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Úvod 

Tématem mé práce je intoxikace benzodiazepiny a hypnotiky na urgentním příjmu. 

Tyto léky jsou široce předepisovány nejen odbornými, ale hlavně praktickými lékaři. 

V práci se věnuji různé problematice těchto léčiv, jaké poruchy se dají těmito léčivy 

léčit, jak vzniká závislost a jak se řeší intoxikace benzodiazepiny.  

 

Doba psychofarmakologie začala v pozdních padesátých letech, kdy byly objeveny 

první antipsychotika, antidepresiva a o něco později benzodiazepiny jako účinné  

a současně mnohem bezpečnější léky než barbituráty, které jim předcházely. Tímto 

objevem se hodně slibovalo a přineslo to naději na léčbu všech psychiatrických 

onemocnění. Příznivé byly především pro pacienty, neboť jim umožňovaly návrat  

do normálního života bez větších omezení. Barbituráty jsou tedy nahrazeny 

benzodiazepiny a dodnes se předepisují ve velké míře. Postupem času prvotní nadšení 

z nových léčiv vyprchalo, když se zjistilo, že i na ně, podobně jako na barbituráty, vzniká 

závislost, projevující se abstinenčními příznaky po jejich náhlém vysazení. Objevil se tak 

problém, který začali odborníci zkoumat a řešit. 

 

Benzodiazepiny řešili mnoho psychických poruch. Jsou to převážně stavy úzkosti, 

deprese a nespavosti. Stavy, které jsou v naší populaci běžné, protože současný způsob 

života představuje kombinaci spěchu a stresu s nedostatkem odpočinku. Pro mnohé je 

jednodušší překonat tyto potíže pomocí léků. Benzodiazepiny či hypnotika jsou pro  

to vhodný a celkem snadno dostupný prostředek. Lékaři tato léčiva mohou bez 

problému předepsat a ani praktičtí lékaři nemají omezení psát tyto léky. Pro pacienty 

jsou i finančně dostupné. Pacienti tak mohou opakovaně navštěvovat lékaře a své 

zdravotní potíže spojené s nervozitou, úzkostí či poruchami spánku řešit dlouhodobým 

a nekontrolovaným užíváním benzodiazepinů či hypnotik.  Problematika lékové 

závislosti není vnímána s takovým respektem jako např. závislost na drogách  

či alkoholu, přesto je její dopad závažný. Hlavní z příčin je právě snadná dostupnost  

a nadměrné předepisování, které se stává nekontrolovatelným.  Pacienti by měli být 

poučeni, znát riziko těchto léků a omezit nadměrné užívání. Oproti barbiturátům to má 

jednu obrovskou výhodu a to se týká tématu intoxikace. Benzodiazepiny nejsou tak 
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nebezpečné, přesto ve většině případů lidé sáhnout právě po těchto lécích. Důležitý 

úsek léčby právě probíhá na urgentním příjmu dospělých. 

 

Toto téma jsem si zvolila především proto, že jsem pět let pracovala jako zdravotnický 

asistent na urgentním přijmu dospělých. S touto problematikou jsem se setkávala 

velmi často. Nyní pracuji již druhým rokem u praktické lékařky, kde vše vidím z druhé 

strany. Vidím přicházet pacienty pro recepty a především slyším, jaké udávají důvody 

pro předepsání právě benzodiazepinů či hypnotik. Myslím, že zdravotnický záchranář 

by měl být obeznámen s touto problematikou, protože v dnešní době má léčiva tohoto 

typu skoro každý v domácí lékárničce.  

V praktické části se věnuji kazuistice na toto téma, kde rozebírám jednotlivé případy. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

Zpracovat problematiku péče o intoxikovaného pacienta benzodiazepiny a hypnotiky 

na urgentním přijmu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Intoxikace 

Intoxikace patří do skupiny závažných stavů, které ohrožují zdraví i život nemocných. 

Intoxikace jinak otrava, je poškození organismu působením noxou – škodlivou látkou. 

Ta může být chemická, bakteriální, živočišná nebo kterýkoli jiný jed. Toxické látky se  

do organizmu mohou dostat inhalačně, trávicím traktem, vstřebáním kůží, 

parenterálně. [11,21,24] 

 

Intoxikace můžeme rozdělit: 

z hlediska časového průběhu: 

 akutní - otrava se rozvíjí velmi rychle po podání relativně vyšších dávek toxické 

látky, příznaky se objeví velmi rychle, bouřlivě, náhle, 

 chronické - vznikají po opakovaném kontaktu s toxickou látkou o menších 

dávkách či koncentracích, příznaky se vyvíjejí pomalu, látka se může  

i kumulovat v organismu, 

z hlediska didaktického: 

 endogenní  - nevznikají vlivem vnějšího působení. 

 exogenní – způsobeny vnějšími vlivy. 

 

K intoxikaci dochází z těchto důvodů: 

 suicidální - sebevražedný úmysl, velmi často pouze demonstračního charakteru, 

nejčastějšími prostředky jsou běžné léky v kombinaci s alkoholem, 

 náhodné – u malých dětí se mohou vyskytnout intoxikace léky, kosmetickými  

a úklidovými přípravky či jinými chemikáliemi, otrava jídlem či pitím, např. 

jedovaté houby, u seniorů, pokud nedodržují správné dávkování léků, 

 profesionální – u dospělých v zaměstnání, při práci v prostředí s vyšší 

koncentrací toxických par či plynů, v průmyslu a v zemědělství, náhodná 

záměna – trvalým zdrojem otrav je nalévání jedovatých látek do lahví  

od nápojů, které nejsou označeny pravým obsahem. [4,11,21,24] 

Všeobecných příznaků je mnoho. Záleží, jakou cestou se toxická látka dostala  

do organismu. U trávicí soustavy, lze očekávat zvracení a bolesti břicha. Z dalších 
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příznaků otrav mohou být  poruchy srdečního rytmu ve smyslu jeho zrychlení, 

zpomalení nebo nepravidelnosti, snížení či zvýšení krevního tlaku. Zpomalení nebo 

zrychlení dechové aktivity, její nepravidelnost, prohloubení dechu nebo mělký dech. 

U některých otrav (zejména některými plyny) se objevuje změna barvy kůže. Dále 

zařazujeme poruchy vědomí, od malátnosti až do bezvědomí nebo naopak zvýšená 

bdělost a hyperaktivní stav. Především u otrav drogami mohou být přítomny 

rozličné poruchy psychiky, na jedné straně ztráta zábran a euforie, na druhé straně 

deprese vedoucí až ke snaze o sebepoškození či k agresivitě. Nesmíme zapomínat  

na snížení střevní motility a stagnace žaludečního obsahu, edém mozku, křeče, selhání 

ledvin, selhání funkce jater či porucha regulace tělesné teploty. 

                                                                                                  

Obecná diagnostika a léčba intoxikací 

Diagnostika intoxikací je obvykle obtížná a vychází především z odběru anamnestických 

informací dané osoby s toxickou látkou (druh, množství, koncentrace, čas požití, 

konzumace dalších látek či potravin atd.). Největší, diagnostickou váhu mají 

toxikologická laboratorní vyšetření. Materiál na toto vyšetření je nutné odebrat co 

nejdříve. Odebírá se 100ml žaludečního obsahu, 100ml moče a 10ml krve. Vzorky se 

odesílají do Ústřední toxikologické laboratoře v Praze. [4,11,21,24] 

 

 Cílem léčby je inaktivace a eliminace toxické látky, minimalizace sekundárního 

poškození orgánů a rozvoje komplikací. V obou těchto směrech je u akutních otrav 

významný časový úsek: čím rychlejší a účinnější je eliminace toxické látky, tím větší je 

naděje na uzdravení a záchranu života. Intoxikace mají mnoho nespecifických příznaků, 

jejich klinický obraz může být různorodý a odvíjí se od druhu toxické látky.  

V přednemocniční péči je prvním úkolem zamezit další expozici toxické látce všemi 

dostupnými prostředky. Na místě je potřeba získat co nejvíce informací od pacienta, 

příbuzných, svědků, prohledat okolí a zajistit blistra od léků (nemůžeme na ně  

ale spoléhat, intoxikace mohla být provedena jinými léčivy), případně biologický 

materiál. Zhodnocení a zajištění základních vitálních funkcí dle obecných pravidel je 

samozřejmostí. Základní péče o akutně intoxikovaného pacienta se zásadně neodlišuje 

od jiných kritických stavů. Principy léčby mají život zachraňující význam a brání rozvoji 
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komplikací, zejména alteraci oběhu, aspiraci do dýchacích cest a plic, rozvratu 

acidobazické, elektrolytové a vodní rovnováhy a hypotermii. Ke specifikům léčby 

intoxikovaného pacienta navíc patří zabránění dalšího vstřebávání jedu, tzv. primární 

eliminace, zjištění toxikologických informací, urychlení eliminace již vstřebané toxické 

látky nebo jejích metabolitů a případně podání antidota. Z typických klinických 

příznaků lze na konkrétní toxickou látku usuzovat jen v malém počtu případů. 

[4,11,21,24] 

 

2.1.1 Eliminace škodlivé noxy v organismu  

Výplach žaludku 

Výplach žaludku je zákrok, který se provádí u intoxikací různými látkami. Nejčastěji  

u otrav alkoholem, houbami či léky.  Velmi důležitým faktorem je čas. Čím dříve se 

provede tento výkon, tím méně se vstřebá toxické látky do krevního oběhu. Rychlost 

vstřebávání záleží na druhu látky. Po výplachu se většinou do žaludku aplikuje aktivní 

uhlí. Aktivní uhlí je organická látka, na které se vážou mnohé chemické látky 

s toxickými účinky a tím dochází k jejich neutralizaci a vylučování z těla. Neváže však  

na sebe kyseliny, louhy, alkoholy, glykoly, oleje a kovy. Výplach žaludku se neprovádí  

u intoxikací leptavými látkami a uhlovodíky. 

 

Pomůcky k zavedení nosogastrické sondy a výplachu žaludku: 

Na výplach žaludku potřebujeme vlažnou vodu 5 – 10l (1 polévková lžíce vody na 1l 

soli), žaludeční sondu, zátku na sondu, 2 kusy Janettovy stříkačky, Mesocain gel®, ústní 

lopatku, emitní misku, buničitou vatu, rukavice, náplast na fixaci sondy, fonendoskop, 

sklenku vody, ochrannou zástěru či plášť a 100 – 150ml vody s rozdrceným aktivním 

uhlím (Carbosorb® je i v suspenzi). 
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Obr. č. 1. Pomůcky na výplach žaludku [zdroj vlastní] 

            

Důležitá je příprava pacienta, ne vždy pacient spolupracuje. Jde o vysvětlení a poučení, 

proč je tento postup nutný, jak to bude probíhat. Před výkonem musí být vyndán 

umělý chrup. 

Pacienta je dobré mít v polosedě na lůžku (také se provádí na levém boku) hlava mírně 

skloněná. Lékař i sestra na sobě mají ochranné pomůcky a rukavice.  

Přes pacienta se také dá ochranný plášť či prostěradlo a do rukou mu dáme emitní 

misku, kdyby během výkonu došlo ke zvracení. Sestra podá lékaři sondu, která se potře 

Mesocain gelem® (pomůže k znecitlivění při zavádění), ta se zavádí nejčastěji nosní 

dírkou přes jícen do žaludku. Během výkonu dáváme pacientovi po lžičkách do úst 

vodu, aby bylo zavádění při jeho polykání jednodušší. Po zavedení musíme 

zkontrolovat správnost umístění žaludeční sondy a funkčnost. Lékař přiloží 

fonendoskop a poslechne, zda nad levou stranou epigastria uslyší fenomény při 

insulflaci vzduchu Janettovou stříkačkou do sondy. Jakmile lékař fenomény uslyší 

v epigastriu, je správně sonda zavedená. Stačí už jen fixace, kterou zajistí sestra lepicí 

páskou k nosu. Poté se provádí výplach. Pomocí Janettovy stříkačky aplikuje sestra přes 

sondu do žaludku slaný roztok a zase odtáhne zpátky. To nám zajistí tzv. vyplachování. 
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První odtažený obsah ze žaludku se odešle na toxikologické vyšetření. Vyplachuje se 

dokola, dokud ze žaludku neodtahujeme čirou tekutinu. Po dokončení výplachu 

podáme aktivní uhlí, které máme rozmíchané ve vodě. To již v žaludku ponecháme  

a sondu zazátkujeme.  

 

Komplikacemi při výplachu žaludku může být aspirace do plic, perforace jícnu nebo 

žaludku, křeče. Po celou dobu výkonu pacientovi monitorujeme srdeční činnost, 

protože mohou nastat arytmie.  

