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 ÚVOD 
Užívání léků nad rámec léčby je společensky závažný a mnohdy 

podceňovaný jev, který má různé příčiny. Pacient si často 

neuvědomuje, že na preparát, který užívá, může vzniknout 

závislost zejména při jeho dlouhodobém užívání nebo při užívání 

vyšších než doporučených dávek. Možnost předepsat lék zákon 

neomezuje, předepisování léků s vysokým návykovým 

potenciálem je však v České republice omezeno předpisy 

vyplývajícími ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, 
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ve znění pozdějších předpisů. Nedostatečná informovanost může 

hrát významnou roli při vzniku návyku také u volně prodejných 

léků. Závislí na nelegálních drogách vyhledávají často 

psychoaktivní léky ke zvládání odvykacího stavu nebo jako 

zdroj pro výrobu drogy. Může se přitom jednat i o kompozitní 

léky tvořené několika složkami, z nichž jedna či více složek jsou 

psychoaktivní (Kachlík, 2003; Čížek, 2002).
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(např. při sexuálním útoku). Německé centrum pro problémy 

závislostí (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, DHS) vydalo 

následující definici: „Zneužívání existuje, jestliže psychoaktivní 

látka není užita podle její základní indikace“ (DHS, 1987).

Zneužívání lze obecněji definovat jako užívání, jehož negativní 

dopady převažují nad přínosy (Fermont, 2002). S tímto ohledem 

byla navržena zastřešující definice zneužívání léku zahrnující 

všechny typy zneužití uvedené výše (Küfner et al., 2011): „Zne-

užití/zneužívání léku je jakýkoliv typ užití léku, u kterého byla 

prokázána problematická spotřeba“. Jedná se o užití léku s nebo 

bez lékařského předpisu, ovšem zjevně mimo přijaté lékařské 

postupy nebo pokyny, za rekreačním účelem nebo v rámci 

samoléčby, kdy rizika a problémy spojené s užitím převažují 

nad výhodami. Základní znak této definice zneužívání je tedy 

nerovnováha mezi pozitivními a negativními účinky příslušného 

léku ve vztahu k jeho konkrétní indikaci na úrovni jednotlivých 

případů i na úrovni populační.

 SKUPINY NÁVYKOVÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH 
V LÉCÍCH
 Analgetika a opioidy používané v substituční léčbě 
Analgetika se používají k tlumení nebo odstranění jak chronické, 

tak i akutní bolesti, řada z nich je k dostání bez lékařského 

předpisu. Analgetika 1. stupně léčby bolesti jsou neopioidní 

analgetika, tzv. analgetika–antipyretika a nesteroidní 

antiflogistika, která se používají nejen k tlumení bolesti, 

ale i proti zánětu a ke snížení horečky. Analgetika 2. a 3. stupně 

léčby bolesti jsou tzv. slabé a silné opioidy (Hampl, 2003; Dlouhá 

et al., 2009; Lávičková et al., 2010). 

Slabé opioidy jsou vhodné pro slabou až středně silnou bolest. 

Mezi slabé opioidy řadíme kodein, dihydrokodein, tramadol, 

pentazocin, butorfanol a nalbufin (Lejčko, 2009; Dlouhá et al., 

2009, Lávičková et al., 2010). 

Silné opioidy jsou určeny pro léčbu intenzivní a těžko ovlivnitel- 

né bolesti. V České republice jsou v současné době k dispozici 

tyto silné opioidy – morfin, fentanyl, hydromorfon, oxycodon, 

pethidin/meperidin, piritramid, opioidy sufentanil, alfentanil 

a remifentanil, buprenorfin, metadon (Lejčko, 2009; Lejčko, 

2006).

Specifickou indikací opioidů je substituční léčba opiátové 

závislosti. V České republice jsou v současné době v rámci 

substituční léčby používány metadon a buprenorfin. 

Metadon je plný agonista. Vzhledem k tomu, že v České 
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 DEFINICE ZNEUŽÍVÁNÍ LÉKŮ
Jeden z problémů při zkoumání fenoménu zneužívání léků 

spočívá ve velké variabilitě a nejednotnosti terminologie 

a definic používaných při popisu tohoto jevu.

V souvislosti se zneužíváním léků bývá za důležitou skutečnost 

pokládán způsob získání léku, zda byl lék předepsán či indikován 

lékařem – v rámci celopopulačních šetření je zneužívání 

psychoaktivních léků definováno zpravidla jako užívání sedativ, 

hypnotik či analgetik bez lékařského předpisu nebo bez lékařské 

indikace. Pro fenomén zneužívání léků jsou používány termíny 

jako nelékařské užití, problémové užití, škodlivé užívání, 

nevhodné užívání léku apod. Jiné definice vycházejí z motivu 

užití léku (např. rekreační užívání, samoléčba). Často dochází 

k překrývání různých definic (Küfner et al., 2011; Barrett et al., 

2008). Variabilita definic znesnadňuje srovnání, interpretaci, 

zobecnění výsledků a stanovení rozsahu zneužívání léků mezi 

jednotlivými studiemi. 

Současná Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) používá 

pojmy škodlivé užívání a syndrom závislosti, zatímco 

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV) Americké 

psychiatrické asociace používá pojmy zneužívání a závislost 

(American Psychiatric Association, 1994). Oba systémy stanovují 

diagnostická kritéria, která jsou do značné míry podobná. 

Podle MKN-10 je škodlivé užívání obecně klasifikováno kódem 

diagnózy F1x.1 a je definováno jako užívání vedoucí k poruše 

zdraví. Poškození může být somatické nebo psychické. Syndrom 

závislosti je obecně klasifikován kódem diagnózy F1x.2 

a je definován jako soubor behaviorálních‚ kognitivních 

a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po opakovaném užití 

substance a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚ 

porušené ovládání při jejím užívání‚ přetrvávající užívání této 

drogy i přes škodlivé následky‚ prioritu v užívání drogy před 

ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšenou toleranci pro drogu 

a někdy somatický odvykací stav.

Podle DSM-IV je abusus definován jako maladaptivní vzorec 

užívání látky vedoucí ke klinicky významnému poškození nebo 

psychické úzkosti, projevených jednou (či vícekrát) v následujících 

12 měsících. Závislost na návykových látkách popisuje jako 

maladaptivní model užívání návykové látky, prokázaný výskytem 

minimálně tří z následujících příznaků během jednoho dvanácti-

měsíčního období, a to zvýšená tolerance, abstinenční příznaky, 

užívání ve větším množství, než bylo zamýšleno, trvalá touha 

nebo neúspěšná snaha o snížení nebo kontrolu užívání, omezení 

aktivit kvůli užívání návykové látky apod.

