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Úvod 

Intoxikace v pediatrii, je velmi závažným problémem, ať se již jedná o náhodné, nebo 

záměrné požití léků či jiných prostředků, které jsou toxické a tedy zdraví škodlivé, až po 

časté užívání alkoholu a drog. 

Téma intoxikace u dětí a nezletilých je mi velice blízké. Sama jsem na pediatrickém 

oddělení určitou dobu pracovala a díky své praxi zde a zkušenostem mých spolupracovníků 

vím, že tato problematika je stále aktuální. Myslím, že nemalou měrou se na požití 

toxických látek, dětmi podílí neopatrnost rodičů a jejich podceňování svých dětí, které jsou 

v této oblasti velmi vynalézavé. Podvědomí o možnostech intoxikace, téměř čímkoliv co je 

zdraví škodlivé není bohužel mezi laickou veřejností příliš rozšířeno. A to i přesto, že mezi 

toxické látky patří i celkem běžně pěstované květiny nebo různé čistící prostředky  - tedy 

jsou to poměrně často věci, které se vyskytují v každé domácnosti a přesto, ve většině 

případů díky neznalosti, nejsou dostatečně zabezpečeny a jsou velmi dobře dětem dostupné.  

Jinou skupinou jsou především dospívající, kteří mají problém s intoxikací alkoholem, či 

zneužíváním léků nebo drogami. Cílem této práce je přiblížit zejména tuto problematiku, 

protože tyto látky a problémy s nimi spojené se bohužel stále více stávají součástí dnešního 

života. 

 

 

 

1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl – poukázat na užívání návykových látek adolescenty  

1.2  Dílčí cíl – seznámit čtenáře s problematikou intoxikace pediatrického pacienta  
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2 Stručné dějiny intoxikací 

Otravy měly, bohužel, v dějinách lidstva poměrně důležitou úlohu. Již řek Euripidus (480-

406) př. n. l., ve své mytologické tragédii obviňuje Medeiu, že otrávila svou sokyni v lásce. 

Nechá poslat Iasonove nastávající choti šaty, které jsou napuštěny prudkým jedem. Jakmile 

si je královská dcera oblékne, díky účinku jedu zemře. Její otec, se jí snaží pomoci, ale 

vlivem působení jedu zemře také.  

K vůbec nejstarším písemnostem o léčivých a jedovatých rostlinách patří zápisky, které 

pochází z Číny a jejich vznik je datován ke 2. století př. n. l. Publikace obsahuje záznamy o 

365 rostlinách a léčivech z nich připravovaných. Další zemí, kde byli přírodní léčivé zdroje 

známé, je Egypt. Zde bylo napsáno mnoho lékařských textů, které popisovaly nejen 

lékařské zákroky, ale také obsahovaly zápisky o velkém množství bylin a jejich užití. 

Přestože, tyto listy vznikly zhruba mezi 2000-1500 př. n. l. tak z nich stále čerpá i dnešní 

moderní medicína. 

Toxických účinků různých rostlin i nerostů se používalo nejen k léčení různých neduhů, ale 

také k popravám. Přípravky z nich sloužily k ovlivnění vysoce postavených osob tehdejšího 

společenského života. Jednou z nejstarších a nejznámějších takto provedených poprav je 

otrava Sokratova (469-399 př. n. l.). Který byl, dle historických materiálů, údajně otráven 

číší bolehlavu.   

Do dějin travičství se zapsali především ženy, snad je to díky tomu, že jsou odedávna 

považovány za slabší pohlaví oproti mužům, nicméně to byly právě ony, kdo nejčastěji 

používaly jedu, jako prostředku k prosazení své vůle a dosažení vytyčeného cíle. A to 

v soukromích i ve státních zájmech. Mezi největší a nejvíce známé travičky patřila také 

francouzská královna Kateřina Medicejská (1519-1589), která z jedu utvořila častý a v té 

době poměrně dost přesvědčivý politický prostředek. 

Toxických látek se také samozřejmě používalo ve válečnictví, a to od vrhání jedovatými 

živočichy na nepřátele až po házení různými nádobami, které byli těmito tvory naplněny. 
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Mezi oblíbené prostředky patřilo, a u některých domorodých kmenů se používá i dnes - 

namočení hrotu různých bodných zbraní do jedovatých látek. Ostatně nebezpečí použití 

chemických látek ve válce je tu i dnes, bohužel, ale s většími destruktivními účinky.  

3 Drogy-toxikomanie  

Poměrně velkou většinu otrav v historii mají na svědomí pověry s různými rituály. Mezi 

nejstarší pověsti o obřadech, u kterých se používalo přírodnin obsahujících toxické látky, se 

řadí věštecký rituál delfské kněžky Pythie, která měla v průběhu svých věšteb údajně 

vdechovat vonné páry či žvýkat listí z určité rostliny a poté se jí měli zjevovat obrazy 

budoucnosti. Mezi další známé drogy se řadí poměrně velké množství i u nás se 

vyskytujících rostlin a hub, ty se užívaly nejen k léčení nemocí u lidí i u zvířat, ale 

například i k vyvolání abortu, či pro navození opojných stavů. V 16 století se k tomuto 

účelu například používalo v té době již celkem běžně se vyskytujících plodů 

nezralých brambor. Poměrně oblíbený a celkem často používaný byl výluh z muchomůrky 

červené (amanita muscaria), která je řazena mezi takzvané historické drogy, halucinogen je 

na bílých puntících a na plachetce klobouku - (červená barva). Obsahuje muskarin což je 

hepatotoxická a neurotoxická látka, která vede k  akutnímu selhání jater a zároveň působí, 

jako parasympatomimetikum.  Po usušení muchomůrky dojde díky odvodnění muskarinu 

ke vzniku muscinolu - látky, která je halucinogenní nikoliv však jedovatá. Právě pro tyto 

schopnosti byla využívána k navození stavů opojení a pohybových halucinací - např. 

halucinace vznášení se, patří sem také ztráta vůle a sebekontroly díky tomu byla také 

zneužívána nacisty jako sérum pravdy. 

 Činy a chování těch, kteří v dějinách lidstva užívali vědomě či nevědomě tyto a podobná 

stimulancia se silně vymykaly zvyklostem doby, ve které žili, a proto jejich uživatelé měli 

téměř vždy místo na pokraji společnosti, byli označováni jako posedlí v případě žen 

nazýváni čarodějnicemi a upalováni či jinak likvidováni. 



 

 

8 

 

4 Stručná pediatrie 

Dítě má, podobnou anatomickou stavbu těla jako dospělý jedinec, ale díky tomu že se 

neustále vyvíjí a roste, má v různých obdobích svého života některé orgány proporčně 

odlišné. A toto je důležité zejména při poskytování první pomoci. 

 V pediatrii se děti dělí do podle věku do skupin:  

* novorozenecké období – do 28. dne věku 

* kojenecké období – 28. den až 1 rok 

* batolecí období – 1 až 3 roky 

* předškolní období – 3 až 6 let 

* školní období – 6 až 15 let 

* adolescenti – 15 až 18 let 

4.1 Novorozenecké období 

Ihned po porodu se novorozenec musí přizpůsobit vnějšímu prostředí, v jeho organismu 

probíhá řada změn v souvislosti s adaptací na okolí. Délka zdravého dítěte je přibližně 

50cm a hmotnost se pohybuje okolo 2,5-4,0 kg. Dítě nemá zcela vyvinuto centrum 

termoregulace a má malou vrstvu podkožního tuku, hrozí mu tedy podchlazení. Je 

vybaveno důležitými reflexy- (např. sací, polykací), ale oproti tomu je nedokonale vyvinut 

reflex kašlací, což znamená nebezpečí aspirace.  V této fázi života je novorozenec zcela 

závislý na lidech kolem sebe. 

4.2 Kojenecké období 

 V tomto období dochází k dozrávání centrální nervové soustavy a k psychickému i 

tělesnému rozvoji. Ke konci prvního roku života je délka tělíčka zdravého a prospívajícího 

kojence přibližně 75cm a hmotnost by se měla pohybovat mezi 10-12 kg. Mění se proporce 

těla a lebky. V době mezi 7-8 měsícem leze po čtyřech, aktivně se posazuje a postupně 

zkouší chůzi s oporou. Zdaleka ještě není ukončen vývoj řady důležitých funkcí jeho 
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organismu. Mezi nejčastější a zdraví ohrožující příhody v tomto věku patří aspirace, různé 

pády, křečové stavy, respirační insuficience, polykání cizích těles a syndrom náhlého úmrtí. 

Dítě je tedy, stále zcela závislé na péči rodičů. 

4.3 Batolecí období  

Růst tělíčka i zvyšování jeho hmotnosti se zpomaluje. Pro poskytnutí první pomoci, dětem 

v tomto věku je třeba stále respektovat to, že převažují nerovnoměrné proporce, děti mají 

velkou hlavy, krátký krk. Rozvíjí se jemná motorika. Více navazuje komunikaci 

s vrstevníky ale i s dospělými. Dochází ke zdokonalování chůze, ta je jistější i na nerovném 

terénu. Dítě je nyní schopné i chůze do schodů. V této době jsou děti fyzicky velice aktivní, 

a proto je důležité dbát na jejich bezpečnost, protože v tomto věku velice často dochází 

k různým úrazům jak při hrách tak i při prozkoumávání okolí nejčastějšími příhodami jsou 

bohužel - silniční úrazy, popáleniny, tonutí, aspirace cizích těles a poměrně často i náhodné 

intoxikace.  

4.4 Předškolní období 

V této době, se jako v každém životním období dítěte, opět mění tělesná konstituce dítěte. 

Nicméně stále přetrvávají anatomické odlišnosti, děti v tomto věku, stále mají úzké nozdry, 

velký jazyk, trachea je krátká, prstenčitá chrupavka je úzká. Zároveň dochází k rozvoji 

smyslového a citového vnímání. Zdokonaluje se také pohybová aktivita celého těla. Díky 

zvýšené osifikaci zejména kostí zápěstních se zlepšuje jemná i hrubá motorika – pohyby 

jsou přesnější a cílené. Zlepšuje se také komunikace s vrstevníky, ve hrách se odráží realita 

dospělého světa. V tomto věku jsou nejčastějším důvodem k akutnímu ošetření opět úrazy a 

intoxikace. 

