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Úvodní slovo 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

srdečně vás všechny vítám v Psychiatrické léčebně Kosmonosy 
na sympoziu Hlavolam III.  

Tímto sympoziem navazujeme na tradici započatou v roce 2009. 

Na začátku byl záměr přiblížit léčebnu v Kosmonosech a psychiatrii 
jako takovou kolegům ze spádových ambulancí, lékařům 
a pracovníkům z ostatních medicínských oborů.  

Letošní sympozium je věnované problematice závislostí 
na psychoaktivních látkách. Téma bylo zvoleno s ohledem 
na dlouhodobě nepříznivou situaci v oblasti škodlivého užívání 

návykových látek v Čechách. Komorbidita, provázející užívání alkoholu, 
tabáku a jiných psychoaktivních látek, je závažný problém celé 
společnosti. S uživateli se již nesetkávají pouze odborníci orientující se 

na drogově závislé. Zdravotní problémy uživatele tzv. legálních 
i nelegálních drog přivádějí na různá odborná pracoviště.  

Doufám, že vám sympozium pomůže vytvořit si vlastní představy 
o komplexním a celospolečenském problému, jakým závislosti 
a následky užívání návykových látek jsou.  

Svou účast na sympoziu přislíbili odborníci z různých oborů. 

Součástí sympozia je také prohlídka oddělení léčebny a prodejní 
výstava výrobků pacientů.  

Přeji všem účastníkům sympozia užitečné a příjemné zážitky 
v psychiatrické léčebně Kosmonosy! 

 

prim. MUDr. Veronika Kotková, odborný garant sympozia 
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Program 
 

13. 30 – 14. 45 Prohlídka léčebny a prodejní výstava výrobků 
pacientů 

14. 45 – 15. 00 Registrace 

15. 00 – 15. 10 Zahájení – prim. MUDr. Veronika Kotková 

 Úvod – Ing. Dana Kolářová, MBA – ředitelka PL 
Kosmonosy 

15. 10 – 15. 20 MUDr. Pavel Němec: Současný stav a trendy léčby 
psychiatrických onemocnění v České republice 

15. 20 – 15. 40 doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.: O biologické podstatě 
závislosti: Kdo popírá, že byl kdy v životě na něčem 

závislý, je závislý doposud 

15. 40 – 16. 00 prim. MUDr. Martin Čihař: „Jsem tu pár hodin – už 

mám absťák!“  

16. 00 – 16. 20 Bc. Simona Sedláčková: Ženy zakleté v drogách 

16. 20 – 16. 50 Přestávka 

16. 50 – 17. 10 Robert Kulda: Je lehčí přestat brát, než začít zase žít 

17. 10 – 17. 30 MUDr. Jana Toufarová: Co bylo dřív, vejce nebo 

slepice: PPP u žen závislých na návykových látkách 

17. 30 – 17. 50 PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.: Fetuj míň aneb 
přístup harm reduction vůči užívání alkoholu  

17. 50 – 18. 15 Diskuze, zakončení sympozia 

18. 15 – 19. 15 Občerstvení 
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O biologické podstatě závislosti: Kdo popírá, že byl 
kdy v životě na něčem závislý, je závislý doposud 
 

ŠERÝ Omar 
 
Anotace: Autor příspěvku se snaží poukázat na méně známé formy 
závislostí a v širším kontextu s odkazem na vlastní výzkum závislosti 
na alkoholu vysvětluje jejich původ. 
 
Klíčová slova: závislost, droga, odměňovací systém 

 
Když se řekne závislost, většina lidí si představí drogu, například 
heroin, extázi. Pak následuje představa člověka, který je závislý 

na droze – jak po ní baží, jak ji potřebuje, jak je při svém bažení 
nemožný a není schopen s tím nic dělat, a vlastně s tím ani nic dělat 
nechce. Každý člověk má nebo měl svou drogu a ten, kdo to popírá, je 

závislý doposud. 
Při slově závislost nám uniká představa člověka, který sedí u internetu 
a tzv. chatuje s přáteli na některé sociální síti, zapíná tento software 

i několikrát za den a neodpustí si přihlášení dokonce ani na dovolené. 
Zapíná software i před spaním a také hned po probuzení, protože 
co kdyby někdo něco napsal? Uniká nám představa člověka opojeného 

