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Jde to vůbec?

• Půjde to?

• Kdy?

• Kde?

• Jak?

• Je tento koncept představitelný?

• Je reálný u Vás?
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Substituce na lůžku?

• příspěvek nabízí zkušenosti s realizovanou tříměsíční 

lůžkovou léčbou závislosti pacienta s dlouhodobou 

substitucí metadonem

• metadonová substituční léčba probíhá v Apolináři 20 let

• v ČR probíhá pouze v ambulantní formě 

• v případě potřeby kombinace substituce opioidů a 

lůžkové léčby závislosti doposud pacient v ČR tuto 

možnost volby kromě detoxifikace neměl 

• v okolních státech běžná
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Pan T. - kazuistika

• RA: otec zemřel na rakovinu, co neví/, deprese, NL: kouření a káva

• matka drogy neguje, astma

• sourozenci: má 2 sestry vlastní a jednu nevl., dlouho se neviděli, ml. sestra má 

syna

• partnerka: již od Bílé Vody, 2011 se mu přítelkyně zastřelila, užívala OPI

• děti: svobodný,má dítě,ale nemá vyživovací povinnost,nový partner matky si ho 

osvojil

• SA: vzdělání: obchodně technická škola, nepřipuštěn k maturitě, před 10 dny ukončil 

pracovní poměr uklízeče v metru, vyřizuje si hmotnou nouzi, na úřadě práce

• zaměstnání: posledně - stav. dělník a brig. číšník, nyní na ÚP, pobírá dávky hm. 

nouze.

• rodina: bydlí u matky

• OA: porod spont. fyziol, inf. hepatitidy: st.p. VHB 2000, stp.p. HCV-PCR neg., jiné 

infekce: 0, bezvědomí: st.p. předávkování heroinem, EPI: opak. 3x, jiná onemocnění: 

migrény-skolioza páteře, většinou zabere ibalgin, za 5 let 4x pneumonie,1x i s 
endokarditidou
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Pan T. - kazuistika

• Crimina:  drobné krádeže, podmínka 2001, také jednou zapálil byt, kde 

málem uhořel, jak neví

• Alergie: prach, pyl /červen/, peří

• Hobby: modelář, baví čtení, psaní, kreslení, někdy šperky, restauruje, 

sociologie...

• Selfkoncept: flegmatik, občasně výbušný...

• Přání: zdraví

• Vývojová anamneza: Dětství měl hezké. Otec s matkou se od 7 let 

hádali, poté se odstěhoval otec...Nejbližší je asi matka.

• Psychiatrická anamneza: prvokontakt: na ZŠ v 7. třídě, chodil do školy 

rekreačně, snažil se patřit mezi grázly...

• Léčby: Detox APO, Bohnice, Nechanice, Bílá Voda, Jemnice, Liberec, 

Brno, Lnáře, Horní Beřkovice, Plzeň

• Komunity: Bílá Voda, Němčice, Nová Ves (abstinoval ¾ roku), Č. Dvůr 

Ambulance: Remedis, Dropin, Mělník, Apolinář, probl. usus BZD
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Pan T.

• Adiktologická anamneza:

• Alkohol-první ve 12 letech, nyní nekonzumuje

• Nikotin: 5 - 10 cigaret denně

• Opioidy: začal ve 13 letech s heroinem i.v., skoro pořád, poté stříd. heroin/Subutex, 

občasně i Fentanyl,  Dolsin ap. Užívání buprenorfinu 8-12mg od 2011 i.v. z ileg. trhu.

• Metadon 24 ml, od 10/16, CSL APO

• Kanabinoidy: 1x za 2 měsíce tak 3-4x týdně

• Sedativa, hypnotika: RIVOTRIL, DIAZEPAM

• Analgetika: 0

• Kokain: v minulosti ano, asi půlrok v r. 2000

• Stimulanty: začal s pervitinem, před pár lety zkoušel i vyrábět, není to nic pro něj, užíval 11 dnů 

v kuse, posledně P: před 05/2011

• Halucinogeny: často techno, LSD, psilocybin, meskalin, DMT, MDMA, i prodával

• Těk. rozpustidla:0

• Jiné drogy: poppers (nitrity) zkusil, steroidy 2000 - CYKLOSTERON, DIANABOL, WINSTROL, 

nabral na 90 kg.

• Gambling: 0

• Tox. psychozy: jednou myslel, že je reinkarnovaný faraon, asi 1/4 roku  Záchytka:0   

Palimpsesty: často po halucingenech+ alko+stimul. nebo opi+BZD
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Ambulantní léčba a bajky

• poz. OPI a alkohol, asi si nedal pozor na mák..... 

• po matce dopil trochu piva, tak proto je pozitivní...

• hovoří o pozitivitě na clonazepam, nerozumí tomu, byl s kočkou u veterináře, 

možná si potom olízl prsty, neví...vědomě nic nepožil...

