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ABSTRAKT 

Absolventská práce se zabývá problematikou abusu alkoholu, závislostí 

na alkoholu, diagnostikou, léčbou a prevencí závislosti na alkoholu. Dále pak 

epidemiologii v rámci populace ČR a popisem trendů v konzumaci alkoholu 

napříč Evropskou Unií. Popsána jsou možná somatická i psychická poškození 

zapříčiněná nadměrnou konzumací alkoholu, včetně akutní intoxikace 

alkoholem a její terapie. V rámci praktické části je stěžejní porovnání různých 

aspektů týkajících se klientů v PNP pod vlivem alkoholu mezi Portugalskem 

a Českou republikou. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Abúzus alkoholu, alkoholismus, alkohol u dětí a mládeže, alkohol 

v přednemocniční neodkladné péči, agresivní pacient, konzumace alkoholu 

v EU. 

 

ABSTRACT 

This assignment deals with the problems of alcohol abuse, alcohol addiction, its 

diagnosis, treatment and alcohol abuse prevention. Furthermore, epidemiology 

within the Czech population and the description of trends in alcohol 

consumption across the European Union are mentioned. Possible somatic and 

psychological damage caused by excessive alcohol consumption including 

acute alcohol intoxication and its treatment is described. In the practical part 

investigation of important variables in relation to clients in pre-hospital 

emergency care who are under the influence of alcohol in Portugal and the 

Czech Republic is carried out. 

 

KEY WORDS 

Alcohol abuse, alcoholism, alcohol among children and youth, alcohol in pre-

hospital emergency care, aggressive patient, alcohol consumption in the EU. 
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Úvod 
 

V poslední době zdánlivě narůstá počet lidí chovajících se rizikově 

ve vztahu k alkoholu. V  důsledku excesivních projevů, vzniklých rizikovým 

chováním a nadužíváním, by se tento zdánlivý nárůst měl nejvíce projevit 

v „první linii“, a to konkrétně u výjezdů zdravotnické záchranné služby 

ke klientům, jejichž ošetření má souvislost právě s požitím alkoholu.  

Takový klient přináší jistá rizika pro posádky zasahujícího personálu, 

konkrétně pak ve smyslu agresivity vůči zdravotníkům a ostatním složkám 

integrovaného záchranného systému, což je stále více diskutovaným tématem 

veřejnosti. Dalším aspektem této problematiky je skutečnost, že si klient 

na alkoholu závislý poškozuje svým chováním nejen vlastní organismus, ale 

dochází k poruše zdraví na biologické, psychické i sociální úrovni. Intoxikace 

alkoholem patří mezi závažné akutní stavy a může končit i infaustně. 

Teoretická část se zabývá ethanolem a jeho účinky na lidský organismus 

na molekulární, buněčné a systémové úrovni, zejména při jeho dlouhodobém 

nadužívání. Prostor je zde věnován samozřejmě také akutní intoxikaci 

alkoholem a problematice mladistvých a alkoholu. Důraz je kladen také 

na léčbu a psychiatrické intervence u závislých klientů. V závěru teoretické části 

je nastíněno relativní shrnutí trendů konzumace alkoholu v rámci celé Evropské 

Unie dle studií Světové zdravotnické organizace. 

V praktické části je provedeno, jak už vyplývá z titulu práce, porovnání 

frekvence výjezdů, jejich charakteru a jiných proměnných v rámci pracovišť 

zdravotnické záchranné služby v tuzemsku a  Portugalsku. Portugalsko bylo ze 

zemí EU vybráno z důvodu zdánlivě největší podobnosti s Českou Republikou, 

co se rozlohy a počtu obyvatel týče, avšak s jiným spektrem požívaných 

alkoholických nápojů. Důraz byl kladen na zjištění parametrů, jako jsou verbální 

a fyzická agrese klienta během zásahu vůči posádce, rizikové faktory užívání 

alkoholu a relativní četnost ošetření klientů s akutní intoxikací alkoholem. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 

1.1 Hlavní cíl 

 

Hlavním cílem práce je nastínit problematiku abusu alkoholu u klientů 

v přednemocniční neodkladné péči. Dále zjistit, v jaké míře se zdravotničtí 

pracovníci v rámci přednemocniční neodkladné péče setkávají s klienty pod 

vlivem alkoholu, a porovnat výsledky mezi výjezdovými stanovišti v ČR 

a v Portugalsku. Cílem je také popsat možná rizika pro klienta i záchranné 

složky, jako je například agrese a napadení ze strany klienta. Zkoumán bude i 

možný podíl alkoholu na traumatech, dopravních nehodách a somatických 

onemocněních klientů.  Popsáno bude také nejčastější směřování klientů pod 

vlivem alkoholu a jiné faktory vztahující se k dalším zkoumaným proměnným 

v praktické části.  