Vždy musíme mít po ruce pomůcky, které nám pomohou řešit komplikace. Takovými 

důležitými pomůckami máme na mysli polohovací lůžko, odsávačku, pomůcky pro 

zajištění dýchacích cest popř. tracheální intubaci. Dále léky pro intravenózní aplikaci.  

A nejlépe je mít zajištěnou dostupnost bronchoskopie. [10,14,16] 

Forsírovaná diuréza 

Forsírovaná diuréza slouží k odstranění toxických látek z krve. Jako hlavní eliminační 

orgán se využívají ledviny.  Dosahuje se substitucí ztrát vody a iontů, tím že se zvyšuje 

perfuzní tlak v ledvinách a dávají se látky s diuretickým účinkem. Pro provedení 

forsírované diurézy je nutné zajistit bezpečný žilní přístup a měřit příjem a výdej 

tekutin. Dále je nutné pravidelně kontrolovat laboratoř, kde se lékař musí zaměřit 

převážně na výsledky krevního obrazu, iontů a acidobazické rovnováhy. Podle velikosti 

diurézy a hodnot centrálního žilního tlaku se řídí podávání infuzních roztoků 

(fyziologický roztok by měl tvořit nejméně polovinu) a jednorázové podání 

Furosemidu®. Pokud je snížená perfuze ledvin, které nereagují na podání tekutin, 

zavádí se léčba kontinuálním podáváním Furosemidu® a diuretické dávky Dopaminu®.  

Forsírovaná diuréza by se neměla provádět u pacientů s renální insuficiencí, srdečním 

selhání, šokovým stavem, maligní hypertenzí nereagující na léčbu a hypokalémií.  

U této metody nám vzniká riziko hyperhydratace, edému plic, edému mozku a iontové 

disbalance. [10] 

Hemoperfúze 

Jedná se o metodu, která nahrazuje funkci ledvin. Tato metoda pracuje s mimotělním 

oběhem a škodlivou látku vychytává na adsorbent. Díky tomu se vylučují škodlivé látky, 

které za normálních okolností vylučují játra. Používá se stejný přístroj jako na dialýzu, 
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jen místo klasického dialyzátoru je adsorbent. Na adsorbent je vychytávána škodlivá 

látka z krve, která proudí přes kapsli. Tato kapsle je buď z aktivního uhlí, nebo umělé 

pryskyřice. Nasycena je přibližně za 3 hodiny, a pokud je potřeba dále pokračovat 

s hemoperfúzí, je nezbytné tuto kapsli vyměnit.  Musíme sledovat hladinu trombocytů, 

protože ty jsou vychytávány taky. Tato metoda se využívá především u otravy 

organofosfáty, houbami, tricyklickými antidepresivy atd. Vlastně u látek, které jsou 

nedialyzovatelné. Nemůžeme ji použít u pacientů, kteří mají hladinu trombocytů pod 

50 000.  

Pro tento výkon musíme mít zajištěný cévní přístup, přístroj na mimotělní oběh, kapsle, 

sety, roztok na proplach setů a antikoagulancia. 

Pacientovi můžou hrozit různé komplikace. Mezi ty nejčastější řadíme hypotenzi, 

hypotermii (při hypotermii nelze pacienta zahřívat), krvácivé projevy a u pacienta 

v bezvědomí nám při jeho probuzení hrozí neklid až agresivita. [10,20] 

 

Hemodialýza 

Hemodialýza je metoda nahrazující funkce ledvin. Při poruše funkce ledvin se pomocí 

přístroje (dialyzátoru) čistí krev od odpadních látek, toxických látek, vody  

a nadbytečných solí, které se v ní hromadí. Celý princip je v tom, že se pacientův krevní 

oběh napojí na speciální přístroj, kde probíhá mimotělní krevní oběh, tam je krev 

očišťována pomocí speciálního filtru a po očištění se krev vrací do pacientova cévního 

řečiště. Krev proudí v systému trubiček, které jsou zevně omývány proudícím 

dialyzačním roztokem, do kterého procházejí přes stěnu trubiček odpadní látky, ty kvůli 

poruše funkce ledvin nemohou být vyloučeny močí. V těle se mísí krev očištěná  

i neočištěná. Během jedné dialýzy přes dialyzátor projde asi tolik litrů krve, kolik 

pacient váží v kilogramech. Za tu dobu proteče přibližně 160 - 200 litrů dialyzačního 

roztoku. Nejčastěji dialýza trvá 4-5 hodin. Při dialyzaci se používá dialyzační roztok, 

který je složen ze solutů glukózy a iontů, a jeho koncentrace je přibližně stejná jako 

přirozená koncentrace v krvi. Díky tomuto roztoku tělo během dialýzy není ochuzováno 

o předmětné látky. Krev se před návratem do těla pomocí dialyzátoru ohřívá  

na správnou teplotu. Pro tuto metodu je speciální dialyzační oddělení. Cévní přístup 

pro hemodialýzu se zajišťuje tzv. kanylací centrální žíly. Dvoucestná dialyzační kanyla se 

zavádí cestou vena subclavia. V případě zavádění centrálního žilního katetru se provádí 
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následná rentgenová kontrola katétru. U tohoto výkonu nám hrozí poranění plíce. 

[20,23] 

 

 

 

Obr. č. 2 Hemodialýza [zdroj 27]                                                                                                                     

 

 

Kdy se provádí hemodialýza 

Hemodialýzou se dobře odstraňují látky s malou molekulovou hmotností, dobře 

rozpustné ve vodě a látky, které nejsou vázány na krevní bílkoviny. Metoda je invazivní. 

Zejména se provádí u pacientů, kteří mají stavy hyperkalémie, hyperhydratace se 

srdečním selháním, těžkou metabolickou acidózu. Dále se provádí u pacientů, kteří se 

intoxikovali dialyzovatelným jedem, a tento stav se nedá řešit antidoty.  
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Nejčastějšími komplikacemi při akutní hemodialýze jsou křeče a hypotenze. Dále může 

dojít k srdečním arytmiím a ke krvácivým příhodám v souvislosti s heparinizací. 

V neposlední řadě bych jmenovala hrozící infekci žilního vstupu. [10,20] 

 

 

Obr. č. 3 Hemodialyzační přístroj [zdroj 23] 

 

2.2 Benzodiazepiny a Hypnotika 

 
Historie benzodiazepinů 

Leo Sternbach syntetizoval deriváty benzodiazepinů v roce 1955. Svoji práci ukončil  

a věnoval se jinému výzkumu, protože se domníval, že deriváty nebudou mít žádné 

klinické užití. 

O zapomenuté vzorky těchto látek se v roce 1957 začal zajímat Lowell Randall a Leo 

Sternbach mu je poskytl. 

Lowell Randall začal s farmakologickými testy na zvířatech a zjistil zajímavé vlastnosti 

těchto farmak. Do té doby byl z psychofarmak dostupný pouze meprobamat  

a chlorpromazin. Jako první benzodiazepin byl používán od roku 1959 chlordiazepoxid. 
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Aplikace byla pouze perorální a měl dlouhý biologický poločas - doba, za kterou se 

množství určité látky v organismu sníží na polovinu, čím kratší je poločas léku,  

tím častěji se lék musí aplikovat. K indukci anestezie byl použit v roce 1963 diazepam, 

který byl distribuován pod celosvětově známým názvem Valium®. Benzodiazepiny měly 

obrovský úspěch a začaly se používat různými směry. V anestezii, u různých 

psychosomatických onemocnění. Nejen u lidí mělo využití, ale také se aplikovaly 

zvířatům na zklidnění. Velkým úspěchem v medicíně katastrof byla syntetizace dalšího 

benzodiazepinu a to midazolamu (Dormicum®). Je 3-4krát účinnější oproti diazepamu. 

Velmi často se v medicíně používá spolu s Ketaminem®, také se uplatňuje  

jako hypnotikum při totální intravenózní anestezii. Midazolam má i své negativa. Je to 

dlouhá doba nástupu účinku po intravenózní aplikaci. Tato doba se pohybuje kolem 3-4 

minut. [12] 

Benzodiazepiny a hypnotika patří mezi nejvíce předepisovaná psychofarmaka. Mají 

především výborný centrální svalový relaxační účinek, antikonvulzivní, sedativní  

a anxiolytický. Pozitivní je rychlý nástup účinku, nízká cena a relativně dobrá 

snášenlivost. Indikují se zejména při insomnii, úzkostné a depresivní poruše, 

posttraumatické stresové poruše. Skupina benzodiazepinů se také využívá před 

nástupem doby účinku antidepresiv. Mezi nejčastěji používané benzodiazepiny řadíme  

např. diazepam, bromazepam, oxazepam a klonazepam. Obě dvě tyto léčivé skupiny 

mají společné antidotum a tím je flumazenil.  

 

Benzodiazepinová anxiolytika dělíme do třech kritérií a to: 

 délka biologického poločasu 

- Dlouhý vylučovací poločas – podává se 1x denně, protože se může hromadit 

v organismu a pacient má ještě druhý den útlum reaktivity a pozornosti. 

Méně často na něm vzniká závislost. 

- Krátký vylučovací poločas – doporučují se podávat několikrát za den. 

Nehromadí se v organismu a druhý den nevyvolává útlum. 

- Středně dlouhý vylučovací poločas – řadí se mezi obě předchozí skupiny.  

 způsob metabolizace  

- Většina benzodiazepinových anxiolytik se metabolizují v játrech za vzniku 

aktivních metabolitů, proto je třeba vědět o případné jaterní dysfunkci. 
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Biologicky aktivním metabolitem diazepamu je nordazepam s vylučovacím 

poločasem 50 – 200 hodin.  

- Kdežto např. oxazepam se vylučuje druhou cestou a to je konjugace – 

proces probíhající v játrech, glukoronidizace - reakce biologické látky  

s kyselinou glukuronovou (derivát glukózy) a poté vyloučení ledvinami. 

 intenzita hyposedativního působení [4,7,12,31] 

 

                                                                                                                                                      

 Obr. č. 4 Intenzita hyposedativního působení [zdroj 30]                                                                                 

 

K nejčastějším nežádoucím účinkům benzodiazepinů patří ospalost, zmatenost, 

poruchy koordinace, snížení pozornosti a soustředěnosti. Z toho také vycházejí 

upozornění na příbalových letácích všech benzodiazepinů – léčiva mohou nepříznivě 
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ovlivnit činnost, která vyžaduje zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé 

rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách atd.) 

Vyvíjí se lhostejnost, apatie. 

,,Např. Sedativní účinek diazepamu přetrvává 2 týdny po ukončení 14denního podávání 

10 mg denně.’’ [4, str. 726] Při vyšších dávkách může dojít k dezorientaci. U malého 

procenta lidí se mohou vyskytovat závratě, zmatenost, přechodná hypotenze, zažívací 

obtíže nebo hyperpyrexie. Zřídka může dojít u pacienta ke vzteku či agresi. Pokud jsou 

benzodiazepiny či hypnotika kombinována s jinou tlumivou látkou (jako je  

např. alkohol), může dojít k tzv. oknu - výpadku paměti. Jestliže se užívají v těhotenství 

nebo před porodem, dochází k abstinenčnímu syndromu novorozence, navíc se dítě 

může narodit s vrozenou vadou jako je např. rozštěp rtu či patra. Neměli by je užívat 

ani kojící matky, protože se vstřebávají do mateřského mléka a tím se látka přenáší 

dítěti.  A jak již jsem uváděla, největší problém léčby benzodiazepiny je vznik závislosti, 

proto je doporučené užívat tyto léky jen po dobu nezbytně nutnou, řádově v týdnech  

a to max. 4-6 týdnů. [4,8,9,25] 

 

Kontraindikací benzodiazepinů existuje celá řada. Mezi základní kontraindikace patří 

gravidita, laktace, spánková apnoe. Při onemocnění jater, ledvin nebo při onemocnění 

myasthenia gravis se mají užívat velice opatrně či nikoli. Dále se benzodiazepiny 

nesmějí kombinovat s alkoholem, protože se účinky nekontrolovatelně zesilují. [6,30] 

 

Hypnotika 

Hypnotika jsou psychotropní látky, které pomáhají pacientům při usínání, a díky 

krátkodobému efektu ráno nemají útlum. Na základě jejich působení mohou lidé 

vykonávat běžnou činnost. Je vhodnější jednotlivá hypnotika kombinovat nebo střídat, 

než podávat jediné hypnotikum po příliš dlouhou dobu. Účinky hypnotik závisí  

na několika okolnostech: na specifické látce, na dávce a na frekvenci podávání.  