4.5 Školní období 

V období mladšího školního věku se u dětí stále rozvíjí jejich duševní schopnosti, lépe 

orientují se v čase a prostoru, učí se plnit povinnosti. Nastává větší rozvoj centrálního 
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nervového sytému. A opět se mění fyziologické proporce dětského organismu. Hlava, je 

oproti tělu již menší.   

Ve starším školním věku se začíná projevovat puberta. Adolescent dospívá, nastává období 

samostatnosti a seberealizace, objevují se nevratné fyziologické změny. V této době je u 

člověka ukončen fyzický růst. Dospívající si již uvědomují svou osobnost. Tato část života 

adolescentů je však také obdobím krizí, bohužel ne všechny děti jsou připraveny a schopny 

odolávat nárokům společnosti a dosti často řeší své problémy pokusem o sebevraždu či 

inklinací k návykovým látkám. 
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5 Intoxikace     

Intoxikaci lze rozdělit na akutní a chronickou.  

Akutní intoxikace – je náhle vzniklá otrava organismu způsobena vnějšími vlivy, lze ji ještě 

rozdělit na náhodnou, úmyslnou a suicidální. Toxické účinky na organismus se projevují 

ihned nebo v řádu několika hodin po kontaktu se škodlivou látkou. 

Chronická intoxikace – je množství různých, dlouhodobě se projevujících příznaků 

v závislosti na množství a toxické síle trvale působících jedů na lidský organismus. 

Rychlost nástupu toxického účinku je v řádu několika měsíců či let.  

Organismus může být intoxikován více cestami a to perorálně, inhalačně, kontaktně – 

přímým kontaktem s jedem a parenterálně což je využíváno především k aplikaci drog.  

5.1 Nejčastější látky, které způsobují akutní intoxikace v pediatrii 

Na prvním místě se mezi tyto látky řadí doma uchovávaná léčiva, nejčastěji těchto 

farmakologických skupin - hypnotika, psychofarmaka a antipyretika. 

Na druhém místě, pomyslného řebříčku se nacházejí produkty řadící se k domácí chemii – 

různé čistící a mycí prostředky, kosmetika, ale také jedovaté houby, prostředky zahradní 

chemie, dále doma běžně pěstované rostliny a v poslední době i oxid uhličitý. 

Samostatnou skupinou jsou otravy způsobené při poranění živočichy. Díky zálibám 

v chovatelství exotických jedovatých živočichů dochází i u nás k poranění těmito živočichy 

a tím k následné intoxikaci, ale naštěstí velice zřídka. V našich zeměpisných podmínkách je 

pravděpodobnější napadení postiženého hmyzem. K nejznámějším z nich patří především 

blanokřídlý hmyz (sršeň obecná, vosa útočná, a včela medonosná). Klasický případ této 

intoxikace je omezen pouze na lokální symptomy. V horším případě je nutno jednat stejně 

jako při terapii těžké anafylaktické reakce. 

Samostatnou kapitolou jsou návykové látky. 
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5.2 Rizika doma uchovávaných léčiv 

V dnešní době je poměrně velké množství léků, které nejsou vázány na lékařský předpis, 

tedy jsou volně prodejné a díky tomu se vyskytuje řada různých léčiv téměř v každé 

domácnosti. Mezi základní chyby patří manipulace s nimi -  jejich špatné uchovávání, často 

nejsou ponechávány v původním obalu, ať se jedná o pevné či tekuté léčivé látky. 

Nedodržují se, teplotní nároky např. některé léky je třeba uchovávat v chladu, řada léčiv je 

citlivá i na světlo, které urychluje, jejich rozklad a tak potřebují tyto přípravky také 

uskladnění v temnu. Přesto že, upozornění a návod na správné skladování a užití léku jsou 

vždy uváděny na příbalovém letáku, tak řada uživatelů tyto instrukce ignoruje a tím dochází 

ke změně léčivého účinku a jeho celkovému znehodnocení. Dalším rizikem je sám uživatel, 

pokud není spokojen s účinkem léku, nic mu nebrání v tom, aby si vzal další dávku a tak 

navýšením doporučené denní dávky nebo dokonce kombinací více léků dochází velmi 

lehce k jeho nevědomé k intoxikaci. Čímž samozřejmě svůj stávající stav zhorší a je 

donucen vyhledat lékařskou pomoc. Samotné místo správného uchovávání by mělo být 

hlavně dětem nepřístupné.  

Jak již bylo zmíněno mezi intoxikace způsobené léky, které se běžně vyskytují doma, patří 

předávkování antipyretiky. Nejčastějším zástupcem jsou přípravky s přítomností látky, 

která je pod generickým názvem označena jako paracetamol, jenž je znám také jako 

acetaminofen. Na našem farmakologickém trhu, se přípravků s obsahem této látky, nachází 

velké množství mezi nejznámější, patří, léky s obchodními názvy- Paralen, Panadol a 

Coldrex. 

Všechny, tři preparáty patří do skupiny léků, které se používají při horečnatých stavech, 

kdy se lidé často léčí sami, tedy bez konzultace s lékařem. Mezi laickou veřejností není 

příliš rozšířeno povědomí o tom, že teplota je, do určité míry obranou imunitní reakcí těla. 

V organismu se díky horečce zpomalí množení bakterii. Antipyretika by tedy měla být 

podána, až v té chvíli, kdy teplota těla přesáhne 38 st. C. Řada lidí, toto nedodržuje, 

především rodiče dětí neradi nechávají své potomky, se subfebriliemi [CHROBÁK, 2007] 
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(teplota od 37 do 38 st. C) bez podání antipyretik.  

Pokud se paracetamol, který se vyskytuje, v těchto přípravcích podává v běžných dávkách, 

žádné nebezpečí nehrozí. Jakmile se však doporučená denní dávka u dítěte či dospělého 

překročí, hrozí nebezpečí intoxikace, neboť paracetamol působí hepatotoxicky, tedy 

poškozuje jaterní tkáň, zároveň ledviny dále se může projevit trombocytopenie a 

agranulocytóza. Fatální, následky u dětí způsobí již dávka 3g, u dospělých je to 7 - 10g 

zkonzumovaných v jednom dni což odpovídá 20 běžným tabletám. U alkoholiků to je 

pouhých 4-6g a podobný efekt je dosažen i pokud se tabletky alkoholem zapijí. Játra 

alkoholiků, totiž mají zvýšenou hladinu enzymů, které zpracovávají paracetamol a alkohol, 

zároveň obsahují menší množství látky, která je potřeba k odstranění toxického 

meziproduktu, který vzniká při rozkladu paracetamolu. Důležitá je i doba, která uplynula 

od požití nadměrné dávky léku, toto období je mezi 4-15h. Nad 15 hodin je totiž na 

jakýkoliv terapeutický zákrok pozdě. 

Příznaky otravy mají takzvaný čtyřfázový průběh. 

 První fáze, která trvá od 0,5 -24h  se projeví nechutenstvím, nauzeou spojenou s bolestmi 

břicha a úporným zvracením. 

Ve druhém stadiu dochází k subjektivní úlevě a zdánlivému zlepšení stavu – zde je 

možnost rozpoznání stavu pouze za pomoci laboratorních výsledků, kde budou mít 

patologické hladiny aminotransferázy, bilirubin a prodloužení protrombinového času. 

Délka tohoto stavu je 24 - 48 hodin.  

Avšak, za 2-5 dní nastává třetí stadium intoxikace, zde dochází k opětovnému zhoršení 

stavu a následné recidivě nauzei, zvracení a bolestí břicha s lokalizací do pravého podžebří. 

Pokud došlo k poškození ledvin, může nastávat jejich selhání, pacient bude udávat bolesti 

v bedrech a oligurii. 

 Za 5-10 dní se nemocný dostává do čtvrté fáze intoxikace. Objeví se ikterus, a to již 

bohužel dochází k selhání jater a ledvin, které je spojeno s poškozením mozku což se 
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projeví encefalopatií (zmateností, spavostí, letargií a komatem). V této fázi může dojít i 

krvácivým projevům a to nejčastěji do gastrointestinální soustavy. K pozdním komplikacím 

se řadí i  rozvinutí diseminované intravaskulární koagulopatie. K exitu dochází 7-10den po 

expozici. 

Pokud má intoxikace lehčí průběh dochází okolo pátého dne po požití k pozvolnému 

uzdravování. Zvýšení jaterních testů však většinou přetrvá i několik měsíců po intoxikaci.  

K první pomoci patří mimo jiné i podání účinného antidota - zde je to N-acetylcystein u nás 

známý také pod názvem ACC, který se přednostně podává parenterálně, ale lze ho podat i 

per os a také podání aktivního uhlí, které paracetamol velmi dobře váže. 

Z druhé skupiny rizikových látek, které se vyskytují v běžné domácnosti, jsou poměrně 

častým viníkem otrav doma pěstované rostliny. Mezi nejznámější se řadí diefenbachie, 

scindapsus a brambořík perský. 

Diefenbachie je rostlina, jejíž původní domovinou je Jižní Amerika [Baloun, 1989] u nás se 

dnes vyskytuje téměř v každé domácnosti. Její listy a stonek obsahují řadu toxických látek, 

mezi které také patří saponiny, alkaloidy a krystaly šťavelanu vápenatého, ty jsou zde 

přítomny ve formě drobných jehliček, které po pozření mechanicky podráždí sliznice, se 

kterými přijdou ke styku. U většiny intoxikovaných průběh otravy není prudký. Mezi první 

příznaky patří svědění rtů, jazyka, patra a hrtanu. Dále se ke stále zhoršujícím potížím přidá 

otok postižené sliznice a díky tomu, může dojít až k dechovým potížím. Může se, také 

objevit zvracení a průjem. K pozdějším příznakům se řadí gastroenteritida. 
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6. Návykové látky   

Drogou nebo látkou návykovou, je možné nazvat produkt, který lze užít pro soukromé 

účely, jehož původ může být přírodní i syntetický a následkem, kterého se výrazně a rychle 

ovlivní chování, psychika a myšlení jejího uživatele. 

