71 (r: 
s priemerným vekom 42 ,6 (SD±9,8) roka ; v rozpätí od 18 do 73 rokov). Kli
nická diagnóza bola stanovená špecia lis tom psychiatrom . tiež s použitím se
mištrukturova ného diagnostického záznamového hárku na základe krit é rií 
SZOIMKCH-10. Pred zaradením do štúdie bol od každého pacie lIta vyžia
daný písomný, informovaný súhlas s jeho adresou a s adresou jemu blízkej. 
kontaktnej osoby . Sledovanie osudov pacientov sa vykonávalo s odstupom 
1 a 3 rokov od ich vstupu do liečby formou jednoduchého dotazník::! s po
ložkami požadujúcimi informácie o ich abstinencii od primárnej psycho
aktívnej látky s časovým vymedzením I a) abstinencia 2 týždne až 3 mesi:lce. 
b) abstinencia 3 mesiace až 6 mesiacov , c) abstinencia viac ako 6 mesiacov I. 
dalej s otázkou na zamestnanosť. Získavanie údajov sa realizovalo zo zdro
jov zdravotnej dokumentácie , telefonickým kontaktovaním pacientov a lebo 
ich blízkych , listom, prípadne návštevou v mieste bydliska . Údaje boli š ta
tisticky spracované pomocou softvéru SPSS, verzia 14.00. Štúdia bola schvá 
lená Etickou komisiou v CPLDZ Bratislava . 

VýsledllY 

V skupine OpCohort200l sa po roku a po troch rokoch podarilo dohľadať 
79 %, resp. 75 % pacientov. V skupine AJCohort200l bola dohľadanosť 76 ( i;' 

a 83 %. 

V skupine z dohľadaných pacientov so závislosťou od heroínu užívalo 
ilegálne opiáty po l a 3 rokoch 21 % , resp. 15 %. U pacientov so závislosťou 

od alkoholu pokračovalo v pití 26 %, resp . 35 %. Zo skupiny so závis l osťou 

od heroínu bolo po roku a troch 14 %, resp. 21 % pacientov v metadónovej 
udržiavacej liečbe , kým plnú abstinenciu dosiahlo po roku 65 % a po troch 
64 %, pri závislosti od alkoholu to bolo 74 % a 65 % abstinujúcich (graf l ). 
Pritom dÍžka abstinencie bola v skupine OpCohort2001 po 3 rokoch v 58 (jr 

tvorená abstinujúcimi dlhšie ako 6 mesiacov a v skupine ALCohort2001 to 
bolo v 55 % (graf 2). Dodatočné zistenia preukázali pokles nezamestnanosti 
u liečených pre závislosť od heroínu po troch rokoch zo 71 % na 26 (Ir 

a u liečených od alkoholu z 27 % na 12 %. 
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Graf 3. Porovnanie zmien v užívaní heroínu 
medzi 2 kohorta mi (OpCohort1997 a OpCohort20011 
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Dislwsia 

Pre výskumné sledovanie sme zvolili metodologicky pomerne jednoduchý 
prístup, ktorý je ale časovo a personálne vysoko náročný na systematický 
zber údajov. Ďalším obmedzením je časovo limitovaná platnosť zistení v da
nom sociálnom a ekonomickom kontexte , kde pacienti žijú a liečia sa. 
Z týchto dôvodov nie je prakticky únosné , aby sa vo väčších liečebných pro
gramoch, ako je prípad CPLDZ Bratislava, táto forma evaluačnej štúdie ro
bila so zahrnutím všetkých pacientov a kontinuálne. Zvolili sme preto opa
kované kohortové štúdie v trojročných intervaloch, čo je pre našu inštitúciu 
na hraniciach únosnosti pracovného zaťaženia. Nepovažujeme za racionál
ne, aby pri stále sa zvyšujúcich nárokoch na hodnotenie účinnosti liečby boli 
podobné hodnotiace štúdie rutinne vyžadované od každého poskytova teTa 
zdravotnej starostlivosti najmä zo strany zdravotných poisťovní a niekto
rých iných zainteresovaných administratívnych inštitúcií. Napriek tomu, že 
všetci pacienti na začiatku sledovania vstúpili do liečby y CPLDZ Bratisla
va, mnohí z nich počas sledovaného obdobia vystriedali aj iné liečebné pro
gramy. Preto niekoľko takýchto komplexnejších, pokračujúcich sledovaní 
v 2-3 centrách na Slovensku by podľa nás mohlo z praktického hľadiska do
statočne reprezentovať výstupy liečby pacientov so závislosťami a to by ma-
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lo postačovať na orientáciu objednávateIom zdravotn ej starostlivosti. Nejde 
o výstup z jedného zariadenia , a le zo systému liečby v našich podmienkach 
v danom čase . 

