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Souhrn 

Autori se ve svém sdčlení zabývají problematikou intoxikačních stavu u osob s abuzem drog. 
Prezentují své roční zkušenosti s léčbou intoxikačních stavu v rámci lužkového protitoxikomanic
kého oddelení v Psychiatrické léčebne v Opave . Zkušenosti se týkají 38 prípadu stavu intoxikace 
návykovou látkou , které meli možnost hospitalizovat na tomto oddelení v prubehu prvého roku 
provozu . Podávají rozbor diagnostického zastoupení a rozbor použitých terapeutických prostred
ku. 

Vyvozují použitelnost tohoto modelu medicínsky orientované péče o osoby s ao uzc lll drog 
v rámci protitoxikomanických oddelení. 

K I í č o v á s lova: abusus drog - intoxikační stavy - terapie. 

L. Chvíla. P. Nováková: POSSIBILITIES OF TREATMENT 
OF INTOXICATION CONDITIONS IN DRUG ABUSERS 
IN DEPARTMENTS FOR TOXICOMA IA 

Summary 

The authors deal in thei r report with the problematics of intoxication conditions in drug abusers. 
They present their one-year experience with the treatment of intoxication conditions in the in-pa
tient department for antitoxicomania of the psychiatry sanatorium in Opava. Their experience 
concern 38 cases of conditions of intoxication with addiction causing substances. The patients were 
admitted to the mentioned department in the course of the first year of its functioning . The authors 
analyse the diagnostic break-down and the applicability of that modeli of medicall y oriented care 
for drug abusers in departments for antitoxicomania. 

Key wo r ds: drug abusus - intoxication conditions - therapy. 
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L. Chvíla, P. Nováková: THERAPIEMÚGLICHKEITEN DER INTOXIKA
TIONSZUSTÄNDE BEI DROGENMISSBRAUCH IN DER ABTEILUNG 
FOR ANTITOXIKOMANIE 

Zusammenfassung 

Die Autoren befassen sich mit d.:r Problematik von Intoxikationszuständen bei Personen mit 
Drogenmissbrauch. Sie legen ihrc' .:injährige Erfahrungen mit der Therapie von Intoxikationszus
tänden in der Spitalsabteilung fiir Toxikomanien der psychiatrischen Heilanstallt in Opava vor. 
Die Erfahrungen betreffen 38 Fälle von Intoxikationszuständen mit Gewohnheitsstoffen. die die 
Autoren Gelegenheit hatten im ersten Jahr des Funktionieren der Abteilung zu hospitalisieren . 
Sie presentieren die Analyse der Yertretung der einzelnen Diagnosen und analysieren die thera
peutischen Massnahmen . 

Schlussfolgerungen beziiglich der Yerwendbarkeit dieses Modelles der medizinisch orientierten 
Fiirsorge fiir Personen mit Drogenmissbrauch in Abteilungen fiir Toxikomanien werden gezogen . 

. Sch I ii s s el w ä rte r: Drogenmissbrauch - Intoxikationszustände - Therapie . 

JI. XBI1JIa , TI . HOBaKoBa: B03MO)KHOCTJ1 JIE"-IEHJ1H COCTOHHJ1JÍl 

J1HTOKCJ1KAUJ1J1 TIPJ1 3JIOYTIOTPEEJIEHJ1J1 HAPKOTJ1KAMJ1 

B HAPKOJIOľJ1"-IECKOM OT.LI:EJIEHJ1J1 

Pe310Me 

ABTOpbI B cBoeH CTaTbe 3aHl1MaIOTCJI rrpo6JIeMaTl1KOH I1HTOKCl1Kal..\l10HHbIX COCTOJIHl1H 

JIl1l..\, 3JIoynoTpe6JIJIIOIl..\l1X HapKOTI1KaMI1. OHH npe,llCTaBJIJIIOT CBOH rO,lll1'lHbIH OrIbIT JIe'Ie

HI1JI COCTOJIHl1H HHTOKCI1Kal..\Hl1 B CTal..\HOHape HapKOJIOľJ1:'1eCKOrO OT,lIeJIeHl1JI TIcl1Xl1aTpl1-