Tyto léky nám zkracují latence nástupu spánku, prodlužují stadium NREM spánku  

a zkracuje se trvání REM spánku. Mezi nejčastěji používané hypnotika řadíme např. 

zolpidem, zopiklon a zaleplon. [6,30] 
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Diazepam® 

V jedné tabletě je obsaženo diazepamum 5mg nebo 10mg. 

Tento lék se indikuje u stavů, jako je: úzkost, která provází jiné duševní poruchy nebo 

somatické nemoci. Úzkostná porucha, která může být spojená i s fobií. Delirium 

tremens, úzkostné tenze, stavy vzrušenosti. Využívá se i jako myorelaxans: 

v anesteziologii - premedikace, úvod do anestezie, kardioverze, sedace při menších 

chirurgických zákrocích nebo endoskopii. 

Diazepam® se neindikuje u pacientů, kteří mají přecitlivělost na diazepam, pacienti 

s glaukomem, gravidita, laktace, myasthenia gravis, intoxikace léčivy tlumící CNS, 

syndrom spánkové apnoe. Zvlášť opatrní musíme být u závažné deprese, závažného 

respiračního onemocnění nebo u těžší poruchy funkce jater či ledvin. 

Mezi nežádoucí účinky můžeme zařadit poruchy libida, anterográdní amnézie, 

zmatenost, závratě, únava, ospalost podrážděnost, možnost nesoustředěnosti a únavy, 

proto neschopnost řídit motorová vozidla, pracovat ve výškách či obsluhovat stroje. 

Důležité je zvážit povahu a závažnost onemocnění. Běžná dávka je mezi 4 – 15mg 

denně, lze ji zvýšit až na 30mg denně, u hospitalizovaných pacientů dokonce 

krátkodobě i na 50mg denně. Začínáme léčbou 5 mg na noc a v případě, pokud je to 

nutné, přidáme další dávku ráno a v poledne. [33] 

                                                                             

                                                                                                                                                                     

 

Obr. č. 5 Diazepam® [zdroj vlastní] 
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Lexaurin® 

V jedné tabletě je obsažen bromazepam 1,5mg nebo 3mg. Lexaurin® lékař ordinuje při 

úzkosti provázející jiné duševní poruchy nebo somatické nemoci, psychogenní poruchy 

spánku, bolest hlavy, při různých poruchách spojené se stresem (gastrointestinální, 

respirační, kardiovaskulární), endogenní deprese spojené s neklidem či úzkostí.  

Tento lék by neměli užívat lidé s přecitlivělostí na bromazepam, pacienti s glaukomem, 

pacienti se syndromem spánkové apnoe, gravidní ženy a ženy v období laktace, 

pacienti trpící myasthenií gravis. 

Stejně jako u spousty jiných léků můžou nastat s užíváním tohoto léku nežádoucí 

účinky. Mohou se vyskytnout poruchy libida, anterográdní amnézie, zmatenost, 

závratě, únava, ospalost, podrážděnost, možnost nesoustředěnosti a únavy. Proto se 

nesmí při léčbě těmito léky řídit motorová vozidla, pracovat ve výškách či obsluhovat 

stroje. 

 

Pro ambulantní léčbu se doporučuje dávka 1,5 až 3mg dvakrát až třikrát denně.  

U hospitalizovaných v těžkých případech je to dávka 6 až 12mg dvakrát až třikrát 

denně.  Maximální denní dávka může být až 60mg denně, která ale musí být rozdělená 

do dvou až tří dávek. [32] 

                                                                                                                                            

                                               

Obr. č. 6 Lexaurin® [zdroj vlastní] 
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Flumazenil 

Jak jsem se již zmiňovala, společné antidotum těchto léčivých skupin je flumazenil. 

Začátkem roku 1980 začali první experimentální studie flumazenilu. První klinické 

testování dokonce zkoušel Dr. Ziegler sám na sobě a to v dubnu roku 1981 v Curychu. 

Nejprve mu byla aplikována dávka 2mg flunitrazepamu, po které upadl do hlubokého 

bezvědomí. V bezvědomí byl 25 minut a poté mu aplikovali flumazenil v dávce 10mg 

intravenózně, díky kterému nastalo velmi rychlé probuzení. Po dalších klinických 

studiích se ukázalo, že na antagonizování účinků stačí mnohem nižší dávka. Registrace 

flumazenilu byla v roce 1987 pod názvem Anexate®. Osvědčil se zejména  

při antagonizování po celkové anestezii a při intoxikacích benzodiazepiny. [13] 

 

Obr. č. 7 Anexate®  [zdroj 28]    

 

2.2.1 Poruchy léčené benzodiazepiny a hypnotiky 

Deprese  

Deprese se projevuje smutnou náladou. Člověk nedokáže prožívat radost. Zeptáme-li 

se ho na nějaké zábavné zážitky, na nic si nevzpomene. Má pocit, že jeho život je 

prázdný. Obličej je maskovitý, bez výrazné mimiky. Psychomotorické tempo je 

zpomalené. Pohyby jsou pomalé a líné. Mluva je též pomalá, často odpovídá s latencí. 

Člověk působí smutně a utrápeně. Má poruchy spánku. Nejhůře se cítí ráno, během 

dne se může nálada mírně zlepšit. Pacient je neaktivní. Těžko ráno vstává z postele. 

Dělá mu problém cokoliv vyřídit. Téměř nikam nechodí. Laik by mohl namítnout,  
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že takový člověk je líný, ale pro pacienta je veškerá aktivita náročná a unavující. Ztrácí 

zájem o práci, koníčky, uzavírá se sám do sebe. Žije-li sám, má problém např. připravit 

si stravu, proto často ztrácí na váze. Nedbá o svůj vzhled - vše mu je jedno. Nemocný 

má poruchy spánku, zácpu, snížené libido. Svojí budoucnost vidí pesimisticky. Má pocit, 

že mu nikdo nedokáže pomoci. Nepříznivě hodnotí svět a sám sebe. U těžších forem se 

mohou objevit i bludy. Depresivní pacient si myslí, že už nikdy nebude lépe a často má 

myšlenky takové, že pouze smrt vše vyřeší. [2,8,9] 

 

 Insomnie 

Spánek je regenerace těla i duše po denních aktivitách. Je to činnost nezbytně nutná 

pro život. 

Potřeba spánku je individuální, dospělý zdravý člověk by však měl spát 7–9 hodin 

denně. Nespavost lze definovat jako subjektivně vnímanou sníženou kvalitu či kvantitu 

spánku. Jedná se o prodloužené usínání a časté noční nebo předčasné ranní 

probouzení. Poruchou spánku trpí téměř jedna třetina populace. Velmi často  

se s insomnií můžeme setkat v ordinaci praktického lékaře. Právě on je ve většině 

případů první, za kterým pacienti s tímto problémem přijdou. Mnoho pacientů dorazí 

do ordinace svého praktického lékaře a dožadují se léků na spaní. Ne vždy je potřeba 

tento recept vydat. Správná diagnostika nespavosti je nezbytná pro volbu vhodného 

hypnotika. Jinak se léčí nespavost krátkodobá (trvající několik dní), přechodná (1-3 

týdny), nebo chronická (déle než tři týdny). Lékař by měl s pacientem celou situaci 

zhodnotit. Pacient používá větu: „Nemůžu spát.“ V této situaci lékař musí položit cílené 

otázky jako „Nemůžete usnout nebo se v noci probouzíte?“   Vlastním vyšetření spánku 

zjišťujeme, jaké má pacient denní návyky. Cíleně se vyptáváme na stres, problémy  

v práci nebo v rodině, denní aktivity, v kolik hodin chodí spát, poslední káva, alkohol  

a cigareta před spánkem, zda má vyhovující postel atp. Pacientovi nabídneme, aby  

po dobu jednoho týdne psal spánkový kalendář, kde uvede: poslední aktivitu  

před spaním, v kolik hodin si šel lehnout, za jak dlouho přibližně usnul či v kolik hodin 

se v noci probouzel. Dříve, než nabídne lékař farmakologickou léčbu, vysvětlí 

pacientovi, že existují i tzv. bylinné přípravky na kvalitnější spánek. Z přírodních 

hypnotik lze doporučit meduňku, chmel, kozlík, mučenku. K dosažení zdravého spánku 

přispívají také zásady správné spánkové hygieny.    
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Typy pro překonání nespavosti:  

- Tělesná námaha spánek zlepšuje, ne však těsně před spaním, 

- pokusit se vstávat ve stejnou hodinu, a to i o víkendu,  

- vyhýbat se spánku v průběhu dne, 

- nepít před spaním nápoje jako je káva, čaj nebo cola,  

- nepožívat alkohol a nekouřit před spaním,  

- dát si před spaním teplou sprchu či koupel. 

- výhodná je lehčí večeře před spaním, či sklenka mléka, 

- neuléhat do postele, pokud se člověk necítí ospalý,  

- v případě, že ospalost po ulehnutí vymizí, vstát a něčemu se věnovat,  

- v posteli by se nemělo pracovat, dívat se na TV, jíst, číst apod.,  

- vhodné pro spaní jsou: dobře větraná, nepříliš teplá nebo chladná místnost, 

ticho a tma. 

 

Z farmakologických léčiv se při špatném usínání nasazují hypnotika, nejčastěji 

zolpidem, který je krátkodobě působící (např. Stilnox®, Hypnogen®). Zolpidem pomáhá  

při usínání a zvyšuje celkovou dobu spánku. Upozorňujeme pacienta, že na něm vzniká 

závislost, a proto by se neměl užívat každý den. V případě stresu, úzkosti, depresi 

volíme benzodiazepiny, které nám sníží počet nočních buzení. Tyto léky se užívají  

jen po nezbytně nutnou dobu a to maximálně 4-6 týdnů z důvodu časté 

závislosti. [4,17] 

 

 Akutní reakce na stres  

Akutní reakce na stres není dlouhodobá ani stálá porucha. Vzniká u zdravého člověka, 

který nejeví známky duševní poruchy. Je to odpověď na vzniklý akutní stres, odeznívá 

během několika hodin či dnů. Spouštěčem stresu může být nějaký traumatický zážitek, 

který ohrozil pacienta nebo jeho blízkou osobu, ale také třeba změna v sociálním 

prostředí či úmrtí blízkého. Příznaky se mohou lišit. Často se objevuje ustrnutí, 

dezorientace, stažení se, ale také třeba hyperaktivita. Přítomny jsou často i vegetativní 

symptomy jako tachykardie a pocení. Příznaky se většinou objevují během chvilky  

po dopadu stresu a mizí kolem 2-3 dnů. Léčba v této situaci je psychoterapeutická,  
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pokud dojde k nadměrnému neklidu, tak se krátkodobě podávají anxiolytika, při 

přítomnosti poruchy spánku hypnotika. [2,4] 

 

Posttraumatická stresová porucha  

Posttraumatická stresová porucha je úzkostná porucha, která se typicky rozvíjí  

při předchozím stresu, spouští ji traumatická událost (znásilnění, požár, autohavárie 

atd.). Tento syndrom se objevoval již po 1. a 2. světové válce u vojáků. Může nastat 

v kterémkoli věku. Každý máme jinou povahu a každý jedinec reaguje na podněty  

a zážitky jinak, proto neznamená, že při traumatickém zážitku tato posttraumatická 

porucha nastane u každého. Tato porucha nemůže vzniknout bez traumatické události. 

Hlavním faktorem je tedy stresor. Pacient trpí úzkostí, depresí, nespavostí a především 

si ve vzpomínkách znovuoživuje traumatickou událost. Tyto vzpomínky se nazývají 

flashbacky. Dále se může projevovat ztráta prožívání pozitivních emocí, zvýšená 

psychická vzrušivost, přehnané úlekové reakce, podrážděnost a vtíravé sny.  

Lépe se vypořádat se stresovou situací pomáhá jedinci například skupinový zážitek 

traumatické události. Průběh této poruchy může být různý a různá může být i doba 

mezi prožitým traumatem a rozvojem onemocnění. Léčbou je psychoterapie společně 

s farmakoterapií. Z psychofarmak volíme buď antidepresiva, nebo benzodiazepiny – ty 

by však neměly být užívány déle než 4-6 týdnů. [1,4,15] 

 

2.2.2 Zneužívání a závislost 

„Závislost je stav psychický nebo fyzický, vyplývající z působení léku nebo psychotropní 

účinné látky na organizmus, charakterizovaný změnami chování a dalšími reakcemi, 

mezi něž patří zejména chorobné lpění na kontinuálním nebo opakovaném podávání 

psychotropně působící látky. Příčinou chorobného lpění jsou nejen samotné 

psychotropní účinky, ale také snaha předcházet nežádoucím stavům způsobeným 

chyběním účinné látky (léku).“ [17] 

Závislost je touha užívat psychoaktivní látky. Definovat závislost můžeme u pacienta, 

který má toleranci vyšších dávek, má potíže v kontrole užívání či užívá dávky  

i přes zákaz (např. z důvodu postižení jater). 
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Léková závislost je značným problémem, kterému nebyla zatím věnována dostatečná 

pozornost. V budoucnosti se jistě bude zneužívat i mnoho dalších léků,  

o kterých předběžné studie tvrdily, že při nich nebezpečí závislosti nehrozí.  

