
3. Výkres (rys) 1,3 m2 

4. Lepidlo Herkules 250,0 ml 
Záver. Kolektív autorov si myslí , že týmto 

návrhom , ktorý je určený na pracovnú rehabi
litáciu , sa dosiahol zaujímavý zdroj pre činnosť 

pacientova navyše výrobok sa uplatní v pre
vádzkach róznych laboratórií. 

L. Kovács, M. Paulovská, 
P. Hrnčiar. V. Vangor 

DIAGNOSTIKA STAVŮ SPOJENÝCH S ABÚZEM ALKOHOLU 
A DROG 

Současný stav diagnostiky stavů spojených 
s abúzem alkoholu a jiných drog je velmi neu
spokojivý a je stálým zdrojem nedorozumění 
zejména tam, kde se lékařská terminologie stý
ká s terminologií jinou , například právnickou. 
Ale ani l é kaři nedokáží vždy uspokojivě vy
svě tlit pacientovi význam stanovené diagnózy , 
léčby a prognózy. 
Současn é stanovení diagnózy vychází z Mezi

národní klasifikace nemocí - 9. decenální revi
ze z roku 1979 (MKN). Někteří pracovníci 
se orientují i podle Diagnostického a statistic
kého manuálu duševních poruch Americké 
psychiatrické společnosti (DSM III) (1989) . 
Obojí dozná urči té změny v nejbližší době. 

Vlastní abúzus alkoholu a jiných drog spolu 
s alkoholickými a toxickými psychózami 
je v MKN v kapitole V . - duševní poruchy . Liší 
se od ostatní klasi fikace tím , že má glosář s vý
kl adem užívaného pojmu. V DSM III. je rov
něž kapitola "Zneužívání látek" pod dg 303, 
304 a 305 s vla tním výkladem. Kromě těchto 
diagnoz existuje v MKN řada dalších stavů 
diagnostikovaných v souvislosti s abúzem alko
holu . Zde se budeme orientovat hlavně na zá
kladní pojmy, a to na dg 305 - zneužívání návy
kových látek bez závislosti , dg 303 - závislost 
na alkoholu a dg 304 - závislost na ostatních ná
vykových látkách. 

V prvé řadě je potřebné si uvědomit vzájem
nou souvislo t a hierarchii pojmů úzus - abúzus 
- závislost. Je to důležité zejména pro účinnou 
prevenci . Tím, že stanovíme , zda jde o úzus, 
abúzus nebo závislost stanovíme v Ý voj o v Ý 
s tup e ň po š kození psychického , somatic
kého i sociálního. Do určité míry tím stanoví
me i svůj postoj k léčbě a prognózu. Proto 
by měl a být kritéria uvedených stavů j asně sta
novena a měla by se vždy uvádět v diagnoze 

další charakteristikou uvedeného stavu. 
Abúzus alkoholu a jiných návykových látek 

- dg 305 

Stručná charakteristika podle MKN: osoba 
požívá návykovou látku ze své vlastní iniciati
vy , na škodu svého zdraví a společenské funk
ce. DSM III doplňuje kritéria abúzu časovým 
údajem v bodě 3. 

Bod 1 kritérií abúzu: intoxikace během celé
ho dne , tahy , minimálně 2 dny , neschopnost 
snížit nebo zastavit užívání , opakované pokusy 
kontrolovat abúzus abstinencí nebo omezením 
požití návykové látky , pokračování při vážném 
tělesném onemocnění , které abuzér považuje 
za vliv užívání návykové látky , potřeba denně 
užívat pro zachování adekvátního fungování 
(práce , zábava , volný čas, spánek , fyziologické 
funkce) , epizody komplikací: předávkování 
okénka atd. 

Bod 2: narušení běžných sociálních nebo 
profesionálních funkcí abúzem ; nedodržování 
závazků k rodině , k přátelům , impulsivní cho
vání a neadekvátní vyjadřování agresivních 
tendencí , potíže se zákonem (např. řízení 
v opilosti), kriminální chování , nemožnost učit 
se nebo pracovat při intoxikaci , dominující uží
vání návykové látky pro životní potřeby , výraz
ná deteriorace fyzických a psychických funkcí 
(dif. dg .: třeba odlišit od premorbidních po
ruch osobno ti a afektivních poruch) . 