Radi by sme sa ešte v krátkosti zmienili o ďalšom metodologickom aspek
te. ktorým je dÍžka sledovania stavu pacienta od vstupu do liečby v súvislos
ti s abstinenciou . Opäť je dôležité vziať do úvahy o čo ide . Ak ide o skúma
nia celoživotnej kariéry, zdravotného stavu , tak v tejto súvislosti sú potom 
naj informatívnejšie dlhodobé , prospektívne štúdie s horizontom 20, 30 
a viac rokov, ktoré môžu priniesť cenné vedecké poznatky (Edwards a Gol
die , 1987; Rathod a kol. , 2005; Simpson a Sells, 1990; Valliant, 1973). Ale 
z pragmatického hladiska pre potreby hodnotenia úspešnosti liečby nemajú 
takéto sledovania veľký význam, podobne ako nikto nepoužíva na sledova
nie efektivity jednotlivého prípadu liečby bronchitídy celoživotnú zdravotnú 
dokumentáciu liečených . Pri závislostiach , kde sa dá hovoriť o uzdravení 
podla diagnostických kritérií MKCH-10 s odstupom 12 mesiacov v prípade 
ak u pacienta neboli počas tohto obdobia prítomné prejavy spÍňajúce kri
tériá pre diagnózu , považujeme čas 1 a 3 roky prospektívneho sledovania za 
optimálny. Nie je ani príliš dlhý, ani priliš krátky na posúdenie zmien . Brali 
sme do úvahy aj to , že po vstupe do liečby u väčšiny pacientov nejde o dra
matický zvrat, ale zmena sa dostavuje často postupne, s kratšími alebo dlh
šími recidívami . V dÍžke monitorovania v podobných štúdiách nie je jednot
nosť a vo velkej miere to kvôli ich náročnosti závisí aj od podmienok toho 
ktorého pracoviska. 

Naše výsledky potvrdili predpoklad, že väčšina pacientov, ktorí vstúpili 
do liečby kvôli závislosti od heroínu a od alkoholu po roku, aj po troch dlho
dobej šie abstinovala. Podporuje to relatívne dobrú prognózu ochorenia pre 
väčšinu z nich. Zistenia sa obmedzujú len na tých, ktorí do liečby vstúpili 
a prišli o ňu sami požiadať (preselekčný bias) a výsledky nemôžu ani pria
mo vypovedať o podiele liečebného procesu na zlepšení stavu závislosti . Je 
ale viacero štúdií, ktoré skúmali aj tento aspekt a svedčia o tom, že liečba je 
účinným prostriedkom v procese uzdravovania sa pri syndróme závislosti 
(William a Willbournovci, 2002). Ani prevaha abstinujúcich nie je prekva
pením, lebo podobné výsledky preukázali aj iné, zahraničné štúdie (Fridell 
a Hendriks in EMCDDA, 1999). Podľa Hendriksa na základe ním vyko
naného literárneho prehľadu ako on uvádza sa zdá, že platí "pravidlo tre
tín": jedna tretina dosiahne abstinenciu, jedna tretina zlepšenie, ale plne 
neabstinuje , a jedna tretina nevykoná žiadny progres. Podľa Fridel1a vo 
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švédskej 5-ročnej prospektívnej štúdii 40 'Ir ťažkých užívatelov, ktorí absol
vovali detoxikáciu , alebo krátku rehabilitáciu, abstinovalo počas 2 rokov. 

Že ani v našom prípade nejde o krátke , málo významné časové úseky 
a o nízku kvalitu abstinencie svedčí aj velká pozitívna zmena , ktorá nasta
la v zamestnanosti najmä u závislých od opiátov 3 roky od začatia liečby. 
Zamestnanosť u pacientov so závislosťou ešte podrobnejšie diskutujeme da
lej . 