Ve vztahu k přednemocniční neodkladné péči bude kladen důraz na 

porovnání frekvence výjezdů ke klientům s akutní intoxikací alkoholem. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 

Dílčím cílem absolventské práce je nastínit problematiku konzumace 

alkoholu a jejich trendů v rámci celé EU v teoretické části.  

V části praktické pak jde o publikaci vytěžených dat a jejich analýzy, a 

také o popularizaci problematiky v podobě webových stránek se svépomocnými 

materiály pro jedince s rizikovým chováním ve vztahu k alkoholu a jejich blízké. 

 

1.3 Hypotézy 

 

Dle obecných statistik WHO je konzumace alkoholu v ČR a v Portugalsku 

zastoupena v podobné míře. Do roku 2010 však konzumace alkoholu v jižních 

státech EU mírně klesá, zatímco ve středovýchodní a východní skupině 

evropských států jde spíše o nárůst konzumace, která by měla být patrná 

i z hlediska přednemocniční neodkladné péče. Předpokládá se tedy následující: 
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H1) Zdravotníci v přednemocniční neodkladné péči v České republice se 

s klienty pod vlivem alkoholu setkávají relativně častěji nežli v Portugalsku. 

 

H2) Více než  50 % zdravotníků v přednemocniční neodkladné péči se během 

své praxe setkalo s klientem pod vlivem alkoholu, který vykazoval rysy 

agresivního chování a zasahující personál se tedy cítil být ohrožen. 

 

1.4 Výzkumné nástroje 

 

a) Pilotní studie – rozhovor, dotazníkové šetření 

b) Předvýzkum – dotazníkové šetření 

c) Výzkum 

- Práce s literaturou 

- Studium a analýza dokumentů 

- Dotazování – dotazníkové šetření 

- Pozorování 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Ethylalkohol 

 

Ethanol (aethanolum) či ethylalkohol je notoricky známou poživatinou, 

disponující psychotropními účinky na organismus. Účinky je pak možné rozdělit 

na hypnosedativní a trakvilizující. Význam této látky je zejména toxikologický. 

Užívání ethanolu, ať už akutní či chronické s sebou nese sociální, soudně 

lékařské či etické důsledky. [6] 

 Ethanol řadíme mezi organické sloučeniny, konkrétněji pak mezi 

jednosytné alkoholy. Můžeme ho vyjádřit sumárním vzorcem        či 

vzorcem racionálním         . Ethanol se v souvislosti s nižším počtem 

uhlíkových atomů ve vazbě řadí také mezi nižší alkoholy, které se za běžných 

podmínek nachází v kapalném stavu. Ethanol vzniká kvašením cukerných 

roztoků, mechanismus je takový, že pivovarské či pekařské kvasinky rozkládají 

glukosu. Ethanolové kvašení vyjadřujeme sumárně rovnicí jako:  

 

                              

   glukosa 

 

Uvolněná energie je částečně uložena do dvou molekul ATP. Kvasinky 

způsobující ethanolové kvašení zařazujeme mezi takzvané fakultativní 

anaeroby. Za podmínky, že kvasinky disponují dostatečným množstvím   , 

proces může přejít do aerobního metabolismu a dochází k oxidaci glukosy až 

na     a    . Kvasinky pak získají z oxidační reakce jedné molekuly glukosy 

maximálně 38 molekul ATP. [5]   

2.1.1 Oxidace ethanolu 

 

V důsledku působení oxidačních činidel se ethylalkohol nejdříve oxiduje 

na acetaldehyd: 

                                    . 
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A teprve při další šetrné oxidaci se oxiduje na kyselinu octovou: 

 

                     .  

 

Postupná oxidace ethylalkoholu je jádrem věci jeho odbourávání z organismu 

po jeho konzumaci. Během tohoto cyklu se tvoří metabolit acetaldehyd, 

jedovatý meziprodukt metabolismu ethanolu, který je zodpovědný za stav, 

známý jako kocovina, po nadměrném užití alkoholu. [5] 

 

2.1.2 Reakce na molekulární a buněčné úrovni 

 

Ethanol se rychle absorbuje prostřednictvím gastrointestinálního traktu. 

