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PŘÍPAD POČÍNAJÍCÍ ZÁVISLOSTI NA HALOTANU 

S. MORÁVEK . P . KREKULE 

Psychiatrické oddě lení Ústi-ední vojenské ne mocnice . Praha. 
n áče lník : genmjr . doc . MUDr. V. Dbalý . CSc. 

Typ závislosti na návykovýc h látkách je především určován dostupností látky a so
ciálními aspekty situací, ve kterých ~ ní ohrožený přichází do kontaktu ( l apidárně: 

příležitost dě lá zloděje). Traduje se stereotyp ohrožení zdravotnického personálu 
závislostí na lécích jako téměř profcsion úlní ri ziko . v naší společnosti se nyní také sku
tečné setkáváme se závislostí na nčkter~ ch preparátcch prakticky pouze u zdravotní
kll. 

V našem příspěvku referujeme o pozorudní vzniku závislosti na látce dostupné 
pouze na specializovaných pracovištích . kdn ú se o prcparát NARCOTAN- H alotha
num th ymolo (0.01 %) stahilisatum . .2-hrom. 2-chlór. I. I. I. trifluoretan . inhalační 
kapalné prchavé anestetikum . působící minimálně analgcticky a mírné myorclaxačnč. 
vylučující se v nezměněné formč plícemi. , ·ariabilní čúst se me taboli suje v játrech a vy
lučuj e ve formč mctabolitú močí. Pn.:par;i t se hčž n č používú pouze na anestcziologic
k)'ch pracov ištích a smí ho podávat jen lékař školen ý v anesteziologii. 

Kasuistika 

311- le tý l é k ař. sta rš í ze dvou sourozc ncu . \-y ru stal v harmo ni cké m prostředí rodin y spíše 
nadpruměrného socioe kono mické ho statusu bez jakékoli zá těže. o,obní anamnéza bez po
zoruhodností . Že natý v harmo nické m man že lství. manže lk a o th roky ml adší. admini ~trativní 
pracovnice. dvě zd ravé děti 7 a 10 let. Kouř í 10 cigaret de nně. pravide ln y úzu~ alkoho lu po pírá. 
Lé k ařskou fakultu vystudova l s .. če rve n )·m .. diplomem. po dvo u letech postgraduálního studia 
a v~eobecné praxe pracoval jako asistent katedry teoretického oboru léka i·s ké fakult y. Jeho snaha 
o práci na klinické m pracovišti došla naplnění až po 6lctcch činnosti v orga nizační funkci . kdy se 
<; ta l přednostou a nes tez i o log i c ko-rc~uscitačního oddělení. kde býva lý vedoucí zůstal pracova t 
v podřízeném po~tavcní. Po u~tan ove ní do funl-.ce mě l řadu interpcrson <i lních problémů a pro blé
mu vypl ývajíc ích z odlišných pi·edstav o práci na exponovaném pracovi ~ ti . z nároků na doplnění 
kvalifikace a z vysokého za tíže ní při abse nci dal ších l é kařll . Asi po roce postupně přicházej í poci
ty přepracovanosti . vni třního n apě tí . bezperspektivnosti . Pro úlevu zkusil ve své pracovně inha
lovat ha lo ta n z ručníku . po inhalaci se cítil uvolněný . zbave ný tě l esného i du~ev ního napčtí . 

Psychi a tricky byl poprvé vyšetřen 13. 6 . I <JRS pot é. co byl ph inhalaci nail:zc n svý mi podhze ný
mi . Situaci vywč tlova l zh atkovým jednáním v náročn é situaci po kllnfliktu. Da lš í vyše tření 
v únoru J9R6 po ozn<i mcní podezření person <í lem chirurgického oddě lení . V SPP do m inova la 
dy,forie . hypomimic. bradyp,ychismus. subjcktimč stí.lnosti na po ruchy spá nku . Byl l éče n Pro-
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thiadenem a vitamíny. V d ubnu 19Htí opětovné přistižen ph inhalaci halotanu a ode-.J<in J.. hmpi 
talizaci na psychia trické oddč l e ní ÚVN Praha. kde byl od 9. ~-do 30. -L s dg. z;ívč rem : úJc\"0,. ~ 
abúzus Narcotanu. si tuační ne uras tenický syndro m. Při hospital izaci zís ka l postupné kritick~· n;í
hled (ve rbál ně). postupné doch<iz í ke korekci racionalizací a katatymního zk reslování prob le
matiky. Labo ratorní nálezy (včetně JT. tra nsa minasy. EEG) jsou v mezích normy. Psychologi cké 
vyšetření zj iš ťuje nevýraznou neuro tickou de kompenzaci introvertně orie ntované. rea ktivnč psy
chastenické osobnosti . Doporuče na dispenzarizace . při relapsu odvykací léčba v OAT. 

Po půl roce. 25. 9. 1986. byl marné hled ;í n při hrom adném příjmu po autohavári i. nakonec na
leze n ve svém pracovně zjevné intoxikovaný . Odpovídal nesouvisle. řeč byla smazaná. pohyboval 
se atakticky. na obličeji bylo patrné jasné če rvené mramorovúní. Ke svému stavu byl nekritil:ký. 
domáhal se vs tupu na operační sál. 

