
Dostupnost péče pro pacienty závislé 

na alkoholu v ČR 

Petr Popov 
 

„Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017“ 

Národní konference RVKPP / SNN ČLS JEP, Praha, 26. 9. 2017   



Zákon č. 65/2017 Sb. 

• Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek („Protikuřácký zákon“) 

    HLAVA VI 

• ORIENTAČNÍ DIAGNOSTIKA, KRÁTKÁ 

INTERVENCE A ODBORNÁ PÉČE 

POSKYTOVANÁ OSOBÁM                               

S ADIKTOLOGICKOU PORUCHOU 

• § 26 Orientační diagnostika a krátká intervence 

 



Orientační diagnostika (Zák. 65/2017 Sb.)  

(1) Zdravotničtí pracovníci jsou při poskytování 

zdravotní péče povinni, je-li to důvodné, provést u 

pacientů orientační diagnostiku rizikového a škodlivého 

užívání návykové látky a diagnostiku adiktologických 

poruch. Adiktologickými poruchami se rozumí poruchy 

duševní a poruchy chování způsobené užíváním 

psychoaktivních látek, patologické hráčství a další 

příbuzné poruchy chování charakterizované chronickým 

průběhem, bažením, sníženou schopností abstinovat, 

postižením kontroly chování a sníženou schopností 

rozpoznávat či připouštět si problémy vznikající v 

důsledku vlastního chování. 

 

 

 



Krátká intervence (Zák. 65/2017 Sb.)  

(2) Zdravotničtí pracovníci podle odstavce 1                   

u pacientů užívajících návykovou látku a 

ohrožených adiktologickou poruchou provedou 

krátkou intervenci spočívající v poskytnutí 

informací o možných důsledcích a rizicích 

pokračujícího užívání návykové látky nebo 

návykového chování a postupech směřujících k 

ukončení nebo omezení užívání návykové látky 

nebo návykového chování a omezení rizik s 

užíváním návykové látky nebo návykovým 

chováním spojených a doporučí jim odbornou péči. 

 



Krátká injtervence - alkohol 

• Pouze třetina osob je při návštěvě lékaře 

dotázána na konzumaci alkoholu a pouze 

8 % dostane doporučení s pitím přestat 

nebo je omezit.   (Sovinová a kol., 2014)  

 



Zákon č. 379/2005 Sb.  

• „Protikuřácký zákon“ 

• Zákon o opatřeních k ochraně před 

škodami, působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami (2006 – 2017)  

• Definovány typy odborné péče, které v 

zák. 65/2017 chybí 



Zák. 379/2005 Sb. - Typy odborné péče  

a) akutní lůžková péče (ZS) 

b) detoxifikace 

c) terénní programy (alkohol: „HR“) 

d) kontaktní a poradenské služby („ADA“) 

e) ambulantní léčba  

f) stacionární programy  

g) krátkodobá a střednědobá ústavní péče  

h) rezidenční péče v terapeutických komunitách 

i) programy následné péče  

j) substituční léčba (alkohol: „HR“) 



Zák. 379/2005 Sb. - Typy odborné péče  

• akutní lůžková péče, kterou je diagnostická                           
a léčebná péče poskytovaná pacientům, kteří se 
požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedli 
do stavu,    v němž jsou bezprostředně ohroženi na 
zdraví, případně ohrožují sebe nebo své okolí  

• detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná 
ambulantními a ústavními zdravotnickými zařízeními 
při předcházení abstinenčnímu syndromu 

• terénní programy, kterými jsou programy sociálních 
služeb a zdravotní osvěty pro problémové uživatele 
jiných návykových látek a osoby na nich závislé 

• kontaktní a poradenské služby      

• ambulantní léčba závislostí na tabákových 
výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách 



Protialkoholní a protitoxikomanická 

záchytná služba (Zák. 65/2017 Sb.)  

• Záchytnou službu zajišťuje (Protialkoholní a 

protitoxikomanickou záchytnou stanici zřizuje 

na svém území kraj v samostatné působnosti 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách  

• 1951 - MUDr. Jaroslav Skála 

   - zdravotnické zařízení  

   - preventivní charakter 

   - včasná intervence 

• Současnost (ČR:18/171 lůžek) 

 



Záchytné stanice v ČR 

• Výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami  

• Dopravu, vyšetření, ošetření a následný pobyt 
financuje ošetřená osoba sama; pokud se 
přítomnost návykové látky neprokáže, náklady 
nese osoba, která k vyšetření vyzvala 

• Cena za pobyt 

• Provoz se pokryje z 25 – 40%, nutno dotovat 

• Délka hospitalizace souvisí se stavem intoxikace 
a rychlostí detoxifikace (průměrně kolem 10 – 18 
hodin) 

• Není zajištěna následná péče 

• Hlášení (registrujícímu lékaři) nefunguje 

 

 



DETOXIFIKACE 

• Cíl: zbavit organismus návykové látky a 

stabilizovat pacientův tělesný a psychický 

stav - zvládnutí odvykacího stavu (i život 

ohrožujícího - DT?!?) 