Je potřebné při každém nově zavedeném léku sledovat i možnost vzniku lékové 

závislosti. 

Závislost na benzodiazepinech a hypnotikách je v dnešní době jedna z nejčastějších,   

navíc je lékaři přehlížená. Pacienti nemají problém, obstarat si recept na tyto léky  

od více lékařů, a proto je běžně najdeme u spousty lidí doma v lékárničce. Závislost 

bývá mnohdy náhodným zjištěním, pokud má pacient nedostatek benzodiazepinů. 

Jestliže má lékař podezření, může se pokusit pacientovi snížit dávku,  

ale v žádném případě léky nesmí úplně vysadit. Pacient, který už někdy nějakou 

prokázanou závislost měl, by již nikdy za žádných okolností neměl mít od lékaře 

předepsaný lék ze skupiny benzodiazepinů. Benzodiazepiny se dají prokázat v moči  

při drogovém screeningu. 

Zde je několik kritérií, které by pacient měl zodpovědět. V případě většího počtu 

kladných odpovědí narůstá pravděpodobnost, že stav lze již nazývat závislostí. 

[4,5,8,22,24] 

 

Na benzodiazepinech může být pacient závislý jestliže: 

 Již jste se pokusili přestat v užívání léčiva a začaly se u vás objevovat neobvyklé 

příznaky, úzkost, nespavost, 

 svojí dávku zvyšujete v těžkých situacích,           

 máte pocit, že potřebujete léky k vypořádání se s vašimi zdravotními potížemi, 

 užíváte benzodiazepiny či hypnotika po dobu několika měsíců či déle,    

 zvýšili jste svoji dávku v průběhu užívání, 

 pokud vám nějakým způsobem benzodiazepiny ovlivňují stav - snížená pracovní 

výkonnost, problémy s pamětí, obtížné zvládání zátěžových situací. 

[4,5,8,22,24] 

 

Lidé, kteří užívají benzodiazepiny, můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny 

patří ti, kteří užívají relativně nízké dávky předepsaných léčiv, tedy v léčebné indikaci. 

Druhou skupinou jsou jedinci, kteří si zajišťují léky ilegálně. 
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Nejčastěji benzodiazepiny zneužívají drogově závislí lidé. Velmi častým důvodem 

drogově závislých k užívání benzodiazepinů je zvýšení a prodloužení účinku 

navozeného jinými drogami jako třeba heroin, kokain, opiáty nebo amfetamin. 

Benzodiazepiny jsou zejména užívány spolu s jinými drogami, ale někdy jen samostatně 

jako alternativa v období při nedostatku primární drogy. Dále benzodiazepiny umožňují 

potlačit abstinenční příznaky jako je nespavost a neklid vznikajících z nepřítomnosti 

drogy. Lidé, závislí na drogách typu kokain, amfetaminy a extáze, užívají 

benzodiazepiny pro utlumení velkého stimulu a k překonání abstinenčního syndromu. 

Také alkoholici užívají benzodiazepiny pro utlumení neklidu spojeného s chronickým 

alkoholismem.  Pro dosažení uspokojivějšího účinku nezřídka kombinují alkohol a léky 

současně. V klinických studiích se prokázalo riziko zneužití  

a závislosti na diazepamu, alprazolamu, lorazepamu a triazolamu. Zolpidem, 

nebenzodiazepinové hypnotikum, mělo výsledky podobné triazolamu. 

                                                                                                                                                    

Každý shání recepty jinak. Nejčastěji jde o předpisy od praktických lékařů. Někteří 

uživatelé obcházejí nemocnice či navštěvují několik lékařů pod falešnými jmény. Jsou  

i tací, kteří získávají zásoby léků od přátel či jiných známých (často starších osob). Ti pak 

před lékařem předstírají zvýšenou potřebu těchto léků a přebytek pak prodávají. 

Známé jsou také případy, kdy byly benzodiazepiny odcizeny z lékáren či zdravotních 

zařízení. [19] 

 

2.2.3 Odvykání závislosti 

Odvykání na benzodiazepinech může trvat několik týdnů či měsíců, u malého procenta 

lidí i několik let. Většinou záleží na době, po kterou pacient užíval benzodiazepiny, 

nebo na dávce léčiva, kterou pacient užíval. To má největší dopad na délku odvykacího 

stavu. Mimo tyto dva faktory zřejmě neexistují další jasné předpoklady, které by nám 

umožnily odhadnout, jak bude odvykací stav probíhat (délka trvání, vážnost symptomů 

atd.). 

Odvykací stav se může projevovat neklidem, deliriem, návratem potíží, kvůli nimž byl 

lék původně předepisován. Při vysazování benzodiazepiny je potřeba podávat stejnou 

látku ve snižujících dávkách. Akutní vysazení se nedoporučuje, protože může vyvolat 
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epileptické záchvaty, oběhový kolaps, psychotické příznaky nebo masivní úzkost se 

sebevražednými sklony. Je zde velmi důležitá psychologická stránka. Psychoterapie by 

měla být dostupná nejen v průběhu odvykání, ale i po jeho ukončení. 

Přestože období odvykání na benzodiazepinech není jednoduché a může se značně 

protáhnout. Je zde několik pádných důvodů, proč se rozhodnout přestat užívat 

benzodiazepiny a pomocí odvykací periody překonat případná rizika: 

 dlouhé užívání těchto léčiv může způsobit vznik nových a určitě nepříjemných 

symptomů, 

 dlouhodobé užívání benzodiazepinů může zhoršit úzkostné stavy či deprese, 

 vedlejší účinky benzodiazepinů mohou ohrozit váš zdravotní stav (poruchy 

paměti, pády- zejména u starších lidí), 

 dlouhodobé užívání benzodiazepinů zhoršuje kvalitu spánku. [5,8,22,24] 

 

2.3 Suicidium 

Je záměrné jednání a úmyslné ukončení života. Nejvíce jsou ohroženi lidé, kteří trpí 

úzkostmi, depresemi a schizofrenií. Dále pak lidé závislí na návykových látkách  

a alkoholu. Sebevraždu mohou spáchat i lidé v tzv. „zkratu“, kdy hledají nějaké 

východisko z těžké životní situace (např. ztráta zaměstnání) a sebevražda je pro ně 

jediné řešení.  

Druhy sebevražd mohou být: 

- bilanční sebevražda – jedná se o extrémní řešení bezvýchodných společenských 

situací, 

- sebeobětování – dochází k sebevraždě ve prospěch jiného jedince,  

- biická sebevražda – ta se může uskutečnit ve zdravém duševním stavu, ale člověk 

hodnotí skutečnou situaci, 

- zkratovitá sebevražda bezmyšlenkovitá (pacient jedná velmi náhle, z ničeho nic  

se rozhodne a spáchá sebevraždu), 

- kumulovaná sebevražda – hromadná sebevražda více lidí. 

 

V kapitole suicidium můžeme dále uvést a rozlišit několik termínů: 

 Sebezabití – pacient nemá dobrovolný úmysl zemřít. 



28 
 

 Parasuicidium – sebevražedný pokus - nelze tvrdit, že se mělo jednat přímo  

o sebevraždu. Pacient může být jen zoufalý a tímto činem si „přivolat“ pomoc, 

či na sebe upoutávat pozornost (demonstrace). Nezřídka tento pokus opravdu 

sebevraždou skončí (např. pacient má naplánované v kolik se partner každý den 

vrací domů z práce – vypočítá si čas tak, aby ho partner zachránil (ten však 

z různých důvodů nemusí přijít v plánovaný čas). 

 Sebemutilace – časté u osob s poruchou osobnosti, pacient nemá touhu zemřít, 

jen chce uvolnit vnitřní napětí a dosáhnout klidu. 

 Tentamen suicidii – sebevražedný pokus, který není dokončen z nějakého 

nepředpokládaného důvodu (např. se s pacientem utrhne lano), či si pacient 

opravdu nepřál zemřít (zkratové jednání po hádce s partnerem). [1,4] 

 

 Každý pacient, který se pokusil o sebevraždu, musí na psychiatrické vyšetření a pouze 

psychiatrický lékař může určit, zda se zvládne léčba ambulantně či je nutná 

hospitalizace na psychiatrické léčebně. Pokud lékař nařídí hospitalizaci, pak je na místě  

i tzv. nedobrovolná hospitalizace dle zákona 372/2011 Sb. § 38: 

„(1) Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže 
a) 1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové 
péče, 
2. je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 
3. je podle trestního řádu nebo zákona o zvláštních řízeních soudních nařízeno vyšetření 
zdravotního stavu, 
b) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky 
duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud 
hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo 
c) jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje,  
aby vyslovil souhlas.“  [32] 
 

Někdy nestačí pouhá obyčejná hospitalizace a je potřeba, aby u pacienta po dobu  

24 hodin byl ošetřovatel. Pacientovi musejí být odebrány všechny předměty, kterými 

by si mohl ublížit (tkaničky od bot, pásek, šperky, sluchátka apod.). Dále se zahrnuje 

léčba základního onemocnění – psychoterapie, kterou velmi často doprovází léčení 

psychofarmaky (deprese a úzkost). Pokud psychiatrický lékař souhlasí s domácí léčbou, 

je nutné, aby pacient byl i doma pod neustálým dohledem. Je velmi důležité zvážit, jak 

často budou probíhat kontrolní psychoterapie u psychiatra. Ze začátku léčby by měly 
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být častější a to až 3x týdně. Poučena je i rodina či osoba, která pacienta bude doma 

„hlídat“ (jak kontaktovat psychiatra, jaké mohou být známky zvýšeného rizika 

sebevraždy apod.).  

Zabránit sebevraždě je velmi obtížné. U pacientů s psychickou poruchou je důležitá 

včasná a správná léčba. Dále v České republice existují tzv. „linky důvěry“, které fungují 

nepřetržitě 24 hodin denně. [1,4] 

 

2.4 Intoxikace benzodiazepiny a hypnotiky 

Akutní intoxikace benzodiazepiny (pokud nejsou v kombinaci s jinými látkami), není 

tolik nebezpečná v porovnání s jinými hypnotiky – sedativy. Velký rozdíl je mezi dávkou 

účinnou a smrtelnou. Smrtelné dávky se pro zdravého dospělého jedince pohybují 

v desítkách tablet. Přesto jsou tyto látky velmi často užívány k sebevražedným 

pokusům. Nebezpečné jsou zejména v kombinaci s dalšími látkami, jako jsou opiáty  

či alkohol.  V takové kombinaci může dojít až k soporu nebo bezvědomí a může 

způsobit až život ohrožující respirační útlum.  Záleží na průběhu celé otravy. Na tom,  

co bylo požito, jaká kombinace, množství a doba požité látky.  Nejčastěji se s intoxikací 

benzodiazepiny a hypnotiky setkáváme ze suicidální příčiny. Lékař by měl ošetřit 

každého pacienta, který užije větší dávku najednou. Je potřeba vědět, že užitá dávka 

léku dosáhne plného účinku až s určitým časovým odstupem od jeho užití. Lékař může 

aplikovat antidotum (flumazenil), který však má trvání účinku jen jednu hodinu, poté 

pacient opět upadne do stavu intoxikace. 

 

Intoxikace benzodiazepiny či hypnotiky se projevuje ospalostí, malátností, závratěmi, 

apatii, bradykardií, hypotenzí, sníženou peristaltikou a výjimečně může vyvolat 

agresivitu, neklid, zmatenost. V přítomnosti dalších látek tlumících CNS, alkoholu nebo 

opiátů, mohou benzodiazepiny způsobit až život ohrožující respirační útlum a útlum 

srdeční činnosti. [11,21,24,25] 

 

Péče na urgentním přijmu  

Pacient je na urgentní příjem ve většině případů přivezen záchrannou službou. Někdy 

jej doveze sama rodina či známý, což se nedoporučuje, protože během transportu 
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může hrozit ztráta vědomí či aspirace. Již lékař ze záchranné služby u pacienta provede 

základní vyšetření a zaléčení. Základem je stabilizace základních vitálních funkcí 

(vědomí, dýchání, oběh). Záchranná služba zajistí biologický materiál (pokud již  

na místě došlo k zvracení) či blistra od léků. To je pro sloužícího lékaře v nemocnici 

velmi důležité. Zajištěného pacienta, který je po celou dobu transportu monitorován, 

posádka záchranné služby předá sloužícímu lékaři na urgentním příjmu. Předává 

všechny získané informace, celý průběh výjezdu, terapii a postup ošetření. 