Samotné vstřebávání trvá v závislosti na náplni GIT cca 1 - 2 hodiny. 

Specifičnost klinických příznaků po požití je přímo úměrná hladině alkoholu 

v krvi. Rychlost distribuce je velká v rámci všech tělesných tekutin. Hladina 

alkoholu v krvi závisí především na celkovém množství konzumované látky, 

na tělesné hmotnosti člověka a samozřejmě také na rychlosti absorpce 

a eliminace. [6] 

Pro bazální zjištění hladiny alkoholu v krvi a také opačně pro výpočet množství 

požité látky při známé hladině lze použít tento vzorec: 

 

U muže: 

                          
                  

                               
  

 

U ženy:    

                         
                  

                                
 

 

 

Hladina alkoholu v krvi se tedy stanoví podílem požitého alkoholu 

v gramech a tělesné hmotnosti v kilogramech, která je násobena koeficientem 

0,86 u mužů a 0,55 u žen. Výsledný podíl alkoholu v krvi je v hodnotách promile 

    alkoholu. 
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Převod mezi mmol × l-1 užívaných v medicíně je následující: 

 

  mmol × l-1 = hladina alkoholu v krvi [‰] × 21,71 

 

Čili hladina alkoholu v krvi násobená koeficientem 21,71. 

 

A pro převod do jednotek SI platí vztah, že: 

 

1 ‰ = 1 g×kg-1  

 

Další klinické dělení uvedené v ‰ je následující: 

(0,3 – 1) požití 

(1 – 1,5) opilost 

(2 – 3)  těžká opilost 

> 3  opilost s komatem a metabolickým rozvratem. [26] 

  

Velmi malé množství alkoholu se eliminuje v nezměněném stavu močí 

a dechem, převážný podíl se oxiduje alkoholdehydrogenázou na acetaldehyd 

a NADH, na této oxidační reakci se podílí NAD+ . 

Oxidace je limitována množstvím NAD+, který je závislý na oxidačních 

pochodech v mitochondriích buněk. Tyto reakce nejsou ovlivňovány celkovou 

koncentrací ethanolu. Rychlost jeho oxidace je tedy konstantní, cca 8 g × h-1, to 

znamená, že se jeho hladina v krvi sníží za 1 hodinu přibližně o 0,17 ‰. [6] 

(Pro ilustraci – po konzumaci 1 l vína, tj. asi 100 g alkoholu, hladina v krvi 

dosáhne asi 2,2 ‰ a k úplné eliminaci látky je potřeba cca 13 hodin.) 

Poměry urychlující tvorbu NAD+ (insulin + glukosa, pyruvát), urychlují do určité 

míry oxidaci alkoholu. [6, 7] 

 

2.1.3 Lokální účinky ethanolu 

 

Ethanol v koncentracích vyšších než 20 % dehydratuje a místně dráždí, 

způsobuje koagulaci proteinů a také působí baktericidně. Lokální účinek se 

manifestuje místní hyperémií, snížením perspirace i svědění, pocitově 
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ochlazením kůže (v důsledku rychlého odpaření) a pocitem pálení, pokud dojde 

ke styku s volnými nervovými zakončeními, např. u otevřených poranění. 

Obstřiky nervů vedou k jejich degeneraci. [6] 

V případě 70% alkoholu je baktericidní účinek nejspolehlivější, avšak 

nepůsobí letálně na spory bakterií, není tedy vhodný k desinfekci 

zdravotnických nástrojů, ani ke sterilnímu uchovávání. [6] 

 

2.1.4 Centrální účinky ethanolu 

 

Centrální účinky ethanolu jsou do jisté míry totožné s účinky inhalačních 

anestetik. Požitím alkoholu lze v podstatě navodit všechna stadia celkové 

anestezie, podobným mechanismem jako například u etheru. Doba trvání 

alkoholické excitace je ale v porovnání s etherem delší. 

Zatímco terapeutický index u alkoholu je výrazně menší (malý podíl mezi letální 

a narkotickou dávkou). [6] 

 Ethanol působí na receptory z rodiny GABA receptorů, konkrétně pak 

GABAA receptory, které mají afinitu také k benzodiazepinům a barbiturátům. 