Zneužívání může být také definováno více pragmatickým způso- 

bem (Küfner et al. 2011), a to např. jako užití mimo lékařské 

pokyny nebo mimo pokyny uvedené v příbalovém letáku, užití 

mimo společenský konsensus (např. řízení auta pod vlivem léků), 

způsobem užívání (např. injekční aplikace léku určeného k jiné 

aplikaci), zdrojem získávání (např. nelegálně, na černém trhu). 

Lék může být také zneužit vůči jiné osobě s cílem ji omámit 
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 Sedativa, hypnotika a anxiolytika
Sedativa jsou látky se všeobecně zklidňujícím účinkem, mohou 

navozovat zvolnění tempa celého organismu a napomáhat 

nástupu přirozeného spánku, samy o sobě ale nevedou k jeho 

navození. Hypnotika negativním způsobem ovlivňují bdělost, 

neboť vyvolávají ospalost a navozují spánek; jsou velmi často 

předepisovanou kategorií léčiv, mnohdy neúčelně či zbytečně. 

Anxiolytika (tzv. trankvilizéry) jsou léky k utlumení či odstranění 

patologického strachu a úzkosti a jsou spolu s hypnotiky 

nejčastěji předepisovanými a bohužel i nejčastěji zneužívanými 

léky. Dělí se na benzodiazepinová a nebenzodiazepinová.

Hypnotika I. generace mají nespecifický účinek, vykazují snadné 

navození lékové závislosti, toleranci, vysokou toxicitu a četné 

interakce s jinými léky. Dělí se na barbiturátová (např. 

fenobarbital, barbital, amobarbital, pentobarbital, hexobarbital, 

cyclobarbital) a nebarbiturátová, a to např. chlormetiazol, 

glutetimid a metachalon.

Hypnotika II. generace, benzodiazepinová hypnotika, zkracují 

latenci usnutí, snižují počet probuzení a zkracují trvání bdělosti 

v průběhu spánku, i když mění architektoniku spánku, 

subjektivně zlepšují kvalitu spánku a pocit odpočinutí po 

probuzení. Při opakovaném krátkodobém podání je riziko lékové 

závislosti menší než u barbiturátů. Představují v současnosti 

nejvíce předepisovanou skupinu léků. Mezi benzodiazepinová 

hypnotika patří především nitrazepam, midazolam, flunitrazepam, 

quazepam a další.

Hypnotika III. generace, tzv. „Z–drugs“ se dnes považují za léky 

první volby k ovlivnění akutní nespavosti. Zkracují latenci usnutí, 

zvyšují efektivitu spánku, prodlužují jeho trvání, zkracují dobu 

bdělosti během spánku a zlepšují pocit osvěžení nočním spánkem, 

navozují spánek nejbližší fyziologickému, nepotlačují REM 
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 Ostatní léky 
Dalšími léky, u kterých je popsána možnost vzniku závislosti, 

jsou antidepresiva, anticholinergická antiparkinsonika 

a antiepileptika (antikonvulziva), často mají hypnotický efekt, 

který je ovšem pouze vedlejším projevem hlavního farmakolo-

gického působení.

Z ostatních léků mohou vést k závislosti léky se stimulačním 

účinkem na centrální nervový systém. Jde především o deriváty 

amfetaminu a některá anorektika, dále se jedná o efedrin 

a pseudoefedrin, které jsou v ČR zneužívány pro nelegální 

výrobu pervitinu.

Dalšími tradičně v ČR zneužívanými léky jsou antitusika, zejména 

kodeinového typu. V prostředí zábavy bylo v posledních letech 

popsáno zneužívání antitusika dextromethorfanu (např. Humex®, 

Robitussin®), který ve vyšších dávkách působí jako disociativní 

anestetikum s účinky podobnými ketaminu (Páleniček, 2010).
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 MONITOROVÁNÍ A ANALÝZA ZDROJŮ 
O ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÉKŮ  
V ČR v současné době neexistuje informační systém zaměřený 

výhradně na zneužívání, nadužívání léků s obsahem omamných 

a psychotropních látek (OPL) či závislost na nich. 

Důležitými zdroji informací jsou populační výběrová dotazníková

šetření, sběr dat z oblasti léčby uživatelů návykových látek 

a informace o předávkováních léky s obsahem OPL včetně 

smrtelných.
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 Výběrová šetření (dotazníkové studie) 
V ČR byla realizována řada výběrových šetření, která mimo 

jiné sledují i užívání návykových látek, a to v rámci různých 

subpopulací. V následující části jsou vybrána ta šetření, která 

4/1

Flunitrazepam (Rohypnol) byl v minulosti ještě do začátku tohoto 
století lékovou drogou často zneužívanou v ČR mladistvými 
a mladými pacienty užívajícími i jiné návykové látky. Byl pravidelným 
doplňkem injekčního užívání heroinu a způsoboval komplikace při 
substituční léčbě. Závislí na pervitinu jej používali k odstranění 
příznaků „dojezdu“, tedy v době, kdy pervitin přestával působit. 
V současnosti není Rohypnol v ČR distribuován a uživatelé drog 
místo něj zneužívají jiné benzodiazepiny.

spánek. Do této skupiny patří zolpidem, zopiclon, zaleplon 

(Moťovský, 2009; Bayer, 2003; Hampl, 2003; Čížek, 2002; 

Kutinová Canová, 2006; Martínková et al., 2011; Lattová, 2009). 

V poslední letech došlo k rozšíření jejich užívání, jsou popisovány 

závažné nežádoucí účinky jako deliriózní stavy, zejména 

u starších pacientů, a případy vzniku velmi těžko řešitelné 

závislosti (Pilch, 2004; Chval, 2009). 

Sedativa, hypnotika a trankvilizéry jsou nejčastěji předepisova-

nými psychoaktivními látkami, mezi uživateli drog bývají užívány

jako doplněk jiných látek, např. ke zvýraznění euforizujícího 

účinku opioidů nebo alkoholu, případně stimulujícího účinku 

kokainu apod. (Višňovský, 1998).

republice je v současné době metadon podáván pouze 

v registrovaných metadonových centrech, nedochází k téměř 

žádnému úniku na černý trh. Jeho nelegální zneužívání bylo 

zaznamenáno pouze v Severních Čechách, kam se dostává 

nelegálně z Německa.