'IeCKOH 60JIbHl1l..\bI r. OnaBbl. ABTOpbI o6CJIe,llOBaJIH 38 JIl1l..\, HaXO,llJIIl..\HXCJI B COCTOJIHHH I1H

TOKCHKal..\HH BbI3bIBalOIl..\HM HaBbIKl1 BeIl..\eCTBOM 11 rOCnHTaJIH3l1pOBaHHbIX B HapKOJIOrl1-

'IeCKOM OT,lIeJIeHHH B Te'IeHl1e nepBoro rO,lla ero cYIl..\eCTBOBaHI1JI. OHI1 aHaJIl13l1pylOT KaK 

npe,llCTaBJIeHHble J\l1arH03bI, TaK 11 npl1MeHJIeMble TepaneBTI1'1eCKl1e cpeJ\CTBa. 

ABTOpbI J\eJIalOT BblBOJ\bI o rrpHMeHl1MOCTH :}TOH MOJ\eJII1 Me,lll1l..\HHCKOH nOMOIl..\11 JIHl..\aM, 

3JIoynoTpe6JIJIIOIl..\I1M HapKOTHKaMH, B HapKOJIOrl1'IeCKI1X OTJ\eJIeHI1JIX . 

KJIIO'IeBble CJIOBa: 3JIoynoTpe6JIeHl1e HapKOTI1KaMI1- COCTOJIHI1JI I1HTOKCI1Kal..\l1l1 - Te

panl1JI. 

Abychom mohli vymezit jednoznačný terapeutický prístup , musíme znát etiologii 
choroby , mít možnost precizní diagnostiky a znát také účinné terapeutické agens . 
V prípade abúzu drog postrádáme z vyjmenovaných prernis témer všechny. K dispozici 
máme epidemiologické studie o rozšírení tohoto problému , máme sadu hypotez o vzni
ku drogové závislosti a máme také ruzné terapeutické prístupy od tvrdé, až absolutní 
společenské represe k nenásilné forme svépomocných terapeutických komunit. 

Smysiem terapie je zodolnit pacienta užívajícího drogy tak, aby byl ve vztahu k okolí 
sobestačným . Vychází se pfi tom ze skutečnosti, že abúzus drog je projevem insuficien
ce jedince k adaptaci na požadavky okolí, k okolním stresujícím vlivum. Vlastní od vy
kací léčba pak probíhá buď biologickým zpusobem nebo psychoterapeutickým . Pfed
pokladem jakékoliv odvykací léčby je plná detoxikace pacienta, úplná eliminace drog 
z organismu léčeného jedince. Pojem detoxikace pfi abúzu drog je v kulturních zemích 
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spojován s termínem "primární péče" a provádejí ji vetšinou praktiční lékafi, somatic
ká oddelení nemocnice a specializovaná detoxikační sentra (Cohen, 1990) . 

Naše možnosti jsou podstatne jednodušší. Pokud intoxikace prímo neohrožuje vi tál
ní funkce a pacient není prijat na oddelení ARO, pak je vetšina pacientu dirigována 
do psychiatrických léčeben či psychiatrických oddčlení NsP . Zdejší možnosti eruuova
ného zásahu j~ou ovšem jen omezené . Samostatné protitoxikomanické oudčlení v Psy
chia trické léčebnč v Opavč se snaží s tímto uruhem pacientu vyrovnat a poskytuvat 
jim pomoc na dostatečné úrovni . Považujeme to za výhuuné v pŕíštím terapeutickém 
kontaktu a jako základ pro vlastní odvykací protitoxikomanickou léčbu. Zkušenosti 
z prvého roku provozu tohoto oddelení pak shrnuieme v tomto sdélcní. 