Afinita těchto receptorů k ethanolu, potažmo k jiným alkoholům, je podmíněna 

geneticky, jejich struktura se tedy během života nemění. U chronických abuzérů 

dochází k takzvané down regulaci, kdy se počet receptorů snižuje a dochází 

tedy k nárůstu tolerance (k navození stejného účinku je třeba větší množství 

ethanolu). [27] 

 Po konzumaci ethanol nejprve stimuluje motorické a psychické funkce, 

dochází tedy často k euforii. Pracovní výkon, schopnost koncentrovat se, 

rychlost reagovat na vnější podněty a sebekritika se snižují, stoupá však 

sebevědomí jedince. Tyto účinky jsou zvláště nebezpečné ve smyslu řízení 

motorových vozidel a obsluhování těžkých průmyslových strojů. Pokud je 

hladina alkoholu v krvi 1 ‰, dostavují se klinické příznaky u 50 % klientů. 

Zvyšující se hladina vede poté k descendentnímu útlumu podobně, jako 

u celkových anestetik. Vysoké dávky potom vyvolávají akutní intoxikaci, která 

může být i letální a je způsobena následkem několikahodinového účinku 

na vegetativní centra organismu. [6, 21] 
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 Účinky ethanolu na kardiovaskulární systém jsou podmíněny zejména 

jeho účinky na centrální nervovou soustavu. Lokální hyperémie, kterou 

doprovází subjektivní pocit tepla. Může způsobit velké úniky tepla sáláním 

(požití ethanolu při nízkých venkovních teplotách logicky zvyšuje nebezpečí 

umrznutí). Cardiac output ani krevní tlak se nápadně nemění, což je způsobeno 

vazokonstrikcí ve splanchnické oblasti. [6] 

 Dýchání je menší dávkou stimulováno; avšak u toxických dávek naopak 

dochází k útlumu dechového centra. 

 Gastrointestinální trakt reaguje na základě množství a tedy celkové 

koncentrace užitého ethanolu. Koncentrace pod 20 % podněcuje sekreci HCl 

a pepsinu, koncentrace nad 40 % sekreci ale paradoxně snižují. Toto zvýšení 

sekrece menšími dávkami má praktické využití u aperitivů. U konzumentů 

destilátů vznikají chronické gastritidy s achlorhydrií. [6] 

 Diuréza je na základě útlumu sekrece vazopresinu zvýšena. 

 Výkon pohybového aparátu ve smyslu svalů se může relativně zvýšit 

při malých alkoholu, a to z důvodu sníženého pocitu únavy. Ethanol však přímo 

svalovou sílu nikterak nezvyšuje. [6] 

 

2.1.5 Účinky ethanolu na orgánové systémy člověka 

 

Přílišná konzumace alkoholu, ať už příležitostná či častá konzumace si 

může vybrat vážnou daň na zdraví lidského organismu. Zde je uvedeno shrnutí, 

na které orgánové systémy může mít alkohol vliv. 

Co se týče centrální nervové soustavy, alkohol zde narušuje mozkové 

synapse a může ovlivňovat funkce centrální nervové soustavy. Tyto poruchy se 

mohou projevovat změnami v psychickém stavu a koordinovanosti pohybů.  

Velmi časté pití alkoholu může poškodit kardiovaskulární systém, 

zejména srdeční sval a cévy, konkrétně pak může způsobovat tato 

onemocnění: alkoholická kardiomyopatie, arytmie, CMP, AHT a jiné. Výzkumy 

také dokazují, že pití alkoholu v rozumném množství může chránit dospělé 

jedince od vzniku ICHS. [22] 
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Nadměrné pití způsobuje také onemocnění jater a může vést k řadě 

problémů a zánětů jater, včetně steatózy jater, alkoholické hepatitidě, fibróze 

a cirhóze jater. [22] 

Ethanol dále stimuluje pankreas k produkci toxických elementů, jejichž 

působení může nakonec vést až k akutní či chronické pankreatitidě a edémům 

cév v pankreatu, což může vést k dyspeptickým obtížím.  

Nadměrné pití alkoholu může také způsobovat růst nádorů a zvyšuje 

tedy riziko vzniku onkologických onemocnění v plné šíři. [22] 

Časté pití alkoholu ve velkých dávkách oslabuje lidský imunitní systém. Lidé 

závislí na alkoholu jsou více náchylní k onemocněním, jako je pneumonie 

a TBC mnohem více, než lidé, kteří nekonzumují alkohol ve velké míře. 

