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1. ÚVOD 

1. Zadání a cíle stanoveného úkolu 

Podle usnesení vlády České republiky č . 446/ 1993, které se týká protidrogové politi
ky, je řada úkolů uložených ministerstvu zdravotnictví. 

Úkol č. 20 ukládá ministru zdravotnictví vypracovat koncepci detoxikačních jednotek 
a zajistit nebo iniciovat jejich vybudování. Termíny úkolů jsou časově rozfázovány pro 
Prahu do konce roku 1994, pro oblast severočeskou, severomoravskou a jihomoravskou 
do konce roku 1996. Nejméně polovina České republiky není časově pokryta, i když po
třeba detoxikačních jednotek je naléhavá již v současné době. 

2. Současná situace 

V České republice zůstává zbytek sítě původních protialkoholních záchytných stanic 
(ZS), které sloužily a slouží zejména pro osoby intoxikované alkoholem, u kterých větši
nou došlo k poruchám chování. Doba pobytu na ZS nepřesahuje 24 hodin a zadržené 
osoby jsou propouštěny ve stavu ostřízlivění, nikoliv plného vystřízlivění. Navíc pro tyto 
osoby po jejich propuštění prakticky neexistuje žádná následná péče, takže dochází k čet
ným recidivám, které se prezentuje opakovanými pobyty na ZS. 

S rozšířením zneužívání dalších návykových látek se situace dále zkomplikovala. 
Dosavadní ZS nemají vždy možnost správné diagnostiky nebo terapeutického zásahu při 
intoxikaci nealkoholovou drogou. Proto většinou tyto pacienty odmítají. 

Také doba stanovená v ZS pro osoby intoxikované alkoholem je pro osoby intoxikova
né jinou drogou příliš krátká. Vylučování vlastní drogy a jejich metabolitů se prodlužuje 
na několik dní, následné funkční, zejména psychické poruchy, přetrvávají několik týdnů. 
Somatická a psychická poškození trvalejšího rázu již nepatří pod pojem detoxikace. 

3. Terminologie 

V současné době se u nás užívá promiskuita termínů detoxikace a detoxifikace. Jazy
kové odlišnosti v češtině lze dobře využít k rozlišení činnosti pod pojmem detoxikace 
a pod pojmem detoxifikace. Rozdíly v pojmech lze dobře demonstrovat na příkladu into
xikace alkoholem: 
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Metabolická konstanta alkoholu pro muže je 0 , I g 100 % alkoholu na I kg hmotnosti 
za I hodinu. Muž o hmotnosti 70 kg zmetabolizuje za I hodinu 7 g alkoholu. Použijeme
li vzorec: 

a - (p . t. k) 
C = p . r. ' kde 

C = hledaná koncentrace etanolu v krvi - v g/I (0/00) 
a = celkové množství po žitého etanolu v gramech, 
p = hmotnost pacienta v kilogramech, 
t = trvání metabolického děje v hodinách, 
k = metabolická konstanta pro muže průměrně 0,1/1 kg/I hod, I ± 30 % pro ženy prů

měrně 0,085/1 kg/I hod, ± 30 % 
r = konstanta podílu vody na tělesné hmotnosti stanovená pro muže 0,68 ± 25 % , pro 

ženy 0,55 ± 25 %. 
Zjistíme, že po vypití pěti piv s průměrným množstvím čistého alkoholu 15 g v půl 

litru piva, bude u muže o hmotnosti 70 kg hladina alkoholu v krvi 1,57 %0, po jedné 
hodině pak 1,42 %0, atd. Pro dosažení nulové hladiny potřebuje téměř jedenáct hodin . Po 
jedenácti hodinách je všechen alkohol zmetabolizován na konečné produkty : energii, vo
du a kysličník uhličitý . 

Pro tento proces se užívá českého výrazu detoxikace, t.j . zbavení organismu toxické látky. 
Vlastní proces detoxikace neznamená ale úpravu a nastavení metabolismu na normál

ní funkci. Probíhají další následné změny, které se klinicky projevují jako kocovina nebo 
funkční poruchy některých orgánů prezentující se jako zrněny v hodnotách enzymů, mi
nerální dysbalance, vitamínová karence nebo příznaky syndromu z odnětí (abstinenční 
syndrom). 