Buprenorfin je parciální agonista. Díky tomuto smíšenému 

působení je buprenorfin bezpečnější, co se týče rizika 

předávkování. 



TABULKA 1: Užívání předepsaných léků na jednotlivé potíže podle pohlaví a věku (v %)
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v ČR, 3 825 osob se podařilo oslovit a dotazník byl vyplněn 

s 1 955 respondenty (ÚZIS, 2011).

Co se týče léků, šetření EHIS 2008 sledovalo, zda respondenti 

užívali během posledních 2 týdnů nějaké předepsané ale 

i nepředepsané léky a pokud ano, byl zjišťován jejich typ.

Předepsané léky

Nejčastěji se jednalo o léky na bolesti kloubů (11,2 %) a na 

bolesti krku a zad (10,5 %). Ženy užívaly léky významně častěji, 

s věkem se jejich užívání zvyšovalo, nejčastěji tedy léky užívaly 

ženy ve věku 75 a více let (tabulka 1).

Nepředepsané léky

Nejčastěji byly u mužů užívány nepředepsané léky na bolesti 

kloubů (5,9 %), mezi ženami to byly léky na bolesti hlavy 

či migrénu (11,8 %). Léky na migrénu užívaly nejčastěji ženy 

bolesti
muži ženy celkem

deprese duševní napětí nebo úzkost
Předepsané léky na:

léky na spaní
Věková
skupina

15–24

25–34 

35–44 

45–54 

55–64 

65–74 

75+

Celkem 

6,0

7,8

9,5

15,8

22,0

26,8

47,8

14,8

9,9

9,2

18,7

26,2

33,3

37,4

63,3

24,8

7,9

8,5

14,3

20,8

27,7

32,9

58,1

19,9

muži ženy celkem

0,0

1,5

0,7

2,0

3,2

0,0

2,2

1,4

0,6

0,0

4,2

5,0

5,6

4,1

11,6

3,8

0,3

0,8

2,6

3,4

4,4

2,4

8,3

2,6

1,2

0,5

1,4

2,0

7,0

2,9

21,7

3,3

2,5

0,0

7,2

6,4

9,3

14,3

32,2

8,2

1,8

0,3

4,5

4,1

8,2

9,5

28,6

5,8

muži ženy celkem

0,0

0,0

0,7

0,7

3,2

2,9

2,2

1,1

3,1

1,1

3,0

3,5

2,5

5,1

11,6

3,6

1,5

0,5

1,9

2,0

2,8

4,1

8,3

2,4

muži ženy celkem

TABULKA 2: Užívání nepředepsaných léků na jednotlivé potíže podle pohlaví a věku (v %)

bolesti kloubů
muži ženy celkem muži ženy celkem

bolesti hlavy nebo migrénu jiné bolesti
Nepředepsané léky na:

bolesti celkem
Věková
skupina

15–24

25–34 

35–44 

45–54 

55–64 

65–74 

75+

Celkem 

0,6

4,4

4,0

4,6

9,4

12,9

17,4

5,8

1,9

4,3

6,6

12,1

11,0

14,3

16,7

8,5

1,2

4,3

5,4

8,2

10,2

13,7

16,9

7,2

muži ženy celkem

8,3

3,4

4,7

5,3

1,9

1,4

6,5

4,5

13,8

15,0

13,3

17,9

4,9

4,1

9,9

11,7

10,9

8,9

9,2

11,3

3,4

3,0

8,8

8,2

11,9

10,7

10,7

11,8

13,8

15,5

26,1

12,7

20,5

19,4

23,5

28,4

17,3

22,4

23,1

21,8

16,1

14,8

17,5

19,8

15,6

19,5

24,1

17,4

3,6

5,4

2,0

3,9

4,4

1,4

6,5

3,9

6,8

1,6

9,0

9,9

3,7

9,2

10,0

6,7

5,2

3,6

5,7

6,8

4,0

5,9

8,8

5,3

muži ženy celkem

4/1/1  Výběrová šetření v obecné populaci
Hlavním používaným nástrojem jsou průřezové dotazníkové 

studie na reprezentativním vzorku populace, které poskytují 

cenné informace nejen o aktuální situaci v užívání drog mezi 

obyvateli, ale jsou také důležité pro sledování vývojových 

trendů.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v r. 2008

V tomto šetření čítal výběrový soubor 4 000 respondentů 

ve věku 15 a více let s trvalým nebo dlouhodobým pobytem 

buď popisují situaci užívání léků v obecné populaci nebo se 

zaměřují na skupiny osob, u kterých je vysoké riziko zneužívání 

léků. Mezi tyto rizikové skupiny patří zejména školní mládež, 

starší lidé a ženy.



TABULKA 3: Frekvence užití sledovaných léků v průběhu posledních 12 měsíců podle pohlaví (v %)
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ve středním věku a mladí muži, ve věkové skupině 45–54 let byly 

téměř všechny léky užívány ženami více než dvakrát častěji než 

muži (tabulka 2).

Mezinárodní výzkumný projekt GENACIS v r. 2002

V rámci této studie byl dotazován reprezentativní vzorek 2 550 

respondentů ve věku 18–64 let (Psychiatrické centrum Praha, 

2002).