Další den při pohovoru př izn al zúvislost na Narcutanu . vyplývající zohav z odpovědnosti funk 
ce. souhlas il s odesláním na odvykací l éčbu . 

Na našem oddělení hospiJalizovún od 2. 10. oo 15. 10. 19H6. kdy byl přeložen na protia lkoholní 
oddělenf PK Pralla 2. fř-íZI\áVal pouze dvoudenní lllCUiiv;\ni Narcotanu . V řešení situace vidčl 
ú~vu . h! •. .wbude m11liel žíl dvojím životem··. to jest v obavách :z neúnosné odpovědnosti . Laho
ratornč zjjštěny zvýšené hodooty ALT ( 1.64, kontrolní O. 7): jinak normální biochemické hodno
ty , "ebyla vyšetřena m<Kovina a kreatinin . 

Při hospitalizaci na AT oddělení Psychiatrické kliniky v Praze od 15 . 10. 1986 do 13 . I. IIJH7 
úprava biochemický~ nálezů, absolvoval kompletní zúkladnf Ú-PAL. Stav závčrcm hodnocen ja
ko abúzus Narcotanu, \X}čfnající psychická závislost. vznik psychogenní. důsledk y pracovní a č;ís
tečně rodinné. vef{já!Jti náhled dobrý. osobnost intr(}vertnl. 

Po propuštěni z psychiatrické kllniky změna profes.: i nemocnil'e . zařazen v oboru funkční 
diagn tiky a tilovýehovného lékařství (pfes naši snalw o využití v ohliJ\aci AT). zde \"Cl mi dohřl' 
hodnocen . b'ez konfliktů, stabilizován. Trvale v· dispcns<ír"i péči příslušného psyd1iatrick l! ho nd
dělení. recidiva ab.i~ Narcota~ ani jiných toJ.dkonlutlid:ýeh praktik nehyla zjištčna . 

Dislms 

Prognóza lé~n l drogové závislosti ú lékařu je obccnč ncpříznivá . jak například do
kumentuje Grumlíkova a Sedláčkova studie z roku 1983 . Podle našeho názo ru je to 
způsobeno především dlouhým časovým intervalem . po který specifické sociální pro
středí maskuje rozvoj závislosti. Žádoucí intervence při ch ází pak pozdě, většinou 
v době, kdy jsou již narušeny sociální podpůrné faktory. predikující úspěch léčby 
(profesionální status , matrimonium, zdravotní stav) . 

Potencionální nabídka návykových látek je také pro zdravotnictví k dispozici v nej
bohatší paletě. 

Katamnestickým rozborem docházíme k názoru . že obvyk lý úlevový abúzus alkoho
lu v disponované situaci pacient programově odmítl jako soc iá lně neúnosný (zpčtné 
informace z jeho předchozích pracovišť potvrzují dřívější excesi v tomto směru) a volil 
vzhledem ke své profesi a postavení úlcvový abúzus Narcotanu pro odstran ě ní situační 
tenze . Samotný sniffing halotanu je podle vyjádření a n est eziologů vysoce nebezpečn ý. 
k podávání je nutný kvantita tivní odpařovač. který má být zapojen mimo uzavře n ý 
okruh . aby bylo zamezeno nebezpečí předávkování. Zmímkami předávkování je 
tachypnoe s mělkým dýcháním, pokles systémového krevního tlaku. brad)kardic až 
bradyarytmie a nebezpečná je hyperkapnie . Jako nežádoucí ú čink y (při použití,. anes
tezii) se uvádějí: bolest hlavy, pokles TK. tachykardic. komorové arytmie. lehké dep
resivní stavy , poruchy jaterních funkcí. únavnost. zhorše ní pamč ti . zhorše n í motoric
kých funkcí. vznik oxalátových krystalů v ledvi nách . vzestup konce ntrace močov in y 
a kreati ninu . U citlivých jedinců může dojít k maligní hyperthermii . 
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z:l\0n:m je nutné zdůraznit. že především díky včasné a nekompromisní intervenci 
n;~di"í LL' ll~'C h racicnta. spolupracovníků a díky včasné léčbč se podařilo zamezit rozvoji 
drogové zúvis lo:-ti s jejími následky . 

V dostupné literatuře jsme také formu toxikomanie sniffingem halotanu nt!zjistili . 
Z jiných narkotik je éterová toxikomanie v současnosti velmi řídká, rozšířená byla po
čátkem století v Rusku především mimo zdravotnické kruhy . odkud se přenesla do Se
verního Pruska . Jak vzhledem ke klinice akutní intoxikace tak k následkům chronické
ho užívání byla kladena na roveň allwbolismu (Bumkc, 1936) . 

Souhrn 

Autoři referují o vzniku závislosti na Narkotanu u 38-letého lékaře. kdy především 
díky včasné a n~kompromisní intcrvcnd nadřízených pacienta, spolupracovníků a dí
ky včasné léči.~ se podařilo zall\ezit rozvoji drogové z.tvislosti i jejími následky . 
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