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3.1
Australija
Kuriant

benzodiazepinų

BZD)

BZD vartojimo rodikliai Australijoje mažėjo nuo

mažinimo priemonių rinkinį, svarbu suprasti,

2012 m., o 2016 m. nustatyta paros dozė 1000

kokios intervencijos pasiteisino kitose šalyse.

gyventojų (toliau – NPD/1000 gyv.) nesiekė 10

Gerosios

ieškojome

(1 pav.).1 Nepaisant mažo bendro suvartojimo,

interneto naršyklėje įvedę raktinius žodžius

pastebėta, kad vis dažniau šiais vaistais

anglų

reduction

piktnaudžiaujama. Kaip atsaką į didėjantį

strategies“, „benzodiazepine use reduction“,

piktnaudžiavimą BZD, 2018 m. Australijos ir

„benzodiazepine

Naujosios

praktikos

kalba:

(toliau

pavyzdžių

„benzodiazepine

reduction

–

interventions“,

Zelandijos

gydytojų

asociacija

„decreasing benzodiazepine trends“ ir pan.

(angl. The Royal Australasian College of

Žemiau aptariame, kas buvo įgyvendinta

Physicians) rekomendavo inicijuoti naciona-

Australijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje

linę receptinių vaistų skyrimo stebėsenos

(JK), Kanadoje, Nyderlanduose.

sistemą2. Realiu laiku veikianti sistema padėtų

1 pav.

Benzodiazepinų suvartojimas Australijoje 2000-2016 metais, išreikštas nustatyta paros doze/1000 gyventojų
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Pharmaceutical market: pharmaceutical
consumption. Organization for economic co-operation
and development. https://stats.oecd.org/
2
The Royal Australasian College of Physicians (RACP)
submission to the Therapeutic Goods Administration
(TGA). Prescription strong (Schedule 8) opioid use
1

and misuse in Australia – options for a regulatory
response.
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/consultationprescription-strong-schedule-8-opiod-use-misuse-inaustralia-options-for-regulatory-response.pdf

2

gydytojams priimti sprendimus, nes jie matytų,

žodinis grįžtamas ryšys gydytojams (ne raštu);

ar nepaskirti kiti vaistai (pavyzdžiui, opioidai),

ilgalaikės globos įstaigų darbuotojų mokymas

kai keleto vaistų sąveika pavojinga gyvybei,

apie alternatyvius nemigos gydymo būdus.

kiek laiko vartoja BZD ir pan. Kita rekomendacija – mokyti visos šalies medicinos
studentus, ligoninių darbuotojus ir bendrosios
praktikos gydytojus, kaip atpažinti priklausomybę vaistams, kaip užkirsti kelią priklausomybės išsivystymui ir kaip ją gydyti.
Apžvelgę

per

įgyvendintas

paskutiniuosius
intervencijas,

20

metų

mokslininkai

priemonės, nukreiptos į gydytojų ir pacientų
švietimą. Išskirti veiksniai, kurie padidina
sėkmingos intervencijos tikimybę: paciento
raginimas (laiško forma arba „akis į akį“)
ar

laipsniškai

nutraukti

cijų, įgyvendintų Australijoje, apėmė gydymo
rekomendacijų sukūrimą, žiniasklaidos kampaniją bei sveikatos specialistų mokymus.3
Praėjus dvejiems metams po intervencijos
BZD pardavimai sumažėjo 19 proc.

padarė išvadą, kad pasiteisina kompleksinės

sumažinti

Viena tokių kompleksinio pobūdžio interven-

BZD

vartojimą, papildoma konsultacija progresui
įvertinti; savitarpio pagalbos grupių kūrimas;