Zaujímavé je vzájomné porovnanie výstupov z oboch kohort po 3 rokoch , 
čo do miery plnej abstinencie od primárnej návykovej látky. Aj v prípade 
závislosti od heroínu , aj pri alkohole to bola skoro identická proporcia pa
cientov: 64 % a 65 %. Ak sa ale pozrieme na problém z iného zorného uhla , 
to je na počty konzumentov heroínu a alkoholu , tak pri heroíne to bolo len 
15 %, kým pri alkohole až 35 %. Rozdiel bol s pôsobený 21 'Ic abstinujúcich 
od heroínu, ktorí ale boli v substitučnej liečbe metadónom , kde po fyzickej 
stránke pretrvávala u pacientov závislosť od opioidov, hoci nie od il egálneho 
heroínu . Na rozdiel od opiátov obdobná liečebná modalita pri alkohole ne
existuje a to by mohlo vysvetľovať zistenú diferenciu. Okrem toho , že 
v oboch skupinách išlo o závislosť od inej psychoaktívnej látky, odlišovali sa 
nielen v type látky, od ktorej boli pacienti závislí (alkohol a heroín) , ale vý
znamný bol medzi nimi i rozdiel vo veku. Hodnotenie vzájomného porovna
nia výstupov môže teda viesť len k hypotetickým a velmi vorným interpre
táciám, ktoré by si zaslúžili v budúcnosti podrobnejšie preskúmanie. Dôle
žitý je však z praktického hľadiska pozitívny fakt , že pri oboch typoch závis
lostí väčšina liečených s odstupom rokov abstinovala. 

Pokiaľ ide o alkohol, zaujímavé môže byť porovnanie s výsledkami štúdie 
Bottlendera a Soyku (2005), kde po 3 rokoch po absolvovaní intenzívnej am
bulantnej odvykacej liečby 43 % pacientov abstinovalo, 45 % malo relaps 
a 12 % bolo klasifikovaných ako zlepšených . V španielskej štúdii 
(Gual a kol. , 2004) zo 656 subjektov po 10 rokoch od liečby 37 % abstinovalo 
od alkoholu, 7 % bolo kontrolovaných pijanov a 26 % boli ťažkí pijani, zvyšní 
zomreli , nemohli byť lokalizovaní, alebo odmietli spoluprácu. Podla Sartora 
a kol. (2003) ich zistenia nepodporili univerzálny vývojový model alkoholiz
mu, za povšimnutie stojí to , že poskytli kontraevidenciu koncepcie alkoho
lizmu ako ochorenia s progredujúcim, chronickým priebehom. Viac ako 50 % 

subjektov referovalo v priebehu rokov extrémny pokles príznakov závislosti 
od alkoholu. 

Zaregistrovaný menší pokles nezamestnanosti v našej štúdii u závislých 
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od a lkoholu - o 15 (;. (z 27 (ŕ na 12 (I, ) v porovnaní so 45 (Ir znížením (zo 
71 (Ic na 26 <ir) u závislých od opiátov bol podmienený aj menším priestorom 
na jej pokles u závislých od alkoholu , kedže už v čase vstupu do liečby bola 
ovela väčšia časť z nich zamestnaná. Aj ked ide o pre nás sekundárny, ne
medicínsky indikátor zlepšenia stavu , naše výsledky môžu naznačovať 