6.1 Základní rozdělení návykových látek 

Tyto látky se lze rozdělit do několika skupin:  

                                                                           1. skupina Tabák 

                                                                           2. skupina Alkohol 

                                                                           3. skupina Drogy  

- halucinogeny /  kanabinoidy, LSD, psilocybin, meskalin/ 

- tlumivé / opiáty, benzodiazepiny, těkavé látky/ 

- stimulační / kokain, crack, amfetamin, pervitin/ 

 

Látky, které patří do těchto skupin, mají velkou řadu zástupců v různých formách. Zde, 

však budou uvedeny jen ty, se kterými se můžeme nejčastěji setkat v rámci poskytování 

péče první pomoci klientům. 

6.1.1 Tabák 

Patří mezi legální návykové látky a nejčastěji se s ním můžeme setkat ve formě cigarety, 

různě ochucených náplní do dýmek, ale také ve formě šňupací. 

Riziko, které představuje kouření tabáku, je dnes již poměrně dobře známé. Zapálením 

cigarety nevzniká pouze nikotin, i ale řada dalších, organismu škodlivých toxických látek, 

které mohou v pozdějším věku uživatele zvyšovat rizika vzniku nádorových onemocnění, 

astmatu a CHOPN.  Nicméně návykovou látkou je zde nikotin. Kuřáka, lze poznat podle, 

charakteristického zápachu jeho oděvu a při dlouhodobém užívání jsou to zažloutlé 

konečky prstů od cigaret. 
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Účinky, užití tabáku se projevují velice rychle, neboť při jeho spalování se přeměňuje 

nikotin v plynné skupenství a jeho inhalací se dostává přes plíce do krevního oběhu a tím i 

do celého organismu. 

Dle  World Heatl Organization  je užívání tabáku druhou nejčastější příčinou úmrtí (po 

hypertenzi). Tento rok zemře více než 5 milionu lidí na onemocnění spojená s kouřením 

tabáku jako například srdeční infarkt, plicní a nádorová onemocnění atd. V současné době 

nese zodpovědnost za smrt jednoho z deseti dospělých lidí na celém světě. Dále zemře více 

než 600 000 lidí v důsledku pasivního kouření, z čehož více než čtvrtinu tvoří děti. V 

Evropském regionu je tabák vedoucím rizikovým faktorem předčasných úmrtí a způsobuje 

okolo 1,6 milionu úmrtí ročně. 

U této návykové látky lze rozdělit intoxikaci na akutní a chronickou. 

Akutní otrava nikotinem 

Týká se především těch, kteří začínají s cigaretami experimentovat. 

Postižený je nápadně bledý, studeně opocený, dále trpí nauzeou až zvracením, objevuje se 

hypersalivace , diarea, vertigo,  cepfalea a tachykardie. 

Chronická otrava nikotinem 

Pravidelné užívání tabáku má, negativní vliv na celkový organismus a psychiku jeho 

uživatele. Mezi účinky, kterými se projevuje, patří: cephalea, bolesti žaludku, časté 

gastroenteritidy, různé srdeční choroby, poruchy srdečního rytmu, plicní choroby. Dále je 

také viníkem řady gynekologických problémů u žen a impotence u mužů. 
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6.1.2 Alkohol 

Alkohol, se také, řadí k nejstarším toxickým látkám, které jsou bohužel legální a velice 

dobře sehnatelné, přesto že u nás je prodej alkoholických a tabákových výrobků podmíněn 

18 lety, díky nesvědomitosti prodávajících se nezletilí velmi lehce k těmto látkám 

dostanou. 

Stav po požití alkoholu závisí na  množství  a koncentraci alkoholického nápoje, 

individuální snášenlivostí , aktuální  tělesné a duševní kondice,  děli se na čtyři stádií: 

 

a) excitační – při hladině nad 1 promile tj. stav, který vede k oslabení pozornosti 

uživatele, projevuje se také pocitem tepla, dále se vyznačuje přílišnou hovorností, 

veselostí a vede k přeceňování svých schopností a nezřídka k agresivitě. Lze říci, že 

v tomto stadiu působí alkohol jako stimulans. 

 

b) somnolentní - toto stadium vede ke zpomalení činnosti nervového systému a mozku, 

projevující se ospalostí a celkovým útlumem. Nyní již působí jako sedativum. 

 

c)  komatózní – při hladině nad 3 promile s intoxikovaným nelze navázat kontakt, zornice 

jsou    široké a dochází k bezvědomí, v tomto stavu lehce může dojít k zapadnutí jazyka, 

dále k aspiraci případných  zvratků a tím k zneprůchodnění dýchacích cest a následnému 

skonu. 

 d) asfyktické – zde již nastává zástava dechu a srdeční činnosti. 

Mezi celkové příznaky otravy alkoholem patří, zarudnutí očí, zpomalení reflexů, nejistá 

chůze a celkově horší koordinace pohybů, selhání a výpadky paměti, dech, který je cítit 

alkoholem, horší až nezřetelná výslovnost, malé zábrany v chování, ospalost, nauzea a 

vomitus,velmi často i agresivita. 

Časté a neúměrné požívání alkoholu vede ke snížené schopnosti jeho pití ovládat a člověk 

se stává alkoholikem, to se mu promítne jak do společenského tak i soukromého života. 
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Což se projeví ztrátou nepijících přátel, nezřídka rozpadem rodiny a ztrátou zaměstnání. 

Pokud takto závislý jedinec nevyhledá odbornou pomoc, ocitá se na okraji společnosti a 

málokdy je schopen plnohodnotného návratu do společnosti. 

6.1.3 Halucinogenní látky – přírodní a syntetické 

Látky spadající do této kategorie jsou přírodního, ale i syntetického původu. Mezi 

nejznámější zástupce u nás patří LSD s Extází a z přírodních halucinogenů to jsou: konopí, 

muchomůrka červená a lysohlávky. Halucinogeny všeobecně jsou látky, jejichž účinek na 

lidský organismus spočívá v ovlivnění psychiky jejich uživatele a to změnou nálad nebo 

halucinací. 

Konopné drogy. 

Konopí seté, tato zelenolistá bylina je původem z Asie a Blízkého východu, kde má její 

užívání jako drogy, ale i jako léku dlouhou tradici. Lze jej pěstovat i u nás, ovšem ilegálně. 

Z této rostliny je možné získat dva druhy drog – Marihuanu a Hašiš. Marihuana se získá z 

kvetoucího a plodícího vrcholku rostliny, zatímco látky potřebné k výrobě hašiše se 

nacházejí ve vlastní pryskyřici. Obě tyto látky působí na kvalitu psychické činnosti jejich 

uživatele. 

Marihuana 

Nejčastěji se s ní lze setkat ve formě ručně ubalené cigarety tzv. jointu. V poslední době 

stala také oblíbenou varianta, zapečení marihuany do pečiva, bramboráku apod. Další, ze 

způsobů konzumace je také formou čaje. Po intoxikaci se mohou projevit poruchy 

percepce, emoční změny, dále také špatná koordinace pohybů (přehnaná gesta), zčervenání 

očí, zvýšená chuť k jídlu tachykardie, nauzea, cephalea, sucho v ústech a dále také dochází 

k prodloužené reakci na podnět. Proto je, tato látka také řazena do skupiny, drog 

s halucinogenními účinky. 

 Účinek se plně dostaví přibližně do půl hodiny po užití drogy a trvá jednu až dvě hodiny – 



 

 

19 

 

toto je, ale závislé na množství hlavní toxické látky nazývané THC (delta-9-

tetrahydrocannabiol) [NEŠPOR, PERNICOVÁ, CSÉMY, 1999], která se dané rostlině 

nachází. Po odeznění účinků drogy se objevuje únava a spánek. 

 U uživatelů se snižuje, péče o zevnějšek a hygienická péče, pravidelného uživatele lze 

poznat, podle zápachu oděvu a jeho potu po přepálené trávě. Marihuana, obsahuje o 

polovinu více rakovinotvorných látek, nežli tabák, se kterým bývá často míchána 

[NEŠPOR, PERNICOVÁ, CSÉMY, 1999]. Zvyšuje tedy, mimo jiné i riziko rakoviny. 

Oslabuje také imunitní systém (snižuje celkovou odolnost). 

Podle mého dotazníkového výzkumu u nás se řadí k nejčastěji užívané droze u adolescentů 

a to také proto, že je nejsnáze dostupná. 

Hašiš 

Přesto, že hašiš pochází ze stejné rostliny a jako marihuana, jeho toxicita je vyšší. Příznaky 

aplikace této látky jsou podobné, stejně jako v předchozím případě velmi často zde dochází 

ke změně smyslového a prostorového vnímání, které je zkresleno a následkem toho dochází 

i k neuváženému chování - stávají se často úrazy, čas je vnímán pomaleji. I časový nástup 

účinku je téměř shodný, samozřejmě záleží na tělesné konstituci jedince a velikosti dávky 

podané drogy. Užívá se zejména ve formě cigarety nebo ve vodní dýmce, dále jej lze 

konzumovat i jako součást pokrmů např. v jogurtu. Není žádnou výjimkou, že se hašiš 

míchá s jinou toxickou látkou, nejčastěji je to marihuana a tabák. Účinky se také, stejně 

jako u každé drogy, zesílí užitím alkoholu.  