Daugiau nei 20 metų Australijoje veikia ne
pelno siekianti organizacija Reconnexion. Ši
organizacija siūlo konsultacijas pacientams,
norintiems nutraukti BZD vartojimą. Taip pat,
2010 m. Reconnexion išleido žinyną sveikatos
priežiūros

specialistams,

psichologams,

socialiniams darbuotojams ir savanoriams,
kurie padeda pacientams, norintiems sumažinti ar nutraukti vartojimą.4

bendradarbiavimas tarp farmacijos specialistų

Pietų Australijos Vyriausybė yra patvirtinusi

ir šeimos gydytojo komandos; įstaigų auditas

išsamų

(ne individualių gydytojų) dėl BZD skyrimo,

diagnozuoti ir suvaldyti miego sutrikimus.5

Dollman W.B., Leblanc V.T., Stevens L., O'connor
P.J., Roughead E.E., Gilbert A.L. Achieving a
sustained reduction in benzodiazepine use through
implementation of an area-wide multi-strategic
approach. J Clin Pharm Ther. 2005 Oct; 30(5):425-32.
4
Reconnexion. Beyond benzodiazepines. Helping
people recover from benzodiazepine dependence

and withdrawal.
https://www.benzo.org.uk/amisc/reconnexion10.pdf
5
Government of South Australia. Sleep problems –
insomnia management kit.
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/pu
blic+content/sa+health+internet/clinical+resources/cli
nical+topics/substance+misuse+and+dependence/sl
eep+problems+-+insomnia+management+kit

3

įrankių

rinkinį

gydytojams,

kaip

3.2
Danija
Danijoje, su tam tikromis išimtimis, BZD yra
nekompensuojami.6 Daugiau nei 15 metų
stebimas

nuolatinis

mažėjimas.1

Per

BZD

2003-2013

vartojimo
metus

ilgo

veikimo BZD suvartojimas sumažėjo net 66
proc., o trumpo veikimo BZD ir Z-vaistų
suvartojimas sumažėjo 37 proc.7 Didžiausias
sumažėjimas užfiksuotas 2009 m.1 (2 pav.)
Pastebimam
įtakos

BZD

galimai

vartojimo

turėjo

2008

ir gydytojo kabinetus.
Vairuotojo pažymėjimo nuspręsta netęsti arba
negrąžinti, jeigu pacientas ilgą laiką vartojo
ilgo veikimo (pusinė eliminacija >10 valandų).
Taip

pat,

pažymėjimą
gydytojas

numatyta

teisė

konfiskuoti,
apie

tokį

vairuotojo

jeigu

šeimos

pacientą

praneša

Sveikatos medicinos pareigūnui (angl Medical
sumažėjimui

Office of Health). Jeigu vartojamo BZD

m.

pusinės eliminacijos laikas lygiai 10 valandų,

vykdyta

intervencija, kai Danijos Nacionalinė sveikatos

vairuotojo

taryba (angl. Danish National Board of Health)

vieneriems

patvirtino

kognityvines paciento funkcijas. Pacientams,

naujas

priprantama,

prie

kurių

rekomendacijas.7

metams,

po

išduodamas
to

įvertinant

Į

kuriems BZD skiriami pirmą kartą, arba dozė

rekomendacijas buvo įtrauktos ir naujos

padidinama, vairuoti nerekomenduojama 4

vairuotojo pažymėjimo išdavimo taisyklės

savaites. Jeigu pavartojama tik viena trumpo

pacientams,
vaistus.

Kad

skyrimo

vaistų,

pažymėjimas

vartojantiems

BZD

rekomendacijos

arba

Z-

veikimo (pusinė eliminacija <10 valandų) BZD

neliktų

tik

dozė, patariama nevairuoti, priklausomai nuo

„popieriuje“, Nacionalinė sveikatos taryba
įgaliojo Racionaliosios farmakologijos institutą

vaisto veikimo laiko.

„

(angl. Institute of Rational Pharmacology)
sukurti informacinę medžiagą bendrosios

daugiau nei 15 metų

praktikos gydytojams, šeimos gydytojo ko-

stebimas nuolatinis BZD

mandai bei patiems pacientams. Informacija
buvo išsiųsta visiems šeimos gydytojams, o
pacientams informacija perduota per vaistines

Danish Medicines Agency. Reimbursement and
prices.
https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/reimbursement/
7
Eriksen S.I., Bjerrum L. Reducing prescriptions of
long-acting benzodiazepine drugs in Denmark: a
6

vartojimo mažėjimas

„
descriptive analysis of nationwide prescriptions during
a 10-year period. Basic & Clinical Pharmacology &
Toxicology, 2015,116, 499–502.

4

2 pav.