Lékař na příjmu znovu zhodnotí stav pacienta. Znovu zkontroluje stav vědomí  

dle stanovené stupnice hloubky bezvědomí nazývané Glasgow Coma Scale (GCS). 

Provede se kontrola krevního tlaku (TK), natočí se elektrokardiograf (EKG). Pacient se 

napojí na monitor, kde mu po celou dobu ošetření bude sledována srdeční činnost. 

Intoxikovanému se odebere krev na potřebná vyšetření:   

toxikologické vyšetření, základní biochemické vyšetření  (glykémie, hladiny iontů, 

osmolalita, jaterní testy, urea, kreatinin), hematologické a astrup (vyšetření krevních 

plynů). Dále se ihned provádí zavedení nosogastrické sondy a výplach žaludku, po 

kterém se aplikuje do nosogastrické sondy aktivní uhlí, jehož účinkem je schopnost 

vázat na sebe noxu a lze považovat za univerzální antidotum. Dávku aktivního uhlí 

určuje lékař. U lehčích intoxikací nemusí být vysoká, u těžkých akutních intoxikací se 

dává dávka až 1g/kg. Indikace je do 4 až 6 hodin po intoxikaci, poté už to nemá smysl. 

Dále se pacientovi zavede permanentní katétr, aby po dobu hospitalizace mohla být 

sledována bilance tekutin. Vzorek moče se také odesílá  

na toxikologické vyšetření. 

Lékař se telefonicky spojí s toxikologickým informačním střediskem (nepřetržitý 

provoz), kde získá potřebné údaje k léčbě pacienta, včetně případných rizik  

a komplikací. Důležité je, aby lékař uvedl co nejvíce informací k intoxikaci pacienta (typ 

látky nebo přípravku, dobu intoxikace, způsob aplikace, příznaky, klinický stav pacienta, 

váha a výška pacienta, zda bylo předchozí zvracení a dosavadní terapie). Nahlásí se 

ještě telefonní kontakt, kdyby laborant z toxikologického střediska potřeboval 

doplňující údaje. Toxikologické informační středisko vyhodnocuje dle elektronických 

databází.  Sestra na příjmu mezitím připraví potřebnou dokumentaci k příjmu pacienta 

(ošetřovatelská dokumentace) a odfaxuje lékařem podepsaný podnět pro zahájení 

soudního řízení (viz. Zákon č.372/2011 Sb. §38). Lékař při sepisování dekurzu nemůže 
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považovat zjištěnou anamnézu od pacienta za validní, protože je nemocný pod vlivem 

omamné látky. Při agresivitě pacienta po celou dobu vyšetření asistuje policie a s její 

pomocí lze provést kurtaci k lůžku (musí to být nařízené lékařem a řádně zapsané do 

dokumentace). Celý proces na urgentním příjmu probíhá maximálně 30 minut,  

po té se pacient nejčastěji přijímá k observaci na jednotku intenzivní péče (JIP). Tam je 

nadále monitorován do kompenzace stavu. Po vyléčení stavu intoxikace se pacient 

propouští do domácí péče. V případě, kdy lékař stanoví, že by mohlo jít o tentamen 

suicidii, je pacient převezen na psychiatrickou léčebnu. [3,10,14,16,18,34] 

 

Obr. č. 8 Tabulka Glasgow coma scale   [zdroj 29]                                                                                                                                             

 

2.5 Urgentní příjem 

Informace v rámci této kapitoly vycházejí především z mé vlastní praxe na urgentním 

příjmu.  

V dnešní době existuje tzv. centrální příjem, kde jsou pacienti vyšetřováni z různých 

oborů (chirurgie, neurologie, ortopedie, interna atd.). Do budoucna by tento centrální 

příjem měl fungovat ve všech větších nemocnicích. Zatím ale funguje pouze někde.  

V mnoha nemocnicích je příjem pacientů rozdělen na chirurgický a interní.  

Na chirurgický urgent se nevozí jen pacienti, kteří jsou například pořezaní, jak se někdo 
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domnívá, ale spadá pod tento příjem větší skupina. Navštěvují ho lidé s chirurgickým, 

ortopedickým či urologickým problémem. Na interní urgent se mohou dostat lidé  

s interním onemocněním, plicním a neurologickým. Toto rozdělení příjmů bohužel 

komplikuje práci záchranářů, protože musí důkladně zhodnotit situaci a vybrat, na 

které místo předají pacienta. Nemocný se tedy na dané oddělení může dostat pomocí 

záchranné služby, na doporučení praktického či jiného lékaře, a přijít může i sám bez 

doporučení, pokud má nějaké akutní zdravotní problémy. Urgentní příjem je 

pracoviště, které funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Poskytuje pacientům 

diagnosticko-terapeutickou péči. 

Jednotka se skládá ze třech vyšetřovacích místností, sesterny, čistící místnosti  

a čekárny. Hned vedle ošetřovací jednotky interního příjmu se nalézá i lékařský pokoj, 

aby mohl být lékař co nejdříve k dispozici. V každé místnosti jsou dva počítače (jeden 

slouží pro lékaře a jeden pro sestru). Vyšetřovny jsou vybaveny dvěma lůžky, která jsou 

od sebe oddělena závěsy. U každého lůžka je umístěn monitor s defibrilátorem,  

s manžetou na měření krevního tlaku a infuzní stojan. Základní pomůcky jsou v každé 

místnosti. Jedná se o digitální teploměr, alkohol tester, glukometr, oxymetr, 

fonendoskop, baterku, ochranné a hygienické pomůcky. Dále se ve vyšetřovně nachází 

pracovní linka, ve které jsou umístěny další pomůcky na kanylaci žíly, odběr krve, na 

zavedení permanentního katetru a pomůcky na výplach žaludku. 

 

Obr. č. 9 pracovní linka na urgentním přijmu [zdroj vlastní] 

Důležitou součástí každého interního přijmu je lékárna a její bohatá zásoba různých 

léků a infuzí. Širokou škálu léku zastupují především ty, které zachraňují lidský život. 
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Jedná se jak o ampule pro intravenózní podání (např. Adrenalin®, Solu-medrol®, 

Syntophylin® atd.), tak o léky v tabletové formě (např. Tensiomin®, Prestarium®, 

Lexaurin® atd.). V lékárně jistě najdeme trezor, ve kterém jsou uloženy opiáty  

s opiátovou knihou. 

Na ambulanci nesmí chybět odsávačka a resuscitační kufr, ve kterém najdeme všechny 

potřebné pomůcky pro kardiopulmonální resuscitaci, včetně intubačních pomůcek  

a ampulí důležité k záchraně života. 

 

Obr. č. 10 Odsávačka [zdroj vlastní] 

Na urgentním příjmu jsou k dispozici minimálně dva sloužící lékaři, dvě zdravotní sestry 

a minimálně jeden sanitář. Každý má svoje pracovní úkoly. Lékař vyšetřuje, 

diagnostikuje a léčí. Sestra provádí potřebné úkony, které pomáhají lékaři, a stará se 

po celou dobu o pacienta.  

Popis situace od příchodu pacienta až po propuštění: 

Pacient přicházející na urgentní příjem musí být zaregistrovaný do systému nemocnice. 

Měly by tam souhlasit všechny jeho osobní údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, rodné 
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číslo, druh pojišťovny, adresa trvalého bydliště (popř. přechodného), telefonní kontakt 

a kontakt na osobu, které mohou být poskytovány informace o zdravotním stavu 

pacienta. Po zjištění těchto údajů sestra vytiskne lepící štítky (s údaji pacienta), které jí 

ulehčí práci při dalším postupu. Vylepí štítek do knihy stavů, na pacientův protokol, 

který má stejné číslo jako pořadové číslo v knize. Dále vylepí veškeré žádanky  

na biochemické a hematologické vyšetření. Pacienta (pokud chodí) nejprve před 

položením na lůžko zváží a změří. Na lůžku se provede změření krevního tlaku, natočí 

se pacientovi EKG záznam, změří se teplota (TT) a provede se kanylace žíly, kde rovnou 

pomocí spojovací přechodky odebereme potřebnou krev do laboratoře. Nemocného, 

pokud je potřeba, napojíme na monitor, kde mu bude po celou dobu vyšetření 

snímána srdeční činnost. Dle ordinace lékaře sestra vykonává různé úkoly, které jsou 

potřeba (např. připravit infuzi, dát pacientovi kyslíkové brýle, podat léky apod.). Sestra 

pokud je potřeba lékařovi asistuje i u vyšetření (pomáhá pacientovi se otočit na bok 

apod.). Mezitím co se provádí potřebná vyšetření, sanitář odnese odběry s žádankami 

do laboratoře, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků. Lékař dle onemocnění 

pacienta může potřebovat i jiného specialistu (např. neurologa). V takovémto případě 

se zavolá potřebný lékař na konziliární vyšetření. Urgentní příjem má poblíž  

i rentgenové pracoviště, tudíž zrentgenovat pacientovi srdce a plíce či provést 

počítačovou tomografii (CT) vyšetření hlavy není problém. Pacient po celou dobu 

vyšetření zůstává na urgentním příjmu. Při velkém počtu nemocných, lékař zhodnotí 

situaci a rozhodne, kteří mohou počkat na výsledky v čekárně. Vyšetřený a zaléčený 

pacient je odesílán dle výsledků k následné hospitalizaci či je poslán v kompenzovaném 

stavu domů. Celý tento postup vypadá jednoduše a velmi logicky. Největší problém 

nastává při větším počtu opravdu nemocných pacientů najednou. Sestry musejí zvládat 

péči o nemocné, kteří potřebují urychleně akutní pomoc. Práce je tam opravdu 

obtížná. Př.: Sejdou se v jednu hodinu na jednom příjmu tři pacienti. Jeden z nich má 

mozkovou příhodu, druhý akutní infarkt myokardu a třetí je intoxikovaný a agresivní.  

I tuto těžkou situaci lékaři se sestrami musejí zvládnout. Problém agresivních a mnohdy 

i opilých pacientů je značný. Kolikrát na místo musí být přivolána i státní policie. Toto 

velmi znepříjemňuje práci nejen zdravotnímu personálu, ale velice stresově působí  

na opravdu nemocné pacienty. 
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3 Praktická část 

3.1 Kazuistika A 

J.Š. 1973  

Pohlaví: muž  

Věk: 42  

 

Anamnéza:  

Osobní anamnéza: Epilepsie na terapii, stav po (st. p.) infekční mononukleóze v 16 

letech, st. p. artroskopii kolen.  

Alergická anamnéza: neguje.  

Farmakologická anamnéza: Orfiril® 300 mg 2-1-2.  

Rodinná anamnéza: matka – diabetes mellitus (DM) na perorálních antidiabetikách 

(PAD), jinak zdráva, otec zemřel v 68 letech na tumor pankreasu. 

Pracovní anamnéza: pracuje jako skladník.  

Sociální anamnéza: čerstvě po rozvodu, nyní žije s rodiči, má 7letého syna - ten žije u 

matky. 

 

Pacient nalezen doma matkou, která se vrátila z nákupu. Ležel v bezvědomí na zemi  

v obývacím pokoji. Matka (bývalá zdravotní sestra) zjistila, že má syn zachovalé 

fyziologické funkce. Dala jej do stabilizované polohy a ihned zavolala záchrannou 

službu.  

Po příjezdu na místo lékař na pacientovi neshledal žádné známky traumatu. Zornice 

byly izokorické, fotoreakce přítomna. Pacient reagoval na silné algické podněty.  

GCS 2-1-5. Pacienta jsem napojila na monitor, kde byla srdeční akce (P) 62 a EKG 

záznam normálního nálezu. Naměřila jsem TK 90/60 a glykémii (gly) 4,8 mmol/l. 

Zajistila jsem intravenózní vstup (i. v.). Lékař pokračoval ve vyšetřování a mezitím 

přiběhla z vedlejší místnosti vyděšená matka, která přinesla 3 prázdná blistra  

od Diazepamu® 5 mg. Lékař neváhal a pacientovi aplikoval Anexate® 0,2 mg bolusově. 

Rychlým nástupem účinku došlo k okamžitému vědomí pacienta. Znovu jsem přeměřila 

TK 100/65 a monitor ukazoval srdeční akci 82/min. Pro mírnou hypotenzi byl podán 

fyziologický roztok 500 ml. Pacient byl plačtivý a lítostivý, ovšem plně při vědomí. 
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Kontrolní GCS 4-5-6. Stěžoval si jen na mírnou bolest hlavy v týlní oblasti, kde nepatrná 

boule. Potvrzuje užití 30 tablet 5 mg Diazepamu® zhruba před hodinou. Pacient byl 

převezen na urgentní interní příjem dospělých a po celou cestu transportu jsme 

prováděli monitoraci fyziologických funkcí. 

