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V posledru době se častěji setkáváme v ambulantIÚ praxi se závažnými závis
lostmi barbiturátového typu a stejně tak se závislostmi na stimulanciích, které 
mají několikaletou anamnézu zneužíváIÚ . Závislí jsou k léčbě motivováni již 
závažnými důsledky, ale zásadně trvají jen na léčbě ambulantIÚ. Úskalí ambu
lantru odvykací léčby jsou nemalá a často pro neúspěšnost končí přece jen hospitali
zací. 

Přínosem se ukazuje být i pro ambulantIÚ praxi TIAPRIDAL - tiaprid fy 
Synthélabo, atypické neuroleptikum druhé generace. 

Byl použit u 5 pacientů - mužů ve věku 33 až 45 let ( průměrný věk 30,5), kteří 
byli závislí na: 

a) flunitrazepamu (Rohypnol 8 - 15 mg denně) ; 

b) kompozitruch analgeticích 12" - 15 tbl denně) ; 

c) na kombinaci diazepam 60 - 80 mg denně, flunitrazepam 15 mg a vice + alko
hol. 

Délka závislosti 6 až 23 let (0 13,5 roku). 

Tabulka 1. 

Muži Věk Délka Návyková látka 
zneužívání 

Flunitrazepam 8 - 15 mg 
n=5 0 30,6 0 13,5 let 

Komp. anaJgetika 12 - 15 tbl. 
AJnagon, SpasmoveraJgin aj . 

Diazepam 60 - 80 mg 
tlunítrazepam 15 mg a více 
+ alkohol 

Podmínkou úspěšnosti je: 
a) Jasná a cílevědomá motivace pro odvykací léčeni ; 

Předneseno na Celostátní konference AT, J emníce, červen , 1995 
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b) v případe ambulantIÚ odvykací léčby trvalá přítomnost druhé osoby , který o 
klienta pečuje , a podává SIÚžující se množství léčiv; 

c) smlouva o postupném vysazování l éčiv a dodržováIÚ podmínek ambulantního 
l éčení ; 

d) v menší míře - možnost laboratorIÚch kontrol návykových léčiv . 

TIAPRIDAL podávaný ihned v začátku odvykací léčby účinně pomohl zvládat 
symptomatiku deprese, anxiety, afektivIÚho neklidu až agrese, pocitů tenze, vege· 
tativIÚ lability i gastrointestinálIÚch obtíží. 

Dávky 400 mg denně byly postupně sIÚžovány až na 100 mg, dávkováIÚ 50 mg 
denně i při plném vysazeIÚ návykové látky bylo ordinováno nejméně dva měsíce . 

Druhou skupinou bylo 5 pacientů (1 žena, 4 muži, ve věku 22 až 24 let) 
závislých na stimulanciích (metamfetamín) v denních dávkách 1 g až 2,5 g v pos
ledIÚch měsících před zahájeIÚm odvykací lěčby. 

Tabulka 2. 

Muži Věk Délka Ná vyková látka 
Ženy zneu ŽÍvlÍfÚ 

cJ=4 0 23 ,1 0 4 roky Matamfetamill 1 - 2,5 g denně 
9 = 1 2 - 6 let 
n = 5 

TIAPRIDAL byl použit ihned v prvIÚch dnech po vysazeIÚ drogy. Pokud nebyla 
zahájená terapie Tiapridalem, projevila se výrazná anxiozně-depresivIÚ symptoma· 
tika, iluze a halucinace zrakové, sluchové, neklid, persekučně-paranoidIÚ obsahy 
myšleIÚ . MaximálIÚ denní dávky 300 až 400 mg Tiapridalu ve třech dávkách s po· 
stupným sIÚžeIÚm na 3x 50 mg a až jen 50 mg denně . 

TIAPRIDAL byl také vždy užit pří intenzivnější psychopatologii v době absti· 
nence, zejména pří zvýrazněIÚ paranoidně-persekučIÚ symptomatiky, nejdéle na 
období 2 až 3 týdny v dávkách do 150 mg denně . 

Závěr 

TIAPRIDAL je klienty, kteří jsou motivováni k ukončeIÚ zneužíváni návykové 
látky: 

a) Po vysvětlení velmí dobře snášen a akceptován, na rozdíl od dříve 
používaných neuroleptik; 

b) pomáhá překlenout období těžkých odvykacích symptomů, které by zejména v 
ambulantní péči nebylo možno terapeuticky zvládnout; 

c) usnadňuje a pomáhá udržet terapeutický kontakt s klientem pří závažných 
psychických obtížích v průběhu odvykací léčby; 

d) pomáhá stabilizovat vegetativní dysregulaci; 
e) po odeznění akUtIÚ odvykací symptomatiky je možné IÚzké dávkováIÚ do 100 

mg denně i delší dobu; 
f) vysazení léčby Tiapridalem, i pří delším podávání (vice jak 3 měsíce ) neIÚ 

provázeno žádnými nepříznivými psychickými poruchami; 
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g) vedlejší účinky v průběhu léčby nebyly pozorovány. 
TIAPRIDAL umožňuje ambulantní léčbu i závažněj ších nealkoholových zaVlS' 

lostí, které dříve musely být vždy hospitalizovány. 
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