Benzodiazepinų suvartojimas Danijoje 2000-2015 m., išreikštas nustatyta paros doze/1000 gyventojų
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3.3
Kanada
Kanadoje 2017 m. BZD suvartojimas buvo 8,2

padėti sau, vienas pokalbis su šeimos

NPD/1000 gyv., t.y. bent 4 kartus mažiau negu

gydytoju apie ilgalaikio BZD vartojimo žalą.

Lietuvoje (37,8 NPD/1000 gyv. 2017 m.) (3

Laipsniškas dozės mažinimas yra veiksminga

pav.). Tačiau susirūpinimas šia visuomenės

intervencija,

sveikatos problema išlieka didelis. Ypač

psichoterapija, pakartotiniais vizitais, rašyt-

pabrėžiama, jog šie vaistai neturėtų būti

inėmis instrukcijomis pacientams kaip valdyti

skiriami vyresnio amžiaus žmonėms. Viena iš

nutraukimo simptomus.9

„Rinkis protingai“ (angl. Choosing Wisely)
iniciatyvos rekomendacijų – BZD ar kiti
raminamieji-migdomieji vaistai neturėtų būti
skiriami vyresnio amžiaus žmonių nemigos,
per didelio susijaudinimo ar kliedesių gydymui.8 Ši rekomendacija pagrįsta didesne
eismo įvykių vairuojant, kritimų ir kaulų lūžių
rizika, aukštesniais hospitalizacijos ir mirtingumo rodikliais.

ypač

jei

taikoma

kartu

su

Taip pat, 2018 m. gegužės mėnesį Kanadoje
išleistos

naujos

rekomendacijos,

kaip

palaipsniui nutraukti BZD vartojimą suaugusių,
o ypač vyresnio amžiaus žmonių tarpe.
Rekomendacijos

paremtos

Otavos

universiteto mokslininkų sistemine analize,
apie

tai,

kokios

veikia.10

intervencijos

Pagrindinis rekomendacijų kūrimo grupės
tikslas buvo pateikti tokius pasiūlymus, kad

Kanados vaistų ir medicinos technologijų

vaistų nutraukimas pacientų su nemiga tarpe

agentūra (angl. Canadian Agency for Drugs

atneštų

and Technologies in Health) atliko moksliškai

Pagrindinė rekomendacija: dozę laipsniškai

pagrįstų

strategijų

rekomendacijų,

daugiau

naudos,

negu

žalos.

ir

klinikinių

gydymo

mažinti ir nutraukti visiems 65 metų ir

skirtų

nutraukti

ilgalaikį

vyresniems

pacientams,

taip

pat

dozę

vartojimą, apžvalgą. Nustatytos paprastos

laipsniškai mažinti ir nutraukti 18-64 m.

strategijos, kurios veikia: prevencinis laiškas iš

amžiaus pacientams, kurie BZD vartoja ilgiau

šeimos gydytojo, patarimai pacientams, kaip

nei 4 savaites.

Choosing Wisely. http://www.choosingwisely.org/
Canadian agency for drugs and technologies in
health (CADTH). Rapid response report.
Discontinuation strategies for patients with long-term
benzodiazepine use: a review of clinical evidence and
guidelines. https://www.cadth.ca/discontinuationstrategies-patients-long-term-benzodiazepine-use

10

8
9

Pottie, K., Thompson, W., Davies, S., Grenier, J.,
Sadowski, C. A., Welch, V, Farrell, B. (2018).
Deprescribing benzodiazepine receptor agonists:
Evidence-based clinical practice guideline. Canadian
Family Physician, 64(5) 339-351.

6

Remiantis

„

visuotine

rekomendacija

dozę

mažinti palaipsniui, sukurtas dviejų puslapių

Kanadoje 2017 m.

algoritmas gydytojams11 bei dviejų puslapių

suvartojimas buvo bent

brošiūra12 pacientams. Algoritme gydytojams
schematiškai aprašyti visi žingsniai, pradedant

4 kartus mažesnis nei

paciento identifikavimu, pokalbio inicijavimu ir

Lietuvoje, tačiau

baigiant patarimais, ką daryti, jeigu pasireiškia

susirūpinimas šia

nutraukimo sindromas. Pacientams skirtoje
brošiūroje trumpai apibūdinami BZD, kodėl jų

visuomenės sveikatos

vartoti vertėtų mažiau arba visai nutraukti, kaip

problema išlieka didelis

saugiai tą padaryti, ko tikėtis, patarimai kaip
užmigti ir pagerinti miego kokybę ir pan.

