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Souhrn 

V České republice jsou některé léky s vySSlm drogovým potenciálem často 
zneužívány a některé léky jsou dokonce užívány k výrobě drog. Příčinou této situace 
jsou chyby v předepisování léků a snadná dostupnost léků užívaných jako prekurso
ry k výrobě ilegálních drog. 

K I í č o v á s lov a: zneužívání léků - ilegální výroba drog 

Summary 

Some medicaments with higher drug potencionality are orten misused and some 
medicaments are even used to the drug production in the Czech republic. The cau
ses or this situation are mistakes in medicamnets prescription and the easy availa
bility or medicines used as precursors to the production or ilegal drugs. 

K e y w o r d s: medicaments misuse - ilegal drug production 
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Úvod 

Farmakoterapie je nedílnou součástí celkové léčby pacienta. Patří vý
hradně do rukou lékaře, který potřebný lék předepíše na recept nebo podá 
v ordinaci s náležitým poučením o užíváném léku, o jeho účinku, eventuel
ně o jeho možných komplikacích. 

I nákup volně prodejných léků by měl pacient konzultovat s lékařem ne
bo lékárníkem. 

Preskripce farmak se ale již natolik rozvolnila, že někteří lékaří předepi
sují léky na žádost pacienta bez podrobnějšího zdůvodnění, opakují pre
skripci bez ohledu na možnost vzniku závislosti nebo na jiné možné kompli
kace léčby . 

Existuje řada léků, které jsou nebo by se mohly stát návykovými nebo 
slouží nebo by mohly sloužit k výrobě ilegálních drog. 

Nekontrolovaný předpis a výdej léků vede k rozšíření nabídky farmak na 
černém trhu. Nekontrolovaný volný prodej léků bez lékařského předpisu ve
de i k prodeji léků sloužících k výrobě drog. 

Chyby preskripce předcházející distribuci drog 

a) nerespektování kontraindikací 
b) opožděné vysazení léku při jeho nesnášenlivosti 
c) polypragmasie 
d) opakovaný předpis léků s vysokou pravděpodobností vzniku závislosti 
e) zbytečný předpis léků se složkami potenciálních prekursorů pro výro

bu drog 

Příklady léků užívaných a distribuovaných jako drogy 

Z hlediska adiktologie je potřebné upozornit zejména na rozšíření přede
pisování benzodazepinů, na kterých vzniká často úporná závislost. Nutná je 
pak postupná detoxifIkace. Chybou při zjištění závislosti bývá rychlé vysa
zení benzodiazepinu, které může vést k syndromu z odnětí někdy i se vzni
kem epileptického záchvatu typu GM. 

Pacienti závislí na různich drogách velmi často užívají benzodiazepiny 
jako doplněk os taní ch drog nebo jako náhradní drogu. Přesto někteří lékaři 
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předepisují benzodiazepiny na žádost pacienta a stávají se tak vlastně jejich 
distributory. 

Další závislost vytvářejí na příklad i léky s obsahem kodeinu, které dříve 
závislí užívali k výrobě náhražek opioidů, v té době nepřístupného heroinu . 
Nejoblíbenějším zdrojem byl tehdy Alnagon (2,3). V seznamu přípravků (6) 
jsou léky s obsahem kodeinu označeny znakem OML III. Tyto léky obsahují 
často i další návykové látky na příklad kofein, ale i fenobarbital. Patří mezi 
ně Alnagon, Korylan, Panadol Ultra, Spasmoveralgin Neo a další. 

V současné době jsou opioidy, zajména heroin nahrazovány substitučním 
lékem buprenorfinem. U pacientů užívajících heroin injekční cestou jsme 
začali se subtituční léčbou . 

Temgesikem (buprenorfin 0,2 mg) již v roce 1999. Asi rok nato jsme 
začali s podáváním metadonu a Subutexu (buprenorfin 0,4 mg, 2,0 mg 
a 8 mg) v naději, že zabráníme vzniku řady infekčních komplikací spoje
ných s injekčním užíváním heroinu nebo jiných opioidů (4,5) 

Bohužel tento hlavní léčebný efekt velmi brzy zhatili pacienti tím, že za
čali Subutex užívat intravenosně s následnými komplikacemi: virové hepa
titidy typu B a zejména C, HIV/AIDS, endokarditidy, tromboflebitidy a fleg
mony v místě vpichů. 

Předpis Temgesiku a následně i Subutexu byl na normální lékařský 
předpis . Mnoho pokřiku bylo když Subutex začal být předpisován na "opiá
tový" recept, s tím, že se tak podstatně snižuje dostupnost tohoto léku. Pře
sto jeho dostupnost na černém trhu dosáhla maximálního stupně a substi
tuční léčba Subutexem tak ztratila svůj základní účel: zabránit užívání he
roinu a ostatních opioidů injekční cestou. 

Injekční aplikaci Subutexu bylo možné zabránit jen jeho denním podává
ním pod kontrolou zdravotní sestry nebo lékaře přímo v ordinaci AT. Lékař 
musí mít pacienta pod stálou kontrolou zdravotního stavu a dodržování ab
stinence i od ostatních návykových látek. 