z výhry v sázkové kanceláři, představa pravidelné porce 
pornografických materiálů, představa počítačové hry bez konce, 

představa člověka sedícího každý pátek kolem desáté hodiny večerní 
s pátým pivem nebo jiným drinkem, uniká nám představa excitované 
ženy, která se při návštěvě supermarketu znovu snaží pronést 

bez placení alespoň žvýkačku. Vytrácí se nám představa čtyřicátníka, 
který běží svou pravidelnou několikakilometrovou trasu s lákavou 
představou skvělé nálady po běhu, vytrácí se představa muže s téměř 

maniakálním vyhledáváním nových sexuálních známostí, (a to dokonce 
i u počítače v pracovní době), kterému je zcela jedno, zda se se svými 
objevy později sejde, nebo nesejde. Sypoucí se peníze z hracího 

automatu, přejídání se zákusky, čokoládou a brambůrkami nebo 
naopak neschopnost pozřít už téměř jakékoliv jídlo, protože se zdá být 
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nezdravé. Dělá vám radost uklízení? Zažili jste ten opojný pocit, když 

vyhodíte starý krám z domu? I z uklízení a vyhazování věcí se může stát 
závislost, ovšem jen do doby, dokud je co vyhazovat a uklízet. 

Vysedáváte v práci do noci a vymlouváte se, že máte moc práce, a proto 
nemůžete jít domů? Jaký máte pocit, když dokončíte nějakou náročnější 
práci? Pokud jste se náhodou nenašli v některé 

z předchozích uvedených činností, kdy jste si naposledy zapálili 
cigaretu? A pokud jste si ještě nezapálili cigaretu, kdy jste šli naposledy 
nakupovat takzvaně pro radost věci, o kterých víte, že je přece vůbec 

nepotřebujete? Nebo již zobete ony růžové tabletky, které vám může 
předepsat každý obvodní lékař? 
Všechny tyto představy po vyslovení slova závislost jaksi ustupují 

do pozadí a tváří se jako běžné součásti každodennosti. 
Od roku 2000 jsme v naší laboratoři prováděli devítiletý výzkum 
závislosti na alkoholu na osmi stech osobách, z nichž polovina byli 

osoby závislé na alkoholu a polovina osoby bez závislosti na alkoholu, 
drogách a tabáku (Šerý et al., 2003, Šerý et al., 2006). U všech osob jsme 
vyšetřovali polymorfizmy (varianty) genů, které by mohly být 

odpovědné za dispozice k závislosti. Když jsme na konci studie 
prováděli statistické výpočty, zjišťovali jsme nejprve normálnost 

rozložení souboru osob závislých i osob kontrolních. K našemu 
velkému překvapení jsme ovšem následně zjistili, že zatímco soubor 
osob závislých na alkoholu byl takzvaně v ekvilibriu, tedy v rovnováze, 

soubor kontrolních osob byl statisticky významně v nerovnováze. 
Dospěli jsme k závěru, že mnohem přísnějším, a tedy i přesnějším 
výběrovým kritériem není zařazení osoby mezi závislé, ale zařazení 

osoby mezi osoby bez závislosti na jakékoliv droze. Námi zvolený 
soubor osob závislých na alkoholu se choval, jako by byl běžnou 
náhodně vybranou normální populací, zatímco soubor osob bez 

závislostí jako by nebyl normální.    
Každý mozek savce včetně člověka v sobě nese tzv. odměňovací systém. 
Bez odměňovacího systému by nebylo možné přežití druhu. 

Odměňovací systém mozku je hlavním substrátem motivací. Touha 
po potravě a sexuální pud jsou jeho nejdůležitějšími vnějšími projevy. 



8 
 

 Psychiatrické sympozium HLAVOLAM III  

Odměňovací systém mozku byl objeven na začátku padesátých let 

dvacátého století. James Olds a Peter Miller jej objevili při výzkumu 
vlivu elektrické stimulace určitých částí mozku na učení. Vzhledem 

k technické chybě při experimentu se elektroda dostala až 
do hypothalamu (spodní část mezimozku podílející se na regulaci 
mnoha životních funkcí a metabolických pochodů). Zvíře se nápadně 

ochotně podrobilo dalšímu experimentu. Drobná modifikace 
experimentu vedla k sestrojení klece s páčkou, kdy pokusný potkan měl 
možnost sám si aktivovat elektrodu zavedenou do mozku. Jsou popsány 