„

3 pav.

BZD suvartojimas Kanadoje 2007-2017 m., išreikštas nustatyta paros doze/1000 gyventojų
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Canadian deprescribing network. Benzodiazepine &
Z-drug deprescribing algorithm.
http://www.cfp.ca/content/cfp/suppl/2018/05/14/64.5.3
39.DC1/Algorithm_eng.pdf

11

Canadian deprescribing network. Is a
benzodiazepine or z-drug still needed for sleep?
http://www.cfp.ca/content/cfp/suppl/2018/05/14/64.5.3
39.DC1/Patient_pamphlet_eng.pdf
12

7

3.4
Nyderlandai
Nyderlanduose nuo 2009 m. stebimas ženklus

antidepresantai;

BZD vartojimo sumažėjimas – nustatyta paros

daugiau

dozė 2009 m. buvo beveik tris kartus mažesnė

sutrikimą, kai reikalingos didelės BZD dozės;

negu 2008 m. ir siekė 5,8/1000 gyventojų1 (4

pacientų

pav.)

įstaigose,

Ženkliam vartojimo sumažėjimui įtakos galimai
turėjo nuo 2009 m. sausio 1 d. daugumai
pacientų nutrauktas BZD kompensavimas.13

būklės;

nei

pacientams,
vieną

raminimui
kai

psichikos

sveikatos

palaikomojo

diagnozuotos

neurologiniams

raumenims

turintiems

gydymo

terminalinės

ligoniams,

atpalaiduoti

kai

reikalingas

diazepamas.

BZD kompensavimas paliktas: pacientams,

Ruošiantis priemonės įgyvendinimui šeimos

kuriems šiais vaistais gydoma epilepsija;

gydytojai buvo iš anksto informuoti, jog nuo

žmonėms su nerimo sutrikimais, kai netinka

2009 m. sausio 1 d. kompensavimas bus

bent du

sustabdytas ir norintys tęsti BZD vartojimą,
4 pav.

BZD suvartojimas Nyderlanduose 2001-2016 m., išreikštas nustatyta paros doze/1000 gyventojų
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Kollen B.J., Jan Van der Veen W., Groenhof F.,
Donker Ge A., van der Meer K. Discontinuation of
reimbursement of benzodiazepines in the

13

Netherlands: does it make a difference? BMC Family
Practice, 2012.13:111.

8

turės patys už juos mokėti. Gydytojai buvo

BZD receptas. Kaip galimas sumažėjusio BZD

raginami apie tai informuoti savo pacientus,

skyrimo priežastis autoriai įvardija atsargesnį

inicijuoti pokalbį apie vaisto nutraukimą bei

išrašymą arba tai, kad pacientai nenori patys

pasiūlyti alternatyvas. Buvo akcentuojamas

mokėti

laipsniškas vaisto dozės mažinimas, įtraukiant

pacientų proporcijai, kai išrašomas daugiau

gydytoją ir vaistininką.

nei vienas BZD receptas, įtakos galimai turėjo

Analizuojant Nyderlandų patirtį, identifikavome
du mokslinius tyrimus, kurių tikslas buvo
įvertinti kaip pasikeitė BZD skyrimas ir
vartojimas, nutraukus BZD kompensavimą.
Pirmojo tyrimo tikslas, buvo įvertinti, kokį
poveikį pasikeitusi tvarka turėjo BZD skyrimui
pacientams, kuriems pirmą kartą (ar bent po
metų pertraukos) diagnozuotas nerimas ar
miego sutrikimai.14 Nustatyta, jog minėtų
pacientų, nors ir nežymiai, bet sumažėjo:
pacientų, kuriems BZD skirti esant nerimo
diagnozei, 2008 m. nustatyta 33,7 proc., o
2009 m. 30,1 proc. ; taip pat, sumažėjo
pacientų, kuriems BZD skirti nemigos gydymui
– 2008 m. 67,0 proc., o 2009 m. 59,1 proc.
Abiejų diagnozių atveju 2009 m. sumažėjo
pacientų, kuriems išrašyta daugiau nei vienas

Hoebert J.M., Souverein P.C., Mantel-Teeuwisse
A.K., Leufkens H. J. M., van Dijk L. Reimbursement
restriction and moderate decrease in benzodiazepine
use in general practice. Ann Fam Med. 2012 Jan;
10(1): 42–49.

