
HEROIN NA RECEPT 

Kratki prispevek ogleda substitucijskega programa »heroin na recept« v Baslu, Švica

Substitucijski program se v Baslu (Švica) izvaja na treh lokacijah - na eni od teh lokacij, ki sem si jo
ogledal, se izvaja program Heroin na recept kot oblika substitucijske terapije. Izvaja se kot del
javne zdravstvene službe. Basel ima približno 180.000 prebivalcev, torej je manjši od Ljubljane,
na substitucijski terapiji pa je preko 1100 uporabnikov, kar je veliko več kot v Ljubljani. To pomeni,
da je problematika uporabe drog precej večja kot pri nas, v začetku devetdesetih let so imeli odprto
uporabniško sceno, ko se je ob Renu zbiralo in droge uporabljalo preko 500 uporabnikov, velik
problem so bila smrtna predoziranja in množične okužbe s HIV. Eden od ukrepov, s katerim so ta
del Rena spremenili v prelepo sprehajalno pot, kjer uporabnikov skoraj nisem opazil, je bila tudi
uvedba Heroina na recept pred dvajsetimi leti - leta 1994. 

Slika 1: Medicinski heroin v tekočini ali prahu, lahko tudi v obliki tablet. Medicinski heroin
za večji    del Evrope proizvaja angleško podjetje, ki pridobi sestavine v Afganistanu.

         

Trenutno je v programu Heroin na recept 160 uporabnikov, ki prihajajo v center dvakrat dnevno,
tudi  med vikendi.  Pogoj za vstop v program je,  da se  je  oseba  dvakrat neuspešno zdravila
(enkrat  v  metadonskem  programu  in  enkrat  v  komuni)  in  da  je  starejša  od  18  let.  Precej
uporabnikov je v programu že več kot 15 let, približno 40% je zaposlenih.  Edini razlog, zakaj
nekdo ne dobi heroina je alkoholiziranost - alkohol in heroin sta prenevarna kombinacija!
Večina heroin injicira, drugi ga dobijo v obliki tablet. Kajenju na folijo in snifanju so se odrekli, ker
v tem primeru zdravniško ne morejo ugotoviti, kakšno terapevtsko dozo uporabnik prejme v telo.
Zdravnik je povedal, da uporabnikom ne priporočajo abstinence, saj se predpostavlja da so
vključeni v ta program tista najbolj rizična skupina, ki ne zmore brez drog. In v praksi se je to
potrdilo. Zadnja reanimacija zaradi predoziranja se je zgodila februarja 2013, smrtnega predoziranja



niso  imeli  že  več  let.  V zadnjem  času  kot  glavni  problem  opažajo  več  težav  zaradi  staranja
populacije - s tem povezano jih ima precej kronične težave pljuč, hepatitis C jih ima preko 50%. 

 Slika 2: Obvezno umivanje in razkuževanje rok pred uporabo drog

    

S  programom  želijo  preprečiti  injiciranje  na  ulici;  uporabniki,  ki  ne  zmorejo  brez  heroina
uporabljajo medicinski,  90% heroin, kar je z zdravstvenega vidika manj tvegano kot 5%, ki ga
lahko  kupijo  na  ulici  in  ima  poleg  vsega  še  mnogo  primesi.  Pomembno  je,  da  so  uporabniki
vključeni v vsaj en program, iz programa uporabnikov ne izključujejo, ampak če že - izstopijo sami.
Uporaba drugih drog torej ni razlog za izključitev iz programa.

Napisal: Borut Bah