také případy, kdy je zvíře schopno tak intenzivně stiskávat stimulační 
páčku, až dojde k jeho vysílení a smrti.  
Sebestimulace pomocí elektrody byla následně popsána u morčat, psů, 

koček, delfínů, opic i u člověka. Zároveň byla objevena mozková centra, 
která odpovídají za averzivní odezvu. Zatímco stimulace center slasti 
provokuje pocity blaženosti, štěstí a neobyčejné duševní pohody, 

stimulace averzivních center provokuje pocity úzkosti, blížícího se 
nebezpečí, izolace a opuštěnosti. Odměňovací systém mozku se skládá 
jak z center slasti, tak i z averzivních center (Olds et Fobes, 1981). 

Existují mnohá centra slasti, přičemž stimulace různých center 
navozuje odlišné pocity. Za běžných okolností je odměňovací systém 

mozku stimulován prostřednictvím neurotransmiterů (působků 
podílejících se na přenosu nervového impulsu). Stimulace 
odměňovacího systému závisí především na účinku dopaminu 

a serotoninu.  Látky způsobující závislost, ale také některé činnosti, 
zvyšují koncentrace dopaminu a serotoninu v mozku.  
Je nesporné, že dopamin hraje klíčovou roli v motivačním chování 

a při závislostech. Dopaminergní teorie odměňovacího systému vychází 
ze skutečnosti, že mozkové oblasti, které byly sebestimulovány, jsou 
citlivé na dopamin. Dopaminový systém mesencephala, začínající 

ve ventrální tegmentální oblasti vysílající projekce ke strukturám 
limbického systému, především k nucleus accumbens a prefrontálnímu 
kortexu, je pokládán za anatomický základ odměňovacího systému 

(Wise, 1996). 
U lidí se setkáváme s poruchami odměňovacího systému, jakými jsou 
bulimie, anorexie, psychosexuální poruchy, nadměrná agresivita, 
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závislost na alkoholu a jiných drogách, patologické hráčství atd. 

Odměňovací systém mozku je spojen se všemi základními projevy 
chování, včetně chování popsaného ve druhém odstavci tohoto 

příspěvku. K aktivaci odměňovacího centra dochází nejen 
při přirozených činnostech (pití, jedení, sexuální aktivita), ale také při 
užívání látek způsobujících závislost (DiChiara et Imperato, 1988).  

Je známo, že chronické užívání návykových látek vede k dlouhodobým 
adaptivním změnám v dopaminovém systému, které se projeví vznikem 
senzitizace a tolerance. Pro tyto adaptace jsou důležité změny genové 

exprese zprostředkované opakovanou aktivací druhých poslů, jejichž 
signál je generován dopaminem, glutamátem a serotoninem 
(Genova et al., 1997). Adaptace odměňovacího systému mozku vede 

po vynechání drogy k produkci symptomů podobných depresi – 
anhedonie a dystrofie – jedná se o tzv. motivační a emoční symptomy 
odnětí drogy (Markou et al., 1998). Tyto adaptace se týkají přímo 

neurálních mechanizmů tvorby emoční paměti a mohou obsahovat 
mnoho podobných mechanizmů, které byly objeveny v souvislosti 
s formováním paměti. 

Každý člověk má ve svém mozku několik odměňovacích systémů 
a každý jedinec si za svůj život nějakou drogu najde. Je to přirozené, 

normální, jde o běžnou součást našeho každodenního života. V případě, 
že nám jsou naše závislosti na obtíž nebo mohou-li být nebezpečné nám 
nebo našemu okolí, je třeba hledat východiska. V dnešní 

přetechnizované době, kdy se z našich životů vytrácí cit a harmonie, se 
nám naše závislosti stávají únikovou cestou ze zdánlivě bezvýchodných 
situací. Zbavit se závislosti lze pouze tehdy, když se zaměříme na 

odstranění příčiny, která k této únikové reakci, tedy k vývoji závislosti 
vedla.  
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„Jsem tu pár hodin – už mám absťák!“  
 

ČIHAŘ Martin  
 

Úvod 
Přibližně 30 – 40 % toxikomanů tvoří ženy, z nichž většina je v době 
závislosti v reprodukčním věku. Užívání drog v těhotenství představuje 

závažný problém jak pro matku, tak pro její dítě. Novorozenec drogově 
závislé matky je vysoce rizikový z hlediska možnosti vývoje závažných 
abstinenčních příznaků. Dalšími riziky pro novorozence je možnost 

přenosu infekce (hepatitida, syfilis, HIV) a sociální problematika. 
 