Pro tento proces komplexnější úzdravy by mohl být rezervován termín detoxifikace, 
t.j . zbavení organísmu nejen vlastní toxické látky, ale i následná úprava metabolismu, s ná
sledným vyloučením zejména toxických, aktivních metabolitů a úprava následných funk
čních poruch. 

Somatická a psychická poškození trvalejšího nebo trvalého charakteru již nepatří pod 
pojem detoxifikace. Jde nezřídka o samostatná klinická onemocnění vyžadující někdy 
velmi dlouhou léčbu. 

Anglická terminologie zná pouze pojem detoxification (Collins Reference English 
Dictionary, 1992) a vystihuje situace mezi popsanou detoxikací a detoxifikací. 

Požadavkem moderní medicíny je, aby péče o intoxikované nebyla pouze detoxikací 
ale i detoxifikací. Požadavek detoxikace se zatím neúplně realizuje v ZS, na lůžkách ARO, 
případně na chirurgických a interních odděleních . Jde většinou o krátkodobé pobyty, pro
tože pacienti často odcházejí na revers nebo prostě utečou. Za takové situace pak nejsou 
splněny ani podmínky detoxikace, natož detoxifikace. 

ll. KONCEPCE DETOX1KAČNÍCHA DEWX1FlKAČNÍCH JEDNOTEK = DT 

J. Situace 

Pacienti intoxikovaní nealkoholovými drogarní se dostávají na jednotky intenzivní péče 
(np) ,ARO, při zranění na chirurgická oddělení, někdy při nejasnosti diagnózy na interní 
a neurologická oddělení, při psychotických projevech na psychiatrická lůžka, většinou 
v psychiatrických léčebnách. 
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V některých případech nejsou včas nebo vůbec provedena všechna potřebná toxikologic
ká vyšetření, jejichž výsledky jsou potřebné pro posouzení stavu pacienta a jeho další léčbu . 

Chybí jakákoliv metodická směrnice a hlavně síť DT dostupná pro pacienty z celé republiky. 
Není dokonce ani diagnostikován podíl drog na náhlých úmrtích zejména mladých 

lidí. 

2. Budování sítě DT 

Budování sítě DT je základním předpokladem dostupnosti této lékařské péče o intoxi
kované drogami. Musí vycházet ze současné situace s vědomím co nejúspornějšího řeše
ní. Do úvahy přichází několik možností : 

a) využití sítě ZS a jejich transformace na DT; 
b) využití nově budovaných ZS jako jednotek DT; 
c) nově budované DT jednotky; 
d) nově budovaná DT centra; 
e) nově budovaná oddělení detoxifikační a následné péče DT NP. 

3. Obecné požadavky na vybavení DT 

Každá detoxikační a detoxifikační jednotka by měla mít v podstatě dvě části: 
a) lůžka vybavená technikou anestezioresuscitačních oddělení a jednotek intenzivní pé

če . Tato část by pečovala o intoxikované pacienty ve smyslu vlastní detoxikace; 
b) lůžka odpovídající běžnému standartu ostatních nemocničních lůžek . Tato část by pe

čovala o pacienty po provedené detoxikaci ve smyslu detoxifikace. Ne těchto lůžkách 
by byli pacienti hospitalizováni do doby trvání funkčních poškození, prokazatelných 
klinicky, laboratorně nebo jiným způsobem (EEG, EKG). Současně by měli být bě
hem této doby motivováni pro léčbu ve speciálních zařízeních pro osoby závislé na 
alkoholu nebo ostatních drogách. 
Charakter lůžek obou částí DT určuje mat e r i á I n í a per s o n á I n í 
vybavení DT. 

4. Jednotlivé typy DT 

a) Využití sítě ZS (A) 
Zbytek sítě ZS v České republice by bylo možné přebudovat na DT jednotky za před

pokladu, že budou splňovat podmínky poskytování zdravotnických služeb nejen pro pa
cienty intoxikované alkoholem, ale i pro pacienty intoxikované ostatními drogami. 

