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V breznu roku 1999 oslavila rok svého fungování detoxifikační jednotka pn psy
chiatrické léčebne v Brne-Černovicích . Pn pnležitosti tohoto skromného jubilea 
jsme zalistovali v pameti i v archívu a našli jsme referát zlO. 3. 1998 ke slav
nostnímu otevrení detoxu. V tomto referátu jsme definovali účel i cíle detoxu , na
stí ni li jsme co chceme aby detox delal, ale i to, co by pokud možno delat nemel. 

Nyní se vrátíme k jednotlivým bodum referátu z brezna 1998 a pokusíme se bi
lancovat, jak se nám podanlo, prípadne nepodanlo jednotlivé položky naplnit. 

Úvodem ale s poň stručne , k čemu vlastne detoxifikační jednotka slouží : účelem 
detoxu je zbavit organismus toxikomana návykové látky, stabilizovat telesný i psy
chický stav (sem patrí predevším zvládání abstinenčního syndromu, resp . syndrom u 
z odnetí návykové látky) a motivovat klienta k další dlouhodobé odvykací léčbe . De
tox je tedy nedílnou a integrovanou součástí komplexní péče o drogove závislé, jak to 
vyplývá z následujícího schématu: 

- Nízkoprahové kontaktní centrum, svépomocné skupiny; 
- ambulantní péče ; 

- detox; 
- dlouhodobá odvykací léčba v terapeutické komunité; 
- dlouhodobé ambulantní doléčování ; 

- zapojení do svépomocných skupin. 
A nyní již k vlastní roční práci detoxu vyhodnocením uplatnení jednotlivých cha

rakteristik v praxi: 
1. Detox je nízkoprahoué zaŤÍzení (ale ne tak docela), tato charakteristika platí 

pro náš detox v plné mír-eo Vétšina klientu si pnjetí na detox vyjedná osobne či tele
fonicky sama (resp. rodiče v prípade nezletilých klientu). Menší část pnchází na do-
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poručení lékare (vetšinou ambulantního psychiatra) nebo kontaktního centra 
a celkem zanedbatelná část pacientu je prekládána z jiných oddelení naší psychia
trické léčebny (predevším jednotky intenzivní psychiatrické péče). 

2. Detox má kapacitu 10 liJ.žek. Tuto kapacitu nechceme z provozních a bezpeč
nostních duvodu prekračovat (i když se nám již nekolikrát stalo, že jsme nove phja
tého pacienta museli z kapacitních duvodu uložit na prechodnou dobu na pristýlku) 
a je dIe našeho názoru v současné dobe pro daný region dostačující. Za rok provozu 
detox u jsme na te ch to 10 lužek phjali celkem 247 pacientu, z toho 45 nezletilých. 

3. Oddelení bude mužské, výhledove není vyloučena koedukace. Velmi záhy, asi 
mesíc po zahájení provozu, jsme na oddelení zavedli koedukaci. Duvodem byl pre
devším velký zájem žen o detoxifikaci. Ze 247 pacientu tak byl o odléčeno 194 mužu 
(z toho 32 nezletilých) a 53 žen (z toho 13 nezletilých). 

4. Prijetí je zásadne dobrovolné, stvrzené podpisem kontraktu. Tuto zásadu 
striktne dodržujeme, snad s jednou nebo dvema výjimkami. U nezletilých klientu 
podepisují kontrakt rodiče (resp . jiný zákonný zástupce). I u mladých dospelých však 
dáváme prednost tomu, aby kontrakt společne spacientem podepsal i jeho nej bližší 
príbuzný. 

5. Délka pobytu je 1 - 3 týdny, maximálne jeden mesíc. I tuto zásadu striktne 
dodržujeme s tím, že dobu pobytu 1 mesíce jsme dosud neprekročili . Podle našich 
dosavadních zkušeností je i doba pobytu v délce 3 týdnu maximáiní hranicí, kterou 
je schopna vzhledem k charakteru oddelení (naprostá izolace od okolí, zákaz návštev 
a vycházek) naše vetšinou mladá klientela akceptovat a zvládnout. 