Po odeznění účinků nastává návrat do reality, která většinou neodpovídá představám 

uživatele a vlivem toho může docházet k depresím, ze kterých hledá uživatel únik opětným 

užíváním této drogy či experimentováním s jinými preparáty. 
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Lysohlávky 

Lysohlávka česká je malá houba, která obsahuje poměrně velké množství toxické látky 

psilocybinu. Ten dokáže měnit vnímání a myšlení uživatele stejně jako halucinogen, který 

je vyroben uměle. 

Houby se požívají buď v sušené formě, nebo čerstvé. Koncentrace psilocybinu 

v jednotlivých houbách je nepředvídatelná a tak může velice snadno dojít k předávkování. 

Velké dávky psilocybinu mohou způsobit nevratné poškození či selhání ledvin nebo jater. 

 Látka začíná působit v rozmezí deseti minut až třičtvrtě hodiny a to v závislosti na způsobu 

užití, (jestliže jsou houby opravdu důkladně rozžvýkány a delší dobu podrženy v dutině 

ústní, tak očekávané účinky nastupují rychleji a s větší intenzitou). Toxické látky se totiž 

přes dutinu ústní vstřebávají lépe. Účinky trvají přibližně 4 - 6 hodin. 

Na počátku intoxikace převládají spíše negativní pocity, mezi které patří pocit neklidu, 

bolesti hlavy, třes a pocení. Po nich je u uživatele vyvolána euforie, sluchové i zrakové 

halucinace, hypertenze, tachykardie, mydriáza. A stejně jako u LSD intoxikovaná osoba 

nemusí, psychicky zvládnout vyvolané halucinace. V intoxikovaném stavu může dojít 

k sebepoškozování až suicidu. 

 Pokud uživatel má určité dispozice k  psychickému onemocnění, může také dojít k jeho 

vyvolání. 

6.1.4 Tlumivé látky  

Opiáty 

Opium se získává z rostliny, která je u nás známa pod jménem Mák opiový. Svým 

původem se tato látka řadí k nejstarším drogám, které lidstvo užívalo. Objevují se, o něm 

zmínky, již ve starém Egyptě, Řecku, Persii a také v Číně. Do Evropy se dostalo především 

s křížovými výpravami a samozřejmě díky obchodu. Zde bylo opium považováno za 

všelék, opiových přípravků bylo v předminulém století na obchodním trhu nepřeberné 
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množství. Byli to různé pilulky, náplasti, obinadla, mýdla a asi nejznámějším produktem 

bylo tzv. laudánum ve své době byla tato tinktura používána téměř na všechny neduhy. 

Trvalo poměrně dlouho, než se zjistil jeho hlavní nežádoucí účinek a tím je závislost na 

jeho užívání. 

Po užití opia dochází z fyzického hlediska k mióze a psychického k euforii ta motivuje 

uživatele k dalším požití této látky. Opium působí také na hladké svalstvo a tak vyvolává 

obstipaci, retenci močení a u častých uživatelů je prokázána sterilita. 

Dnes jsou nám známé i další účinné látky, které se dají z opia syntetizovat, mezi 

nejznámější patří kodein, papaverin a morfin, který má, zároveň nejsilnější účinky a dnes 

má široké využití v medicíně zejména jako silné analgetikum. Jednou z výše  jmenovaných 

složek, je kodein - jeho účinky jsou mnohonásobně slabší než účinky morfinu, i když 

působí stejně což je způsobeno tím, že obě jmenované látky jsou schopné ovlivnit centrální 

nervovou soustavu a procházejí hemato-encefalickou bariérou (bariéra mezi mozkovou 

tkání a krevním řečištěm, přes kterou mohou projít pouze malé molekuly, které jsou 

rozpustné v tucích). S kodeinem se nejčastěji můžeme setkat v některých lécích ze skupiny 

antitusik. Posledním jmenovaným je papaverin, ten najdeme především ve formě 

spasmolytik. 

Jako deriváty morfinu, se do této skupiny, také řadí návykové látky známé pod názvem 

Heroin a Metadon – druhý jmenovaný, dnes slouží jako substituční náhražka (podává se 

jako bezpečnější náhradní návyková látka, lidem závislým na opiátech, kteří nejsou schopni 

abstinovat) [NEŠPOR, PERNICOVÁ, CSÉMY, 1999]. 

Heroin 

„Háčko“, jak tuto drogu s oblibou nazývají její uživatelé, funguje na stejném principu jako 

morfin, ale je podstatně silnější, takže jí není potřeba takové množství a rychleji také 

nastupuje její účinek. 

 Jedná se o stav, který podle způsobu užití drogy nastupuje během několika vteřin až minut 
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a může trvat, jednu i více hodin. Užití látky se projeví snížením tělesné i duševní aktivity, 

čím je podaná dávka vyšší, tím je hlubší útlum, proto se heroin řadí mezi takzvané tlumivé 

drogy, dále se objeví mióza, může dojít ke snížení prahu bolesti, nepříznivě ovlivňuje 

paměť. Po navozené euforii, přichází velmi rychle spánek, který, může lehce přejít 

v bezvědomí, kde dochází k útlumu životních funkcí a tím i ke smrti.                                                                          

Největší riziko, pro její uživatele tedy, mimo užívání drogy samotné, je riziko předávkování 

se. Rozlišuje se hnědý a bílý heroin, rozdíl je v jejich aplikaci. Bílou formu této drogy lze 

po rozpuštění aplikovat injekčně přímo do tělního oběhu. Hnědý heroin se před 

intravenózním podáním musí upravit, přidáním další látky a lze jej i inhalovat. Na trhu 

s omamnými látkami se tato droga vyskytuje, ve formě různých koncentrací a tak dochází 

k záměně slabší látky za silnější, to může vyvolat různé alergické reakce až šok a následné 

úmrtí. Do heroinu, který se u nás vyskytuje, ve formě bílého až nahnědlého prášku se 

přimíchávají různé látky a to z důvodu obohacení distributorů této drogy, často to bývá 

cukr, paracetamol, jedlá soda nebo omítka. Takto upravená droga, představuje pro svého 

uživatele samozřejmě vyšší nebezpečí. Dále se s heroinem můžeme setkat ve formě, tablet 

či lehce hnědé tekutiny v ampulkách.  

Aplikace, není jednoduchá, hnědý heroin se ve formě prášku s přidáním citronové šťávy 

rozehřívá nad plamenem a narkomani si jej vpravují subkutánní, intramuskulární a 

nejčastěji intravenózní cestou. Vpichy, mívají jeho uživatelé téměř po celém těle, a to i na 

neobvyklých místech-třeba pod jazykem. 

Kromě dlouhodobého vlivu, užívání této látky vede ke  zdravotním komplikacím, které 

zahrnují různé infekční nemoci a díky sdílení stříkaček mezi narkomany i nemoci přenosné 

kontaminovanými jehlami. Dochází i k změnám v chování uživatele, objevují se problémy 

ve škole, v práci. Daný jedinec zcela opouští svůj dřívější styl života, krade či se jinak snaží 

získat peníze na drogu, na které se stává závislým. 



 

 

23 

 

6.1.5 Těkavé látky 

Mezi těkavé látky neboli inhalanty dnes patří většina, prostředků užívaných v běžné 

domácnosti. Mohou to být různé čističe, ředidla, nátěrové barvy, odlakovače a v poslední 

době také plyn do zapalovačů. 

Těkavé látky se vyznačují narkotickým účinkem. Obluzení, nastává téměř okamžitě po 

vdechnutí látky. Jedy se dostávají přes plíce do krevního oběhu a s tím do celého 

organismu kde, způsobují nevratné devastace. Intoxikovaný se projevuje, podobným 

stavem jako je opilost, trpí poruchou koordinace pohybu, halucinací, obluzením až 

narkotickým spánkem objevuje se vyrážka okolo úst a nosu, velmi často je zde přítomna i 

agresivita. 

 Uživatelé trpí nevolnostmi, bolestí hlavy, epistaxí a v neposlední řadě díky vdechování 

jedovatých látek nezřídka přicházejí o čich. Při dlouhodobém užívání dochází k trvalému 

poškození mozku. 

6.1.6 Stimulační látky 

Tyto látky, se nazývají také psychostimulancia a jsou charakteristické svým efektem 

oddálení únavy, nejznámějšími, legálními zástupci jsou, káva s čajem a to díky kofeinu, 

který obsahují. Ovšem tyto nápoje nepatří mezi návykové látky na rozdíl od Pervitinu a 

Kokainu. 

Pervitin 

Pochází z Japonska a díky druhé světové válce se rozšířil po celém světě, většina zemí jej 

podávala svým vojákům, pro zvýšení jejich výkonnosti. Nejznámější uživatelé v historii, 

byli právě piloti sebevražedných japonských stíhaček známých jako kamikadze. 

Látka má vzhled jemného bílého až nažloutlého nebo nafialovělého prášku. Lze jej užívat 

šňupáním, kouřením, méně typické je také ústní užití. Naopak nejčastěji se aplikuje 

nitrožilně, tento způsob aplikace se však stává stále více riskantní a to opět z důvodů 
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přimíchávání různých již výše zmiňovaných příměsí. U nitrožilní aplikace nastupuje 

očekávaný stav téměř okamžitě, u šňupání je to 5-15min. Doba trvání účinku látky, závisí 

na fyzickém stavu jedince, může se pohybovat od 4 hodin až do druhého dne. Po odeznění 

nastává stav únavy, totálního vyčerpání a agrese.  

Uživatel se okolí jeví jako velice aktivní s ohromným množstvím energie, nevyžadující 

potřebu spánku. Droga navozuje pocit empatie a euforie, odstraňuje únavu, zvyšuje 

výkonnost, uživatel má pocit síly a rozhodnosti. K těmto účinkům se, ale také řadí 

mydriáza – nereagující na světlo, bolesti na hrudi, pocit sucha v ústech, nechutenství až 

anorexie, agrese, závratě, subfebrilie, únava, halucinace, strach, úzkost, pocit 

pronásledování. U depresivních jedinců, může jeho užívání vést od sebepoškozování až 

k suicidálnímu chování. 