Nejčastěji užívanými byly léky proti bolesti, které během 

posledního roku užilo 60 % respondentů, léky na spaní 

a uklidnění užívalo téměř 14 % osob a léky na povzbuzení více 

než 8 % osob. Analgetika během posledních 12 měsíců užilo 

68 % žen a 52 % mužů, přibližně 18 % žen a 10 % mužů užilo 

TABULKA 4: Prevalence užití sedativ a tišících léků v dospělé populaci a u mladých dospělých – celoživotní, 
  v posledním roce a v posledním měsíci (v %)

Věk 18–64 let 
muži ženy celkem

Věk 18–34 let
Sedativa nebo tišící léky

Celoživotní prevalence 

Prevalence v posledním roce 

Prevalence v posledním měsíci 

42,6

29,9

16,5

51,9

40,7

25,9

47,2

35,3

21,2

muži ženy celkem

34,8

21,6

10,3

43,3

32,2

18,0

39,1

26,9

14,2

nikdy občas 1–2× měsíčně
Frekvence užití

1–4× týdně
Lék

proti bolestem       

na spaní 

na uklidnění 

na povzbuzení

proti bolestem         

na spaní 

na uklidnění 

na povzbuzení

proti bolestem         

na spaní 

na uklidnění 

na povzbuzení

39,9

86,2

86,0

91,7

48,0

90,0

90,8

93,2

32,0

82,4

81,4

90,4

42,3

9,8

9,8

6,1

39,9

7,9

6,3

5,1

44,6

11,7

13,2

7,1

4,3

1,6

1,7

0,6

3,2

0,8

1,0

0,3

5,5

2,3

2,4

0,8

10,7

1,9

1,1

0,5

5,9

0,8

0,9

0,5

15,3

2,9

1,2

0,6

denně

2,8

0,6

1,4

1,0

3,0

0,5

1,0

0,9

2,7

0,7

1,8

1,1

celkem

muži

ženy

léky na spaní a uklidnění, necelých 10 % žen a 7 % mužů léky 

na povzbuzení. Také v této studii rostla míra užívání léků, ale 

i frekvence jejich užití, s věkem respondentů (tabulka 3).

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel 

ČR zaměřené na zneužívání drog v r. 2004

Výběrový soubor zahrnoval osoby s trvalým bydlištěm 

v České republice ve věku 18–64 let, osloveno bylo 5 433 osob 

a rozhovor byl proveden s 3 707 respondenty (ÚZIS, 2006).

Míru užívání sedativ a tišících léků uvádí tabulka 4. Také v této 

studii rostla míra užívání s věkem a míra užívání u žen byla 

ve všech věkových skupinách vyšší než u mužů.



  Výběrová šetření ve školní populaci 
V souvislosti se zneužíváním legálních a nelegálních drog patří 

mládež mezi rizikové skupiny. Přispívají k tomu faktory rizikové 

chování, ochota experimentovat s látkami, tlak okolí 

ke konzumaci látek a nesprávná rozhodnutí v období dospívání 

(Küfner et al. 2011).

 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)

ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění 

rozsahu užívání návykových látek a postojů k drogám 

u dospívajících. Výběrový soubor tvoří dospívající, kteří v daném 

roce dosáhli 16 let, V ČR tedy zahrnuje v odpovídajícím poměru 

TABULKA 6: Prevalence užití sedativ nebo tišících prostředků v posledních 30 dnech (v %)

Prevalence užití Celkem

Muži 

Ženy

Celkem

9,6

15,7

12,6

10,5

22,7

16,5

16,3

28,8

22,4

20,2

34,6

27,4

29,9

42,0

36,2

16,9

28,9

22,9

15–24 25–34 35–44

Věková skupina

45–54 55–64
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15–24 25–34 35–44

Věková skupina

45–54
Frekvence užití

Ano, vícekrát

Ano, jedenkrát

Neužil/a

Ano, vícekrát

Ano, jedenkrát

Neužil/a

Ano, vícekrát

Ano, jedenkrát

Neužil/a

15,5

6,1

78,5

12,4

5,2

82,4

18,7

7,0

74,4

21,2

6,6

72,2

16,0

4,7

79,4

26,7

8,7

64,6

32,9

7,0

60,1

26,9

5,7

67,4

38,9

8,3

52,8

25,6

6,7

67,7

19,2

5,8

75,0

32,3

7,6

60,2

55–64
Celkem

41,4

6,7

52,0

34,4

6,4

59,1

47,7

6,9

45,4

27,2

6,6

66,2

21,4

5,5

73,1

32,9

7,7

59,3

celkem

muži

ženy

TABULKA 5: Prevalence užití sedativ nebo tišících prostředků v průběhu posledních 12 měsíců podle věku (v %)

Celopopulační studie užívání psychotropních látek v ČR 

v r. 2008

Výběr respondentů zahrnoval osoby ve věku 15–64 let. Základní 

výběrový soubor tvořilo 4 200 respondentů s trvalým bydlištěm 

v ČR navýšený o 300 osob ve věku 15–29 let (Běláčková et al. 

2012).

Míry užívání i vzorce užívání tišících léků nalezené v této studii 

byly téměř shodné s nálezy v předchozích studií – tabulka 5 a 6.



žáky 9. tříd ZŠ, žáky víceletých gymnázií a studenty v prvních 

ročnících různých druhů středních škol. ESPAD je v ČR 

realizován od r. 1995 ve čtyřletých intervalech.

Léky se sedativním účinkem někdy v životě užilo 10,1 % 

respondentů studie z r. 2011 (8,4 % chlapců, 11,7 % dívek). 

Užití sedativ a hypnotik v posledních 12 měsících a posledních 

30 dnech nebylo blíže sledováno. V r. 2011 došlo k mírnému 

nárůstu celoživotní prevalence užívání sedativ, její vývoj v letech 

1995–2011 uvádí tabulka 7 (Csémy, 2009).

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

Studie HBSC Světové zdravotnické organizace je zaměřená na 

zdraví, životní styl a chování ve vztahu k vlastnímu zdraví mezi 

dětmi ve věku 11, 13 a 15 let. V r. 2010 bylo v ČR do studie 

zapojeno 4 167 žáků. 

Nejvíce užívaly děti léky na bolest hlavy a břicha. Hypnotika 

a sedativa během posledního měsíce užily podle vlastních 

výpovědí nejčastěji děti ve věku 11 let (hypnotika 6 % a sedativa 

8 % dětí), s rostoucím věkem se jejich užívání snižovalo. Jak 

u analgetik, tak u hypnotik a sedativ uváděly dívky vyšší míry 

užívání (Csemy, 2011).
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TABULKA 7: Výskyt užívání léků s tlumivým účinkem (sedativ) za celý život (celoživotní prevalence) v období let  
  1995–2011 (v %)