V době, kdy nebylo ještě možné detekovat buprenorfin v moči uživatelů 
se něteří lékaří nechtěně stali distributory Subutexu pro dealery - podvod
níky, kteří předstírali závislost a abstinenční příznaky, ale buprenorfin ne
užívali, ale jen prodávali na černém trhu. 

V současné době každý pacient, který nastupuje substituční lébu bupre
norfinem by měl mít kromě ostatních vyšetření i vyšetření moče na bupre
norfin, který je pak podáván pod denním dohledem sestry nebo lékaře do 
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doby stabilizace pacienta, který pak přechází na režim týdenních kontrol. 
Po zavedení preparátu Suboxone (buprenorfin + naloxon), u kterého je 

jeho injekční užívání kontraindikováno, počet pacientů v ordinacích AT po
klesl, protože ztratili možnost relativně bezpečného zneužívání buprenorfi
nu ve formě Subutexu. 

Další skupinou léků s vysokým koeficientem závislosti jsou léky ozna
čené v seznamu přípravků jmenovitě poznámkou efedrin a pseudoeferin. 
Efedrin obsahují léky Ephedrin inj , Mukoseptonex E gutt, a Tussilen. 

Pseudoefedrin obsahuje Clarinase Repetabs a Disophrol Repetabs s dáv
kou 120 mg pseudoefedrinu v jedné tabletě. Další léky s obsahem 30 mg 
pseudoefedrinu v jedné léčebné dávce jsou v seznamu přípravků (léků) 
označeny jako prekursory. Jedná se o Daleron, Modafen, Panadol Plus Grip 
a Paralen Plus. Přímé označení těchto léků by mělo lékaře upozornit na to, 
že tyto léky mohou být použity k výrobě ilegálních drog jmenovitě pervitinu 
(metamfetaminu). Přesto si někteří lékaři tuto skutečnost dostatečně ne
uvědomují a předepisují uvedené léky bez ohledu na to, že tím podporují 
distribuci jedné z nejčsastěji užívaných ilegálních drog na černém trhu. 

Černý a volný trh s drogami 

Na černý trh se dostávají léky s obsahem efedrinu nebo pseudoefedrinu 
sloužící k výrobě pervitinu a hlavně substituční léky užívané při závislosti 
na opioidech. Jedná se o léky obsahující buprenorfin - Subutex a Suboxone, 
Větší zájem je o Subutex, který závislí pacienti užívají hlavně intravenozně . 

Díky malé pozornosti lékařů jsou na černém trhu k dostání i další návykové 
léky zejména hypnotika, anxiolytika a analgetika. 

Na volném trhu v ČR si zájemce může koupit jíž více než tisíc různých 
léků (1). Je podivuhodné, že jsou mezi nimi volně ke koupi i léky s obsahem 
30 mg pseudoefedrinu: Modafen a Paralen Plus, označené v seznamu pří
pravků jako prekursory - použitelné k výrobě pervitinu (metamfetaminu). 
Výrobci této ilegální drogy nakupují uvedené léky v lekárnách legálně ve 
vekém množství a vyrábějí z nich pervitin, který prodávají na černém trhu 
nebo užívají převážně injekčně se všemi důsledky, které injekční aplikace 
drog sebou přináší. 

Distribuce takových léků na volném trhu je zcela nepochopitelná. 
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Diskuse 

Pacienti závislí na návykových látkách zneužívají malé pozornosti 
některých lékařů pří předepisování léků a dožadují se opakovaně většího 
množství léků na kterých se stali závislými. Lék pak užívají jako drogu se 
všemi nepříznivými následky. 

Některé léky dokonce slouží pacientům k výrobě ilegálních drog a je po
divuhodné, že v ČR jsou dva takové léky - Modafen a Paralen Plus ve vol
ném prodeji, používané k výrobě ilegální drogy pervitinu. 

Přestože léčba drogových závislostí patří do rukou lékaře , objevují se 
představy o tom, že pacient bude pod kontrolou nějakého zařízení bez lé
kaře a lékař mimo toto zařízení bude sloužit jen jako automat k předepi
sování substitučních léků, konkrétně Subutexu a Suboxone. Lékařské vyšet
ření pacienta, jeho dostatečné poučení a seznámení s problematikou susbsti
tuční léčby se stává problematickým, stejně jako sledování průběhu léčby. 
Představa, že lékař jen předepíše Subutex nebo Suboxone a nějaká další in
stituce nebo orgán zajistí vše ostatní by se mohla stát pro pacienta nebez
pečnou. 

Lékař, který nejedná se závislým pacientem jako s nemocným člověkem 
a jen mu předepíše na recept některý ze substitučních léků, přestává být 
lékařem a může se tak stát pouhým distributorem léků, zapojeným do sítě 
ilegálního užívání drog. 

Závěr 

V České republice by měla být příjata opatření vylučující nebo alespoň 
podstaně snižující možnost: 

a) zneužívání léků s návykovým potenciálem jako drogy 
b) zneužívat léky k výrobě ilegálních drog 
c) zneužívat substituční léky jako ilegální drogy 
d) zakázat volný prodej léků sloužících k výrobě ilegálních drog 

Opatření by měla sloužit k tomu, aby léčba neztrácela svůj účel a ne
stávala se součástí výroby a distribuce drog. 
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