 A jako, u všech návykových látek, které se aplikují intravenózně je zde samozřejmě riziko 

nákazy krví přenosných chorob (například HIV a žloutenky), dále se velmi často u 

uživatelů vyskytují i zánětlivé procesy v místech aplikací. 

Kokain 

Jeho původní domovskou zemí je Jižní Amerika, kde žvýkání listů z keře Erythroxylon 

coca, u nás spíše známého jako Koka, bylo odedávna součástí starodávných kultur. Teprve 

po syntetizaci kokainu z listů rostliny, se začal přidávat do léků i potravin a nápojů. 

Dnes se s ním můžeme setkat v různých formách a to od bílého prášku či krystalků až po 

světlou hmotu. Kokain se užívá žvýkáním, injekčně a nejčastěji šňupáním nebo kouřením. 

Opět lze, jeho konzumenta, poznat především podle nadměrné hyperaktivity, vyniká 

hovorností a veselostí. K nežádoucím a typickým účinkům zde patří pocit svědění pokožky 

a to z důvodů imaginární existence různých zvířátek a hmyzu. Poruchy koordinace, výtok z 

nosu, časté epistaxe, anorexie, pocit sledování a agrese. Z fyziologického hlediska se po 

aplikaci objeví hypertenze, tachykardie, mydriáza, pocení, nauzea. 
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 K nástupu účinků při šňupání dochází velice rychle a to v řádech několika málo minut, stav 

opojení může trvat 30-40minut. Po odeznění nejvyššího vrcholu intoxikace, se zde, 

objevuje ospalost, únava, deprese a při absenci další dávky agresivita. Dlouhodobý 

uživatelé zpravidla trpí depresí, která se zvětšuje s každou další dávkou a může se zhoršit 

až, tak že závislý je schopen spáchat téměř cokoliv pro získání dalšího kokainu. Kokain 

s pervitinem patří k nejnávykovějším látkám vůbec. 

6.1.7 Syntetické halucinogeny 

LSD 

Kyselina lysergová byla poprvé syntetizována v roce 1938.[MIOVSKY 1996] A tak jako u 

většiny drog, které byly vysyntetizovány v laboratořích i vznik LSD byl náhodný. Z 

počátku byla, považován za lék u psychiatricky nemocných pacientů. Bohužel, se zde však 

přehlédlo riziko negativních účinků a až o několik let později bylo objeveno nebezpečí, 

které s sebou nese svévolné užívání této látky. 

 V současné době se tato droga užívá ve formě takzvaných „tripů“, ve většině případů, to 

jsou papírky o přibližné velikosti půl na půl centimetru, jenž jsou napuštěny roztokem LSD. 

Čtverečky bývají barevně potištěny a každý představuje jednu dávku, která se rozpustí 

v ústech, nebo se šňupají - zde je nástup účinku do 10 – 20 minut po užití. Také se může 

užívat nitrožilně, což způsobí nejrychlejší (1-2 min) a nejsilnější účinek. 

 

Účinky se projevují během několika málo minut a trvají několik hodin, projevují se 

pocitem mírného chvění celého těla. Uživatel je svému okolí nápadný velmi zvláštním 

chováním, ztrátou orientace, prostorovými halucinacemi, neschopností ovládat své pohyby. 

Z fyziologického hlediska se užití drogy projevuje mydriázou, neklidem, pocením, 

zčervenáním, subfebrilií až febrilií, tachykardii, hypertenzí, nespavostí, hyperreflexií může 

se také objevit nauzea a pocit slabosti. 
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Bohužel u většiny osob, může LSD způsobit dlouhodobé psychické obtíže a to díky flesh 

backům - toto označení získaly stavy, které byly prožity při intoxikaci, ale nyní se vrátily 

bez užití této látky a to i v případě pokud dotyčný užil LSD pouze jednou. Řada 

experimentátorů s touto látkou, tak končí v psychiatrických ambulancích. 

Paradoxně díky negativním účinkům při intoxikaci není LSD vyhledávanou drogou a 

závislost na jejím užívání je prakticky nulová. 

Extáze (MDMA) 

Toto je také syntetická droga, která se v počátku její existence užívala jako medikament. A 

to jako lék na hubnutí. Nejčastěji se vyskytuje ve formě barevných tabletek či kapslí, na 

kterých jsou vyraženy různé symboly. Při ilegální výrobě extáze k ní její výrobci, mohou a 

často přidávají téměř cokoli od kofeinu až po kokain. 

Užívá se výlučně ústy. Její účinky jsou podobné halucinogenům i stimulantům. Nejčastěji 

se s ní lze setkat na různých tanečních akcích. 

Nástup účinků u čisté extáze je přibližně po 30 minutách a trvají několik hodin. Po dobu 

působení látky je intoxikovaný velmi hovorný, má spoustu energie a pocity empatie. 

Zároveň se objevují různé halucinace, jejich následkem se může uživatel této drogy sám 

poškodit. Mezi vlivy, které provázejí užití této látky také, patří zmatení, deprese, nevolnost, 

rozmazané vidění, dochází ke svalovým křečím, k bolestem svalů, k napětí žvýkacích 

svalů, zvyšuje se tělesná teplota, tedy dochází k poruše tepelné regulace a chybí pocit žízně. 

Další příznaky intoxikace jsou hypertenze, mydriáza a pocení.  U postiženého se také 

vyskytuje nechutenství a díky neustálému a nadměrnému pohybu často dochází k extrémní 

dehydrataci vlivem, které může dojít, až k selhání srdce či ledvin. 

Závislost na extázi je minimální, spíše je její riziko v tom, že svým uživatelům může 

způsobit, dlouhodobé a trvalé poškození mozku, změnu jejich psychiky a to i po jediném 

užití. 
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7 Komunikace s intoxikovaným  

Stav jedince, který se intoxikoval jakoukoliv drogovou látkou je velmi závažný a to jak pro 

uživatele, tak pro jeho okolí a samozřejmě také pro zasahujícího záchranáře. Je nutné 

požívat veškeré ochranné pomůcky a se zvýšenou pozorností manipulovat s jehlami, aby 

nedošlo k poranění personálu neboť u těchto jedinců je značné riziko přenosu infekčních 

onemocnění. Je podstatné chovat se profesionálně, zachovat klid a nezapojovat emoce, 

rozmlouvat je třeba konkrétně a jasně. Pacient nám mnohé napoví sám svým nonverbálním 

chováním, které je třeba sledovat, takto je možno předejít agresivnímu a nebezpečnému 

chování daného jedince. Spolupráce bývá poměrně nelehká. U pacientů, kteří užívají 

návykové látky, si nikdy nemůžeme být jisti tím, že nám podávají informace zakládající se 

na pravdě, proto bývá, mnohdy těžké poznat o jakou drogu se jedná a tím je stiženo i 

podání případného antidota. Mohou trpět různými halucinacemi, bludy a velmi často se 

chovají paranoidně, jejich vnímání reality je otupěno a porušeno. Proto je třeba hned na 

začátku stanovit striktní a jasná pravidla komunikace. Pokud, je ošetřovaný silně agresivní, 

je velmi vhodná spolupráce s policií. Jestliže pacient nemá známky jakéhokoliv traumatu, 

vitální funkce jsou stabilní a jeví se pouze jako intoxikovaný drogou, tak se nejčastěji 

transportuje na pediatrickou jednotku intenzivní péče ke stálé monitoraci fyziologických 

funkcí a to z důvodu možného zhoršení jeho zdravotního stavu. 
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8 Statistika 

Pro upřesnění situace ve společnosti jsem použila grafů České toxikologické společnosti, 

bohužel je zde jasně patrné to, že největší zastoupení ve statistice otrav mají především děti. 

Pro srovnání je zde také uveden graf intoxikace dospělých. 
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 Z grafů je patrné, že značná část náhodných intoxikací postihuje především děti. 

Nejvíce postiženou skupinou dětí jsou batolata (1-3 roky), která prozkoumávané předměty 

vkládají do úst. Vzhledem k tomu, že v tomto věku dochází také k pohybovému rozvoji tak 

pro ně brzy zůstanou nedostupné jen prostory ve velkých výškách nebo uzamčené. 

Některá batolata (zejména starší dvou let) projevují značnou zručnost při otevírání obalů a 

ráda napodobují dospělé. Proto je nejvhodnější používat v takové domácnosti prostředky a 

léky opatřené ochrannými uzávěry, které se musí vždy po použití pečlivě uzavřít. Dospělí, 

kteří užívají léky, by tak měli činit v nepřítomnosti dítěte. 

V žádném případě nelze v tomto věkovém období spoléhat na to, že si dítě při své činnosti 

samo uvědomí hrozící nebezpečí otravy. 

Výjimkou nebývají ani nehody starších kojenců, kteří ve druhém půlroce života lezou, a 

dostanou se tak snadno ke skladovacím prostorám na podlahové úrovni (koupelnové 

skříňky, komory), nebo k velkým exemplářům pokojových rostlin, stojícím na podlaze. 



 

 

30 

 

V souladu s rozvojem rozumových schopností dětí, nehod ve věku 4-5 let ubývá, u dětí 

starších pěti let jsou již výjimečné. 

Dospělí se často na svých dětech dopouštějí léčebných omylů, ke kterým dochází ve 

zmatku a stresu, který nastane kolem nemocného dítěte, jindy zase z lehkomyslnosti, nebo 

naopak ze snahy svými vlastními silami dítěti co nejrychleji pomoci. 

Důležité je v případě nemoci dítěte neexperimentovat s neznámými léky anebo s 

dávkováním, vždy se při nejistotě obrátit nejlépe na ošetřujícího dětského lékaře. 

V lékárničce udržovat přehledný pořádek, tak aby nedošlo k mylné záměně jednoho léku za 

jiný, nebo léku za jinou látku (éterický olej, benzin, dezinfekční prostředek apod.). Nikdy 

nenechávat léky ani jiné léčebné pomůcky (oleje do aromatických lamp a osvěžovačů 

vzduchu) v dětském pokoji nebo dokonce přímo u jeho lůžka. 

