Drogov
vě závislí
K obrovvskému rozzšíření viru HIV dochá
ází především u drogo
ově závislýcch. Drogově
ě závislí
tvoří ce
elosvětově 10% nově nakaženýcch virem HIV. V minulo
osti bylo ve
elmi malé procento
p
drogově
ě závislých nakažených
h virem HIV
V, dnes před
dstavují velm
mi rostoucí skupinu pře
edevším
v zemícch bývalého
o Sovětskéh
ho svazu a v Asii. Nejjvíce HIV+ drogově zá
ávislých je v těchto
zemích:: Barma, Číína, Ukrajina
a.
šující čísla
a z některýc
ch zemí
Odstraš
Rusko – 90% nově
ě nakaženýých virem HIV (2002-20
004) jsou drrogově závislí
Ukrajina – 69% nově
n
nakažžených virem HIV (2002-2004) jssou drogovvě závislí, z toho je
pouze 20%
2
léčeno – drogově závislí HIV+ jsou léčen
ni až po vše
ech ostatnícch skupinác
ch
ání a léčba
a - celosvěttově
Testová
Mnoho drogově závislých
z
m
mají
strach ze zdravo
otnických za
ařízení, takkže se anii nejdou
otestova
at z toho důvodu, že tam nedocchází k ochrraně jejich soukromí. Lidé jsou mnohem
m
více mo
otivováni jít na HIV testy, pokud společnost podporuje
p
lé
éčbu lidí HIV
V+ a všemo
ožně jim
pomáhá
á. Nejhoršší je domněnka, že liidé HIV + drogově závislí se n
nechtějí a nebudou
n
úspěšně
ě léčit. Tito
o lidé mají stejnou šanci jako lidé z jiných skupin.
s
Je dokázáno, že když
drogově
ě závislí HIV + budo
ou zahrnuti do léčby, budou se držet potřřebného léč
čebného
režimu. Většina dro
ogově závisslých vůbecc neví, že jsou nakažen
ní, takže šíří svoji nemo
oc dále.
Prevence:
1) Programy na
n výměnu jehel
j
2) Opiátová
O
su
ubstituční te
erapie a léččby na závis
slosti na jiné
é drogy
3) Antiretroviro
A
ová léčba
4) Prevence a léčba sexu
uálně přeno
osných infek
kcí
5) Propagace kondomů pro
p drogově
ě závislé e je
ejich sexuální partneryy
6) Cílené
C
vzdě
ělávání a ko
omunikace
7) Stanovení
S
d
diagnózy
a léčby, očko
ování proti hepatitidě
h
8) Zvýšení
Z
tes
stovanosti na HIV a HCV
H
ového průzzkumu v ně
ěkterých ko
ontaktních centrech p
pro drogov
vě
Údaje z dotazníko
závislý
ogově závislých je mezzi 18 – 30 le
ety
‐ Nejvíce dro
4
má po
ouze základní vzdělání
‐ 46%
‐ 70%
7
chce vědět,
v
jestli jsou HIV+
‐ 53%
5
si mysslí, že jim vččasná léčba
a může prod
dloužit živott
‐ 60%
6
se někkdy nechalo
o testovat
‐
43% nemá
á stálého pa
artnera
‐ 30%
3
nepou
užívá žádné
é prostředk
ky ke sníže
ení rizika nákazy HIV infekce (na
apř.
kondom, ste
erilní pomůcky…)
‐ 4%
4 se chrá
ání při sexu
uálním styk
ku vždy ko
ondomem
‐ 12% si mysslí, že se HIV přenáší lííbáním, slin
nami nebo slzami
s
‐ 81%
8
upřed
dnostňuje injekční aplikaci – hlavně kvůli ryychlejšímu a lepšímu nástupu
účinku
‐ 67%
6
upřed
dnostňují náhodný po
ohlavní styk
k nebo po krátké známosti
Nejrozš
šířenější če
eská droga
a pro injekč
ční aplikacii - Metamfe
etamin
V Evrop
pě je nezákonná výro
oba metam
mfetaminu soustředěn
s
na do Čes
ské republiky, kde

bylo v roce
r
2009 odhaleno
o
34
42 výroben,, většinou menších
m
„ku
uchyňských
h laboratoří““ (pokles
z 434 v roce 2008)).