Sedativa 1995

10,8

7,7

14,6

1999

17,7

13,6

21,4

2003

11,1

7,6

13,8

2007

9,1

6,1

11,7

2011

10,1

8,4

11,7

Celkem

z toho
  chlapci

  dívky

Ženy a léky ve výběrových šetřeních
Užívání sedativ a tišících léků je podle populačních šetření přibližně 1,5krát až 3krát častější mezi ženami než mezi muži. Např. v šetření EHIS, kde 
se sledovalo užívání během posledních 2 týdnů, užívaly ženy léky na bolesti 1,7krát, sedativa 3,1krát, hypnotika 2,5krát a antidepresiva 2,7krát 
častěji než muži.
Také ve školní populaci bylo v rámci studie ESPAD v letech 1995–2011 zjištěno 1,4–1,9krát vyšší užívání sedativ mezi dívkami než mezi chlapci 
ve věku 16 let. Podíl dívek v šetření HBSC (ve věku 11, 13 a 15 let), které užívaly léky na bolesti hlavy, byl také 1,4–1,8krát vyšší než podíl chlapců 
stejného věku; míra užití léků na bolesti břicha byla mezi dívkami ještě vyšší (až 3,5krát u 15letých). Hypnotika užívalo podle studie HBSC 
1,3–1,6krát více dívek než chlapců, sedativa 1,1–1,4krát více.
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 Léčba uživatelů psychoaktivních léků
  Národní zdravotnický informační systém 
Národní zdravotnický informační systém1 (NZIS) je systém 

určený ke sběru a zpracování zdravotnických údajů a informací, 

k vedení Národních zdravotních registrů a realizaci výběrových 

šetření zaměřených na zdravotní stav obyvatel ČR. 

Ambulantní péče o uživatele léků s obsahem OPL

Od r. 1997 počet ambulantně léčených pacientů s problémy 

s psychoaktivními léky (tj. se základní dg. F13 podle MKN-10, 

kam jsou zahrnuty kromě sedativ a hypnotik i další látky, které 

4/2
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1 Definovaný zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování.

  Výběrová šetření v populaci seniorů 
U populace seniorů existuje vysoké riziko zneužívání léků. 

Senioři vykazují vyšší výskyt chronické bolesti, nespavosti 

a úzkosti. Tato onemocnění typická pro starší osoby jsou 

zpravidla léčena léky, které mají vysoký potenciál zneužívání, 

např. opioidy na chronickou bolest, hypnotika pro nespavost 

a benzodiazepiny pro úzkostné stavy (Küfner et al. 2011). 

Na populaci seniorů se v ČR zaměřila pouze doplňková studie 

multicentrického projektu AdHOC (Aged in Home Care). Tento 

projekt byl navržen tak, aby umožnil porovnání charakteristik 

osob starších 65 let v domácí péči v 11 evropských zemích. 

Byly mimo jiné shromažďovány informace o všech lécích (jak 

předepsaných lékařem, tak volně prodejných), které klienti 

domácí péče užívali pravidelně nebo podle potřeby v posledních 

7 dnech. V ČR bylo do studie zařazeno 2 707 osob. V ČR v roce 

2001 užívalo benzodiazepiny 30 % seniorů v domácí péči. 

Z 32 % pacientů s klinicky významnou depresí bylo pouze 8 % 

léčeno antidepresivy, ostatní užívali dlouhodobě působící 

benzodiazepiny, jež nemají antidepresivní účinek. Benzodiazepi-

ny tedy byly chybně podávány seniorům s klinicky významnou 

depresí, kteří měli být léčeni antidepresivy (Fialová et al. 2005).

4/1/3



GRAF 2: Vývoj počtu hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním sedativ a hypnotik (dg. F13) podle pohlaví 
 v letech 1994–2010
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mohou způsobit závislost) téměř plynule rostl až do r. 2002 

(z 810 pacientů v r. 1997 na 2 292 pacientů v r. 2002). 

V následujícím období se jejich počty (s výjimkou r. 2007) příliš 

neměnily. Benzodiazepiny tvořily v letech 1997–2010 více než 

polovinu případů této diagnostické skupiny.
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GRAF 1: Vývoj počtu pacientů užívající hypnotika a sedativa léčených v psychiatrických ambulancích v letech
 1997–2010
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Ženy v letech 1997–2010 tvořily v průměru téměř 60 % z celko-

vého počtu pacientů léčených v psychiatrických ambulancích

pro problémy způsobené užíváním psychoaktivních léků. 

Z hlediska věkové struktury není rozdíl mezi muži a ženami 

jednoznačný – u dětí a mladistvých do 19 let bylo 

ve sledovaném období vyšší zastoupení chlapců než dívek, 

ve věkové skupině 20–39 let byl poměr pacientů obou pohlaví 

poměrně vyrovnaný, největší rozdíl byl mezi muži a ženami 

staršími 40 let, kde byl podíl žen již téměř dvoutřetinový 

(Nechanská et al. 2011, Nechanská, 2011a).

Lůžková péče o uživatele léků s obsahem OPL

Rezidenční léčba probíhá především na psychiatrických 

odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách. 

Počet hospitalizací pro základní diagnózu F13 v letech 

1994–2010 téměř plynule rostl a zvýšil se více než 3krát 
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Ženy v léčbě z důvodů zneužívání léků
Mezi léčenými osobami zneužívajícími léky byl vyšší podíl žen, a to jak v ambulantní, tak i lůžkové péči. Ve sledovaném období (v letech 1997–2010) 
tvořily ženy téměř 60 % z celkového počtu ambulantních pacientů s dg. F13, v lůžkové péči byl podíl žen dvoutřetinový (tzn. přibližně 1,5krát vyšší 
zastoupení žen než mužů v ambulantní i lůžkové péči). V registru léčby uživatelů drog, který kromě zdravotní zahrnuje i ostatní typy péče o uživatele 
zejména nelegálních drog, byl počet žen mezi všemi žadateli o léčbu pro opiátová analgetika nižší než počet mužů (počet mužů byl 2,6krát vyšší), 
u léčených pro sedativa a hypnotika byl počet mužů a žen vyrovnaný. Mezi léky zneužívanými uživateli nelegálních drog dominuje v posledních 
letech buprenorfin.

  Registr žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog  
Registr žádostí o léčbu vede hygienická služba ČR, která od 

r. 1995 sbírá a zpracovává informace o uživatelích drog, kteří 

požádali o léčebnou intervenci. Do registru hlásí zdravotnická 

i nezdravotnická zařízení poskytující pomáhající služby 

uživatelům drog. Registr je zaměřen především na hlášení léčby 
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GRAF 3: Počet všech žadatelů o léčbu užívající psychoaktivní léky v letech 2002–2010
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(ze 101 hospitalizací v r. 1994 na 306 v r. 2010). Stejným 

tempem rostl jak počet hospitalizovaných žen, tak mužů. Ženy 

tvořily přibližně dvě třetiny z celkového počtu hospitalizací pro 

poruchy způsobené užíváním léků, a to jak na psychiatrických 

odděleních nemocnic, tak v psychiatrických léčebnách (graf 2).