Bod 3: doba trvání poruchy: podle DSM III 
se pojem abúzus užívá ve výše uvedených pří
padech , když porucha trvá minimálně jeden 
měsíc . 

Závislost na alkoholu a jiných návykových 
látkách - dg 303 a 304. 

Stručné vyjádření podle MKN : závislost 
je stav charakterizovaný změnami v chování 
a jinými reakcemi při užívání návykové lá tky . 
Vždy je pří tom no nutkání užívat návykovou 
látku pro její psychické účinky anebo pro vy
hnutí se syndromu z odnětí. Mohou být změ
ny tole rance . 

DSM III uvádí , že pro diagnostiku závislosti 
musí být přítomna kritéria abúzu podle bodu 
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1 a nebo narušení sociálních nebo profesionál
ních funkcí podle bodu 2. K tomu. přistupuje 
požadavek vzniku tolerance anebo abstinenční 
příznaky . 

Je tedy potřebné , abychom spolehlivě diag
nostikovali abúzus návykové látky, a to bez 
ohledu na délku jeho trvání a zjistili vznik tole
rance nebo již její pokles . Stejná je situace při 
zjištění jakýchkoliv abstinenčních příznaků . 
Abstinenční příznaky lze objektivně 

zjistit při vyšetření a proto je potřebné znát jed
notlivé projevy. Je ale. třeba si uvědomit , že ab
stinenční příznaky (správněji syndrom z odně
tí) se svými projevy liší podle užívané návyko
vé látky . Zde uvedu pouze abstinenční přízna
ky při abúzu alkoholu , které jsou téměř totožné 
s abstinenčními příznaky při abúzu barbiturátů 
a podobně působících sedativ nebo hypnotik: 
1. Tremor objevující se po několika hodinách 

po vysazení alkoholu, nebo podobných ná
vykových látek. Objevuje se třes víček, 
prstů, rukou, paží nebo jazyka a lze jej zvý
raznit Rhombergovým postojem, kde může 
dojít ke kymácení celého těla až pádu. Tre
mor lze odstranit podáním návykové látky; 

2. nauzea, zvracení; 
3. malátnost či slabost; 
4. hyperaktivita vegetativního nervového sys

tému (např . tachykardie, pocení, vzestup 
krevního tlaku); 

5. anxieta; 
6. depresívní nálada či podrážděnost ; 

7. ortostatická hypotenze . 
Pod dg 303 řadí DSM III i alkoholovou into

xikaci s maladaptivním chováním vzhledem 
k nedávnému požití alkoholu. Projevy akutní 
opilosti není potřebné popisovat. Domnívám 
se , že k dg 303 je potřebné znát stav pacienta 
nejen během akutní intoxikace, ale i v době, 
kdy není pod vlivem alkoholu . DSM III odlišu
je od a I k o h o lov é in t o x i k a c e s maladap
tivním chováním s o c i á I n í pit í spojené s fy
ziologickou intoxikací bez maladaptivního cho
vání. 

Pod kapitolu alkoholové intoxikace s mala
daptivním chováním lze zařadit i selhání kon
troly nad pitím s následným rizikovým chová
ním. 
PŘEHLED stavů spojených s pitím alkoholu. 
Stavy spojené s pitím alkoholu lze přehledně 

seřadit následovně : 
ÚZUS alkoholu , konzumentní pití, konzu

mace , konsumpce, sociální pití (Hampl, 1978) . 
Charakteristika: alkoholický nápoj slouží ja

ko doplněk výživy, k utišení žízně a chuťových 
potřeb . Jde o pití ve vhodné době nápoje přija
telného druhu a koncentrace , vždy s mírou , jen 
zcela výjimečně nad osobní toleranční mez, 
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bez porušení střízlivosti. Alkohol zde nikdy ne· 
slouží k dosažení euforie , úlevy , k výmluvě ne
bo útěku od skutečnosti . Nejsou známky po
škození zdravotního stavu alkoholem a alkohol 
není lékařem kontraindikován . Nevznikají 
žádné sociální problémy , je zachována plná 
kontrola nad pitím , není žádné mal adaptivní 
chování. 