Konzumace příležitostná, avšak ve velkých dávkách zpomaluje schopnost 

organismu bránit se infekcím, a to dokonce až do 24 hodin po konzumaci 

alkoholu. [22] 

 

2.2 Poruchy duševního zdraví způsobené alkoholem 
 

Kromě účinků na orgánové systémy se konzumace alkoholu manifestuje 

i negativními dopady na psychiku lidského organismu, a to jak z hlediska 

jednorázového nadměrného užití, tak i dlouhodobým nadužíváním alkoholu, kdy 

hovoříme již o rizikovém užívání alkoholu či závislosti na alkoholu. V souvislosti 

s jednorázovým abusem je možné shrnout účinky ethanolu jako stimulant 

psychických funkcí, vede tedy k euforii. Snižuje se schopnost soustředění, také 

rychlost reakcí na vnější podněty, stoupá sebevědomí jedince a v tomto 

kontextu je užití alkoholu nebezpečné při řízení motorových vozidel. [6] 

Se zvyšující se dávkou alkoholu dochází k postupnému útlumu, 

srovnatelné s účinky látek, užívaných k celkové anestezii. Vysoké dávky potom 

vedou k intoxikaci, což je klasifikováno jako život ohrožující stav, který může 

končit letálně z důvodu depresivního účinku na vegetativní centra. Akutní 

intoxikace je diagnostikována tehdy, když jsou prokazatelné známky užití 

v blízké minulosti, přičemž symptomy intoxikace jsou v souladu s popsanými 

účinky alkoholu, nelze příznaky zaměnit za somatické onemocnění. Akutní 

intoxikace je hlavní diagnosou pouze za předpokladu, že se neprokázalo např. 

škodlivé užívání či závislost. [3] 
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Další poruchou v souvislosti se s abusem alkoholu je takzvané škodlivé 

užívání návykových látek. Dochází při něm k psychickému i tělesnému 

poškození spojených s užíváním návykové látky, přičemž příznaky se 

manifestují nejméně jeden měsíc, nebo se během 12 měsíců vyskytovaly 

opakovaně. Škodlivé užívání nesplňuje kritéria jiných psychických onemocnění 

ve spojitosti s návykovými látkami. 

Dále je to závislost na návykových látkách, které bude věnována 

samostatná kapitola. [3] 

Odvykací syndrom se objevuje po vysazení či redukci látky 

po dlouhodobém užívání. Příznaky syndromu musí být v souladu se známými 

projevy abstinenčního syndromu a neměly by být lépe vysvětlitelné jiným 

duševním onemocněním. Odvykací syndrom může provázet delirium. V případě 

alkoholu je to delirium tremens. [3] 

Amnestický syndrom je celkové zhoršení krátkodobé paměti. Řadíme 

sem např. Korzakovovu psychózu, kdy místo výpadku paměti nahrazují 

konfabulace. Tento problém nemusí být diagnostikován při povrchním kontaktu. 

To znamená, že klient na otázku, co měl k obědu, odpovídá, že polévku. Pokud 

ale otázku zopakujeme za nějaký čas, odpověď se bude zcela lišit. 

Z hlediska dlouhodobého etylismu může nadužívání alkoholu vést 

k dalším psychickým onemocněním, jako jsou poruchy osobnosti, alkoholická 

halucinosa a další. Těmto psychiatrickým diagnózám bude věnována 

samostatná kapitola. [3] 

 

2.2.1 Agresivita klientů pod vlivem alkoholu 

 

Existuje souvislost s nadužíváním alkoholu a agresivitou. Souvisí 

zejména s celkovými excitačními účinky alkoholu na nervovou soustavu, 

sníženou sebekritikou jedince a zvýšeným sebevědomím. U jedinců, kteří 

vykazují agresivní chování, ať už verbální či fyzické, jsou přehnaně dráždiví, 

reagující na některé vnější podněty explozivní agresí či trpící specifickými 

psychickými poruchami, alkohol ještě více posiluje jejich sklony k agresivnímu 

jednání vůči svému okolí. 
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Samotné agresivitě u takových klientů by se měla věnovat zvýšená 

pozornost, násilí vůči zdravotnickému personálu v přednemocniční péči 

i v klinickém prostředí zdánlivě narůstá a má negativní dopady na práci a zdraví 

zdravotnického personálu. V takových situacích jsou klíčové správné zásady 

komunikace s klientem, ale bohužel ne vždy a za všech okolností je možné 

odfiltrovat všechny aspekty, které nakonec vedou k napadení ze strany klienta. 