Pro náročnost vybavení DT se zdá některým provozovatelům ZS toto řešení nepřijatel
né. Jedná se hlavně o požadavek na vybavení technikou ARO a JIP. Funkčně by pak ZS 
sloužily pro účely detoxikace a při prodloužené době pobytu ("prodlouženém záchytu") 
i pro účely detoxifikace. 

b) Nově budované ZS (B) 
Nově budované ZS, které by měly vykonávat funkci převážně detoxikační, by již měly 

splňovat podmínky poskytování zdravotnických služeb pro osoby intoxikované jakouko
liv drogou, mít ARO-JIP vybavení, přínejmenším konziliární dostupnost ARO- JIP, mož
nost okamžité účinné lékařské první pomoci a možnost včasného překladu pacienta. 

Nově budovaná ZS s funkcí DT byla již otevřena v areálu pražské nemocnice minis
terstva vnitra Na Míčánkách v Praze. Počítá se zde s technikou ARO- JIp, problematičtěj
ší bude v.s. kvalifikované obsazení personální. Počítá se i s laboratorní detekcí návyko
vých látek přímo na ZS. 
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Při prodlouženém pobytu by mohlo jít i o péči detoxifikační. Rozsah poskytované 
péče a možnosti zařízení ukáže praxe. 

c) Nově budované DT jednotky (C) 
Nové budované DT jednotky jako samostatná zdravotnická zařízení s komplexní deto

xikační a detoxifikační péčí pro materiální a personální náročnost bude velmi obtížné 
budovat jako celorepublikovou síť. Vybavení ARO- nI ~aboratorní možnosti detekce ná
vykových látek a vhodné personální obsazení by mělo být předpokladem samostatné prá~ 
ce a schopnosti řešit i složité případy intoxikace drogami. Vše předpokládá vysoké fi
nanční náklady a vysokou náročnost na kvalifikovaný personál, který spolu se zařízením 
ARO-TIP by pravděpodobně nemohl být hospodárně a plně využit. Proto se kloníme buď 
k navrhovanému typu D nebo E. 

d) Nově budovaná DT centra (D) 
Nová DT centra by měla být schopna poskytovat veškerou péči pacientům intoxikova

ným jakoukoliv návykovou látkou. Jednalo by se jak o vlastní detoxikaci na lůžkách se 
zařízením TIP-ARO, tak i o následnou detoxifikaci předpokládající možnost dokonalého 
toxikologického, biochemického a hematologického vyšetření stejně jak~ dalších vyšet
ření: bakteriologické, sérologické, virologické, HIV, podle potřeby přístrojové: EKG, EEG, 
CT, sono a další vyšetření. 

Předpokládá se konziliární služba pro ostatní oddělení, možnost jak přímého přístupu 
pacientů do zařízení, tak i možnost včasného překladu na sebe. 

Typ DT centra byl projektován v Brně, hodí se pro velká města a oblasti s větší aglo
merací obyvatel. Jde o typ přístrojově, personálně a finančně nejnáročnější , schopný pos
kytovat nejkvalitnější služby a komplexní péči o intoxikované návykovými látkami pod 
jednou střechou. 

e) Nově budovaná oddělení detoxifikační a následní péče - DT-NP (E) 
Tato oddělení by měla být součástí nemocničních komplexů na úrovni současných 

okresů, protože jsou nejdostupnější vybavením, personálním a finančním zajištěním 
a pro jejich vybudování lze použít i reprofilizace stávajících lůžek. Nepotřebují zaříze
ní TIP- ARO, protože vlastní detoxikace je prováděna na těchto odděleních a pacient je na 
DT-NP překládán k detoxifikaci a následné péči. 

Detoxifikační a následná péče by sloužila pro všechny pacienty s abúzem alkoholu 
i ostatních drog. 

Vzhledem k narůstající problematice na úseku AT a vzhledem k požadavku dostup
nosti zdravotní péče o zneužívající a závislé osoby v rámci státem garantovaných služeb 
veřejného zdravotnictví (úkol č . 21 vládního usnesení 446/93) je potřebné tuto péči zajis
tit již na úrovni současných okresů. Počítáme, že by na tato lůžka nastoupili i pacienti, 
kteří odmítají hospitalizaci na psychiatrických odděleních, například po propuštění z ARO, 
z obavy, aby nebyli stigmatizováni pobytem v psychiatrickém zařízení a "označkování 
jako feťáci nebo alkoholici". 