14

ir

už

šiuos

nerimo

vaistus.

gydymo

Sumažėjusiai

rekomendacijos.

Rekomendacijose pabrėžta, jog gydyti nerimo
sutrikimus

BZD

turėtų

būti

skiriami

neilgesniam nei 2-4 savaičių laikotarpiui arba
ne ilgiau negu išrašomas vaisto kiekis vienu
receptu.
Antrojo tyrimo metu buvo palyginti BZD
išrašymai

du

metus

prieš

įgyvendinant

kompensavimo pakeitimus (2007/2008) su
BZD išrašymais du metus po kompensavimo
tvarkos pakeitimo (2009/2010).15 Nustatyta,
jog po to, kai pakeista kompensavimo tvarka,
vidutinis BZD išrašymas buvo 1,73 dienomis
per

trimestrą

mažesnis.

Taip

pat

4,2

procentais padaugėjo pacientų, kurie BZD
nevartojo

bei

2,3

procentais

sumažėjo

ilgalaikių vartotojų.

Kollen B.J., Jan Van der Veen W., Groenhof F.,
Donker Ge A., van der Meer K. Discontinuation of
reimbursement of benzodiazepines in the
Netherlands: does it make a difference?
15

9

1 lentelė.

Pasiteisinusios priemonės arba naujausios užsienio šalių rekomendacijos, kaip sėkmingai sumažinti
benzodiazepinų vartojimą.

Šalis

Priemonė

Rekomendacija sukurti
receptinių vaistų
skyrimo stebėjimo
sistemą

Australija

įgyvendinta

Nauja
rekomendacija
(2018 m.)

sumažėjimas

Mokyti gydytojus kaip užkirsti
kelią priklausomybės
išsivystymui, kaip atpažinti
priklausomybę turinčius
pacientus ir kaip padėti gydyti
priklausomybę.

Dar per anksti
vertinti

1999 m.

Gydymo rekomendacijos,
informacija vartotojams,
žiniasklaidos kampanija,
sveikatos specialistų švietimas

TAIP

2008

Informacinė medžiaga šeimos
gydytojo komandai ir
pacientams

gydytojus

(2018 m.)

Apribojimai
vairuotojams

BZD vartojimo

Dar per anksti
vertinti

Nauja
rekomendacija

Vaistų, prie kurių
priprantama, skyrimo
rekomendacijos

Trumpas apibūdinimas

Stebėjimo sistema, kuri leistų
pamatyti paciento ligos ir
skiriamų vaistų istoriją

Rekomendacija mokyti
medicinos studentus ir

Daugialypė intervencija

Danija

Kada

Numatyta teisė vairuotojo
2008

pažymėjimo nepratęsti,
negrąžinti arba konfiskuoti

TAIP

2008

Rinkoje atsirado
nekomepnsuojamas prailginto
veikimo melatoninas

Kanada

Benzodiazepinų
laipsniško nutraukimo
rekomendacijos,
Benzodiazepinų
skyrimo algoritmas
gydytojams ir brošiūra
pacientams

2018 m.

Bendra rekomendacija BZD
dozes laipsniškai nutraukti 18-64
m. pacientams, vartojantiems
BZD ilgiau nei 4 savaites ir
visiems 65 m. ir vyresniems
pacientams vartojantiems BZD

Dar per anksti
vertinti

Nyderlandai

Nutrauktas BZD
kompensavimas

2009 m.
sausio 1 d.