Klíčová slova: drogy v těhotenství, novorozenecký abstinenční syndrom  

 

Definice 
Dítě matky užívající návykové látky, které mohou potenciálně vyvolat 
abstinenční syndrom u novorozence 
IDAM – infant of drug-abusing mother  

NAS – neonatal narcotic abstinence syndrome 
 
Látky nejčastěji způsobující NAS 
Skupina psychotropních látek, kam patří opiáty (heroin, morfin, 
kodein), opioidy (metadon, dolsin, fentanyl, pentazocin), alkohol, toluen 
a nikotin způsobují po porodu u novorozence vznik novorozeneckého 

abstinenčního syndromu (NAS). Část psychotropních látek působí 
na plod a novorozence jako strukturální a behaviorální teratogeny 
(kokain, alkohol, toluen, benzodiazepiny, amfetaminy (pervitin), 

metamfetaminy (extáze). 
� Incidence neznámá, v USA 5-10 % (mimo alkohol) 

� Patofyziologie – nízkomolekulární ve vodě rozpustné lipofilní 
látky. Jejich vlastnosti umožňují transport přes placentu a 
akumulaci v plodu a amniální tekutině. Tyto látky se většinou váží 

na buněčné membrány a receptory CNS. Mohou přímo ovlivňovat 
činnost buněk, případně jejich vývoj.  
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Rizikové faktory 

- sociální, ekonomické podmínky 
- vzdělání 

- prenatální péče 
- teenage  

Komplikace 
- infekční choroby (hepatitidy, pohlavní choroby, HIV) 
- špatná výživa 
- anémie 

- možnost zneužívání více drog 
Porodnické komplikace 
- předčasný porod 

- IUGR 
- chorioamnionitis  
- porodní asfyxie 

- kokain – přímý vasokonstrikční efekt (hypertenze, abrupce 
placenty, arytmie, srdeční selhání) 

Jednání s rodičkou 

- nekriminalizovat 
- maximální vstřícnost a komunikace  

- umožnit konzumaci drogy (toto je sporné, jde o právní problém)  
- sociální pomoc  

 
Vyšetření 
Moč u matky či dítěte 

Kvalita vyšetření kolísá dle laboratoře – screeningový panel 

(immunoassay). Panel obsahuje opiáty a jejich deriváty (heroin, kodein, 
morfin, metadon), metabolity kokainu, kanabinoidy, benzodiazepiny 
a barbituráty). 

Vyšetření je jednoduché, neinvazivní. Má své limity (falešně negativní – 
u většiny drog reflektuje jen podání v posledních pěti dnech; falešně 

pozitivní – mák; kodein (jako součást analgetik, v 10 % metabolizuje 

na morfin); léky jako např. Raniditin (reagují jako amfetaminy); vysoké 
koncentrace nikotinu (mohou reagovat jako morfin).   
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Průkaz dlouhodobého či dřívějšího užívání drog 

mekonium (reflektuje II. a III. trimestr); vyšetření je drahé, ale 
podstatně spolehlivější 

 
Příznaky u novorozence 
Projevy NAS (v 60-90 %): 

- centrální nervový systém (zvýšená dráždivost, nespavost, pláč, 
nadměrné sání, kýchání, zívání, třesy končetin, hypertonus, křeče) 

- gastrointestinální poruchy (špatné pití, nekoordinace sání a 

polykání, zvracení, vodnaté stolice, dehydratace) 
- poruchy autonomního systému (nadměrné pocení, teplotní 

nestabilita, horečka, plný nos, tachypnoe) 

Počátek a intenzita příznaků závisí na druhu drogy, dávce a době 
od posledního podání. Zatímco u heroinu nastupuje NAS během 
48 hodin po porodu a relativně rychle odezní, u substitučních léků 

(vzhledem k jejich dlouhému poločasu rozpadu) se projeví později, trvá 
déle a bývá více vyjádřen (u metadonu cca za 48-72hodin, u subutexu 
do sedmi dnů, někdy i déle (2 i více týdnů). 

Intenzitu abstinenčního syndromu a nutnost léčby měříme pomocí 
skórovacího systému dle Finneganové každé tři hodiny. Jestliže je 

celkový součet bodů vyšší než sedm, je doporučeno zahájit léčbu.  
 
