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PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ NA DVACÁTÉM DEVÁTÉM 
KONGRESU NIZOZEMSKÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI. 
ROTTERDAM, 4-6 DUBEN 2001 

Každoroční kongres Nizozemské psychiatrické společnosti je tradičně místem , 
kde se setkávají prakticky všichni nizozemští psychiatři , účast je totiž vždy obrov
ská. Navíc jsou zváni experti z jiných zemí, vesměs s vyžádanými referáty. 

Problematika závislostí byla na letošním kongresu hojně zastoupena, což se 
o kongresech v minulosti říci nedá. 

Po afektivních poruchách, psychózách a forenzně psychiatrické problematice bylo 
nejvíce pozornosti věnováno závislostem. Nejzajímavěj ší byly referáty týkající se 
závislosti na tvrdých drogách ve třech zemích Evropy: Švýcarska, Velké Británie 
a Nizozemska. 

Profesor emeritus sociální psychiatrie A.Uchtenhagen z Curychu referoval 
o problematice tvrdých drog ve Švýcarsku. Prevalence čítá 0.5 až 0.8% z počtu oby
vatel. V l éčebném ohledu zavedlo Švýcarsko terapeutické komunity v roce 1970, me
tadon v roce 1975, od roku 1988 se rozvíjejí aktivity zaměřené na snižováni rizik 
a poškození a od roku 1994 běží projekt poskytováni heroinu . V letech 1993 - 2000 
se zvýšil počet lůžek pro drogově závislé o 12 procent a metadonová udržovací l éčba 

narostla o 34 procent. 82% drogově závislých je l éčeno metadonem , nejen v metado
nových programech, ale také v soukromých praxích. Právě v soukromých praxích je 
metadon často poddávkováván. V metadonových programech se standardně začíná 
s 30 mg na den, s dávkou se stoupá tak dlouho dokud není dosaženo kýženého efek
tu. Neexistuje limit pro maximální dávku. V udržovacích programech se považuje 
60 mg na den za minimum. Při vysokých dávkách se metadon podává dvakrát den
ně . V 80% větších věznic se detoxifikuje za pomoci metadonu a metadon se podává 
i během propustek. Nízkoprahová zařízení (kontaktni místa , chráněné denni pro
gramy, útulky, místnosti pro injekčni podávání heroinu ) se rozrostly jako houby po 
dešti . Oddělena od léčebných zařízeni je švýcarská represivni protidrogová politika, 
zaměřená proti drogovým scénám a uplatňovaná od roku 1990. Záviděnihodný je ce
lonárodní program komparativní evaluace léčebných programů a jejich výsledků, 
který běží od roku 1977, podložen systematickou dokumentací všech léčebných prog
ramů. Velice pozitivně se profesor Uchtenhagen vyjádřilo výsledcích programů pos
kytujích heroin . Švýcarům se daří dostat do léčby 50 - 60% heroinově závislých. 

Psychiatrička Finchová z National Addiction Centre v Londýně referovala též 
o tvrdých drogách. Pochválila Nizozemsko za fakt, že je zde nejmenší počet intra
venózně aplikujících závislých (14% ze všech závislých na tvrdých drogách), na 
rozdíl od jiných států Evropské unie, například Řecka a Itálie, kde si intravenózně 
aplikuje 70 - 80% závislých. Velká Británie prošla různými obdobími : do roku 1968 
existovaly převážně udržovací programy, v sedmdesátých a osmdesátých letech se 
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raz přesunul na programy detoxifikační a v devadesátých letech nastal rozkvět me
tadonové udržovací terapie. Mezi rokem 1984 a 1996 vzrostla metadonová substitu
ce čtyři a půl krát, přičemž metadon mohou předepisovat všichni britští lékaři bez 
vy jímky. 9% závislých dostává injekční metadon, ale Finchová nebyla nadšena touto 
aplikační formou : výsledky nejsou lepší než-li při orálním podávání a navíc je in
jekční metadon daleko dražší. Ve Velké Británii se též hojně experimentuje s jinými 
substitučními látkami: LAAM, dihydrokodein, buprenorfin, morfin s prodlouženým 
účinkem, diamorfin. Ovšem bez valných výsledků, proto zůstává u experimentů 
a u velmi omezeného počtu závislých, jimž jsou tyto látky podávány. Heroin - coby 
substituce - je ve Velké Británii doposud a tradičně používán, jeho předepisování je 
omezeno na lékaře vlastnící speciální licenci, kteří nejsou vázáni žádnými ome
zeními, takže mohou teoreticky předepisovat neomezená množství heroinu. 