Na urgentním příjmu byl pacient uložen na lůžko, kde probíhalo další vyšetření a léčení. 

Pacientovi byla ihned odebrána krev na biochemické a hematologické vyšetření a krev 

na toxikologický rozbor. Natočen byl znovu záznam EKG, který byl v normě a akce 

pravidelná. Hodnota TK byla 110/60. Sloužící lékař zavedl ihned nosogastrickou sondu 

a provedl výplach žaludku, při němž byl odebrán vzorek na toxikologii. Po dokončení 

byl do sondy aplikován Carbosorb® 50 mg rozpuštěný ve 150ml vody. Nosogastrická 

sonda byla zakolíčkována a ponechána pacientovi. Dále zaveden permanentní močový 

katétr a odebrána moč na toxikologii. Veškerý materiál (krev, moč, žal. obsah) byl 

odvezen převozní sanitou akutně do toxikologického ústavu v Praze. Pacient znovu 

vyšetřen lékařem, kdy je plně při vědomí, orientován, mírně obluzen, bez dušnosti  

a cyanosy, anikterický, spolupráce dobrá, hydratace přiměřená. Kůže intaktní. Hlava  

na poklep lehce bolestivá, na týlní části menší boule. Zornice ++, reagují na světlo, 

skléry bílé, spojivky růžové. Jazyk suchý, bez povleku, plazí středem. Krční uzliny 

nezvětšeny, šíje volná a náplň krčních žil přiměřená. Hrudník symetrický, poklep na 

hrudní (Th) páteř nebolestivý. Dýchání čisté, sklípkové a poklep plný a jasný. Srdeční 

akce pravidelná, klidná bez šelestů. Břicho v úrovni hrudníku, měkké, prohmatné, 

palpačně nebolestivé. Dolní končetiny (DK) bez otoků a známek tromboembolické 

nemoci (TEN). Lékař rozhodnul o přijetí pacienta na jednotku intenzivní péče (JIP). 

Sestry vypsaly potřebnou dokumentaci k přijetí, včetně podnětu k zahájení soudního 

řízení o nařízené hospitalizaci pacienta pod vlivem látek, který byl odfaxován. Lékař 

dále vypsal žádanku na rentgen (RTG) srdce, plic a hlavy. Pacienta v kompenzovaném 

stavu převezl sanitář se sestrou na JIP. Za nedlouho tam dorazil pracovník  

z rentgenologie a provedl potřebné snímky, přičemž byl RTG plic bez známek 

ložiskových změn a srdce přiměřené velikosti. RTG hlavy normálního nálezu,  

bez známek traumatu. Během hospitalizace na JIPu, dorazily laboratorní výsledky, 

které byly bez výrazné patologie. Lékaře kontaktovala pracovnice z toxikologického 

informačního střediska, kde byla stanovena přítomnost a hladina benzodiazepinů. 

Pacient měl na JIPu naordinováno: EKG monitor, měření TK + P po 1 hodině, příjem  
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a výdej tekutin (P+V) každých 6 hodin. Každé 4 hodiny sestra aplikovala  

do nosogastrické sondy Carbosorb® 25 mg po dobu 24 hodin. Pacientovi kapal 

fyziologický roztok přes infuzní pumpu rychlostí 84 ml/hod. Další ordinací byly bandáže 

dolních končetin. Ráno měly sestry za úkol nabrat kontrolní biochemické odběry. 

Konkrétně urea, kreatinin, ionty, jaterní testy, lipidogram a albumin. Výsledky byly  

v pořádku, proto byla pacientovi zrušena veškerá ordinace z předchozího dne. Sestry 

vyndaly kanylu, nosogastrickou sondu i permanentní katétr. Pacient byl následně 

převezen do psychiatrické nemocnice na vyšetření. 

Dle získané dokumentace byl pacient v psychiatrické nemocnici hospitalizovaný,  

kdy po celou dobu bylo sledováno jeho chování. Každý den šel na psychoterapii  

k psychiatrickému lékaři. Vypověděl, že měl problémy s bývalou ženou kvůli péči  

o syna. Všeho litoval a neví, proč si vzal tolik léků. Myslel, že se jen uklidní. Lékař  

po čase usoudil, že pacient není nebezpečný sobě ani svému okolí a propustil  

ho do domácí péče, přičemž byla domluvená další kontrola.  

Pacienta jsem osobně znala, tudíž jsem měla možnost s ním hovořit. Byl pro mě šok, 

když jsme přijeli na místo zásahu se záchrannou službou, a já zjistila, že se jedná  

o mého známého. I přes prvotní šok bylo ale nutné zachovat chladnou hlavu a plně se 

koncentrovat na pomoc lékaři. J.Š. jsem navštívila i na JIPu, kde jsme si o všem povídali. 

Byl plačtivý a všeho litoval. S pacientem jsem se osobně setkala půl roku po události. 

Svůj čin sám považoval za nepochopitelný. Rekapituloval celý proces léčby, včetně jeho 

pobytu v psychiatrické léčebně. Na tento zážitek vzpomínal velice negativně s tím,  

že by jej již nikdy nechtěl zažít. Od té doby se u něj již nevyskytly žádné podobné 

myšlenkové zkraty.   
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3.2 Kazuistika B 

J.O. 1955  

Pohlaví: žena  

Věk: 60  

 

Anamnéza:  

Osobní anamnéza: emočně nestabilní porucha osobnosti. Opakované úmyslné 

intoxikace benzodiazepiny 2009, 2001. Opakované úmyslné intoxikace barbituráty  

a antiepileptiky, Ebrietas ethylica opakovaně, hypertenze II., vertebrogenní algický 

syndrom. st. p. hysterectomii, st. p. artroskopii (ASK) pravého kolene, pacientka v roce 

2003 skočila z okna - tentamen suicidii - st.p. otevřeném pneumotoraxu, pacientka 

opakovaně hospitalizována v psychiatrické léčebně (PL) - 6x tentamen suicidii.  

Alergická anamnéza: neguje.  

Gynekologická anamnéza: 1 porod.  

Farmakologická anamnéza: Rivotril® 0,5 mg, Esoprex® 10mg, Noveril® 240 mg, 

Calcichew®, Lipanthyl®, Tenaxum®. 

Rodinná anamnéza: není známa.  

Pracovní anamnéza: invalidní důchod.  

Sociální anamnéza: žije se synem. 

 

Pacientka přivezena rychlá lékařská pomoc (RLP) na urgentní interní příjem dospělých. 

Lékař předává veškeré informace z místa zásahu. Výzva na dispečink záchranné služby 

byla od syna, který byl v práci. RLP přivolal po té, co mu do práce volala plačtivá matka 

a řekla mu, že už nechce žít a loučila se s ním. Pacientka byla nalezena vsedě 

na schodech před bytem v panelovém domě. V ruce měla dopis na rozloučenou a vedle 

sebe zabalenou tašku do nemocnice. Posádka vzala paní do bytu, kde ji lékař 

vyšetřoval. Zhruba před půl hodinou udává požití 100 tbl Rivotrilu® 0,5 mg a 14 tbl 

Olwexya® 150 mg. Alkohol cca 3 piva. V bytě nalezena 1 prázdná lahev od vodky, 

kterou zapírala. Pacientka spolupracovala, na výzvy vyhověla a na bolest si nestěžovala. 

TK na místě byl 130/80, P 92, saturace (sat) 86% bez O2 a GCS 2-3-5. Pacientce byla 

zavedena kanyla (č.20 G) a podán fyziologický roztok 500 ml.  
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Na urgentním příjmu byla pacientka agresivní a vulgární. Ohrožovala ošetřující 

personál, proto byla na místo přivolána asistence policie. S pomocí policistů byla 

provedena kurtace. Sloužící sestra vypsala potřebné dokumenty k vyšetření pacientky 

a já mezitím změřila TK, který byl 125/85 a TT 36,9°C. Natočila jsem EKG, které bylo bez 

čerstvých ischemických změn s pravidelnou srdeční akcí a pulzem 79/min. Nalepila 

jsem pacientce EKG svody od monitoru a zapnula ho, abychom po celou dobu vyšetření 

mohli sledovat srdeční činnost. Odebrala jsem krev na biochemické, hematologické  

a toxikologické vyšetření. Nebylo to vůbec jednoduché, protože se pacientka i přes 

nutnou kurtaci bránila. Z toho důvodu byla pro splnění celého úkonu nutná asistence 

policie. Dále jsem šla připravit lékaři pomůcky na výplach žaludku. Ten zrovna 

telefonoval do Prahy na toxikologické informační středisko.  Po ukončení rozhovoru mi 

oznámil, že jdeme zavést nosogastrickou sondu, protože uplynula krátká doba od požití 

léků, tudíž je výplach žaludku na místě. Pacientce jsme napolohovali lůžko  

do polo sedu. Lékař se postavil po levé straně a já byla na druhé straně lůžka, kde jsem 

po ruce měla na vozíku všechny pomůcky. Oblékli jsme si ochranné pomůcky  

a přes pacientku jsem dala papírové prostěradlo. Do klína jsem jí položila emitní misku, 

kdyby došlo k vyvolání zvracení. Lékař si vzal sondu, kterou jsme pomazali Mesocain® 

gelem, aby se alespoň trochu znecitlivěla nosní sliznice. Pacientce jsem musela držet 

hlavu, aby lékař sondu mohl zavést. První pokus se nezdařil, protože začala nosní 

sliznice krvácet. Druhý pokus už byl úspěšný. Po celou dobu výkonu jsem 

s intoxikovanou ženou komunikovala, snažila jsem se jí vysvětlit, proč je tento zákrok 

nutný a radila jsem jí jak spolupracovat, aby vše proběhlo co nejrychleji. Zavedenou 

nosogastrickou sondu jsem přilepila k nosu. Vzala jsem si Janettovu stříkačku a vtlačila 

vzduch do sondy, lékař měl nasazený fonendoskop a poslouchal, zda uslyší nad levou 

stranou epigastria fenomény. Potvrdil přítomnost sondy v žaludku. Do sondy jsem 

aplikovala slaný roztok a zase ho odtáhla zpět. První obsah Janettovy stříkačky jsem 

vpravila do nádoby, která se odesílala společně s krví na toxikologické vyšetření  

do Prahy. Vyplachovala jsem tak dlouho, dokud jsem neměla skoro čirou tekutinu. Ze 

začátku žaludeční obsah silně zapáchal alkoholem a nedalo se identifikovat, zda jsou 

přítomny i nějaké tablety. Po dokončení výplachu žaludku jsem do sondy aplikovala 

100 ml vody, ve které byl rozpuštěn Carbosorb® 25mg. Po aplikaci jsem sondu 

zakolíkovala a ponechala pacientce. Po dokončení tohoto výkonu jsem šla uklidit 
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pomůcky a sestra šla zavést pacientce permanentní katétr a odebrat moč  

na toxikologii. Vzorky jsme již měli všechny. Lékař musel vyplnit žádanku, ale předtím 

ještě provedl komplexní vyšetření.  

Pacientka byla sice při vědomí a orientovaná, ale zároveň stále vulgární až agresivní. 

Objektivně byla bez dušnosti a cyanózy, přiměřeně hydratovaná. Hlava na poklep 

nebolestivá, zornice izokorické, fotoreakce ++, skléry bílé, spojivky růžové. Jazyk byl 

vlhký, bez povleku, plazila středem. Na krku lékař neshledal žádné zvětšené uzliny. 

Náplň krčních žil byla přiměřená a šíje volná. Dýchání čisté, sklípkové, poklep plný, 

jasný. Břicho obézní, měkké, prohmatné, palpačně nebolestivé. Dolní končetiny bez 

otoků a známek TEN, tep na periferii hmatný.  Pacientka již po celou dobu vyšetření 

spolupracovala. Lékař vyplnil žádanku na toxikologické vyšetření a my mohly předat 

biologický materiál řidiči převozní sanity, který měl převoz na starost. Pacientku jsem 

s lékařem na lůžku převezla na JIP.  

 

Na JIPu si sestry převzaly všechny osobní věci, které zamkly do trezoru. Pacientku jsme 

přeložili na jejich lůžko. Již nebyla nutná kurtace ani přítomnost policie, intoxikovaná 

byla pod stálým dozorem sestry. Navíc byla somnolentní, ale reagovala na bolestivý 

podnět. Po celou dobu hospitalizace na JIPu byly sledovány fyziologické funkce. 