Léčba novorozence 

Tinctura opii (nebo Tinctura paregoric)  

10 mg/ml se užívá v 25násobném ředění (0,4 mg/ml), počáteční dávka 
0,1 ml nebo 2 kapky/kg každé 4 hodiny (zvyšovat po 2 kapkách 

na dávku do účinku). Ponechat 3-5 dnů a postupně snižovat dávku 
bez změny frekvence. 
Phenobarbital  

15-20 mg/kg jednorázově sytící dávka, po 24 hodinách pokračovat 
v dávce 4-6 md/kg a den ve dvou dávkách 
Kombinovaná terapie 

Opiová tinktura v kombinaci s Phenobarbitalem (Coyle et al. 2002) 
redukuje délku hospitalizace o 48 %.  
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Režim novorozence 

Klidné prostředí, šero, balit, hýčkat, chovat, uspávat, krmit ad libidum  
 
Kojení 
Opatrnost; u většiny drog je popsána možnost intoxikace plodu 
mateřským mlékem. U nízkých dávek methadonu kojení možné, 

při přerušení kojení je možný vznik abstinenčních příznaků. 
 
 
Poznámka: 

Alkohol 

Jde o nejčastější drogu u těhotných. Etanol přechází přes placentu a při 

tom poškozuje její funkci. Riziko pro plod závisí na dávce, je vysoce 

individuální a není definována bezpečná dávka. U alkoholiček je riziko 

FAS (fetální alkoholový syndrom) v 35 – 40 %. Mimo FAS jsou i malé 

dávky alkoholu spojeny se zvýšeným rizikem vrozených anomálií 

a sníženého intelektu.  

Alkohol je dnes nejčastější příčinou kongenitální mentální retardace. 

 

 

Kontaktní údaje: 
prim. MUDr. Martin Čihař 
Neonatologické oddělení  
Fakultní nemocnice Na Bulovce  
Budínova 2  
180 81 Praha 8  
tel.: 266 083 247 
e-mail: ciharmar@seznam.cz 
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Ženy zakleté v drogách 
 

SEDLÁČKOVÁ Simona 
 

Program Resocializace matek užívajících psychotropní návykové látky a 
monitoring jejich dětí v DD a KÚ vznikl v roce 2000 při základním 
Středisku prevence a léčby drogových závislostí Drop in, o.p.s.,  

Již v době, kdy jsem byla vedoucí terapeutkou Nízkoprahového 
střediska Drop in, o.p.s., mě napadaly různé příběhy a asociace, které se 
užívají, např. v systemické terapii – především jde o příběhy, příznačné 

jsou pro klientky na pervitinu, zejména začínající uživatelky, mladé 
dívky, které přicházely s rodiči, nebo bez nich. Většinou to byly mladé 

roztomilé dívky až princezny, které po čase začaly skutečně připomínat 
různé postavy z pohádek B. Němcové, dokázaly se během jedné chvíle 
proměnit v čarodějnice. Bohužel se v některých případech změna 

v krásnou mladou dívku zpět nekonala. To bývá často následkem toho, 
že klientky přecházejí na heroin a zvyšuje se jejich sociální propad do 
hlubin. Jak to tak v pohádkách bývá, je nutné, aby přišel princ (nebo 

alespoň Honza) a princeznu vysvobodil. Takto poetické to rozhodně 
nebylo, ovšem prakticky bylo pro řadu klientek těhotenství jistou 
předetapou nového života. V zásadě tedy ,,princ“ nebo Honza změnu 

způsobil. 
Když o tom tak přemýšlím, je zde i jistá podobnost s jinými pohádkami. 
Častým motivem je rivalita mezi matkami a dcerami, která přichází 

v období dospívání, nebo dospělosti dcer. V zásadě se v jednom 
prostředí schází dvě dospělé ženy, podobně jako v přírodě, tak i v životě 
žen je nutné rozdělení rolí. Záleží na tom, zda se jedna žena druhé 

podřídí, aby mohly zůstat ve společenství. Podobná situace je i u mužů, 
ale zde může být situace mnohem dramatičtější. Ve dvojici starší a 

mladší se zdá, jako by musela jedna žena ustoupit do pozadí. Matky 
onemocní nebo se mění v mentorující ženy, a čím je situace v rodině 
obtížnější, tím více se zdá, že dívky hledají útěk v drogách. 