f) Vybavení DT-NP 
1.) U tohoto typu se počítá se standardními lůžky se speciální náplní práce a možností 

screeningu návykových látek nebo alespoň nejčastěji užívaných drog. 
Na oddělení DT-NP bude potřebný pracovní tým skládající se z lékařů, psychologa, 

zdravotních sester a sociální pracovnice. Lékaři provádějící diagnostickoléčebné úkony 
a starají se o organizační zajištění chodu oddělení, psycholog provádí diagnostická vyšet
ření a psychoterapii, stará se o komplexní rehabilitaci pacienta, zdravotní sestry vykoná-
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vají běžné úkony u lůžka, účastní se psychoterapie, rehabilitace pacientů včetně jejich 
hodnocení, sociální pracovnice pečuje o potřeby pacientů včetně snah o získáni bytu, 
ubytování, zaměstnání a rekvalifikaci a stará se o dokumentaci . Do pracovního týmu mo
hou být zapojeni exuseři jako dobrovolní pracovníci při psychoterapii a běžných pracích 
na oddělení. 

2.) Příjem pacientů na DT-NP 
- Pacienti po akutních intoxikacích alkoholem a jinými drogami, u kterých je potřebné 

dokončit detoxikaci a provést úplnou detoxifikaci. Jedná se o pacienty, kteří v souvislosti 
s intoxikací s návykovou látkou byli hospitalizováni na HP nebo ARO a po pominutí nebez
pečí ze selhání životních funkcí a po návratu vědomí mohou být přeloženi na DT-NP. 

- Pacienti po ošetření nebo hospitalizaci na chirurgickém oddělení , kde byli ošetřeni 
pro zranění v souvislosti s návykovými látkami, nevyžadující další chirurgickou péči. 

- Pacienti z ostatních lůžkových oddělení, kam byli přijati v souvislosti s užitím ná
vykové látky, nebo kde existují rozpaky, zda se návyková látka podílí na současném zdra
votním stavu pacienta. 

- Pacienti, Kteří prodělali psychotický stav nebo psychotické onemocnění v souvislos
ti s návykovou látkou, po alkoholické nebo toxické psychóze a předčasně odešli z psy
chiatrického lůžkového zařízení. 

- Pacienti z terénu od obvodních a závodních lékařů a specialistů v případech dia
gnostických pochybností, zda se na poškození zdravotního stavu podílí návyková látka. 
Mezi těmito pacienty předpokládáme řadu pacientů s potřebou detoxifikace. 

- Sami pacienti, kteří se rozhodnou pro detoxifikaci a to při požadavku zachování 
anonymity. 

3.) Diagnosticko-terapeutický program DT-NP 
- Kromě obecné anamnézy bude u každého pacienta zjištěna podrobná anamnéza tý

kající se abúzu návykových látek a kontaktu s návykovými látkami, ověření údajů ob
jektivní anamnézou, zejména ve spolupráci s rodinou pacienta a dalšími blízkými osoba
mi se souhlasem pacienta. 

Potřebná klinická vyšetření budou provedena s ohledem na kontakt s návykovými lát
kami lékařem oddělení, podle potřeby konziliářem . Součástí klinického vyšetření bude 
i psychologické vyšetření pacienta. 

Laboratorní vyšetření budou zaměřena hlavně na sledování biochemických a hemato
logických markerů abúzu návykových látek a na projevy poškození organismu návyko
vými látkami. Toxikologické vyšetření biologického materiálu (moč, krev, pot, sliny, tkáň, 
žaludeční obsah) bude mít za úkol detekci návykových látek a jejich metabolitů a sledo
vat tak jejich postupné vymizení v průběhu léčby, nebo odhalit jejich nedovolené užití. 
Možnost screeningu nejužívanějších drog by měla být možná přímo na oddělení DT-NP. 

Přístrojové vyšetření bude doplněno podle potřeb a stavu pacienta (EKG, EEG, CT, 
sonografie, rtg, ergometrie, spirometrie ... ). 