Pacientka byla napojena na monitor, který jí snímal srdeční akci. Dále sestry měřily po 

jedné hodině TK a sat O2, protože pacientka měla kyslíkové brýle a puštěný O2 2,5 

l/min. Sledovat a zapisovat musely i příjem a výdej tekutin. Pacientce kapala infúze 

Plasmalyte® 1000 ml po dobu 8 hodin, tudíž přes infúzní pumpu 125ml/hod. Celkem 

dostala za 24 hodiny 3000 ml Plasmalytu®. Výsledky z toxikologie ukázaly pouze nízkou 

hladinu benzodiazepinů a alkohol 1,9 ‰. Ráno následovala vizita, kde byla pacientka 

afebrilní, hydratace dobrá. Dýchání čisté, sklípkové, sat.97%. Srdeční akce pravidelná 

70/min. Pacientka si subjektivně na nic nestěžovala. Pouze chtěla domů k synovi.  Po 

vizitě sestry vyndaly ženě nosogastrickou sondu. Dle ordinace lékaře měl být nadále 

aplikován pouze Plasmalyte® 1000 ml na 8 hodin. Samozřejmě sledovány fyziologické 

funkce, monitoring srdeční činnosti a TK meřen každou hodinu. Další den pacientce 

byly zrušeny všechny invaze a v kompenzovaném stavu byla přeložena do psychiatrické 

léčebny.   
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V léčebně pacientka byla hospitalizovaná týden. Po týdnu byla propuštěna do domácí 

péče. Naplánované byly další psychoterapie. Syn lékaři slíbil dohled nad maminkou.  

Po 14 dnech od propuštění této ženy jsem si plnila praxi na záchranné službě. Měli 

jsme hlášený výjezd rychlé zdravotní pomoci (RZP) a s námi vyjel i rendezvous (RV). 

Sestra mi jen sdělila, že dle výzvy z dispečinku jedeme k oběšenému pacientovi 

provádět resuscitaci, která již byla zahájena rodinou. Po příjezdu na místo jsem zjistila, 

že se jedná o tehdy intoxikovanou pacientku J.O.  Resuscitaci prováděl její syn, který se 

vrátil po dvou dnech ze služební cesty. Pacientka již na sobě měla posmrtné skvrny. 

Lékař proto resuscitaci ani nezahájil. Synovi jsme podali 1 tbl Lexaurinu® 3mg  

na uklidnění. Poté jsme se sestrou a řidičem odjeli na základnu. Lékař na místě ještě 

zůstal, aby vypsal potřebné dokumenty o úmrtí pacientky a přivolal na místo i policii.  
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3.3 Kazuistika C 

A.N. 1934 

Pohlaví: muž  

Věk: 81 

 

Anamnéza:  

Osobní anamnéza: Alzheimerova choroba, depresivní syndrom, thyreopatie, 

hyperlipidemie. 

Alergická anamnéza: penicilin. 

Farmakologická anamnéza: Yasnal® tbl. 10mg 0-0-1, Ebixa® 10mg 1-0-0, Trittico® 

150mg 0-0-0-1, Sortis® 20mg 0-0-1, Asentra® 100mg 1-0-0, Euthyrox® 50ug 1-0-0, 

Olwexya® 150mg 1-1-0, Stilnox® při nespavosti 0-0-0-1/2 až 1 tbl. 

Rodinná anamnéza: matka – zemřela v 82letech na akutní infarkt myokardu (AIM), 

otec zemřel v 70 letech na tumor plic.  

Pracovní anamnéza: pracoval jako řezník.  

Sociální anamnéza: žije sám, rodina v okolí. 

 

Do ordinace praktického lékaře přišel pacient s doprovodem dcery. Dcera vypověděla, 

že se jí tatínek dnes nezdá zdravotně v pořádku. Je spavý a špatně artikuluje. Byla 

seznámena s tatínkovou nemocí, ale takový stav u něj prý ještě nezažila. Doktorka si 

pacienta prohlédla a začala s vyšetřováním. Pacient byl zmatený. Nebyl orientovaný 

místem ani časem. Pouze osobou. Když jsem pacientovi změřila TK, tak byl 90/50  

a glykémie 5,2 mmol/l, což dokazovalo zdravotní komplikace. Pacienta jsme s lékařkou 

položili na lůžko. Neurologické vyšetření bylo v pořádku. Hlava bez známek traumatu, 

na poklep nebolestivá. Zornice ++, reagující na světlo, skléry bílé, spojivky růžové. Jazyk 

suchý, bez povleku, plazí středem. Na krku uzliny nezvětšeny, šíje volná a náplň krčních 

žil přiměřená.  Břicho nebolestivé, měkké, prohmatné. Hrudník symetrický, poklep  

na Th páteř nebolestivý. Dýchání čisté, sklípkové a poklep plný, jasný. Srdeční akce 

pravidelná, ale bradykardie 48/min, jinak klidná bez šelestů. Na místě jsme bohužel 

neměli EKG přístroj. Dle zmateného pacienta mírná tupá bolest na hrudi trvající dva 

dny.  
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Mezitím, co lékařka vyšetřovala, jsem si připravila pomůcky na zajištění i. v. vstupu  

a fyziologický roztok 500 ml. Ihned jsme volali dispečink záchranné služby, kde jsme 

nahlásili naši adresu, jméno pacienta a popsali celou situaci a aktuální obtíže pacienta. 

Lékařka měla podezření na akutní infarkt myokardu. Pacientovi jsem zavedla i. v. 

kanylu (č. 20G) a aplikovali jsme fyziologický roztok. Po 5 minutách jsme přeměřili TK, 

který byl 90/55 a P 50/min. Po přeměření dorazila posádka záchranné služby. Na místě 

byl i lékař, který si po předání informací ihned napojil pacienta na monitor, kde byl P 

52/min, jinak žádné ischemické změny. Opětovně bylo změřeno TK 95/60. Pacient byl 

následně transportován na urgentní příjem dospělých. 

  

Po předání pacienta následovalo další vyšetření. Byla odebrána krev na biochemické  

a hematologické vyšetření. Dále sestry hlídaly pacientovo vědomí, TK a po celou dobu 

vyšetření byla pacientovi monitorována srdeční činnost. Na konzilium dorazil  

i neurologický lékař, který neshledal neurologický problém ani známky cévní mozkové 

příhody (CMP).  Pacient byl odeslán na RTG srdce a plic, kde byl popis normálního 

nálezu, srdce nezvětšeno. Lékař u pacienta provedl komplexní vyšetření. Subjektivně se 

pacient cítí v pořádku, nic ho nebolí, nechápe proč tu je. Na bolest na hrudi si prý nikdy 

nestěžoval. Po rozhovoru s dcerou, která sdělila lékaři, že pacient žije sám a neví, zda 

léky užívá tak, jak by měl, se rozhodl provést i toxikologické vyšetření. Pacientovi proto 

byla znovu odebrána krev na toxikologii. Lékař rozhodl vzhledem k hypotenzi  

a bradykardii pacienta hospitalizovat na JIPu.  

 

Nemocný měl naordinovanou kontrolu TK a saturace každou hodinu. Srdeční činnost 

byla sledována na monitoru po celou dobu hospitalizace. Během první hodiny 

observace měl lékař k dispozici výsledky z laboratoře. Biochemické i hematologické 

výsledky byly v pořádku. Toxikologie ukázala zvýšenou hladinu zolpidemu. Hladina 

nebyla toxická, nicméně v kombinaci s léky, které pacient užívá chronicky, mohla 

vyvolat tento stav. Lékař na základě těchto výsledků naordinoval Plasmalyte® 1000ml 

po 8 hodinách a sledování bilance tekutin. TK se zvyšoval a již po 4 hodinách byl 120/70 

a P 62/min. Pacient byl následně druhý den v kompenzovaném stavu přeložen  

na standartní interní oddělení.  
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Tam byl ordinovaný klidový režim a zvýšený příjem tekutin, dále bandáže obou dolních 

končetin a rehabilitační cvičení. Jednou za den se pacientovi kontrolovala hladina 

glykémie. A třikrát denně se měřil TK a P. Hodnoty byly vyhovující. Medikaci pacient 

dostával tak, jak ji dříve užíval, ale byl mu vysazen Stilnox®. Pacient byl na interním 

oddělení hospitalizovaný týden, poté byl přeložen do léčebny dlouhodobě nemocných, 

pro zajištění dostatečné péče, kterou by mu jeho rodina nebyla schopna poskytnout. 

Pacient při opuštění oddělení byl orientovaný osobou a místem nikoli časem.  
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3.4 Kazuistika D 

 M.P. 1995 

Pohlaví: žena  

Věk: 20  

 

Anamnéza:  

Osobní anamnéza: hypothyreoza, st. p. appendixu 2013, tupozrakost, emočně 

nestabilní porucha osobnosti. 

Alergická anamnéza: neguje.  

Farmakologická anamnéza: Euthyrox® 75ug 1-0-0, Fevarin® 50mg  0-0-0-4, 

Lamotrigin® 100mg 1-0-2, Zeldox® 6ml 0-0-1. 

Gynekologická anamnéza: menstruace pravidelná od 13 let, porody 0, potraty 0, 

gynekologické obtíže neguje, těhotenství vylučuje, hormonální antikoncepci neužívá. 

Rodinná anamnéza: matka – má fobie, bere antidepresiva, otec zdráv. 

Pracovní anamnéza: aktuálně střední odborné učiliště – obor kadeřnice 2. ročník. 

Sociální anamnéza: žije s rodiči a 5tiletým bratrem v bytě – tam je jeden týden a druhý 

týden je na internátu. 

Abusus: kouří 2-10/den, alkohol výjimečně, drogy neguje, jen jednou zkusila THC.  

 

Pacientka přivezena RLP na urgentní příjem dospělých. Lékař ze záchranné služby 

předal pacientku v kompenzovaném stavu se zajištěnou i. v. linkou a kapajícím 

fyziologickým roztokem 500 ml. Diagnóza při předání byla tentamen suicidii. RLP volala 

matka. Pacientka údajně spolykala 50 tablet různých léků. TK na místě zásahu byl 

130/75, P 81/min, gly 4,8 mmol/l, TT 36,4 °C, sat 96%. Pacientka při vědomí, plačtivá, 

nechce komunikovat, jinak spolupracující. Lehce spavá. Na nic si nestěžovala.  

Po předání na urgentním příjmu vypovídá, že chtěla umřít a měli jsme ji nechat. 

Vyšetření se nebrání. Natočeno EKG, kde byl zaregistrován normální rytmus, akce 

pravidelná P 82/min. Změřen TK 130/70. Odebrána krev na biochemické, toxikologické 

a hematologické vyšetření. Zavedena nosogastrická sonda a následně proveden 

výplach žaludku. Byl aplikován Carbosorb® 25 mg.  Pacientce sestra zavedla 

permanentní katétr a moč, krev a vzorek žaludečního obsahu odeslala na toxikologický 

rozbor. Pacientce bylo po celou dobu monitorováno EKG. Lékař provedl komplexní 
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vyšetření a pacientka byla předána na JIP, kde nadále pokračovala monitorace 

fyziologických funkcí. Dále byl pacientce naordinován fyziologický roztok 500ml každé  

4 hodiny. Dle výsledků z laboratoře nejvíc zastoupeny benzodiazepiny. Výsledkem byla 

toxická dávka, nikoli letální. Na dobu 24 hodin naordinován Carbosorb® 25mg každé 4 

hodiny aplikací do nosogastrické sondy. Žena na JIPu klidná, spolupracující, na nic si 

nestěžovala. Rodinu, která přišla na návštěvu, odmítala. Druhý den zrušeny všechny 

ordinace. Pacientce vyndaná sonda i permanentní katétr. Začíná pomalu dostávat 

kašovitou stravu a večer již normální stravu. Třetí den v kompenzovaném stavu 

přeložena do psychiatrické nemocnice. Neprotestovala a s postupem souhlasila.  

 

Pacientka přivezena do ambulance psychiatrické nemocnice, kde lékař provedl 

odborné vstupní vyšetření. Nejprve se pacientky zeptal, zda jí nebude vadit moje 

přítomnost a vysvětlil, že jsem na praxi, kde potřebuji získávat nové zkušenosti. 