Agresivita ve spojení s územ alkoholu nemusí býti však mířena pouze 

proti okolí, ale i proti vlastní osobě. S tímto je možné se setkat například 

u klientů trpících některou z forem depresivních psychóz či schizofrenií. Sklony 

jedinců k sebepoškozování jsou ve spojitosti s účinky alkoholu dále posilovány, 

alkohol posiluje depresivní stavy a u jedinců se suicidálními předpoklady může 

být posledním podnětem pro dokonání tohoto jednání. [6, 14]  

 

2.2.2 Komunikace s agresivním klientem 
 

Pro předcházení zbytečným konfliktům v praxi zdravotníka je nezbytné 

osvojení si správných zásad komunikace s agresivním klientem. Agresivita 

ve spojení s územ alkoholu bývá dále zesilována a četnost výskytu agresivních 

klientů v rámci přednemocniční a další klinické péče relativně stoupá.  

Správné jednání s agresivním jedincem je z hlediska zdravotnické praxe 

nelehký úkol. Tato kapitola je shrnutím správných zásad, které je nutno 

dodržovat v rámci komunikace a dodržením těchto doporučení je možné 

redukovat možnost fyzické inzultace ze strany klienta ve značné míře. Mezi 

příznaky, které vypovídají o emočním neklidu klienta a kdy je předpokládané, že 

nemocný situaci nezvládá a může se uchýlit k útočnému jednání, patří: 

 Nápadná gestikulace, nervozita 

 Upřený oční kontakt (v celé živočišné říši je přípravou k útoku) 

 Celkové motorické napětí, hlasité dýchání v nepravidelném intervalu 

 Excesivní jednání ve vztahu k okolním předmětům – kopání, bouchání 

 Ruce sevřené v pěsti, verbální projev hlasitější s použitím vulgarismů 

 Narušení osobní zóny zdravotnických pracovníků [13] 

V akutní fázi je možné využít jednoho ze dvou osvědčených postupů: 
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1. Reagovat – pokládat krátké otázky k získání času na rozmyšlenou 

a k nalezení spouštěče obranných reakcí klienta. 

2. Nereagovat – vyslechnout si klientův agresivní verbální projev a poté se 

omluvit a ujistit jej, že dojde k nápravě na základě jeho požadavků. 

Při další komunikaci s takovým klientem je nezbytné dodržovat tyto následující 

zásady: 

 

 Nereagovat na klientovu agresi novou agresí a zaujímat ofenzivní 

přístup, to by klientovo útočné jednání jen dále podnítilo. 

 Vyslechnout klienta, projevovat zájem o jeho situaci a akceptovat jeho 

stížnosti. Klientovi nelžeme a neslibujeme nemožné. 

 Zachovat klid, udržovat bezpečnou vzdálenost a nejednat s klientem 

o samotě, neprovokovat. 

 Projevit nesouhlas s klientovým chováním, ale ne nesouhlas s klientem! 

 Dát klientovi najevo empatii a prostřednictvím doplňujících otázek vyjádřit 

zájem o jeho problémy. 

 Snažit se nalézt důvod, proč je klient v takovém psychickém rozpoložení. 

 Vyhovět nemocnému, pokud to situace umožňuje. V opačném případě 

vysvětlit klientovi klidným hlasem stanovisko zdravotnického personálu 

a empaticky projevit soucítění s negativními následky, které pro klienta 

vyplývají. 

 Z komunikace vytvořit závěr, který je klientovi sdělen, samozřejmostí by 

mělo být ujištění, zda klient všemu porozuměl. 

 Udržování bezpečné vzdálenosti od klienta. [13] 

 

Dodržování těchto zásad minimalizuje riziko vyústění hněvu klienta ve fyzické 

napadení. V průběhu komunikace by mělo být využito i těch uklidňujících prvků: 

 

 Není nutné být za každé okolnosti zaujímat dominantní postoj. 

 Mluvit pomaleji, postupnou sugescí se zpomaluje i klientův verbální 

projev. Sdělení mají být jasná a jednoznačná. 

 Zachovat klidný postoj, nedělat prudké pohyby, gesta, apod., neverbální 

komunikace zde také zastává významnou roli. 
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 Udržování očního kontaktu, ale chvílemi jej přerušovat, rozhlédnout se 

po místnosti, atd. 

 Nabídnout, aby se posadil. 

 Mít zajištěnou únikovou cestu, nacházet se blíže dveřím. 

 Pozorovat klienta a ujistit se, zda není ozbrojen. 

 V případě vyústění situace v napadení okamžitě hlasitě volat pomoc, 

policii. [13] 

 

Napadení klientem je pro zdravotníka velmi negativní zkušeností, může vést 

k sebeobviňování, pocitům profesního selhání, že situaci zvládl špatně, 

zdravotník má strach, jakým způsobem bude reagovat příště v podobné situaci. 