- Počítá se s komplexní terapií. Použití farmakoterapie přichází do úvahy při proje
vech syndromu z odnětí, somatických a psychických potížích, doplnění vitamínového a mi
nerálního deficitu. Psychoterapie bude ve formě skupinové psychoterapie (komunita, sku
piny, Bálint, rodina, manželé, partneři , rodiny s dětmi) formou individuální psychoterapie 
(řešení osobní a osobnostní problematiky a problémů, zbavení úzkosti , nácvik asertivní
ho chování), účast na akcích socioterapeutického klubu, příprava vrstevníků pro peer prog
ramy a exuserů pro aktivní spolupráci, v terénu i na oddělení. 
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- Rehabilitace a resocializace. U všech pacientů se počítá s postupnou rehabilitací 
tělesného i duševního stavu různými metodami včetně pracovní terapie , která by měla 
přispět ke kladným návykům pacienta, dennímu rytmu a změně životního stylu. K tomu 
by měla sloužit i účast na kulturních akcích a zájmové činnosti. Jako výcvik pro činnost 
exuserů zejména v peer programech budou sloužit stáže v ambulantních zařizeních AT. 

- Rekvalifikace přichází do úvahy při společném zájmu pacienta a pracovního úřadu 
o nové pracovní zařazení. 

lIl. FINANCOvANÍ PROVOZU DT a DT- NP 

I. Základním zdrojem financí pro provoz oddělení by měly být platby pojišťoven , kte
ré by hradily náklady na pobyt pacienta na lůžku a výkony personálu. Nejlevnější provoz 
by měl být na DT-NP pro menší náročnost přístrojového vybavení a levnější provoz, který 
by mohli zčásti zajistit pacienti v rámci pracovní terapie a režimu oddělení (úklid, stravo
vání) . 

2. Dalším zdrojem financování by měl být státní rozpočet, ke krytí těch položek, které 
nebudou kryty pojišťovnami, nebo kde finanční krytí bude nedostatečné. 

3. Příspěvek na provoz DT a DT-N"P by měly poskytnout obce, z jejichž obvodu pa
cienti na oddělení přicházejí. Řešením by mohl být i povinný příspěvek z přijmů obcí ze 
zdanění a poplatků za prodej alkoholu a cigaret. 

4. Speciální úkony a činnosti ve veřejném zájmu i v zájmu pacienta by hradily zainte
resované instituce. Například v případě rekvalifikace pracovní úřad. V budoucnosti je 
třeba počítat s chráněnými dílnami a rozsáhlým rehabilitačním programem (Órebro). 

5. Charitativní a nadační organizace by se mohly podílet na financování některých 
rehabilitačních a resocializačních aktivit, které jsou důležité pro vypracování nového ži
votního stylu pacienta, ale které neplatí pojišťovny. 

6. Některé náklady resocializačního programu by mohli hradit pacienti sami, pokud na 
to budou mít finanční prostředky, pokud je mít nebudou, bylo by možné náklady hradit 
z pacientského fondu, který by byl zřizen přímo na oddělení. 

Komplexní péče DT a zejména DT-NP by měla vrátit pacienta do společnosti schop
ného postarat se sama o sebe s návyky na správný životní styl. Oddělení DT-NP tak výz
namně přispějí ke zmenšení počtu zdravotních komplikací, hospitalizací, nákladů na léč
bu, snížení výdajů na důchody. Tím ušetří jak státní rozpočet, tak i rozpočet pojišťoven. 

Další kladný dopad lze očekávat ve snižování negativních společenskýchjevů,jakými 
je například kriminalita v souvislosti s užíváním návykových látek a dopravní nehody 
pod vlivem alkoholu a drog. 

Vložené prostředky do činnosti DT-NP jsou tedy vysoce účelné s efektivní návratností. 
Upřesnění počtu lůžek, finančních nákladů a obsazení personálem oddělení DT-NP 

provede každé zdravotnické zařízení ve všech oblastech (okresech), které cítí potřebu vý
stavby oddělení DT-NP. 

Oddělení DT-NP lze zřídit i poměrně jednoduchou reprofilizací dosavadních lůžek. 
Modelem pro zřízení oddělení DT-NP by mohl být například systém sociálně psy

chiatrické služby Psychiatrické univerzitní kliniky v Curychu, kde funguje síť různých 
zařízení pro tento účel. Tato různá zařízení by se promítla do oddělení DT-NP. 

MUDr. K. Hampl 
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