6. Oddelení je uzavrené se zvláštním režimem. Na oddelení je naprostý zákaz 
návštev a vycházek, pacientUm nesmejí príbuzní phnášet potraviny, cigarety apod. 
Podrobnosti jsou uvedeny v Provozním rádu a Koncepci Detoxu. Tyto materiály 
společne s terapeutickou smlouvou prípadným zájemcum rádi dáme. Behem ročního 
provozu detoxu jsme se s podezrením na prunik drogy na oddelení setkali jen jed
nou, což svedčí o tom, že prijatý systém je relativne účinný. 

7. Na oddelení se provádí farmakoterapie abstinenčního syndromu . U opiátových 
závislostí provádíme dIe závažnosti klinického stavu krátkodobou (3 - 4 denní) sub
stituci Diolanem nebo Temgesicem, jinak je léčba abstinenčního syndromu sympto
matická. Z trankvilizéru užíváme nejčasteji Diazepam, z neuroleptik Tiapridal, 
u toxických psychóz se nevyhneme ani aplikaci incisivních neuroleptik. Dále podá
váme i melperon (Buronil), který se nám dobre osvedčil predevším u poruch spánku. 
Z jiných lékových skupin ordinujeme pomerne často spasmoanalgetikum Algifen. 

Jen pro ilustraci spektrum nejčasteji zneužívaných návykových látek: 
Pervitin 87 klientu (65 muž u a 22 žen). 
Opiáty (hlavne heroin) 86 klientu (72 mužu a 14 žen). 
Kombinované závislosti 61 klientu (45 mužu a 16 žen). 
Halucinogeny 3 klienti (2 muži a 1 žena). 
Marihuana (jako hlavní problém) 4 klienti (muži). 
Tekavé látky 6 klientu (mužu). 
8. Psychoterapie predevším ve smyslu motivace k další léčbe. Brzo jsme zjistili, že 

skupinová psychoterapie ve vlastním slova smyslu je na detoxu nerealizovatelná 
vzhledem ke krátkému pobytu a rychlému obratu pacientu (není dost času na to, 
aby se vytvohla skupina s dostatečnou kohezí, zanedbatelný není ani fakt , že detox 
je v komplexní léčbe jen jakousi nprestupní stanicí"). Ve skupine tak probíhají pre-
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devším psychogogicky a didaktoterapeuticky zamerené aktivity (informace o účin
cích drog z medicínského hlediska, skupinová diskuse na dané téma apod.). Vlastní 
psychoterapeutické pusobení predevším ve smyslu motivace k další léčbe je témer 
výhradne individuální. 

Celkern 66 klientu (57 mužu a 9 žen) se nám podanlo motivovat k další léčbe . 
Byli preloženi do ruzných zanzení - predevším do psychiatrické léčebny v Opave, 
ale i do nestátních zanzení (Sdružení Podané ruce - terapeutická komunita Podcest
ný Mlýn). Ostatní byli po propuštení predáni do péče psychiatrických ambulancí, 
ruzných sdružení, K-center apod. Predčasne na vlastní žádost proti rade lékare 
ukončilo léčbu 69 klientu (53 mužu a 16 žen) s vedomím, že po dobu l roku nemohou 
být opetovne na náš detox pnjati. 

9. Veková hranice je 15 let . Tuto hranici striktne dodržujeme. Bohužel však 
dosud není dostatečne vyrešen problém, co s klienty do 15 let veku. 