V některých případech však riziko napadení nelze úspěšně minimalizovat 

a takové vyústění situace rozhodně není obrazem pochybení zdravotníka, 

pokud s klientem před napadením jednal v souladu se situací a pokusil se 

udělat maximum pro zmírnění hněvu klienta. Nutno však poznamenat, že 

předchozí zásady rozhodně nejsou univerzální a každý člověk reaguje 

ve stresových situacích odlišně, ke každému je tedy potřeba zachovávat 

individuální a lidský přístup. [13] 

 

2.3 Abusus alkohol 

 

V této kapitole je věnován prostor definici závislosti jako takové, 

závislosti na alkoholu, epidemiologii rizikového užívání v České republice 

a problematice diagnostiky závislosti, léčby a prevence. 

 

2.3.1 Závislost 

 

Závislost je formálně to, co koresponduje s definicí závislosti dle 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Samotná definice je poněkud 

komplikovaná, je zde uveden i její výklad. 

Syndrom závislosti nese statistický kód F1x.2, přičemž místo x je 

doplněno o příslušnou látku. Závislost na alkoholu lze nalézt pod kódem F10.2. 

Skupina F10  obsahuje: 
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Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu. 

Číslo .2 na čtvrtém místě potom definuje závislost jako takovou, samotná 

definice syndromu závislosti zní následovně: 

 

„Soubor behaviorálních, kognitivních a fyziologických stavů, který se 

vyvíjí po opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přání užít 

drogu, porušené ovládání při jejím užívání, přetrvávající užívání této drogy 

i přes škodlivé následky, priorita užívání drogy před ostatními aktivitami 

a závazky, zvýšená tolerance pro drogu a někdy somatický odvykací stav. 

Syndrom závislosti může být pro specifickou psychoaktivní substanci (např. 

tabák, alkohol nebo diazepam), pro skupinu látek (např. opioidy) nebo pro širší 

rozpětí farmakologicky rozličných substancí. Patří sem chronický alkoholismus, 

dipsomanie, toxikomanie.“  [8, s. 198] 

 

Z definice vyplývá, že syndrom závislosti je množina různých fenoménů, 

v nichž má užívání nějaké substance či skupiny látek pro jedince mnohem větší 

důležitost, než aktivity, kterých si dříve považoval více. Podstatou popisu 

syndromu závislosti je potom touha po psychoaktivních látkách, alkoholu či 

tabáku, která velmi často nabývá velkých rozměrů, je pro jedince přemáhající. 

Pokud se jedince navrací k užívání látky po období abstinence, toto jednání 

často rychle vede k znovuobjevení odlišných rysů syndromu, než u lidí, které 

závislost nepostihla. [4] 

Definitivní stanovení diagnosy syndromu závislosti by se ale měla 

stanovit pouze v případě, kdy v období jednoho roku došlo ke třem či více 

z následujících skutečnosti: 

a) silná touha či pocit puzení užívat látku (craving); 

b) problémy se sebeovládáním při užívání dané substance v případě že 

jde o začátek či ukončení užívání, anebo o množství; 

c) tělesný odvykací stav. Zejména tehdy pokud je látka užita ve smyslu 

zmírnit symptomy, které vyvolalo předchozí užívání látky či dochází-li 

k odvykacímu stavu, který je pro konkrétní látku typický. Ke zklidnění 

odvykacího stavu může být v některých případech užívána příbuzná substance, 

která vykazuje účinky podobné té primární. 
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d) průkaz tolerance k účinku látky jako potřeba postupně se zvyšujících 

dávek látky pro dosažení stejného účinku, který vyvolaly předchozí nižší dávky. 

(příkladem lze mohou být jedinci závislí na opioidech či alkoholu, u nichž 

dochází k toleranci na množství látky, které by uživatele bez tolerance dokázalo 

i usmrtit); 

e) postupné zanedbávání jiných potěšení a aktivit, kdy se nepoměrně 

zvyšuje čas strávený užíváním látky či zotavováním se z jejích účinků. 

f) pokračování v užívání přes varování i důkaz negativních následků: 

například poškození jater, depresivní stavy, poruchy osobnosti, atd.  