Nutrauktas BZD kompensavimas
su numatytomis išimtimis, kai
BZD reikalingi, o alternatyvų
nėra

TAIP

Prailginto veikimo
melatoninas

3.5
Kitos intervencijos
Nyderlanduose atliktas mokslinis tyrimas, kur

kaip nutraukti po ilgalaikio vartojimo, pateiktos

pacientams
gydytojas

vartojantiems
išsiuntė

BZD

šeimos

vaisto nutraukimo schemos, priklausomai nuo

su

siūlymu

vaisto rūšies ir veikliosios medžiagos kiekio.

laišką

palaipsniui nutraukti šių vaistų vartojimą. Už
kiekvieną išsiųstą laišką gydytojams buvo
numatyta tam tikro dydžio kompensacija. Po 3
mėnesių BZD nebevartojo daugiau nei 25
proc. pacientų. Iš jų, beveik 60 proc. šių vaistų
nevartojo net ir po 10 metų.16

Žinynas išverstas į devynias kalbas.17
BZD problema kai kuriose šalyse sulaukė ir
politikų

palaikymo.

Pavyzdžiui,

net

39

Jungtinės Karalystės žemųjų rūmų (angl.
House of Commons) atstovai pasirašė, jog
pripažįsta

supratimo

apie

BZD

didinimo

Jungtinės Karalystės (toliau – JK) mokslininkų

svarbą visame pasaulyje. Taip pat, politikai

iniciatyva

masto

ragina tirti atvejus, kai BZD skiriami neatlikus

kampanija, skirta didinti supratimą apie BZD

deramo paciento būklės įvertinimo, arba kai

(plačiau

neatliekamas

vykdoma

skyrelyje

pasaulinio

„Supratimo

apie

BZD

didinimas“). Taip pat, JK sukurtas žinynas

reguliarus

BZD

vartojančių

pacientų sveikatos būklės patikrinimas.

(angl. Ashton manual) apie BZD: kaip veikia,

Gier NAH, Gorgels WJMJ, Lucassen PLBJ, Voshaar
R Oude, Mulder J, Zitman F. Discontinuation of longterm benzodiazepine use: 10-year follow-up. Family
Practice, Volume 28, Issue 3, 1 June 2011, Pages
253–259.

16

Ashton manual. Benzodiazepines: how they work
and how to withdraw.
https://www.benzo.org.uk/manual/bzsched.htm
17

3.5

3.6

Liepos 11-oji

Išvada

Kiekvienais metais, liepos 11-tą dieną, minima

Užsienio šalių praktikoje

pasaulinė sąmoningumo apie BZD diena

pagrindines kryptis:

(angl.

World

Benzodiazepine

Awareness

Day). Kampanijos tikslas - didinti žmonių
supratimą

apie

šių

vaistų

sukeliamą

priklausomybę, su šalutiniu poveikiu susijusias

galime išskirti dvi

1) gydymo BZD ir laipsniško nutraukimo
metodikų kūrimas gydytojams;
2) visuomenės ir pacientų švietimas.

rizikas ir nutraukimo sindromą, kuris gali tęstis
net keletą metų. Kampanijos internetinėje
svetainėje pateikiama išsami informacija apie
BZD, brošiūros (su galimybe paprašyti išversti
į

reikiamą

gydytojams,

kalbą),
slaugos

dalinamoji
namų,

medžiaga
socialiniams

darbuotojams, terapeutams, artimiesiems ir
globėjams.18 Taip pat, interneto svetainėje
patalpintos nuorodos į radijo laidų epizodus,

Visuotinė rekomendacija dėl kurios sutariama
visose šalyse – BZD neturėtų būti skiriami
ilgesniam

nei

2-4

savaičių

laikotarpiui.

Visuomenė ir pacientai informuojami per
žiniasklaidą, šeimos gydytojus, farmacijos
specialistus, teminius

„

straipsnius žiniasklaidoje, tinklalaides (angl.

Liepos 11-oji – pasaulinė

podcasts), edukacinius filmukus, laipsniško

sąmoningumo apie BZD

nutraukimo protokolus, savitarpio pagalbos
grupes ir pan. Svetainėje išvardintos veiklos,
kaip kiekvienas žmogus visame pasaulyje gali

diena

„

prisidėti prie supratimo apie BZD didinimo.

World benzodiazepine awareness day. http://wbad.org/

18
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https://stats.oecd.org/

co-operation

and

development.

Statistics
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phramaceutical

market.
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