Ve sledovaném období bylo hospitalizováno 6 dívek ve věku 

10–14 let, mladistvých do 19 let bylo celkem 133 (46 chlapců 

a 87 dívek), dívky tak tvořily dvě třetiny z hospitalizací dětí a 

mladistých. Ve věkové skupině 20–29 let vzrostl podíl mužů na 

více než 55 %, ve věkové skupině 30–39 let už podíl žen opět 

stoupal až na 74 % ve věkové skupině starších 70 let (Nechanská 

et al. 2011, Nechanská, 2011b).

uživatelů nelegálních (pouličních) drog, osoby zneužívající léky 

jako svou primární návykovou látku nejsou ve středu zájmu 

tohoto registru (Studničková and Petrášová, 2011).

V registru jsou sledována opiátová analgetika (metadon, 

buprenorfin, kodein), sedativa a hypnotika (barbituráty, 

benzodiazepiny a jiná sedativa a hypnotika) jako základní droga. 

Po rozšíření Subutexu na černém trhu, tj. od r. 2004, získal 

buprenorfin mezi sledovanými léky dominantní pozici a počet 

osob zneužívajících tento léčivý přípravek rostl. U ostatních 

sledovaných léků s obsahem OPL absolutní počty klientů 

v letech 2002–2010 mírně klesaly. Mezi všemi žadateli o léčbu 

byl počet mužů významně vyšší u opiátových analgetik, v r. 2010 

bylo evidováno 2,6krát více mužů než žen (323 mužů a 125 žen). 

Počet mužů a žen léčených pro zneužívání sedativ a hypnotik 

byl téměř vyrovnaný a ve sledované období se příliš neměnil 

(graf 3).

Obdobný vývoj lze pozorovat i u žadatelů o první léčbu v životě, 

i když jejich absolutní počty jsou nižší. Věková struktura všech 

žadatelů o léčbu a prvožadatelů byla ve sledovaném období 



TABULKA 8: Nefatální intoxikace psychoaktivními léky v letech 2001–2010 

Psychoaktivní látka 2001

1 183

2

0

16

18

137

195

332

2002

1 000

6

0

23

29

89

137

226

2003

881

3

2

22

27

157

82

239

2004

952

2

12

20

34

126

103

229

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 193

10

14

19

43

153

88

241

954

7

18

21

46

124

107

231

1 255

2

32

40

74

139

125

264

1 146

1

7

17

25

113

135

248

849

0

0

24

24

136

112

248

1 018

1

0

42

43

180

127

307

Celkem

z toho

 metadon

 buprenorfin

 ostatní opiáty

 opioidy mimo heroinu 

 celkem

 benzodiazepiny

 jiná sedativa, hypnotika

 sedativa a hypnotika 

 celkem

 Úmrtí spojená s psychoaktivními léky 
Drogová úmrtí jsou v České republice sledována ve dvou 

zdrojích. Jednak na základě dat získaných z pitev všech náhlých 

a násilných úmrtí prováděných na soudnělékařských odděleních 

(tzv. Speciální registr mortality) a dále jsou drogová úmrtí 

extrahována z informačního systému Zemřelí (IS ZEM), který 

vede Český statistický úřad (ČSÚ) a poskytuje data k dalšímu 

zpracování a publikování ÚZIS.
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 Nefatální intoxikace psychoaktivními léky 
Údaje o nefatálních intoxikacích hlásí hygienické službě 

zdravotnická zařízení, zejména záchranná služba. V systému 

hlášení a hlásné kázni existují značné meziregionální rozdíly 

a hlášení nepokrývá všechny případy v ČR. V rámci tohoto 

systému jsou hlášeny případy předávkování, ale i jiných 

zdravotních komplikací po užití nealkoholových návykových 

látek vyžadujících urgentní hospitalizaci. 

Absolutní počet nefatálních intoxikací psychoaktivními léky 

se v letech 2001–2010 příliš neměnil a v průměru se pohyboval 

kolem 290 případů ročně a představoval čtvrtinu až třetinu 

všech hlášených případů. Ve sledovaném období tvořily téměř 

88 % předávkování léky intoxikace sedativy a hypnotiky. 

Počet osob intoxikovaných opioidními analgetiky byl o jeden řád 

nižší (Studničková and Petrášová, 2011). 

4/3téměř stejná, největší byl podíl klientů ve věku 20–29 let, 

kterých bylo evidováno mezi všemi žadateli 56 % a mezi 

prvožadateli 54 % osob. 

Kromě primární drogy jsou v registru sledovány další sekundární 

drogy, které klient užívá. Také mezi sekundárními drogami má 

buprenorfin dominantní postavení zejména mezi muži (v r. 2010 

144 mužů a 73 žen). Počet léčených, kteří jako sekundární drogu 

užívali sedativa a hypnotika, byl ve sledovaném období u mužů 

stabilní a pohyboval se mezi 100 až 150 léčenými ročně, u žen 

počet mírně klesal na cca 50 případů za rok.

  Smrtelná předávkování ve Speciálním registru 
mortality  
Všechny pitvy prováděné na soudnělékařských odděleních 

(tj. pitvy všech náhlých úmrtí v případech, kdy prohlížející lékař 

nemohl stanovit příčinu smrti, a všech násilných úmrtí) jsou 

hlášeny do tzv. Speciálního registru mortality (SMR). 

V letech 2001–2010 byla téměř třetina z celkového počtu 

smrtelných předávkování OPL způsobena  benzodiazepiny, více 

než 41 % ostatními psychotropními léky a více než čtvrtina 

4/4/1
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  Smrtelná předávkování v informačním systému 
Zemřelí  
U všech případů úmrtí v ČR je lékařem diagnostikujícím úmrtí 

povinně vyplňován List o prohlídce mrtvého (LPM), kde jsou 

uvedeny diagnózy příčin a mechanismu úmrtí. Kombinací těchto 

diagnóz na základě standardních kritérií EMCDDA lze extrahovat 

případy předávkování psychoaktivními léky. 