Prevence nehod dětí spočívá dle mého názoru v jednoduché věci a tím je zamezení jejich 

přístupu k těmto látkám. A to úkol především pro jejich rodiče. Vzhledem k tomu že 

většina maminek chodí pravidelně s dětmi do poraden pediatrů myslím, že by v rámci 

prevence mohli mít tito lékaři ve svých čekárnách více informací o této problematice. Jen 

málo z nich tyto informace ve své čekárně má. 

 

Jsem toho názoru, že by stačilo, kdyby rodiče dětí, dbaly na prevenci. K tomu patří 

zejména: 

 Nedávat dětem na hraní obaly od léků, všechny léky bez výjimky uchovávejte pod 

zámkem. 

Zbytky nedoužívaných a prošlých léků nevyhazovat do odpadkového koše. 

Nikdy nepřelévat a nepřesypávat prostředky chemické povahy do neoriginálních obalů, 

především ne do obalů od nápojů a potravin. 
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Nekupovat chemické prostředky opatřené potravinářským obalem, nekupovat odlévané 

prostředky do přinesených obalů. 

Nevybírat si obchodní přípravky a hračky, které svým vzhledem nebo obalem imitují 

potravinu nebo nápoj. 

Nekupovat přípravky do zásoby, vždy vybírat obaly s ochrannými uzávěry, ukládat je na 

místa dětem nedostupná. 

Nikdy nezapomenout ochranné uzávěry po použití prostředku pečlivě zavřít. 

Nedávat obaly od chemických přípravků a léků dětem na hraní, obaly se zbytky přípravků 

nevhazovat do volně přístupného koše na odpadky. Tam nepatří ani zbytky jedovatých 

rostlin. 

Odstranit z bytu všechny jedovaté, nebo jinak nebezpečné rostliny (s ostrými trny, ostrými 

hranami listů). A to ještě před příchodem nového člena do rodiny. 
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9  Ošetřovatelská péče intoxikovaného dětského pacienta 

U všech intoxikací je prioritní zajištění životních funkcí a jejich monitorace. Pokud, jsou 

tyto funkce nedostatečné, je třeba dopravit postiženého dle jeho stavu na jednotku JIP či 

ARO. Při jakékoliv intoxikaci je důležité zajištění žilního vstupu pro případné podání 

antidota. 

U podezření na intoxikaci, lékař může rozhodnout pro případnou laváž žaludku. Dále se 

také podává infuzní terapie. Je důležité hlídat příjem a výdej tekutin. Někdy je třeba 

agresivního nebo neklidného pacienta fixovat. U pravidelných uživatelů návykových látek 

trvá po odeznění intoxikace takzvaný psychotický stav, zde je již nutné zajistit stálý dohled 

nad pacientem, aby si neublížil případně jej směrovat na psychiatrické oddělení. 

Ovšem vedle péče o fyziologické potřeby nedospělého pacienta je důležitá také péče o jeho 

psychickou stránku. Vzhledem k tomu, že hospitalizováni s diagnózou intoxikace jsou děti 

různého stáří, je třeba ke všem nemocným přistupovat individuálně s přihlédnutím právě k 

jejich věku. Důležitá je také spolupráce s rodiči. 

Ošetřující personál by měl na nastalou situaci pohlédnout také z pohledu rodičů. Ti při 

příchodu na jednotku intenzivní péče, vidí své dítě obklopené množstvím přístrojů, což je 

velmi často vyleká a mají problém se s těmito okolnostmi smířit.  

V této situaci je přístup zdravotníka k pacientovi i jeho rodičům důležitý, je třeba vše 

přiměřeně vysvětlit, ať se již jedná o nezbytný výkon či použití přístroje. Většina rodičů si 

přeje zůstat svému dítěti nablízku, a pokud je to možné, tak se zapojit do péče o něj. V této 

situaci je důležité, aby si byl personál vědom toho, že rodiče budou potřebovat pomoci i 

u běžných úkonů, jako je třeba pouhé pochování dítěte. Kontakt s rodiči je pro malé 

pacienty velmi důležitý. Pro zdravotníky je zásadní získat důvěru rodičů a jejich případnou 

spolupráci. Protože pokud pacient uvidí spolupráci mezi personálem a rodiči začne, také 

lépe spolupracovat a tím sám přispěje ke zlepšení svého zdravotního stavu. 
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10 Praktická část 

 

10.1 Kazuistika č. 1 

V odpoledních hodinách byla  ZZS  telefonicky přivolána k malému tříletému chlapci, u 

kterého matka udávala zarudnutí a otok rtů. Při příjezdu na místo, byl chlapec nalezen 

v poloze sedící opřen zády o dětskou postýlku v jeho okolí, se nacházely zbytky hlíny a 

zelenolisté rostliny. Dotazem na matku byly zjištěny podrobnosti a ta upřesnila, že se jedná 

o rostlinu známou jako Diefenbachie. U pacienta bylo patrné zarudnutí a otok rtů a zároveň 

také mírný otok jazyka, hypersalivace, dýchání bylo pravidelné. Lékař dítě vyšetřil – hlava 

byla bez známek vnějšího poranění, uši a nos čisté bez výtoku či známek traumatu. V 

dutině ústní, byly nalezeny nepatrné zbytky zelenolisté rostliny. Hrudník a pánev stabilní, 

poslechově bylo dýchání čisté bez fenoménů. Břicho bylo měkké, prohmátne a bez 

případné rezistence. Horní i dolní končetiny bez známek poranění, u chlapce byl zajištěn 

žilní vstup bez podání roztoku dále, byla provedena kontrola vitálních funkcí - dechová 

frekvence 28dechů/min, pulz 94/min., TK 130/80 mm rtuťového sloupce, zornice 

izokorické, na EKG -  sinusová křivka, saturace kyslíku 98%, glykemie 6.3 mmol/l. Dutina 

ústní byla vypláchnuta a omyta studenou vodou a po té, byl podán studený obklad na ústa.  

Chlapec byl předán na pediatrickou jednotku intenzivní péče s pracovní diagnózou 

intoxikace Diefenbachii. Zároveň byly posádkou ZZS předány ošetřujícímu lékaři zajištěné 

zbytky rostliny. Po předání dítěte na jednotku JIP jej lékař znovu vyšetřil, fyziologické 

funkce byly nezměněny a stav byl stále stejný. Dítě bylo napojeno na monitor pro stálou 

kontrolu fyziologických funkcí. Lékař indikoval výplach žaludku. Sestra zkontrolovala 

průchodnost žilního vstupu a zároveň odebrala vzorky krve dle ordinace lékaře. Byla 

zavedena nasogastrická sonda. Za asistence personálu byla u chlapce šetrně provedena 

žaludeční laváž. Vzorek z výplachu a zajištěné zbytky rostliny byly odeslány na 

toxikologii. V poslední dávce výpachu bylo aplikováno carbo activus. Za hodinu po té byla 

podána antacida. 
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Monitorace tlaku krve, pulzu, dechu a saturace byla stanovena v hodinových intervalech. 

K pacientovi byla přijata jeho matka. Chlapec strávil na JIP 24hodin a po té byl i se svou 

matkou přemístěn na dětské standardní oddělení, kde byli hospitalizováni ještě následující 

den. Po té byl propuštěn v péči matky do domácího ošetřování. 

10.2 Kazuistika č. 2 

Mladá žena věku cca 17-18 let byla, nalezena náhodným chodcem, ve večerních hodinách, 

na lavičce u dětského pískoviště. Na pokus o navázání komunikace reagovala podivným 

chováním, její pohyby byly nekoordinované a hyperreflexní, kolem jdoucí muž přivolal 

rychlou záchrannou službu. Přivolaný lékař pacientku vyšetřil. Slečna byla spontánně 

ventilující, hlava a dutina ústní jsou bez známek poranění, uši a nos bez výtoku a též bez 

známek traumatu, na krku a na horních a dolních končetinách má drobné exkoriace, 

hrudník stabilní bez poslechových fenoménů, břicho je bez známek rezistence měkké a 

prohmátne, pánev stabilní. Na celém trupu nenalezeny známky po vpichu injekční 

stříkačkou či jiná hlubší poranění, kromě již zmiňovaných exkoriací.  Na pravém boku má 

tři drobné hojící se hematomy staršího data. Glasgow Coma Scale 13, TK 190/115, pulz 

140 / min., saturace 97%, dech 22/min, glykemie 5,6mml/l, T 37,8C, mydriáza. Ve voze 

ZZS byla napojena na monitor a natočeno EKG – křivka sinusová. Také byl zajištěn jeden 

žilní vstup pro aplikaci 500ml Ringerova roztoku. Stále neadekvátně reagující je 

transportována na anesteziologicko resuscitační oddělení. Při předání ZZS na oddělení, 

pacientka odmítá jakoukoliv komunikaci. Je tedy, napojena na monitor pro stálou kontrolu 

pulzu, dechu, saturace a EKG. Byl jí zaveden permanentní močový katétr a  nasogastrická 

sonda pro výplach žaludku, provedeny odběry biologického materiálu dle ordinace lékaře - 

krevní obraz, Astrup, biochemie, toxikologie, odběr na případný alkohol v krvi, moč na 

chemický rozbor a sediment. Pro neklid pacientky byl ponechán pouze jeden žilní vstup, 

zároveň po svolení lékařem byla provedena nutná kurtáž. V kapse u bundy pacienty, byly 

nalezeny doklady a malý prázdný, igelitový sáček. Vzhledem k lehce zanedbanému 

vzhledu pacientky, byla po jejím stabilizování provedena celková hygiena. 
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Lékař stanovil pracovní diagnózu jako intoxikaci neznámou látkou a indikoval výplach 

žaludku s odebráním biologických vzorků. Pacientce byla provedena gastrická laváž, 

odebrané vzorky odeslány na toxikologii. Po výplachu se aplikovalo 300ml naředěného75g 

carbo activatus v 1,5 l vody, neboť Carbo activatus je univerzální absorbent.  Dále byl 

intravenózně podán Plazmalyte 1000ml rychlostí na 2 hodiny po té aplikována 5 % glukóza 

také na dobu dvou hodin. Stálá monitorace tlaku krve, pulzu a saturace se zápisem do 

dekurzu po půl hodině a zároveň monitorace přijmu a výdeje tekutin po jedné hodině. 