Pacientka s mojí přítomností souhlasila. Vyšetřovací místnost vypadala spíše jako 

relaxační pokoj. Lékař začal komunikovat s pacientkou velmi pomalu. Nejprve se jí 

zeptal, zda si o tom všem chce povídat a jestli se na to cítí.  Ona přikývla. Odpovídala 

téměř na všechny otázky. Nejprve následoval popis anamnézy. Lékař se jí dotazoval  

na rodinu, kdy odpověděla, že má 2 sourozence. Starší sestru, které je 25 let a již s nimi 

nežije. Dále 5tiletého bratra. Žije s bratrem a s rodiči, jeden týden bývá u nich a další  

na internátu. Dle výpovědi má matka dokončené vysokoškolské vzdělání. Pracovala 

jako bezpečnostní technik na drahách, poté byla 3 roky na mateřské dovolené a nyní je 

na úřadu práce. Má deprese a bere na to léky. Otec pracuje jako lékař, dělá někde 

primáře. Babička (matka otce) je alkoholička a má také deprese.  Dále se lékař ptal na 

alergie, gynekologickou anamnézu, abusus, sociální anamnézu, farmakologickou. Na 

otázku zda má pacientka přítele, vypověděla, že se před měsícem rozešli.  „Je to měsíc 

a stále mi chybí, ale věčně jsme se hádali a nemělo to cenu. Řekl mi, že jsem magor.“, 

udává. Lékař proto opatrně přešel k podnětu, proč došlo k tomu, že si vzala tolik léků 

najednou. „Když jsem byla na intru, tak to vždy bylo fajn. S mistrovou jsem vycházela, 

ale teď na mě začala být protivná. V úterý jsem dodělávala trvalou a mistrové se to 

nelíbilo a řekla mi to. Rozklepala jsem se, ale dodělala jsem to. Po konci praxe jsem šla 

na autobusovou zastávku, kde jsem začala zvracet a rozklepala jsem se. Lidé mi zavolali 

záchranku a odvezli mě do nemocnice. Tam mi řekli, že to mám od psychiky a pustili 
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mě domů.  Rodičům jsem nic neřekla.  Večer jsem spolykala prášky. Máma na to přišla 

a zavolala záchranku. Je to jako když hodíte minci do automatu, zatáhnete páčku, pak 

se tam objeví ty druhy ovoce a jsou ty možnosti, buď zemřete, nebo vás zachrání.  V tu 

chvíli mi bylo jedno, jestli zemřu nebo ne. Chtěla jsem vidět otcovu reakci a chtěla jsem 

vědět, co se bude dít. Od mámy jsem dostala facku, ale táta to moc neřešil. Klidně si 

dával nádobí do myčky, tak jsme mu řekla, že mu tady umírá dítě, ať se předvede. 

Dostala jsem hrozný vztek, protože mu to bylo fuk. Strčila jsem do něj, štvala mě ta 

jeho lhostejnost. Neměla jsem vám to říkat. Zase je mi akorát blbě a vy mě tu zavřete 

jako blázna.“ Takto se rozpovídala a pak se najednou zamyslela a byla potichu. Lékař ji 

ujistil, že nemusí mít strach, že jí pomůže. Dále povídala, že má občas skluzy nálady,  

na intru, že je to lepší. Kamarádky má. Hlasy, vidiny, pocity vkládání, odnímání 

myšlenek popřela. Chuť k jídlu je dobrá a v noci spí. Dřív se údajně sebepoškozovala – 

škrábala se na rukách, teď už to nedělá, má svoje tělo ráda. Teď už zemřít nechce.  

Lékař zapsal do zprávy své pozorování, že je pacientka lucidní, orientovaná, 

spolupracuje, má nezralý projev. Občas negativistická, emotivita labilnější. Nálada bez 

výraznějšího poklesu, vnímání bez poruch, bez bludné produkce. Náhled na suicidiální 

pokus částečný, spíše v rámci impulzivity. Suicidiální ideace či tendence nyní nejeví.  

Pacientka přijata na oddělení, kde byla hospitalizována 11 dní.  Na oddělení byla klidná, 

spolupracující. Pokračovalo se v pravidelné medikaci, kterou již předtím měla 

z psychiatrické ambulance, kam docházela. Na oddělení asuicidální, komunikovala 

s rodiči. Pacientka byla v kompenzovaném stavu propuštěna do domácí péče, kdy jí 

bylo doporučeno navštívit svého ambulantního psychiatra a dojít do 3 dnů na kontrolu 

ke svému praktickému lékaři. Léky jí byly vydány pouze na 3 dny. 
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3.5 Shrnutí kazuistik  

Záměrně jsem si zvolila tyto 4 kazuistiky, které jsem osobně zažila. První kazuistika je ze 

zásahu s RLP na místě. Druhá pak z pohledu interního příjmu. Třetí jsem důvodně 

zvolila v ordinaci praktického lékaře, protože tam nyní pracuji a setkáváme se  

i s takovými případy. A poslední kazuistika je z pohledu psychiatrie.  

Bylo pro mě velkým poučením absolvovat všechny tyto zásahy s tím, že nelze posoudit, 

který z výše uvedených je nejtěžší. 

Z pohledu záchranáře je to obtížné, protože jde především o minuty, kdy je potřeba 

zhodnotit celou situaci, zjistit co se mohlo stát a zachránit pacientovi život. 

Z pohledu lékaře na interním přijmu, jde především o další postup, jak nemocnému 

pomoci. Musí se provést podrobná diagnostika, zajistit se správná eliminační metoda 

noxy a zvolit nejvhodnější léčba. 

Z pohledu praktického lékaře jde o diagnostiku a hlavně o pomoc pacientovi. 

V kazuistice C na základě pacientovy výpovědi a vzhledem k jeho celkovému stavu bylo 

podezření na kardiální příčinu. Poté se ukázalo, že pacient užíval nevhodně léky  

a předávkoval se Stilnoxem®. Nicméně se lékařka správně rozhodla a volala 

záchrannou službu.  

Z pohledu psychiatrického lékaře to byl pro mě jedinečný zážitek. Mohla jsem 

pozorovat, jak probíhá poklidný rozhovor mezi pacientem a lékařem. Tímto 

rozhovorem lékař musí zjistit, zda je pacientka v ohrožení života či nějak ohrožuje své 

okolí. Dalším pozorováním se zjišťuje psychiatrické či duševní onemocnění. Lékař nese 

velkou zodpovědnost za další postup. Propuštění pacienta lze až ve stavu, kdy nejeví 

známky dalšího pokusu o suicidium.  

Ne vždy jde ale pacienta zachránit. Kazuistika B je toho příkladem. Paní se pokusila 

opakovaně o sebevraždu a mnohokrát to bylo bráno jako demonstrativní pokus. 

Poslední pokus se již nedá nazývat pokusem, protože pacientka opravdu zemřela.  

Na psychiatrické léčebně byla opakovaně hospitalizovaná a užívala i léky na depresi. 

Jak to opravdu bylo, zda užívala léky tak, jak měla, či byla pod vlivem alkoholu, nebo 

utrpěla nějaký momentální zkrat, se již nedozvíme.  
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4 Diskuze  

Téma akutní intoxikace na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv jsem si vybrala, 

protože jsem několik let pracovala jako zdravotnický asistent na tomto oddělení. 

Myslela jsem si, že spoustu případů, co jsem na příjmu viděla, mi hodně pomůže při 

vypracování mé absolventské práce. 

Nejprve se ukázalo, že ač o této intoxikaci z praxe vím dost, jistě to nestačí na to, abych 

v klidu napsala celou práci. Potřebovala jsem různé zdroje. V rámci prvotního kroku 

bylo nutné vytvořit rámcovou osnovu, která obsahovala základní části práce. 

Tematických publikací, ze kterých je možné čerpat informace, je mnoho. Po dlouhém 

hledání se mi podařilo shromáždit dostatečné množství podkladů, které jsem následně 

využila při kompletaci mé diplomové práce. Pro tuto činnost jsem využila knihoven 

různých měst a fakult, studium na internetu a komunikaci s odbornými pracovníky. 

Nejvíce mi pomohla kniha Psychiatrie od autorů Höschl, Libiger a Švestka. Po jejím 

prostudování jsem teprve přišla na to, že se téma intoxikace velmi často spojuje 

s psychiatrickými diagnózami a především se sebevražedným jednáním. Nestačí vědět, 

že se pacient intoxikoval. Jak zdravotnický záchranář, tak i lékař musejí znát, čím se 

pacient intoxikoval a možný důvod takového jednání. Dále ve své práci popisuji různé 

eliminační metody z toho důvodu, že každá funguje jinak a u každé intoxikace se volí 

ta, která je nejvhodnější. Díky tomu, že jsem pracovala v nemocnici, byla pro mě velice 

přínosná možnost náhledu do dokumentací. Když jsem byla na praxi na záchranné 

službě, měla jsem možnost podívat se do výjezdových papírů  

a vypsat si několik důležitých poznámek s ohledem na anonymitu pacienta. 

Akutní intoxikace je životu ohrožující stav. Potřebuje včasnou diagnostiku a léčbu. 

V práci popisuji skupinu benzodiazepinů a hypnotik. Zaměřila jsem se na tuto skupinu 

cíleně, protože vím, že jsou tyto léky jednoduše dostupné. Díky této práci vím mnoho  

o celé této problematice. Ne jen o tom, jak vypadá celkově intoxikace a jak se 

postupuje v léčbě, ale také o tom, jak může vzniknout závislost a jaká opatření  

by pro to měla být. Nezbytnou součástí mé práce bylo sepsání i jiné problematiky, 

která k tomuto tématu patří. Jsou to různé psychiatrické onemocnění a především 

kapitola sebevražd. Lidí, kteří se chtějí zasebevraždit léky, je stále více. A právě nejvíce 

těchto lidí trpí nějakým duševním onemocněním. Naštěstí u těchto léčiv výjimečně 
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dochází k úmrtí pacienta. Kazuistiky, které jsou součástí praktické části, to jen 

potvrzují. Tři pacienti ze čtyř měli v úmyslu skončit svůj život. Při těchto případech je 

velmi důležitá spolupráce celého zdravotnického týmu - od záchranné služby  

až po lékaře s psychiatrickou specializací. Dovoluji si zdůraznit, že pokud se pacient 

pokusí úmyslně o předávkování léky, vždy bude patřit do rizikové skupiny,  

u které se píší nové léky velmi opatrně.  
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zpracovat problematiku péče o intoxikované pacienty  

na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv. V diplomové práci jsem se zaměřila  

na přiblížení problematiky z pohledu zdravotnického personálu na urgentním příjmu.  

Práce s výše uvedenou problematikou mi přišla velice zajímavá a především přínosná, 

poněvadž mi dopomohla k získání dalších vědomostí. Tyto vědomosti obohatily mé  

již zkušenosti, které se mi podařilo získat během několikaleté praxe  

na interním lůžkovém oddělení, urgentním interním příjmu dospělých a u praktické 

lékařky.  

V práci dále uvádím možné komplikace a zneužívání tohoto druhu léčiv. Zároveň 

uvádím 4 kazuistiky, které ukazují, jak probíhá celé vyšetření a léčba u intoxikovaných 

pacientů benzodiazepiny a hypnotiky. 

Práce je uceleným a komplexním průnikem do problematiky přínosu a nežádoucích 

dopadů užívání benzodiazepinů a hypnotik.  

Na závěr mohu konstatovat, že cíle mé práce se mi podařily splnit. 

Přála bych si, aby moje absolventská práce byla přínosem pro ty, kteří se touto 

problematikou zabývají.  
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Summary  

Acute intoxication is a very severe condition that can be life-threatening.  A patient 

who suffers intoxication must immediately receive a specialized care with vital signs 

monitoring.    

In the beginning it is crucial to determine the type of drugs or other substances which 

may have caused this condition.  In general, intoxication is a result of deliberate 

actions, occurring mainly in suicidal patients who have tried to overdose on pills or 

other medications.  It is a common practice that, subsequently to their treatment, 

these patients must be referred to a specialist for further psychological treatment and 

evaluations.   

The assignment describes the causes as well as general diagnoses of these patients.  It  

is based on the observations of actual cases of admissions, spanning the time line of 

the ambulance bringing in the intoxicated patient, the subsequent diagnostics on the 

emergency ward at that moment, moving on to a monitoring system and treatment in 

the intensive care unit, based on the consultation of the toxicology team, therefore 

arriving at the most suitable course of treatment, followed by a psychiatric 

consultation and the discharge from the clinic into a home environment.  

The aim of the assignment is to map out the treatment of cases of patients, who have 

shown symptoms of intoxication by various drugs, mainly sedatives, as well as 

benzodiazepines.  It further aims to set out a broader knowledge of this medical issue.  

The theoretical section mainly focuses on the identification and usage of medicines i.e. 

benzodiazepines and sedatives in general; it also includes a clear definition of the 

relevant terminology, specifically the word intoxication and its full meaning.  The 

practical part concentrates on the data referring to actual treatment of these patients, 

whereby the whole process is described from the arrival of an intoxicated patient and 

his subsequent admission up to the conclusion of the treatment and later the 

discharge with a follow up psychiatric care or observation.   
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