ABÚZUS alkoholu byl charakterizován vý
še. 

Sem ale třeba zařadit i takzvané sociální pití 
s alkoholovou intoxikací bez mal adaptivního 
chování. 

SELHÁNí KONTROLY NAD PITíM 
Charakteristika: jde o situaci, kdy dochází 

k sociálnímu pití někdy spojené s alkoholovou 
intoxikací , vždy provázené rizikovým chová· 
ním (např. řízením motorového vozidla) . Jde 
tedy o stav, který podle dalších příznaků zařa· 
díme pod abúzus nebo závislost na alkoholu. 

ZÁ VISLOST NA ALKOHOLU byla cha· 
rakterizována výše. 

ALKOHOLICKÉ PSYCHÓZY jsou samo
statnou skupinou onemocnění uvedených pod 
dg 291, jako následek nadměrného požívání al· 
koholu: jedná se o delirium tremens - 291.0, 
Korzakovovu psychózu - 291.1 , jiné alkoholic
ké demence - 391.2, jiné alkoholické halucinó
zy - 291.3, patologickou opilost - 291.4, alko
holickou žárlivost - 291 ,5. 

SOMATICKÁ ONEMOCNĚNí při abúzu 
alkoholu. 

Nepříznivé následky abúzu alkoholu se pro
jevují téměř u všech skupin chorob, uvedených 
v MKN, počínaje infekčními chorobami a kon· 
če úrazy. V některých případech je onemocně· 
ní způsobené alkoholem uvedeno samostatným 
diagnostickým znakem: 

Pelagra alkoholická 265.2, alkoholická poly· 
neuropatie 257.5, alkoholická kardiomyopatie 
425.5 , gastritis a1coholica 353.3, alkoholické 
ztučnění jater 571.0, akutní alkoholická hepati
tis 571 .1, alkoholická cirhóza jater 571 .2, alko
holické poškození jater NS 571.3 , suspektní 
poškození plodu alkoholismem matky 655.4. 

Poznámky k terminologii 
Pro diagnostiku stavů spojených s abúzem al· 

koholu a drog je potřebné i správné užívání ter· 
minologie . Americký úřad pro prevenci abúzu 
návykových látek (OSAP) upozorňUje na něk· 
teré příklady nesprávné terminologie . Z toho 
uvádím: 

U mladých do 21 let se má užívat termín pre· 
vence užívání ne prevence abúzu - cílem je za· 
mezit užívání. Nemá se užívat termín tvrdé 
a měkké drogy - všechny nedovolené drogy 
jsou škodlivé a i legálně užívané drogy s sebou 



přinášejí riziko, nemá se užívat spojení rekre
ační užívání drog, odpovědné užívání , protože 
žádné užívání návykové látky není ani rekreač
ní ani odpovědné. Místo obecného výrazu al
koholický nápoj je lépe užívat pivo , víno, des
tiláty , chybný je výraz řízení motorového vo
zidla v opilosti, má být pod vlivem alkoholu, 
protože řidič nemusí být opilý . Za nejdůležitěj
ší pokládám připomínku , že se nemá užívat 
výrazů užívání a abúzus návykové látky , ale 
užívání a abúzus alkoholu a ostatních drog . 

Anglický výraz "substance abuse" se u nás 
běžně překládá jako abúzus drog, správný 
překlad je "abúzus návykových látek" tj . alko
holu a ostatních drog. Vede to jinak k četným 
omylům, protože např . program prevence 
se pokládá jen za prevenci užívání drog a niko
liv alkoholu a ostatních drog. 