• Koníčky: staví model německého tanku Panzerkampfwagen VI Tiger- je to 

model na 2,5 roku stavění.
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Pohled psycholožky

• nekonfliktní pacient spíše introvertní

• v imaginaci jako bezpečné místo volí 

Titan, měsíc Jupitera, kde nejsou lidé“.

• v ambulantním prostředí by tuto 

korektivní emoční zkušenost s bezpečím 

skupiny nezažil 
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Detoxifikace a překlad na LOM

• 36 letý pacient se závislostí na více látkách, nyní v substitučním 

metadonovém programu CSL KAD, byl přijatý k detoxifikaci před 

nástupem k ústavní léčbě na LOM pro opakované recidivy 

benzodiazepinů. 

• Na oddělení bez obtíží, bez nápadností, medikován pouze 

metadonem ve stejné dávce a ibuprofenem při bolestech hlavy. 

Laboratoř v normě, pac. se aktuálně s ničím neléčí, anamnesticky 

astma bronchiale. Přeložen po domluvě ve stabilizovaném stavu.

• Následně se pacient zařazuje do terapeutického systému LOM, 

propracovává si náhled na své onemocnění.
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Psychologické vyšetření- závěr

• V osobnostním nastavení pacienta dominuje styl prožívání, 

vyznačující se především problémy se zvládáním 

každodenních situací, neurčitým sebeobrazem a 

nepředvídatelností chování jak pro sebe samotného, tak i pro 

své blízké. 

• Vztahy s druhými lidmi jsou značně ovlivněny nezralostí 

osobnostní struktury a silnými sklony k individualistickým 

reakcím, které mohou negativně ovlivňovat interpersonální 

vztahy. Dominuje zejména závislé chování. 

• Ačkoliv je testování reality po kognitivní stránce zachováno, 

objevuje se nereálný náhled zejména na vlastní schopnosti, 

jejich přeceňování a následné prožívání frustrace navazující 

na selhání.  Kognitivní testy v normě. (WAIS-III).
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Intervize LOM a CSL

• nebyl problém s řádem

• potřeba se zalíbit ostatním, působí, že si 

vymýšlí, typ Hujera

• hledal spojence, „všechno zažil“

• vydržel s ním pacient buddhista

• vyhýbavá osobnost, závislé rysy

• pacienti se ho na metadon neptali
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Leden 2018 CSL

• byl hospitalizován do 12/2017, chvilku mu to trvalo, vadily mu pomluvy, 

netýkalo se to metadonu, spíše společného soužití, také spolubydlící (ten 

měl laxní přístup, kouřil z okna ap.), radil mu, že to má vzít více vážně. Byl 

pod tlakem ostatních pacientů, že to bere až moc vážně, moc si nesedli.

• Na straně měl více intelektuální menšinu, ale moc spojenců tam neměl. S 

otázkou metadonu se nesetkal, měl obavu, která se nenaplnila, na druhou 

stranu zjistil, že fyzicky je na tom celkem dobře...

• Po hospitalizaci začal chodit na brigády, asi po 10 dnech nespavost, 

propad nálady registroval před svátky, občas dost zmatkuje, nebo 

zapomíná...

• negativa: hlouběji mohl potíže řešit v deníku, nezdravá rivalita- mazáctví, 

dvojrole, malé porce jídla, hubnul

• pozitiva: fyzická zdatnost a psych. odolnost, zlepšení spánku, sociální 

pracovnice a právnička k dispozici, pravidelná strava, režim, omezil 

cigarety na 3-4 denně

• Stav nálady  nyní zlepšen, spánek nic moc... chutě na Rivotril už neměl.

• NL: abstinuje, craving nemá. 
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Subjektivní zisk pacienta

• pacient subjektivně kladně hodnotil: 

1. zlepšení fyzické  a psychické odolnosti a 

kondice

2. zlepšení interpersonálních interakcí 

3. jeho obava i obava obou týmů 

z ostrakizace se nepotvrdila 
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Únor 2018 CSL

• Nyní přichází, má záchvaty kašle, dnes jde k prakt. lékaři.

• Nabízené přeléčení recidivy zatím odkládá, předávám tel. čísla.  Neví, co dříve, probíráme 

postup. V Dropinu ho nechtějí asi pro manipulaci  s výsledky BZD (tvrdil, že užívá BZD od 

lékaře). NL: abstinuje, craving nemá. 

• Recepty

• KVENTIAX 25MG TBL FLM 30 (0-0-0-1) 1 bal.

• Doporučení: objednání na LOM, detox, zde každý 4. den snížení dávky  metadonu 0,5% 

roztok p.o. pro die o 2 ml /10 mg , medikaci zatím nechce. Důsledná abstinence od 

psychoaktivních látek, pravidelné kontroly. 
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Děkuji za 

pozornost

jitka.debnarova@vfn.cz