• Motivace pacienta k další léčbě 

• Pobyt v délce obvykle 5 – 10 dní (30,…) 

• Statut ? Prováděcí předpisy k zákonům ?  

• Financování (personál, farmakoterapie) 

 

 



Detoxifikace 

Indikace: 

• nastupující nebo rozvinutý odvykací stav u 

pacienta bez poruchy vitálních funkcí 

• nezávažná (sub)intoxikace NL 

(alkoholem); stabilizace před další léčbou 

• věk: pacient starší 15ti let (relat., DaDDC) 

• dobrovolný vstup, informovaný souhlas 

(pacient poučen o podmínkách léčby) 



Detoxifikace 

Kontraindikace: 

• závažná intoxikace , vážný somatický, či 

psychický stav, vyžadující léčbu na jiném 

specializovaném lůžkovém oddělení 

• věk: pacient mladší 15ti let (relat.) 

• nesouhlas s podmínkami léčby 

• nedobrovolný vstup (dospělý pacient) 

 



Ambulantní léčba 

1. AT ambulance 

2. Ambulance specializovaných 
rezidenčních AT zařízení (PN, PL) 

3. Adiktologické ambulance 

4. Psychiatrické ambulance 

5. Ambulance praktických lékařů 

6. Jiné ambulance + ambulance jiných 
rezidenčních zařízení – poradny, CLZT 

7. (DS) 



„OAT“ 

• kontakt, zprostředkování léčby aj. služeb 

• konzultace, poradenství, krizová intervence 

• diagnostika:         
psychiatrické/psychologické/orient.somatické 
vyšetření, alko/tox. testy, odběry biol. mat. 

• léčba:  

   farmakoterapie (detoxifikace, substituce, AV, AC),      

   psychoterapie (indiv., skupinová) - podpůrná,   

   motivační trénink, rodinná terapie, rodič. skupiny 

• sociální práce, administrativní činnost (posudky)  

• zázemí pro svépomocné aktivity (kluby, aj.)  

 



Ambulantní adiktologická péče 

• V roce 2016 vykázalo alespoň jednoho 

adiktologického pacienta za rok celkem 474 

ordinací. 

• 54 ordinací: adiktologičtí pacienti tvořili více než 

50 % celkového počtu pacientů 

• 17 ordinací: více než 50% adiktologických 

pacientů a více než 200 pacientů za rok                                   

      (ÚZIS, 2017) 

• Chybí základní síť, problematické financování, 



Psychiatrické ambulance 

• Výjimečně obdoba služeb OAT 

• Duální diagnózy 

• Nařízené (nucené/ochranné) léčby 

• Léčba komplikací, souvisejících s užíváním 

NL (demence, toxické psychózy) 

• Odborná příprava psychiatrů je 

nedostatečná 

• Chybí informace a návaznost služeb 



Duální poruchy 

• Přítomnost jedné poruchy (AUD, MD) 

zvyšuje riziko vzniku druhé více než 2x.  
 Boden J. M., Fergusson D. M. Alcohol and depression. Addiction 2011; 106: 906–14.  

• Komorbidita, nebo příčinná souvislost? 

 /pacientovy příznaky splňují diagnostická 

kritéria pro více než jednu poruchu/ 
 Flensborg-Madsen T. Alcohol use disorders and depression – The chicken or the egg? Addiction 

2011; 106: 916–18.  

• Alkohol a tabák (návykové léky,…), 

současná léčba spíše výjimkou (ATxCLZT) 

 



Souhrn: 

• Ambulantní péče je „locus minoris 

resistentiae“ systému péče o pacienty 

závislé na alkoholu v ČR. 

• Bez jejího posílení (ve všech složkách) je 

zlepšení dostupnosti péče nereálné. 

• Nutno změnit organizaci a financování 

(ZP, kraje, …) ZZ a odbornou přípravu 

(základní a kontinuální vzdělávání) 

zdravotnických pracovníků. 



 

strana 20 

Děkuji za 

pozornost 

  petr.popov@vfn.cz 

www.adiktologie.cz 