vyššiu pridanú hodnotu pri uzdravení , resp. liečbe mladších pacientov, ktorí 
sú väčšinou závislí od heroínu . Pri hodnotení úspešnosti liečby z čisto me
dicínskeho hladiska však zamestnanosť nepovaZUjeme za centrálny 
ukazovatel, lebo okrem predpokladu dobrého zdravotného stavu dôležitú 
úlohu tu hrajú sociálno-ekonomické podmienky, ktoré môžu významne ov
plyvniť zamestnanosť oboma smermi , bez ohladu na abstinenciu pacienta. 
Kvalitné a dostupné sociálne služby a podpora, vhodné bývanie a dobré 
predpoklady nájdenia si zodpovedajúceho zamestnania spätne pozitívne 
vplývajú na trval osť uzdravenia , na abstinenciu pacientov liečených pre 
závislosť. Kým naopak, zlé sociálno-ekonomické podmienky, v ktorých pa
cient žije , vytvárajú predpoklady pre zlú perspektívu ochorenia s vysokou 
frekvenciou recidív, napriek často medicínsky úspešnej iniciálnej fáze lieč
by , najmä ústavného charakteru. Ide o realitu a o nemedicínske činitele, 
o ktorých je známe, že negatívne ovplyvňujú prognózu a podporujú chroni
citu aj pri mnohých závažných somatických ochoreniach, ako je napr. tuber
kulóza , diabetes a i., kde ale na rozdiel od závislostí verejnosť, zdravotné po
isťovne toto akceptuj ú a nevidia problém v liečbe samotnej . 

Napriek tomu ale naše zistenia nasvedčujú, že nielen z individuálneho 
zdravotného, ale aj zo sociálno-ekonomického hľadiska vedie uzdravenie 
závislých od heroínu k väčším benefitom, ako je to u starších, často tiež 
inak somaticky chorých pacientov so závislosťou od alkoholu . Podporuje to 
predpoklad, že liečba, najmä m ladších pacientov so závislosťou, je pre spo
ločnosť ekonomicky vysoko výhodná. 

Nakoniec by sme ešte chceli krátko diskutovať porovnanie výsledkov pre
došlej staršej štúdie kohorty závislých od heroínu - OpCohort1997 
(Okruhlica a kol., 2002), s terajšou kohortou OpCohort2001. Názorne to 
ilustruje graf 3. I štatisticky nevyhodnotený rozdiel v miere abstinencie po 
3 rokoch: 51 Ifé v OpCohortl997 verzus 64 % v OpCohort2001 a tiež v miere 
konzumu heroínu : 34 % v OpCohort 1997 verzus 15 % v OpCohort2001 pou
kazuje na výrazný rozdiel vo výstupoch . Výsledky novšej kohorty liečených 
sú podstatne lepšie. Okrem možnosti, že rozdiel spočíva v odlišných charak
teristikách pacientov, či v možnosti zlepšenia systému a kvality poskyto-

74 



Ľ. OKRUHLICA, E. KOV ÁCSOV Á / DOBRÁ PROGNÓZA PRE 
VÄČŠINU PACIENTOV LIEČENÝCH ZO ZÁVISLOSTI OD HEROÍNU 
A ALKOHOLU 

vaných služieb v programoch liečby , aj tli sa ponúka ďal šia hypot éza o po
zitívnom spolupôsobení sociálno-ekonomických činitelov. Ila ktoré sme po
ukázali vyššie. Región hlavného mesta zazllamenal prudký vzostup hospo
dárskej prosperity, pokles nezamestnanosti s otvorením sa nových možností 
na trhu práce aj pre nekvalifikovaných, najmä mladých ludí . Ale bez ohladu 
na zistené rozdiely aj výsledky staršej kohorty potvrdzujú vysokú mieru 
abstinencie u pacientov liečených pre závislo sť od heroínu. 

Záver 

Sledovanie osudov pacientov liečených pre diagnózu závislosti od psycho
aktívnych látok dáva poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti dôležitú od
bornú spätnú väzbu. Okrem toho mu súčasne umožňuje na základe kon
krétnych zistení ilustrovať konzumentom (pacientom) a objednávateľom 

(zdravotným poisťovniam) týchto služieb ich prínos . Výsledky nami perio
dicky realizovaného, prospektívneho sledovania vykazujú relatívne stabilne 
vysokú mieru dosiahnutia abstinencie po roku a troch od vstupu pacientov 
do odvykacej liečby . Ukázalo sa, že okrem abstinencie a zlepšenia zdravot
ného stavu je najmä u mladších pacientov so závislosťou od heroínu výrazne 
vyššia zmena smerom ku zamestnanosti a tým aj vyššia pridaná sociál
no-ekonomická hodnota ich liečby . Sú to všetko zistenia, ktoré sú v kontras
te s neraz u nás vyslovovanou skepsou pokiaľ ide o prognózu pacientov 
liečených pre závislosti od psychoaktívnych látok. 
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