Pravděpodobně existuje mnoho terapeutických směrů, které dokážou 
tuto situaci řešit. 
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Dost o pohádkách. My jsme se v roce 1998 setkávali již se ženami, které 

aktuálně, většinou injekčně užívaly polymorfní návykové látky. Na 
výměnný program přicházely jak klientky s dítětem, které vedly 

za ruku, tak klientky těhotné. Situace se řešila většinou stejným 
způsobem – klientka porodila a dítě jí bylo zpravidla odebráno, 
v lepším případě svěřeno do péče její matky (babičky). Bohužel i s touto 

rivalitou matka vs. babička jsme se setkávali velmi často, a to 
i v situacích, kdy již matka abstinovala, ale ze strany babičky vznikla 
natolik silná citová vazba k dítěti (vnoučeti), že situaci musel řešit soud, 

který rozhodl, která z žen bude finálně o dítě pečovat. Na základě 
různých poznatků, zkušeností, ale také žádosti doc. T. Bindera z tehdejší 
gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské 18, Praze 2 a pod 

vedením MUDr. Jiřího Presla vznikl projekt Resocializace matek 
užívajících psychotropní návykové látky, který jsme postupně 
vyprofilovali a já jsem ho začala vést. Projekt byl určen ženám, které 

byly těhotné a užívaly návykové látky, nebo již děti měly, a dále 
uživatelkám, kterým bylo dítě odebráno. Projekt vznikl také z důvodu 
žádostí ze strany samotných klientek. Přišla za námi klientka, která byla 

zapojena do pilotního Metadonového programu, který vznikl v r. 1997 
v Apolinářské ul., pod vedením prim. MUDr. P. Popova a žádala nás 

o pomoc. Bylo jí přibližně třicet let a všechny prognózy ukazovaly na to, 
že se jí nepodaří otěhotnět. Nacházela se tedy v komplikované situaci 
a to jí svedlo na drogovou scénu. Poté se dostala do substitučního 

Metadonového programu a po čase oznámila, že je těhotná. Klientka 
byla rozhodnuta si dítě ponechat, v té době však v ČR chyběly 
zkušenosti s prací s gravidními klientkami, které dochází do 

substitučního programu. Tímto byla naše klientka, říkejme jí Zita, 
zařazena do projektu Centra pro rodinu, jehož úkolem bylo hledat co 
nejvhodnější řešení situace a bezpečně provést závislou matku 

prenatálním obdobím. Hovořím speciálně o závislosti, jelikož se 
pracovalo a pracuje s klientkami, které jsou rozhodnuty učinit změnu, 
prozatím ovšem bez výraznějšího efektu. Současně se vytvořila 

struktura programu, který je léčebný a trvá dva roky. Cílovou skupinou 
projektu jsou klientky, se kterými lze pracovat ambulantně.  
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Projekt má tři fáze:  

• Diagnosticko diferencionální – v této fázi se hodnotí, zda bude 

možné s klientkou pracovat v ambulantním programu, nebo bude 
jednoznačná indikace do PL, nebo TK. Tato diferencionální 

diagnostika se odvíjí i od typu užívané látky. Máme zkušenosti, že 
klientky, které dlouhodobě užívají pervitin a je jim méně než 21 
let, jsou mnohem úspěšnější v residenční léčbě. Je však nutné 

pamatovat na atachment, proto tedy není ideálním řešením, pokud 
klientka po porodu odejde do střednědobé ústavní léčby a o dítě 
pečuje někdo jiný. Jako mnohem efektivnější se ukázalo, pokud 

klientky odešly do TK Karlov přímo s dětmi. V případě podpory 
klientky při žádosti o svěření dítěte do vlastní péče je však nutné 
mít na zřeteli jak bezpečí dětí, tak prostředí, které pro ně bude 

vhodné. V ambulantním strukturovaném programu zůstávají 
zejména klientky, které krátce abstinují nebo dochází 
do substitučního programu. V prvotní fázi programu je také nutné 

navrhnout nejvhodnější léčebný postup, tj. indikace 
do substitučního programu za předpokladu doprovodné 
terapeutické intervence, nebo indikace do residenční léčby. 