Metamffetamin uvá
ádí jako primární drog
gu velká čá
ást klientů nastupujících léčbu v České
republicce (61 %) a na Sloven
nsku (30 %).
% Obě zem
mě uvádějí za posledn
ní desetiletí zvýšení
počtu a celkové
ého podílu
u uživatelů nově nastupujícíích léčbu v souvis
slosti s
metamffetaminem. Mezi tě
ěmi, kteří vyhledají pomoc kvůli prob
blému s užíváním
u
metamffetaminu, je
e injekční užívání
u
běžžné v Česk
ké republic
ce (79 %) a v menší míře na
Slovenssku (37 %),
% přičemž celková úroveň od
o roku 2004
2
klesá
á. Klienti užívající
metamffetamin v těchto zemích mají při nástupu léčb
by průměrnýý věk kolem
m 25 let.
Mezi užživateli metamfetaminu v České
é republice byla hláše
ena vysoká
á míra riziikového
sexuáln
ního chová
ání, které znamená jejich
j
většíí zranitelno
ost vůči po
ohlavně pře
enosným
infekcím
m.
V někte
erých zemích však míra injekčního užíváníí podle vše
eho zůstává
á poměrně stabilní
(Řecko,, Kypr, Maď
ďarsko, Ch
horvatsko, Norsko),
N
za
atímco Česká republikka vykázala
a nárůst
počtu injekčních uživatelů převážně
p
me
etamfetaminu, a to v le
etech 2004 až 2009.
Užíváníí drog ve vězeňské po
opulaci
I nadále
e přetrvává
á nedostatečná standa
ardizace me
etodik použžívaných ve
e studiích o užívání
drog ve
e věznicích.. Výzkum však
v
ukazujje, že užívá
ání drog má
á mezi vězzni vyšší prrevalenci
než v obecné
o
pop
pulaci. Věze
ení může být
b místem, kde dojde k zasvěce
ení do užívá
ání drog
nebo do
o škodlivějšších způsob
bů užívání.. Například belgická studie
s
prove
edená v roce 2008
zjistila, že více ne
ež třetina vě
ězňů užívajjících drogy
y začala ve
e věznici užívat novou
u drogu,
přičemžž nejčastěji uváděnou drogou byyl heroin. Injekční uživatelé drog
g ve výkon
nu trestu
odnětí svobody
s
po
odle všeho sdílejí
s
své injekční ná
áčiní častě
ěji než uživ
vatelé na sv
vobodě,
což vyvvolává otázzky o možn
ném šíření infekčních nemocí ve
e vězeňské populaci. V České
republicce si drogy nitrožilně aplikuje ažž čtvrtina odsouzenců
o
ů.
HCV podle
V Česk
ké republic
ce, Lucemb
bursku a na
a Maltě je prevalence
p
e všeho vyš
šší mezi
injekčníími uživatelli testovanýými ve vězznicích než mezi těmii, kteří byli testováni v jiných
prostřed
dích.
Rostouccí obavy z hlediska ve
eřejného zd
draví v Evro
opě vzbuzu
uje hepatitid
da C ve vě
ězeňské
populac
ci. Přes důležitost zjišťování tě
ěchto infekc
cí při nástu
upu do vězznice a do
oloženou
náklado
ovou efektivvitu poskytování léčbyy HCV v prostředí
p
věznic, zůsttává mnoho
o vězňů
netestovváno a nelé
éčeno.
Zdroje:
www.sorros.org, baka
alářská práce
e - Jitka Vyhlídalová, Problematika HIV u drogově
ě závislých,
EMCDDA, www.hive
europe.eu

