
 

 

 

 

 

 

 

Leki Wspomagajace Leczenie Uzaleznienia Opioidowego 

(Medication Assisted Treatment for Opioid Use Disorder) 

 

W stanie Connecticut sa stosowane i dostepne trzy rodzaje lekow wspomogajacych leczenie 

uzalenienia opioidowego. Sa one zatwierdzone poprzez US Federal Food & Drug 

Administration (FDA).   

Metadon  

Metadon stosowany jest od wielu lat jako lek dla osob uzaleznionych od opioidow. Gdy 

pobierany wedlug wskazowek lekarza jest bezbieczny i skuteczny. 

Metadon to agonista receptorow opioidowych, czyli zmniejsza nie mile objawy odstawienne i 

blokuje efekty opioidow takie jak poczucie eufori. Metadon rowniez  dziala przeciwbolowo w 

czasie odstawienia innych opioidow, takich jak heroina czy fentanyl. 

Metadon podawany jest doustnie, w formie tabletki, syropu, lub wafelka, i musi byc 

pobierany raz na dzien. Osoby w programach leczenia metadonem sa pod nadzorem 

medycznego lekarza. W ogole osoby te musza sie wstawic w programie codziennie. Niektorzy 

sa w stanie brac metadon do domu pomiedzy wizytami w danym programie po pewnym 

czasie stabilnosci i rekuperacji. 

Leczenie metadonem moze byc dlugotrwale, to zalezy od osoby. Niektorzy czuja sie gotowi 

odstawic metadon szybciej, inni pozostaja w programie przez kilka lat. Decyzja aby odstawic 

metadon powinna byc podjeta wspolnie z lekarzem i dawka zmniejszana jest stopniowo. 

Potencjalne skutki uboczne: plytkie oddychanie lub inne trudnosci z oddychaniem; zawroty 

glowy; wysypka na skorze; opuchlizna na twarzy, ustach, jezyka; bol w piersi, halucynacje 

Buprenorfina (Suboxone, Subutex) 

Buprenorfina jest przepisywana przez lekarzy i moze byc odebrana w aptece. Buprenorfina to 

czesciowy agonista receptorow opioidowych, co oznacza, ze rzadziej i w mniejszym stopniu 

wywoluje objawy euforyczne i ma mala tendencje uzalezniania w stosunku do innych 

opioidow. Buprenorfina ma niski potencjal do naduzycia. 
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Buprenorfina podawana jest doustnie, raz dziennie w formie tabletki lub listka. Jest rowniez 

dostepna jako zastrzyk raz na miesiac lub implant, ktory dziala do pol roku. 

Efektywnosc buprenorfiny zwieksza sie za kazda doza az do najbardziej optymalnej dawki, gdy 

zaczyna dzialac tak samo, wiec wazne jest stosowanie systematyczne.  

Potencjalne skutki uboczne: wymioty, nudnosci, zatwardzenie; bol miesni; bezsennosc; 

podirytowanie 

Naltrekson (Vivitrol) 

Naltrekson jest podawany w formie tabletki, doustnie lub domiesniowo jako zastrzyk. Naltrekson 

moze byc przepisacny przez lekarza w przychodni i odebrany w aptece. Aby rozpoczac leczenie 

Naltreksonem musisz nie pobierac innych opioidow przez 7-10 dni przed.  

Naltrekson jest odwrotnym agonista receptorow opioidowych, co oznacza, ze blokuje efekty 

euforyczne i nasenne. Neltrekson blokuje receptory opioidowe co powoduje zmniejszony pociag do 

opioidow. Nie da sie naduzywac tego lekarstwa.  

Jezeli pijesz alkohol albo sprobujesz wziasc inny opioid podczas dzialania naltreksonu, nie poczujesz 

efektow utrzymywanych zazwyczaj przez te substancje. Mozesz poczuc sie niedobrze wiec alkohol i 

opioidy nie sa wskazane nawet w malych ilosciach. 

Leczenie naltreksonem spowoduje obnizona tolerancje opioidowa. Jezeli odstawisz naltrekson jest 

wazne nie wracac do poprzednio tolerowanej dawki opioidow, poniewaz grozi to utrata zycia. 

Potencjalne skutki uboczne: bol brzucha lub wymioty; rozwolnienie; bol glowy; nerwowosc; 

zmeczenie lub problemy ze snem; bol stawow; bol w miejscu wstrzykiwania 

 

* Po wiecej informacji w jezyku Polskim prosze skontaktowac sie z Luiza Barnat, 860-418-6818 
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