Vzhledem k věku a stavu pacientky provedeno CT vyšetření mozku, které bylo negativní. 

Byli kontaktováni příbuzní pacientky, kteří se dostavili na oddělení a potvrdili její 

identifikaci dle získaných dokladů. Stav pacientky se nezměnil. Dále bylo provedeno 

neurologické a psychiatrické vyšetřeni. 

Slečna není orientována časem ani místem, zornice jsou stále mydriatické.  Jazyk plazí 

středem, značná asymetrie levé i pravé ruky. Je stále nutná fixace horních i dolních 

končetin pro silný neklid pacientky. Po dvou hodinách se pacientka vždy odvázala z 

důvodu nedostatečné perfuze končetin. Po opětovných prostorových halucinacích a pokusu 

utéci byla opět fixována. Přetrvávají prostorové halucinace, neklid, úzkost. Dle ordinace 

lékaře byly podány léky ze skupiny benzodiazepinů. 

Podle výsledků z laboratoře, byla upřesněna diagnóza na intoxikaci drogovou látkou LSD. 

Pacientka byla hospitalizována na oddělení do druhého dne z důvodu nutné monitorizace 

fyziologických funkci. 

Druhý den byla pacientka emocionálně labilní, neklidná, úzkostná s problémy paranoidního 

charakteru - slyšela hlasy a měla pocit, že je pronásledována. Po dohodě s lékařem, byla ve 

stabilizovaném stavu předána na psychiatrické lůžkové oddělení.  
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10.3 Kasuistika č. 3 

Posádka RZP obdržela výzvu k výjezdu na adresu Výchovného ústavu pro mládež. 

Záchrannou službu přivolal službu konající vychovatel a to na základě pozitivity 

orientačního testu na návykové látky, který provedl u jednoho s klientů, po té co si chlapec 

začal stěžovat na problémy s dýcháním a choval se zmateně.  Po zjištění pozitivním 

výsledku se mládenec začal chovat agresivně. Současně s příjezdem RZP se dostavila i 

hlídka policie české republiky, která byla taktéž přivolána vychovatelem. Chlapec 

s podezřením na užití návykových látek se zabarikádoval ve svém pokoji, který se nacházel 

v prvním patře budovy a vyhrožoval skokem z okna. Vlivem psychotropních látek si ovšem 

neuvědomil, že v oknech jsou zabudovány mříže. Nicméně jeho agresivita se stupňovala a 

bylo zde riziko vážného sebepoškození. 

Za asistence policie, byl pacient zklidněn a mohl jej prohlédnou lékař. Mladík spontánně 

dýchal, avšak bylo patrné tachypnoe. Hlava a dutina ústní byly bez známek traumat, nos a 

uši bez přítomnosti výtoku. Krk a horní končetiny nebolestivé a bez známek poranění. 

Hrudník stabilní bez poslechových fenoménů, pánev stabilní, břicho měkké bez známek 

rezistence. Mezi prsty dolních končetin byli, nalezeny drobné vpichy různého stáří. Po 

tomto zjištění se pacient rozhodl částečně spolupracovat a přiznal aplikaci návykové látky u 

nás známé jako pervitin. Neurologické vyš nebylo možné provézt z důvodu odmítané 

spolupráce ze strany pacienta. Glasgow Coma Scale 13, Tk 180/95, pulz 135/min., saturace 

98%, dech 30/min, glykemie 6,0 mml/l, TT 37,7C. U zorniček je patrná mydriáza 

nereagující na světlo. Na EKG je křivka sinusová. Chlapec po naložení do vozu RZP začal 

udávat somatické potíže, které charakterizoval jako bolesti na hrudi a cephaleu zároveň se 

projevila hyperhydroza. Pacient se opět začíná chovat zmateně, pohyby jsou hyperreflexní . 

Dle ordinace lékaře mu byl podán Diazepam 10mg i. m. Dále udává nauseu a sucho 

v ústech. Během jeho stálé monitorace, bylo znovu natočeno EKG, nyní se zde ukázala 

elevace v ST úseku. Byl zajištěn žilní vstup a podáno 100ml fyziologického roztoku. 

Vzhledem ke stále trvající tachykardii byl podán  1mg Betaloc /20 ml fyziologického 

roztoku - pomalu i. v. podle poklesu frekvence ke 100/min. Během celého transportu bylo 
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pokračováno v aplikaci 100ml FR, oxygenoterapii, monitoringu fyziologických funkcí a 

úrovně stavu vědomí chlapce. 

 Po aplikaci léků udává hoch zlepšení svého zdravotního stavu. 

Při předání pacienta na pediatrickou jednotku intenzivní péče již opět mladík spolupracuje. 

 Na Pediatrické JIP byla u chlapce zajištěna stálá monitorace pulzu, dechu, tlaku krve a 

saturace se zápisem do dekursu po 15minutách a znovu mu bylo natočeno EKG, kde již 

byla křivka sinusová bez patologických změn. Současně také sestra monitorovala příjem a 

výdej tekutin a to v intervalu jedné hodiny. Dále mu bylo aplikováno 500 ml Ringerova 

roztoku i.v. Ošetřující sestra provedla odběr biologického materiálu dle ordinace lékaře. 

Podle výsledků z laboratoře byla potvrzena diagnóza intoxikace metamfetaminem. 

Vzhledem ke způsobu aplikace se u pacienta neprováděl výplach žaludku. 

 Intravenózně mu byl podán  Anexat což je preparát ze skupiny benzodiazepinů. Současně 

byl zajištěn druhý žilní vstup a byl podán Plasmalite 1000ml v rychlosti na dvě hodiny, po 

jeho aplikaci mu byla podána 5% glukóza v množství 500ml opět na dobu dvou hodin, 

tento postup byl opakován celkem dvakrát a to z důvodu forsírované diurézy. (Princip 

forsírované diurézy spočívá v tom, že jsou pacientovy podány látky, které zvyšují tvorbu 

moče v ledvinách a urychlují vylučování toxických látek ledvinami.) 

Následující den bylo u chlapce provedeno neurologické a psychiatrické vyšetření. 

Vzhledem k úpravě fyziologického stavu, byl chlapec druhý den předán na dětské 

standartní oddělení 
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10.4 Anketa 

Vzhledem k tomu, že se na pediatrické JIP, kde jsem pracovala v posledních letech, 

poměrně dost často objevují adolescenti, kteří jsou intoxikováni alkoholem či návykovými 

látkami., tak mě zajímalo, jaký vztah k těmto látkám mají různé skupiny dětí, které jsou 

věkově shodné, avšak pocházejí z odlišného prostředí.  

K zodpovězení svých otázek jsem si vybrala skupinu studentů čtvrtého ročníku střední 

školy, kteří byli ochotni na mé dotazy odpovídat, druhou skupinou byli chlapci 

z výchovného ústavu.  

Anketě předcházela krátká rozprava, kde jsem děti seznámila s tím, co to jsou návykové 

látky a jakým způsobem na anketní otázky odpovídat. Anketní lístky byly anonymní, 

vyplněné se odevzdávaly do připravené krabice. Všechny děti dostaly totožné otevřené a 

polouzavřené otázky.  

Cílem této ankety je zjistit, zda děti, které pocházejí z rozdílného prostředí, mají podobné 

zkušenosti s intoxikací návykovými látkami a jaký je jejich vztah k nim. 
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10.4.1 Střední škola 

Respondenty byli studenti střední školy, 15 chlapců a 5 dívek ve věku kolem 18 let. 

 

1. Máte zkušenost s návykovými látkami? 

Všech 20 respondentů odpovědělo kladně. 

 

2. V kolika letech jste se poprvé setkali, a popřípadě užily tyto látky? 
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3. Užíváte v současné době nějaké návykové látky? 
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4. Jaké látky užíváte v současné době? 
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5. Jak často užíváte tyto látky? 
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Nejméně 3x denně – sem je zahrnuto především kouření cigaret a bohužel i marihuany o 

přestávkách ve škole. Jako pravidelní uživatelé alkoholu se zde přihlásili dva chlapci – 

jedná se o pití piva a to jednou denně. 

 

6. Co vám užívání dává? 

Alkohol - větší zábava ve společnosti, uvolnění a větší emocionální vcítění 

Tabák  - v nižším věku to bylo o „machrování“, nyní zklidnění při zátěžové situaci 

Marihuana – pocit sounáležitosti, kamarády, zklidnění, dobrou náladu, pohodu. 

 

7. Byli jste v ošetřování ZZS po požití těchto látek? 

Všichni respondenti odpověděli negativně. 

 

8. Navštívili jste po intoxikaci vlivem nevolnosti lékaře? 

Všichni respondenti odpověděli negativně. 
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10.4.2 Výchovný ústav 

Respondenty z výchovného ústavu byli chlapci ve věku mezi 16 - 18 rokem se soudně 

nařízeným pobytem v ústavní péči a to buď formou předběžného opatření, nařízením 

ústavní výchovy nebo uložením ochranné výchovy. 

 

1. Máte zkušenost s návykovými látkami?  

Všech 20 respondentů odpovědělo kladně. 

 

2. V kolika letech jste se poprvé setkali, a užily tyto látky?  
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3. Užíváte v současné době nějaké návykové látky?  

Všech 20 respondentů odpovědělo kladně. 
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4. Jaké látky užíváte v současné době? 
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5. Jak často užíváte tyto látky? 

Všichni respondenti uvedli, že užívají denně tabák, ostatní látky spíše při pobytu doma. 

 

6. Co vám užívání dává? 

Zklidnění, umožňují zapomenout na problémy doma, svobodu, útěk z reality, pocit 

sounáležitosti, kamarády. 