Profesor Wim van den Brink, ředitel Amsterdamského institutu pro studium 
závíslostí, načrtl současnou situaci v Nizozemsku, týkající se závislostní problemati
ky: Nizozemsko čítá 16 miliónů obyvatel, je zde 3 - 4 miliónů závislých na tabáku, 
300 000 závislých na alkoholu, 250 000 závislých na benzodiazepinech a 25 000 
závislých na heroinu. Počet závislých na alkoholu je relativně nízký, což je způsobe
no tím, že van den Brink neuvedl počet problematických pijáků (dvanáct konsumpcí 
denně a více), jichž je v Nizozemsku - odhlédnuto od počtu závislých - 550 000. 
Počet závislých na heroinu je od roku 1985 stabilní: 24 000 - 25 000. Velice 
zajímavý je fakt, že se jedná o stárnoucí populaci, průměrného věku 38 až 42 let. 
Řečeno jinak: pro mladé je heroin naprosto neatraktivní. 80-90% nizozemských he
roinistů inhaluje, 10-15% aplikuje nitrožilně. 70-80% zneužívá také kokain, 20-30% 
zneužívá alkohol. Úmrtnost na předávkování je velice nízká. V léčbě je 17 000 zá
vislých, nevíce v metadonových programech: 12 500. Pro substituci byly zkoušeny 
též následující látky: orální dextramoramid (druhá polovina devadesátých let), in
travenózní metadon u závislých s HIV infekcí (první polovina devadesátých let) a in-
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travenózní morfin v osmdesátých letech. Zůstalo ale pouze u experimentů. V roce 
1998 se započalo s randomizovaným podáváním heroinu : výzkumná skupina dostá
vá maximálně 1 000 mg heroinu denně v kombinaci s metadonem (denní maximum 
150 mg), kontrolní skupina pouze metadon (též denní maximum 150 mg). Heroin se 
záměrně kombinuje s metadonem, aby klienti nemuseli několikrát denně docházet 
na aplikaci. Do studie je doposud zařazeno 560 závislých, první výsledky budou pub
likovány v roce 2002. 

Profesor Lint z Los Angeles upozornil na možnost kombinace buprenorfinu s nal
trexonem, tuto kombinaci používá po dobu 3 týdnů, poté přechází na bezsubstituční 
režim. 

Hodně pozornosti bylo věnováno psychiatrické komorbiditě : z populačních výzku
mů ve Spojených státech a Nizozemsku je známo, že psychiatrické poruchy se vy
skytují dvojnásobně častěji u lidí závislých na alkoholu či alkohol zneužívajících. 
44% závislých na alkoholu má též diagnózu osobnostní poruchy (především borderli
ne a antisociální). Navíc se u závislé populace ve velké míře vyskytují traumata 
v anamnéze: 42 - 99% závislých klientů (v závislosti na druhu výzkumu) bylo v mi
nulosti traumatizováno. 

Opačně je u obsesivně kompulzivní poruchy 5.9 krát vyšší riziko pro rozvoj alko
holové závislosti, u bipolární poruchy je toto riziko 3.4 krát vyšší ve srovnání s kon
trolními skupinami bez psychiatrické komorbidity. 

Nejasná zůstává role konopí setého při recidivách schizofrenní psychózy: na 
základě proběhlých výzkumů (Linszen et al., Wolthaus et al.) není možné zodpo
vědně tvrdit, že existuje kauzální vztah mezi užíváním kanabisu a recidivou schizo
frenní psychózy, byť některé (dílčí) výsledky tímto směrem ukazují. Totéž platí pro 
užívání kanabisu jakožto premorbidního ukazatele vzníku schizofrenní psychózy. 

Ožehavou je otázka vztahu mezi úzkostnými poruchami a nadměrnou spotřebou 
kofeinu: nizozemská kultura (a ještě daleko akcentovaněji psychiatrická zařízení) je 
známa velkou spotřebou kávy, jež je na psychiatrických odděleních neustále a zdar
ma k dispozici. Není jasné, zda-li část úzkostných poruch nejde na vrub kofeinismu. 
Relevantní, metodologicky dobře provedené výzkumy prozatím chybějí. 

Obdobné nejasnosti platí pro užívání alkoholu a drog v psychiatrických zaří
zeních, přičemž se různá zařízení chovají k této problematice rozličným způsobem: 
od tolerování až po zákaz a sankce. Za příklad může sloužit psychiatrická léčebna 
v Almelo, jejíž ředitelství se postavilo proti prodeji produktů konopí setého v přímé 
blízkosti (čtyřicet metrů ) vchodu do léčebny. Po tříletém procesu rozhodl nejvyšší ní
zozemský soudní orgán (Státní rada), že se tento coffee shop musí odstěhovat, neboť 
jeho přítomnost v tak těsné blízkosti léčebny "může mít negativní vliv na léčbu 
kli e ntů, v každém případě na léčbu klientů psychotických". Starosta města Almelo 
s tímto rozhodnutím nesouhlasí, ale všechny možnosti odvolání již vyčerpal. V rea
litě se ale změní jen málo: coffee shop se odstěhuje pravděpodobně o 260 metrů dále, 
což je přijatelná vzdálenost od psychiatrické léčebny. 

Příspěvky na tomto kongresu potvrdily stávající trend zájmu v problematice 
závislostí v Nizozemsku: zájem o drogovoou problematiku a o problematiku komor
bidity závislostí s jinými psychiatrickými diagnózami, na úkor zájmu o problemati
ku alkoholové závislosti. 

J . M. Nerad, L. Neradová 
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