10. Spádová oblast je Brno, Brno-venkov, Blansko, Znojmo. V pnpade volné ka
pacity ne ní vyloučen ani pnjem pacientu z jiných okresu. Brzo jsme zjistili, že dale
ko vetší poptávka po pobytu na našem detoxu je u klientu z českých zemí, zejména 
z Prahy, ale i ze severních Čech a jiných regionu. Oproti tomu klienti z našeho re
gionu hledají často pomoc v Čechách . Toto považujeme za celkem rozumné, neboť 
vetší topografická vzdálenost od místa bydlište umožňuje mnohem lépe prerušit 
vztahy s drogovými dealery i toxikomanickou partou. 

V referátu zlO. 3. 1998 jsme pomerne jednoznačne definovali nejen to , co chce-
me, ale i to, co nechceme. Určili jsme si, že detox nebude: 

- záchytka pro toxikomany, 
- odkládací oddelení pro toxikomany s prevažující sociální problematikou, 
- odkládací oddelení pro disociáiní toxikomany, u nichž je primární kriminalita 

a abúzus drog až sekundární, 
- oddelení pro dlouhodobou detenci toxikomanu se závažnými somatickými nebo 

psychiatrickými dusledky abúzu drog. 
Všechna tato kritéria se nám zatím darí dodržovat. Sociální problémy našich 

klientu jsou pnmerené jejich diagnóze a sociálnímu statusu. Setkáváme se pochopi
telne s trestnou činností, vetšinou se ale jedná o "drogové" delikty. Somatický stav 
našich klientu je pomerne dobrý, jiste i vzhledem k pomerne nízkému veku. Nejvíce 
nám komplikují život epidemiologická opatrení související s výskytem hepatitídy 
A i B. Poslední dobou se často setkáváme s hepatitidou typu C - za rok jsme pod
chytili 20 klientu anti-HCV pozitivních. 

Klienty splňující vylučovací kritéria pochopitelne nehážeme pres palubu, ale za
jistíme jim pobyt na jiném oddelení spíše detenčního charakteru, kde mají léčebná 
opatrení spíše "paliativní" ráz, pnpadne zandíme léčbu na príslušném somatickém 
oddelení spádové nemocnice. 

Loňského roku oslavil primariát pro léčbu závislostí pn Psychiatrické léčebne 
v Brne-Černovicích padesátileté výročí svého trvání , aletos slaví roční jubileum 
jeho nej mladší oddelení: detoxifikační jednotka, a nezbývá, néž si prát, aby pre
devším co do kvality léčebné péče šla i nadále ve stopách padesátileté historie 
zdejšího AT primariátu. 

237 



POKORA J., JÍLKOVÁ E. / ROČNÍ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM DETOXIFI
KAčNÍ JEDNOTKY 

Souhr n 

Článek pojednává o detoxifikaci osob závislých na návykových látkách ve svetle 
zkušeností získaných behem ročního provozu detoxifikační jednotky pn psychia
trické léčebne v Brne-Černovicích. 

Tato detoxifikační jednotka má kapacitu deseti lužek a poskytuje své služby 
osobám závislým na nealkoholových návykových látkách obojího pohlaví, starším 
patnácti let veku. Délka pobytu nesmí presáhnout jeden mesíc . Hlavní náplní je far
makologické zvládání syndromu z odnetí návykových látek jak symptomaticky po
mocí trankvilizéru, atypických neuroleptik a spasmoanalgetik, tak krátkodobou 
substitucí látkami pusobícími na opiátové receptory. Dalším úkolem je psychotera
peutické vedení klientu ve smyslu motivace k další strednedobé nebo dlouhodobé 
l éčbe v terapeutické komunite. 

Tato detoxifikační jednotka je nezastupitelnou součástí síte poskytování kom
plexní péče drogove závislým, zajištující úpravu a stabilizaci psychického i soma
tického stavu pred náročným léčením v terapeutické komunite a současne je 
i určitou pnpravou na toto léčení. 

Do redakcie prišlo dňa : 13. 5. 1999 
Adresa autora : MUDr. Pokora J ., Psychiatrická léčebna , Húskova 2, 618 OO Brno, ČR 

238 