 

7. Byli jste v ošetřování ZZS díky požití těchto látek?  

Kladně zde odpovědělo devět z dvaceti dotázaných. Důvodem u všech byl návrat 

v intoxikovaném stavu do výchovného ústavu, ZZS přivolali sloužící vychovatelé. 

 

8. Navštívili jste po intoxikaci vlivem nevolnosti lékaře?  

Všichni respondenti odpověděli negativně. 
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10.4.3 Vyhodnocení ankety 

Hranice kouření cigaret je zde posunuta na pouhých 9 let, alkohol a marihuana na rok 12. 

Mezi 11-13 rokem již mají první zkušenosti s Extází a Pervitinem, ale také 

s halucinogenními houbami. Oblíbené v tomto věku je také čichání plynů ze zapalovače a 

různých sprejů. 

Z výsledků ankety je tedy zřejmé, že dospívající jedinci, kteří pocházejí z prostředí, které je 

pro ně sociálně, a emocionálně nestabilní dříve inklinují ke zneužívání návykových látek. 

Jejich důvodem je především snaha“někam zapadnout“ a zapomenout na problémy. 

 Na druhé straně je poměrně znepokojivý výsledek i od studentů ze střední školy. Protože i 

od experimentování či víkendového užívání látek, které patří k návykovým  je jen malý 

krůček k tomu, aby se tyto staly každodenní součástí života jejich uživatele. 
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11 Diskuze 

Téma intoxikace v pediatrii jsem zvolila z několika důvodů. Je mi blízké také proto, že 

jsem delší čas na pediatrické jednotce intenzivní péče pracovala. Hlavním úmyslem bylo 

upozornit čtenáře na stále se zvyšující počet adolescentů, kteří jsou pod vlivem návykových 

látek. Dále pak, jej seznámit s problematikou intoxikace dětského pacienta.  A také na 

způsob komunikace s pacientem, který se nachází pod vlivem drog. Domývám se, že toto 

téma je v dnešní době celkem dost aktuální. 

Poměrně velkým zdrojem informací mi byla publikace MUDr. Karla Nešpora Jak 

předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. MUDr. 

Karel Nešpor je ve svém oboru uznávaným odborníkem na tuto problematiku. Myslím, že 

jeho publikace jsou pro zdravotníky, kteří se dostávají do styku se závislými pacienty 

velkým přínosem. A nejen pro ně, děti převážnou část svého dne tráví doma a ve školních 

zařízeních. Proto se domývám, že jeho publikace by měly, patřit také do knihoven 

pedagogů. Výsledky mé ankety jasně hovoří o tom, že právě k rukám učitelů a rodičů 

dospívajících patří díla od tohoto autora. 

Během své praxe na pediatrii jsem se nejednou dostala do situace, na kterou je velmi těžké 

adekvátně reagovat. Každá intoxikace ať je účelná nebo náhodná je velkou zátěžovou 

situací pro okolí intoxikovaného, byť se jedná o členy rodiny nebo o ošetřující zdravotníky. 

A tím více pokud se jedná o dětského pacienta. 

Dalším pramenem, ze kterého jsem čerpala své informace je kniha s názvem Nejčastější 

otravy a jejich terapie od prof.MUDr. D.Pelclové,CSc. A zcela souhlasím, s jejím, zde 

uvedeným názorem.“Prognózu intoxikace značně ovlivňuje požitá dávka, ta je však často 

neznámá, zejména u malých dětí. Mnoho dětí je pak hospitalizováno, podstupuje výplach 

žaludku a další invazivní zásahy. Děti jsou nejohroženější část populace, zejména ve věku 

1-3 roky.“ 
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Sama jsem se setkala v praxi s tím, že se rodiče dostavili na oddělení se svým 

intoxikovaným dítětem a personálu předávali několik poloprázdných lahviček od různých 

léků s tím, že nevědí, které tabletky dítě požilo a kolik jich bylo. Myslím, že i v těchto 

případech hraje velkou a důležitou roli prevence. Záleží jen na rodičích dětí, jak budou 

důkladní a látky dětem nebezpečné z jejich dosahu odstraní.  

U intoxikací které jsou účelné je situace jiná, většinou se jedná o adolescenty, kteří 

experimentují s návykovými látkami. Zde je také na místě prevence, ale naopak ve formě 

manifestace účinků těchto látek a následků, které se dostaví po jejich užití. Včetně 

pozdějších zdravotních komplikací. Je překvapivé kolik dospívajících má zkušenosti 

s užitím návykových látek a následné hospitalizaci v nemocničním zařízení. I přesto, že mi 

respondenti v anketě odpověděli na otázku hospitalizace po užití drog negativně. Byla jsem 

několikrát v situaci, kdy jsem na jednotce intenzivní péče měla vedle sebe dvě lůžka 

obsazená dospívajícími dětmi přibližně stejného věku, avšak odlišných diagnóz. Na jednom 

lůžku byl hospitalizován pacient s onemocněním, které si sám nezavinil, a které mu na čas 

negativně ovlivnilo jeho život. A na druhé lůžko byl umístěn pacient po svévolném a 

účelném požití toxických látek. 

Takovéto situace pak vedou k hlubokému zamyšlení. 
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Závěr 

Účelem této práce je pokus podat stručný a nejjednodušší přehled nejznámějších toxických 

látek, kterými se mohou děti lehce intoxikovat, ať už se nacházejí v domácnosti nebo je děti 

a to především ti starší sami vyhledávají. Myslím že, tato neradostná statistika je bohužel 

z velké části zapříčiněna nezodpovědným chováním dospělých. Velkou roli zde také hraje 

neinformovanost laické veřejnosti. 

Sama česká toxikologická informační služba navrhuje to, aby v každé domácnosti, kde 

vyrůstají malé děti, bylo nejméně jedno balení Carbosorbu. Neboť v množství případů 

podání několika tablet aktivního uhlí laikem, zabrání vývoji symptomů otravy, eventuelně 

je přinejmenším snížen vývoj intoxikace. 

Poměrně velkým problémem mezi mládeží se stávají různé návykové látky. Žádná rodina 

nemůže s určitostí a jistotou říci že se její členové s drogou nesetkají. Proto je důležité, aby 

rodiče měli přehled o aktivitách svých potomků a o místech, kde děti tráví svůj volný čas. 

Zprávy o drogách z různých médií, které zahlcují dospívající děti, mohou či nemusí být 

zkresleny, rodiče by jim sami měli vysvětlit, o co jde, že drogy nejsou žádné tajemství, 

pouze je to jedna z nepříjemností života, které se, ale dá s úspěchem vyhnout. Děti by se 

neměli podceňovat, protože ví často o těchto látkách více, než si jejich rodiče myslí. 

Dospělí by měly mít důvěru svých dětí a umět jim naslouchat. Důležité je chránit a 

posilovat sebevědomí dítěte. Je třeba o této problematice vědět a informovat o ní a to již od 

útlého dětství pouze je nutné o nich hovořit přiměřeně věku dítěte. Důležitá je také 

spolupráce školy a rodiny. Vztah studenta a učitele bývá ovlivněn tím, že učitel dává 

známky a požaduje po dětech dodržování určitých pravidel. Dobrý vztah učitele a žáků 

bývá vzácný, ale dobrý pedagog může poznat ze zhoršeného prospěchu svého žáka, že se 

s ním něco děje. Může se jednat o citové problémy adolescenta či problémy v rodině, ale 

zároveň to může být první zřetelný signál toho, že přišel do kontaktu s návykovými 

látkami. Je dobré, aby i škola sama byla zorientována ve svém okolí a věděla, s kým může 

účinně a dobře spolupracovat v rámci preventivních programů. Narkotika jsou problémem 
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celosvětové společnosti. Odhaduje se, že 208 milionů lidí na celém světě konzumuje 

nelegální látky. 
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Resumé 

 

Absolventská práce s názvem Intoxikace v pediatrii se věnuje náhodné a nechtěné 

intoxikaci dítěte. Především je ovšem zaměřena na oblasti užívání návykových látek dětmi 

a adolescenty. Zabývá se problematikou intoxikace samotné a zároveň nelehkou rolí 

zdravotnické záchranné služby při kontaktu a případném ošetření intoxikovaného pacienta. 

Práce je rozčleněna na dva základní celky, teoretickou a praktickou část. 

V úvodu teoretické části je stručný přehled historie intoxikací. V další kapitole je stručný 

přehled období života dítěte. Další kapitoly se již zaobírají problematikou, náhodné 

intoxikace. V následujících kapitolách je nastíněn přehled nejznámějších a bohužel nejvíce 

užívaných návykových látek u nás včetně jejich použití a účinků. Navazující část je 

věnována problematice ošetřování pacientů, kteří požili návykovou látku. 

Praktická část je tvořena kazuistikou intoxikovaných jedinců. Druhá část kapitoly praktické 

časti je věnována anketě, kterou jsem provedla u dvou stejně starých věkových skupin, 

ovšem pocházejících z rozličných prostředí. Poslední kapitoly jsou věnovány grafům, na 

kterých je zobrazena statistika intoxikací. 
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Bыпускная работa 

 
Выпускная работа с названием Интоксикация  в педиатрии  занимается 

проблематикой ендогенной интоксикации и воздействия токсических вешеств на 

организм детей и подростков.  

Кроме того в ней рассматривается нелегкая работа медицинской службы первой 

помощи при контакту с отравленым пациентом. 

Работа делится на две части теоретическою и практическую. 

В начале теоретической части  - краткая история токсикологии. 

В дальшей главе освещаются возрастные особенности детского века. 

Потом рассматривается класификация основных токсических веществ,  их свойства и 

употребление, контакт с пациентом в состоянии острой и хронической интоксикации. 

Практическая часть делится на две главы. 

В первой -  анализируются  результаты анкеты, которая проведена в двух группах 

подростков  находящихся в различных социальноэкономических условиях. 

Во второй - разбирается статистика ендогенной интоксикации. 
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