V letech 1994–1996 došlo k významnému poklesu počtu 

smrtelných předávkování psychoaktivními léky, v následujících 

deseti letech se jejich počet pohyboval mezi 40–55 případy 

ročně, od r. 2007 počet vzrostl téměř na dvojnásobek. Na tento 

rostoucí trend měl vliv zejména nárůst smrtelných předávkování 

ostatními léky mimo barbiturátů a benzodiazepinů. 

4/4/2

GRAF 5: Struktura smrtelných předávkování léky s obsahem OPL v IS Zemřelí v letech 1994–2010 
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ostatními návykovými látkami (nelegálními drogami a těkavými 

látkami). Ve sledovaném období vzrostl podíl předávkování 

ostatními psychoaktivními léky (bez benzodiazepinů) z 10 % 

na téměř polovinu (graf 4). 

V letech 2003–2010, kdy byly extrahovány údaje o smrtelných 

předávkováních také podle věku a pohlaví, zemřelo na 

předávkování psychoaktivními léky více mužů než žen. 

Z celkového počtu těchto smrtelných předávkování připadlo více 

než 52 % na muže, u benzodiazepinů byl podíl mužů ještě vyšší 

(téměř 56 %). Více těchto úmrtí bylo evidováno u osob starších 

40 let (72 % u psychoaktivních léků celkem, 74 % 

u benzodiazepinů), necelá čtvrtina u zemřelých starších 60 let. 

Podíl osob do 40 let byl 28 % u psychoaktivních léků a 26 % 

u benzodiazepinů (Mravčík et al. 2011).

GRAF 4: Vývoj celkového počtu smrtelných předávkování členěných na benzodiazepiny, ostatní psychoaktivní  
 léky a jiné návykové látky v letech 2001–2010
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Zneužívání léků obsahujících 
pseudoefedrin a efedrin k výrobě pervitinu
Nezákonná výroba pervitinu na území ČR má svůj počátek v 70. letech 20. století, kdy byl znovuobjeven jednoduchý postup redukce efedrinu 
pomocí volně dostupných chemikálií (Zábranský, 2007). Před r. 1989 byl pervitin vyráběn z čisté efedrinové substance nebo z tehdy dostupných 
léků obsahujících efedrin (typicky z léku proti kašli Solutan®). Přibližně od r. 2003–2004 se k výrobě pervitinu využívá kromě efedrinu (který je do 
ČR pašován převážně z balkánských zemí) především dostupnější pseudoefedrin, který lze extrahovat z léků vydávaných bez předpisu. V r. 2009 
SÚKL omezil výdej léků s obsahem do 30 mg pseudoefedrinu v tabletě (jejichž prodej do uvedeného data nebyl nijak omezen). Maximální množství 
pro jednorázový výdej je sníženo na 900 mg, což odpovídá 30 tabletám či sáčkům. Toto opatření snížilo prodej přípravků obsahujících pseudoefedrin 
za účelem výroby pervitinu. Na výrobu a dostupnost pervitinu v ČR však toto opatření nemělo výraznější dopad vzhledem k nárůstu nelegálního 
dovozu léků obsahujících pseudoefedrin ze zahraničí. 

2 Problémové užívání drog - intravenózní (injekční) užívání drog a/nebo dlouhodobé užívání opiátů a/nebo kokainu a/nebo drog amfetaminového typu. Vzhledem k časté 

přítomnosti opiátů nebo pervitinu v kombinacích drog v ČR byla mezi problémové užívání drog zařazena i dg. F19 - kombinace drog. 

Zneužívání buprenorfinu problémovými uživateli drog
První zprávy o výskytu Subutexu® na černém trhu v Praze se objevily v létě 2002 z terénních programů (Řezníčková and Nedvěd, 2004), na sklonku 
r. 2002 se podobné zprávy objevily i v severních Čechách a ojediněle jinde v ČR. Užívání buprenorfinu na otevřené drogové scéně bylo již v r. 2003 
spojováno také s pozitivními dopady, a to snížením poptávky po heroinu, snížením kriminality, lepší možností kontaktů s klienty a snížením 
frekvence poskytování první pomoci při předávkování heroinem (Větrovec, 2003).
Na základě informací o výskytu Subutexu® na černém trhu iniciovalo MZ novelizaci zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, která nabyla 
účinnosti 1. 9. 2003 a Subutex® se musel předepisovat na recept s modrým pruhem. To mělo vliv na snížení dostupnosti Subutexu® u praktických 
lékařů, zvýšení ceny tablety Subutexu® na černém trhu, začaly se objevovat případy přepadávání klientů odcházejících od lékaře s předpisy na 
Subutex® a krádeží předpisů či krádeží Subutexu®, uživatelé se vraceli zpět k heroinu. Tyto uvedené faktory pravděpodobně přispěly k tomu, že 
se Subutex® na černém trhu v ČR etabloval včetně negativních jevů jako jsou kriminalita spojená s jeho získáváním a prodejem nebo jeho injekční 
aplikace.
Každoročně provádí Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) odhad počtu problémových uživatelů drog multiplikační 
metodou z dat o klientech nízkoprahových zařízení. V posledních letech činí střední odhad problémových uživatelů2 Subutexu® cca 5 tisíc osob. 
Průzkum mezi lékaři v ČR provedený NMS v roce 2007 potvrdil, že mimo substituční registr se nachází značné množství (desítky až stovky) lékařů 
a (stovky až tisíce) pacientů. Celkový počet psychiatrů a praktických lékařů pro dospělé předepisujících Subutex® včetně těch registrovaných, 
byl v roce 2007 odhadnut na 150 a 240 a počet pacientů užívajících Subutex® na přibližně 4 300 osob, z toho cca 3 000 u psychiatrů a cca 
1 400 u praktických lékařů. Mimo Registr substituční léčby se tak v roce 2007 nacházelo odhadem 3 500 osob, kterým byly přípravky s obsahem 
buprenorfinu předepisovány.
V rámci průzkumu NMS Multiplikátor 2010 zaměřeného na odhad podílu problémových uživatelů drog v kontaktu s nízkoprahovými zařízeními byla 
za rok 2009 zjišťována i data o podílu problémových uživatelů opiátů zařazených do substitučního programu. Podíl té části problémových uživatelů, 
která se účastní substituční léčby, byl odhadnut na 8 % (95% CI: 7–10 %) problémových uživatelů drog, resp. 23 % (95% CI: 20–27 %) problémových 
uživatelů opiátů, což odhadem znamená přibližně 3 000 osob (střední odhad). Uvedená data naznačují, že je přibližně 2 000 problémových uživatelů 
Subutexu®, kteří nejsou v substituční léčbě a Subutex® tedy získávají (výhradně) na černém trhu (Mravčík et al. 2011). 
Černý trh s buprenorfinem probíhá především jako prodej a nákup malých množství tablet pocházejícího z lékáren mezi jednotlivými uživateli, kteří 
prodají část tablet předepsaných jedním nebo častěji více lékaři. Cena buprenorfinu na černém trhu dvoj až pětinásobně přesahuje kupní cenu 
v lékárně.