V neposlední řadě je nutný monitoring zdravotního stavu 
a kontrola odpovědnosti klientek zvládat pravidelné kontroly 
u gynekologa porodníka, hepatologa. Dále je třeba poskytovat 

klientkám odborné sociální poradenství a asistenci, rozumíme tím 
například pomoc při zajišťování dokladů, pojištění, rodičovského 

příspěvku apod. Všechny tyto aktivity probíhají ve fázi 
diagnosticko diferencionální, pro kterou bývá používán také název 
fáze nízkoprahová. Tato fáze trvá tři měsíce, během nichž se dá 

vyhodnotit, zda je klientka schopna pokračovat ambulantní 
formou.  

• Tématická fáze – touto fází pokračují klientky v případě 

úspěšnosti v předchozí fázi programu. V tematické fázi je klientka 

podporována a edukována. Učí se, jak zvládat novou roli, 
připravuje se na porod a zároveň je jí poskytováno poradenství 
s prvky psychoterapie. Tato fáze trvá devět měsíců, během nichž je 

neustále monitorován postoj klientky k návykovým látkám a 
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abstinenci. Po zvládnutí této fáze jsou klientky v programu již rok. 

Současně s léčbou klientky probíhá spolupráce se sociálními 
pracovnicemi a pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dítěte. 

Důraz je kladen na samostatnost klientek, ale také na fakt, aby dítě 
mohlo zůstat v péči klientky, pokud tomu nebrání závažné důvody.  

• Růstová fáze – v této fázi převažuje psychoterapie, prostor je 

určen řešení vztahů, a to jak vztahů partnerských, tak vztahů 

s rodiči a dalšími blízkými. Klientky znovu získávají důvěru svého 
okolí a ve své mateřské roli jsou již sebejistější. V této době často 
klientky mění původního partnera, proto je i v této fázi nutné 

zvážit, kdy je vhodné vystoupit ze substitučního programu, aby se 
situace nekomplikovala případnými relapsy. Klientky se setkávají 
se situacemi, kdy musejí řešit finanční situaci, dostávají zpětnou 

vazbu, jsou připravovány také na to, že i přestože již abstinují nebo 
neužívají nelegální drogy, nebude jednoduché navrátit se do života 
a integrovat se do společnosti. Růstová fáze trvá 9 – 12 měsíců.  

Projekt trvá déle než deset let a v průběhu let byl přejmenován 
na projekt Integrace rodiny. 
V roce 2007 vznikl pilotní projekt Sluníčko na cestě, který monitoruje 

nejen matky, ale je zaměřen také na vývoj dětí, které byly v období 
prenatálního života ovlivněny návykovými látkami. V roce 2010 byla 
zahájena realizace projektu Centrum pro rodinu - Slunečnicová 
zahrada, který je podpořen ESF a MŠMT v rámci Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost, se věnuje následné péči matek 

s dětmi. Jedná se zejména o screening dětí ze znevýhodněného 
prostředí rodičů, kteří užívali návykové látky. Dále se v tomto projektu 
vyhodnocuje oblast např. hrubé, jemné motoriky, dochází k 

monitoringu zdravotního a psychického stavu, rozvoji osobnosti, kterou 
je u dětí nutné posílit z důvodu jejich školní úspěšnosti. Cílovou 
skupinou projektu jsou děti od tří let a jejich rodiče, speciální část 

projektu je zaměřena právě na práci s rodiči a práci s dětmi. 
 
Kontaktní údaje: 
Bc. Simona Sedláčková  
adiktolog, speciální pedagog magisterská forma, vedoucí terapeut 
projektů Centra pro rodinu a projektu Slunečnicová zahrada 
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Je lehčí přestat brát, než začít zase žít 
 

KULDA Robert 
 
Mé jméno je Robert Kulda a je mi 40 let. Drogy neberu již 15 let. 
Podnikám, mám svoje truhlářství a realizuji se výrobou schodišť. 