Souhrn 

V práci je uvedena diagnostika stavů spoje
ných s abúzem alkoholu a ostatních drog 

UMĚNÍ SE UKLIDNIT 

Jsme ohrožováni stresy a psychickými mikro
traumaty a je tedy třeba obohatit svou sebevý
chovu i o umění nepoddávat se jim . Kuřáci si 
pomáhají tím , že si zapálí cigaretu. Profesor 
Vladimír Vondráček, psychiatr a toxikolog, 
uvádě l , že na schůzích na nichž se smí kouřit 
sotva se lidé pohádají , čímž ovšem kouření ne
propagoval. V těžších chvílích kuřáci i nekuřá

ci sáhnou po sedativu nebo po ataraktiku. 
V učebnici pro střední zdravotnické školy byl 
dokonce magistraliter rozepsaný recept pro 
zvláštní ant isuicidiální sedativum pro případ 
raptu melancholiku. Když jsem se za nacistické 
okupace dozvěděl, že jsem jediný z funkcionář
ského kolektivu neodeslal pro gestapo dopis 
ÚVODu, řekli mi vedoucí: "Hlavně, aby to 
II tebe nenašli !", pomohl mi bromural (tehdy 
volně prodejný , nyní bromisoval) . To arci platí 
jen pro nárazové použití. Propadne- Ii někdo 
bromismu, je to zlá toxikomanie stejně jako ta
bakismus, zvyšuj ící nemocnost a zkracující ži
vo t. Málo náruživých kuřáků je schopno , i když 
vážné onemocní, se svým zlozvykem skonco
vat. například uvědomí-li si, že "na tom nic ne
ní", Poznal jsem lékařku , která ví , že si kouře
ním zkracuj e život , ale která říká, že se jej ne
vzdá, poněvadž bez něj nemůže být . Síť kuřác
kých poraden je řídká . 

Jak na to? Nej lépe je vůbec nezačín a t kouřit. 

ve smyslu diagnoz 303 , 304 a 305, dále přehled 
stavů spojených s pitím alkoholu: úzus , abúzus , 
selhání kontroly nad pitím , závislost na alkoho
lu , alkoholické psychózy a somatická onemoc
nění při abúzu alkoholu. Je respektována Me
zinárodní klasifikace nemocí a Diagnostický 
a statistický manuál duševních chorob Americ
ké psychiatrické společnosti. V závěru je 
upozornění na správné užívání terminologie 
v oblasti AT. 
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MUDr. K. Hampl 

Rodiče , učitelé i vzorové osobnosti by měli jít 
příkladem a dětem od útlého věku vštěpovat, 
že kouření nepomáhá při studiu ani při sportu 
ani při uplatnění v praktickém životě, spíše na
opak. Existují brožurky a skládanky o škodli 
vosti tohoto zlozvyku. Mladistvým bych dopo
ručil na toto téma řečnické cvičení ve škole ne
bo v dílně . 

Vyrovnali jsme se s umělými prostředky u
klidňování , povšimněme si nyní přirozených 
metod . Sáhněme nej prve k vhodnému písem
nictví a hledejme u něj poučení. Již ve starově
ku toužili lidé po neotřesitelném klidu , po ata
raxii. Do češtiny byl například přeložen spis 
stoika Seneky O klidu duševním, který zní tak , 
že i dnes , v neklidné době může pomoci . Emil 
Coué, francouzský lékárník , ve své nauce 
o zvládnutí různých nesnází autosugescí dopo
ručuje říkat si: "Prechází, přechází", tak dlou
ho , dokud neklid nepbmine . Nepřítelem klidu 
je jistě strach , o němž nap~ala ~edávno známá 
herečka Jana Březinová, že je horší než bída. 
Dobrá je také příručka Od strachu k odvaze , 
kterou napsal dr. Grace Adams , jež obsahuje 
rady pro různé situace, často i strach nepotlačo
vat. Sám jsem míval trému před vlastní před
náškou , ale uvědomil jsem si, že je to vlastně 
zdravý pocit odpovědnosti, a někdy jsem tím 
dokonce v úvodu svého projevu posluéhače po-
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