Z analýzy věkové struktury vyplývá, že ve věku 20–39 let byl 

2krát vyšší podíl smrtelných předávkování léky s obsahem OPL 

u mužů než žen, ve věkových skupinách 40–49 a 50–59 let se 

podíl obou pohlaví vyrovnal a ve věku 60 let a více je naopak 

2krát vyšší podíl těchto úmrtí u žen než mužů (ÚZIS, 2011a).
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 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  
V České republice existuje několik zdrojů sledujících užívání 

a zneužívání psychoaktivních léků, léčbu pro poruchy spojené 

s jejich škodlivým užíváním nebo závislostí na nich, fatální 

i nefatální intoxikace psychoaktivními léky. Používané definice 

se však v jednotlivých datových zdrojích liší a druh a rozsah 

shromážděných dat nedovoluje s dostatečnou přesností 

a podrobností popsat stav zneužívání psychoaktivních léků 

v ČR.

Užívání psychoaktivních léků je v současné době sledováno 

několika výběrovými šetřeními, která jsou zaměřená především 

na zdravotní stav populace nebo na užívání alkoholu 

a nelegálních drog, samotné užívání léků je mapováno pouze 

okrajově. Tato šetření poměrně dobře popisují situaci v obecné 

populaci ve věku 15–64 let, školní populaci a mezi ženami. 

Studie se v oblasti sledování užívání léků zaměřují především na 

sedativa, hypnotika a některé z nich také na tišící prostředky, 

ale většinou dohromady v rámci jedné sledované skupiny. 

Hlavním nedostatkem uvedených šetření je, že nepřesně definují 

zneužívání či nadužívání léků a odlišení od jejich odůvodněného 

použití pro léčbu zdravotních potíží. 

Pro zlepšení informací o užívání a zejména zneužívání psycho-

aktivních léků ve všech rizikových skupinách by bylo vhodné 

sledovat užívání jednotlivých nejdůležitějších skupin návykových 

látek obsažených v lécích, a to sedativ, antidepresiv, hypnotik 

a opioidních analgetik zvlášť. Dále by se mělo rozlišovat 

minimálně mezi užíváním léku, které bylo nebo naopak nebylo 

indikováno lékařem. Míra posledně jmenovaného již velmi úzce 

souvisí s mírou zneužívání či nadužívání léku.

V podstatě nezmapovanou subpopulací jsou osoby starší 65 let. 

Senioři byli zahrnuti pouze do šetření EHIS, které ale nebylo 

zaměřeno na sledování užívání psychoaktivních látek. Proto 

by bylo vhodné rozšířit celopopulační studie zaměřené 

5

na užívání drog i o tuto věkovou skupinu a lépe zachytit užívání 

a zneužívání léků seniory.

Údaje o léčbě uživatelů zneužívajících psychoaktivní léky 

ve zdravotnické statistice jak v oblasti ambulantní péče, tak 

především lůžkové péče nedostatečně popisují zneužívání podle 

jednotlivých druhů látek obsažených v těchto lécích. Registr 

žádostí o léčbu je zase zaměřen na hlášení informací 

o uživatelích nelegálních či pouličních drog, osoby zneužívající 

či nadužívající léky jsou v tomto registru značně podhlášeny. 

Tuto situaci by mohl významně zlepšit nový Národní registr 

léčených uživatelů drog, který bude navazovat na Registr 

žádostí o léčbu. Do tohoto registru budou povinně hlásit léčené 

uživatele psychoaktivních látek všechna zdravotnická 

i nezdravotnická zařízení a mezi sledovanými látkami budou 

léky s obsahem OPL v podrobném členění. 

Co se týká výskytu smrtelných předávkování psychoaktivními 

léky, jedná se o skupinu úmrtí náhodných, úmyslných a úmrtí 

bez zjištěného úmyslu, tedy o různorodou skupinu zahrnující 

také sebevraždy léky nebo léky v kombinaci s alkoholem. 

Interpretace míry výskytu a trendů v předávkování léky je tudíž 

značně obtížná a v podstatě odráží komplexní charakter 

problematiky zneužívání léků jako takového. Rozdíly v počtu 

extrahovaných drogových úmrtí ze Speciálního registru 

mortality a z informačního systému Zemřelí by měl odstranit 

nový Národní registr pitev a toxikologických vyšetření 

prováděných na odděleních soudního lékařství. Na základě 

toxikologických informací z tohoto registru by mohly být 

dohledány a odstraněny nepřesnosti v kódování příčin smrti 

v souvislosti s psychoaktivními látkami v informačním systému 

Zemřelí, které mají vliv na podhlášení drogových úmrtí v tomto 

informačním systému.
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Oznámení NMS a zajímavé odkazy
 Komplexnější zpracování problematiky zneužívání psychoaktivních 

léků dostupné na webu v publikaci Zneužívání psychoaktivních léků 

v ČR

http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografie/

zneuzivani_psychoaktivnich_leku_v_cr  

vyjde také v tištěné podobě
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drogy a drogové závislosti včetně všech čísel Zaostřeno na drogy jsou 
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http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace. 
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grygarova.marketa@vlada.cz
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filmy o drogách - objednávky zasílejte na email: 
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v drogových službách včetně uživatelské podpory: 

http://www.drogovesluzby.cz/
 Monitoring médií na drogy-info.cz: 

http://www.drogy-info.cz/index.php/info/monitor
 Internetová stránka Evropského monitorovacího centra pro drogy 

a drogovou závislost: http://www.emcdda.europa.eu/.
 V lednu 2013 byl zveřejněn EU Drug Markets Report:

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index194047EN.html
 V prosinci 2012 byly publikovány Thematic Paper Driving Under the 

Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe — findings from 
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