Zajímám se o staré motorky, lezu po skalách a cvičím jógu. Utvořila 
se kolem mě parta podobně smýšlejících lidí. Žiju dál a nelituju ničeho 
z minulosti, spíše se snažím dělat osvětu pro každého, koho téma 

DROGY zajímá. Dnes se problematika drog týká skoro každé rodiny. 
Všude je někdo, kdo chce přestat brát, nebo chce alespoň pomoci svému 

blízkému. Když do drogové problematiky dotyčný ovšem nenahlédne, 
může se z jeho pomoci stát spíše opak. Toto téma a tuto myšlenku bych 
chtěl na přednášce trochu rozvinout.  
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Co bylo dřív, vejce nebo slepice: PPP u žen závislých 
na návykových látkách 
 

TOUFAROVÁ Jana 
 
Autorka nedodala v termínu znění příspěvku. 
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Fetuj míň aneb přístup harm reduction vůči užívání 
alkoholu 
 

RADIMECKÝ Josef  
 

Klíčová slova: epizodní pití – paradigma – závislost jako nemoc – 

naučené chování – harm reduction – výhody – limity  

 

Rozvoj oboru adiktologie a adiktologického výzkumu ve světě i u nás 

s sebou přináší i nové pohledy na problémy spojené s užíváním 
návykových látek a jejich řešení. Mj. dochází k rozšiřování zorného pole 
zájmu adiktologie, jež se ve vztahu k užívání látek měnících vědomí 

nezaměřuje pouze na závislostní chování jako důsledku jejich užívání, 
ale i na další formy rizikového chování. V případě užívání alkoholu jde 
např. o tzv. „binge drinking“ neboli pijácké epizody, během nichž 

uživatel vypije nadměrné množství alkoholických nápojů. Současně 
probíhá diskuse o změně paradigmatu, podle něhož není uvažováno 
o závislosti, ale o problémovém pití (či užívání jiných návykových látek) 

jako o naučeném chování, jemuž se lze odnaučit nebo přeučit a změnit 
ho nejen směrem k totální abstinenci, ale i ke kontrolovanému, 
umírněnému pití. V tomto kontextu získává na významu přístup harm 

reduction (minimalizace rizik), který se sice původně jako samostatný 
koncept vyvinul ve vztahu k užívání ilegálních drog, ale některé pro něj 
typické intervence jsou běžnou (snad jen nedostatečně uvědomovanou) 

součástí opatření realizovaných ve vztahu k užívání alkoholu. 
V prezentaci budou představena základní východiska přístupu harm 

reduction, představeny některé intervence a provedena diskuse 
o možnostech jejich využití ve vztahu k užívání alkoholu, tj. o jejich 
možných výhodách i limitech. Přístup minimalizace rizik se primárně 

nezaměřuje na zastavení či odrazení od užívání návykových látek 
směrem k  abstinenci, jak je to běžné v případě léčby závislosti 
na užívání návykových látek, ale spíše na vzorce jejich užívání – 

např. ve smyslu snížení množství alkoholu vypitého během jedné 
epizody. Primárním cílem přitom je dosáhnout stavu, kdy si uživatel 
osvojí takové znalosti a dovednosti, které povedou ke změně jeho 
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rizikového užívání alkoholu a tím ke snížení rizika jeho možných 

nepříznivých, zejména zdravotních, ale i sociálních dopadů. 
Zavedení postupů minimalizace rizik spojených s užíváním alkoholu má 

svoje nesporné výhody, ale i limity. Hlavní výhodou je, že rozšíření 
spektra stávajících služeb o intervence harm reduction může přispět 
k odbourání bariér, které mohou některým uživatelům alkoholu bránit 

ve včasném vyhledání odborné pomoci. Patrně hlavní překážkou 
v tomto ohledu může pro mnohé uživatele návykových látek být 
nevábná představa celoživotní abstinence. Zavedení postupů 

minimalizace rizik může přispět i ke snížení frustrace, které jsou 
uživatelé návykových látek i personál adiktologických služeb 
vystavováni v důsledku skutečnosti, že stávající služby léčby závislosti 

ne vždy fungují pro všechny klienty či pacienty. Nevýhodou mohou být 
předsudky vůči konceptu harm reduction jako podpoře či schvalování 
užívání návykových látek, s nimiž je možné se setkávat zejména 

ve vztahu k užívání ilegálních drog. Předsudky mohou být překážkou 
zavádění intervencí harm reduction do spektra adiktologických služeb 
pro uživatele alkoholu. Navíc, stejně jako je tomu v případě dalších 

postupů používaných ve službách pro uživatele návykových látek, ani 
harm reduction přístup a jeho intervence nemohou být s úspěchem 

použity u všech uživatelů návykových látek, respektive alkoholu. 
Významnou roli v jejich zavádění pro uživatele alkoholu proto hraje 
kvalitní diagnostika.  
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