
„Léčba závislostí,  
postavení adiktologie v ČR  
a koncept snižování rizik“ 

Petr Popov 
 
Tisková konference Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
„ZÁVISLOSTI A JEJICH LÉČBA“, Praha, 25.5.2017 
 



MUDr. Jaroslav Skála  

•  Zapálený a obětavý lékař 
•  Zdatný sportovec: Sokol, cyklista, atlet  
• Odvážný a vytrvalý bojovník: s hluboce 

zakořeněnými zastaralými názory a mýty -
„Závislost není nemoc“  

   „Závislost nelze/nemá smysl léčit“) 
•  Vizionář a průkopník:                    
  Závislost = chronické recidivující       

    onemocnění, které lze úspěšně léčit. 
 
 

strana 2 



 
„Apolinářský model léčby závislostí“  
 

 Finální podoba – konec 70. - 80.let 
• komplexní systém léčby (B-P-S model) 
• „bio“: farmakoterapie  
• „psycho“: psychoterapie  
• „sociální“: komunitní systém, RT, MT, KLUS 

• režimová léčba  
• ostatní: edukace, práce, sport, volný čas 
• program následné péče („doléčování“)  
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„BIO“: Specifická farmakoterapie 
závislostí 

1948 2017 
apomorfin (emetin) - 

disulfiram (Antabus, 1950) + 
DER (AAR) - (+) 

- (+) léčba duálních poruch 
- nikotinová substituce 
- vareniclin 
- clomethiazol 
- metadon 
- buprenorfin (buprenorfin/naloxon) 
- acamprosat 
- (naltrexon) 
- nalmefen  
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„PSYCHO“: Specifická 
psychoterapie závislostí 

1948 2017 
- skupinová / komunitní psychoterapie 

principy behaviorální terapie + (KBT) 
- eklektický přístup k psychoterapii 

laičtí terapeuti + 
- vyškolení psychoterapeuti 
- Bálint 
- externí supervize 
- psychoterapeutický výcvik 
- individuální psychoterapie 
- Prevence relapsu 
- Krizová intervence 
- Krátká intervence 
- Motivační rozhovory 
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„SOCIÁLNÍ“: Specifické postupy při 
socioterapii závislostí 

1948 2017 
KLUS + (-) 

sociální práce + 
sociální práce v terénu - 

léčebný režim - (+) 
režimová léčba + 

pravidla, řád + (-) 
bodovací systém  

stimulace, kredity, „token economy“, 
„odměna x trest“, „zpětná vazba“- 

chování, zvládání frustrace a stresu 

+(-) 

- principy terapeutické komunity 
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„OSTATNÍ“: postupy při terapii 
závislostí 

1948 - 1969 2017 
služba na záchytce (od r. 1951) - 

návštěva nedobrovolných pacientů - 
pobyt na uzavřeném oddělení (PL BO) - 

pohybové aktivity + (-) 
zpěv - (+) 
hesla - 

rodinná terapie + 
omezení kouření + (-) 

- nabídka léčby závislosti na tabáku 
- Anonymní Alkoholici 
- účast na bohoslužbách 
- Strategie „Harm reduction“ (výměnné 

programy, omezování konzumace 
alkoholu - „kontrolované pití“) 
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Souhrn – aneb „Tehdy a dnes“ 

Tehdy: 
• větší zapojení / podíl svépomoci (KLUS) 
• Větší zapojení komunity / zaměstnavatelů / 
institucí („výměry“ OÚNZ / ONV) 
Dnes: 
• výraznější podíl farmakoterapie  
• profesionalizace pracovníků (adiktologové) 
• standardizace (certifikace, akreditace) 
• Evidence Based Therapy, Dopor. postupy 
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Postavení adiktologie v ČR 

•  Samostatný / nástavbový lékařský obor 
bez specifických výkonů v Sazebníku ZP 

• Nelékařský zdravotnický obor se 
specifickými výkony v Sazebníku ZP; bez 
spolupráce s lékařem nemůže vykazovat 

•  Stoupající potřeba adiktologických služeb 
není provázena (re)konstrukcí sítě „OAT“ 

•  Stoupající význam (trans)mezioborové 
spolupráce (včetně zapojení lékáren) 
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Koho a jak v ČR léčíme 

•  jen „ZÁVISLÉ (ambulance 82%, lůžka „100%“) 
•  převážně formou hospitalizace (ZP: 62% 

nákladů x 8% nákladů za ambulance) 
•  v naprosté většině podle konceptu TDA 
•  duální poruchy (ne)léčíme / separátně                

(AUD: 30-50% pacientů splňuje dg. kritéria pro depresivní 
poruchu a 1/3 pacientů splňuje dg. kritéria pro úzkostnou 
poruchu) 

•  specifická ambulantní farmakoterapie jen 
pro movité (ZP „pomocné“ léky nehradí) 



Léčíme méně než 10% osob 
závislých na alkoholu1 



Teoretická východiska (J. Skála) 

A. Forel (1892): 
1. Alkoholismus lze odstranit jen úplnou a 
trvalou abstinencí. 
2. Jen ten, kdo je sám abstinentem, může 
vést alkoholika k abstinenci 
3. Léčení alkoholismu může spočívat jen v 
působení na duši nemocného 

               (Skála, Praktický lékař, 1949) 
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Abstinence / redukce (rizik) 



Koncept snižování / omezování rizik 

•  Strategie HR 
•  Léčebný prostředek i cíl 
•  Nelegální drogy („problémoví uživatelé“), vs. 

Legální drogy (alkohol, tabák, léky-BZD) 
•  Vnímán laiky (a částečně i zdravotníky) jako 

„kontroverzní“ 
•  Omezování konzumace NL (alkoholu) s 

farmakologickou podporou 
•  Plně funkční (nejefektivnější) je jen v komplexní 

podobě (nejen farmakoterapie / psychoterapie)  
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Děkuji za 
pozornost 

  petr.popov@vfn.cz 