Za období záfí 1989 až srpen 1990 se léčilo na protitoxikomanickém oddelení PL 
v Opave celkern 126 pacientu - mužu ve vekovém rozmezí 15 až 57 let, s prumerem 
v = 24,6 let. Z toho pro ruzné klasifikované stavy intoxikace se léčilo 38 pacient u , 
tedy 28,6 % z celkového počtu. Doba hospitalizace techto pacient u byla v rozmezí 2 až 
86 dnu s prumerem 26 dnu . 

Z diagnostického hl edi ska jsme soubor sledovaných pacientu rozdelili z ruzných hle
disek : 
1. Ole intoxikované látky 
- Intoxikace toluenem a jinými tekavými rozpuštédly 
- intoxikace medikamenty 
2. Ole charakteru abúzu 
- Rozvinutá závislost 

z toho: závislost na analgeticích, efedrinu, codeinu, amferaminu 
- sniffing a projevy závislosti 
- závislost na alkoholu 

- zneužívání drog a alkoholu bez závislosti 
z toho: zneužívání medikamentu 

- sniffing bez toxikomanické vazby 
- zneužívání alkoholu 

3. Ole dominujících psychopatologickýeh projevu 
- Amentní stav, halucinatorní stav, organický psychosyndrom 
- suicidální pokus 
- dissociální psychopatie, dekompenzace v chování 
- simplexní struktura osobnosti, snížená úroveň intelektu 

Vlastní terapeutické zvládnutí techto stavu se zamefilo na: 
a) Detoxikaci; 

26 osob 
12 osob 

17 osob 
9 osob 
4 osoby 
4 osoby 

31 osob 
5 osob 

16 osob 
10 osob 

6 osob 
4 osoby 

20 osob 
9 osob 

b) zvládnutí psychopatologických problému, vyplývajících ze stavu intoxikace. 
Pfi detoxikaci, orientované na zvládnutí somatických potíží, jsme užívali farmaka: 
- Vitamíny skupiny B, C 32 osob 
- infúze 5 % glukózy 15 osob 
- Furosemid 2 osoby 
- Pyramen 6 osob 
- Magnesium sulfuricum 10 % a 20 % 5 osob 
- Inzulín 1 osoba 
Pro zvládnutí psychopatologických projevu intoxikace jsme použili: 
- Thioridazin (dávka pro die 50 - 300 mg) 
- Neuleptil (5 - 30 mg pro die) 

23 osob 
6 osob 
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- 1'vlodill.: n lkrot inj . 4 osoby 
- I'rothialkn (50 - 150 mg pro die) 5 osob 
- Tisé rcin (51l - 100 mg pro die per os/injekčne) 3 osoby 
- Haloperidol (6 mg pro die ) I osoba 
Naše praktické zkušenosti pinč korespondují snúzory Novotné, jak je publikovala 

v monografii Zúvislost na alkoholu a jiných drogách (Skála, 19R7) a také s koncepcí 
oboru psychiatrie, kde je zakotvena nutnost péče o pacienty s problematikou abúzu 
drog. Naši pacienti meli problémy s intoxikací drogou díky 
a) pfedávkování 
b) doznívající intoxikace 
c) suicidálnímu pokusu návykovou látkou . 

Psychiatrické pracovište není schopno zajistit erudovanou resuscitační péči pfi oh ro
žení vitálních funkcí , ale je schopn o zajistit velmi kvalitní , diferencovanou detoxikaci 
intoxikačních stavu. Zvlášte v prípade , kdy intoxikaci doprovázejí ruzné psychopato
logické projevy psychotické intenzity (Drtil, 1990; Gawin , 1989) . 

Pfi absenci detoxikačních center nemáme v republice k dispozici zdravotnické zafí
zení, které by detoxikace pfi abúzu drog provádelo. Pobyty techto osob na protialko
holních záchytných stanicích jsou v rozporu se zákonem a ostatní medicínské obory 
nemají o tento typ pacient u zájem. Považujeme proto praktické zkušenosti našeho od
delení za príspevek k fešení tohoto problému. V rámci medicínské koncepce péče 
o osoby s problematikou abúzu drog je možné erudovane zajistit také detoxikaci osob 
na psychiatrickém oddelení , které se specializuje na léčbu drogove závislých . 
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