[4] 

 

2.3.1.1 Znaky závislosti 

 

1. znakem je craving. Roku 1955 se odborná komise Světové 

zdravotnické organizace shodla na definici cravingu, což nyní definujeme jako 

touhu prožívat účinky psychoaktivní látky, se kterou měl dříve jedinec 

zkušenost. [4] 

Přibližně ve stejné době byl navrhnut koncept, ve kterém se odlišuje 

psychické a tělesné bažení. Za čas se ukázalo, že při použití lékařských 

vyšetřovacích metod se psychické a fyzické bažení v lidském mozku projevuje 

odlišně. [15] 

Fyzický craving lze charakterizovat jako bažení vzniklé při odeznívání 

účinku psychoaktivní látky či po něm. Zatímco craving psychický se u jedince 

objevuje i po období delší abstinence. 

 Objektivně se psychické bažení projevuje těmito následujícími příznaky. 

Redukce paměti, reakční čas bývá prodloužen, abnormální klinický nález 

na elektroretinogramu, dále se objevují nálezy, které jsou spojeny s aktivací 

některých částí mozku (dorzolateterální prefrontální kortex, mozeček, 

amygdala, limbický systém). Zvyšuje se také systolický krevní tlak a dochází 

k tachykardii. Kožní galvanický odpor je nižší, teplota kůže také klesá, zvyšuje 

se pocení v důsledku vyšší aktivity potních žláz a je přítomna zvýšená salivace, 

a to konkrétně u jedinců s abusem alkoholu. 
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 V důsledku cravingu relativně narůstá riziko recidivy, avšak nemusí k ní 

vždy docházet. Bažení může také naopak směřovat k opatrnosti a vyvarování 

se opětovnému užívání látky, která původně vyvolala závislost. [4] 

 

 2. znakem jsou poruchy sebeovládání. Porucha sebeovládání vlastně 

úzce souvisí se znakem prvním, ale není totéž. Craving nepochybně prohlubuje 

potíže se sebeovládáním. Nemusí tomu však být vždy. Existují jedinci, kteří 

vykazují projevy silného bažení, ale i přesto mají zachované sebeovládání. 

Naneštěstí tento model může stejně dobře fungovat i naopak. Jedinec, který si 

craving plně neuvědomuje, se může ve vztahu k návykové látce přestat ovládat, 

ačkoli craving nepociťuje vůbec či jen na malé úrovni. [4] 

 Poruchy sebeovládání se tedy mohou projevovat i bez předchozího 

cravingu, a to v následujících případech: 

 

 Špatné sebeuvědomění. Klient si špatně uvědomuje sebe sama, své 

vlastní prožitky a emoce. Z toho vyplývá, že je pro klienta na místě naučit 

se lépe si uvědomovat své já, své tělo a duševno a zvýšenou pozornost 

věnovat svým emocím. V opačném případě vzniká velký prostor 

pro bažení jako takové. Správným vodítkem jsou například meditační 

a relaxační techniky, psychoterapie a další. 

 Potíže se sebeuvědoměním mohou být i v kontextu s vyčerpáním 

organismu a dlouhodobou únavou. Zde jsou nejdůležitější správné 

zásady pro spánek a odpočinek, případně i celková změna životního 

stylu klienta. 

 Sebeuvědomění může však zhoršit i látka, která původně závislost 

nevyvolala, ale do jisté míry supluje účinky látky původní. Příkladem 

může být právě alkohol u jedince primárně závislého na opioidech. 

 Důvodem negativního pohledu na bažení a potíže se sebeovládáním je 

skutečnost, že k rychlému návratu návykového chování dochází 

v rizikovém prostředí. Toto prostředí je individuální, může to být bar, 

diskotéka, restaurace či úplně jiné místo, které si klient spojuje 

s užíváním návykové látky. Zde je také na místě celková změna 

životního stylu, mnohdy i změna pracoviště či přátel a lidí, s nimiž se 

klient po dobu závislosti stýkal, a jsou negativně spojené s návykovým 
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chováním. Dobře se uplatní i nácvik asertivního jednání, konkrétně pak 

umění říci NE. 

 V některých případech dochází k uvědomělému potlačování cravingu 

a jeho soustavnému popírání. V důsledku takového jednání pak vzniká 

anxieta, při jejímž postupném prohlubování může dojít k ještě většímu 

posílení cravingu a k dalšímu snížení sebeovládání. [4] 

 

Jednoduše řečeno, craving je pro klienta víceméně subjektivním 

symptomem závislost, ale potíže se sebeovládáním se týkají objektivního 

pozorovatelného chování a pro okolí jedince je tedy mnohem nebezpečnější. [4] 

 

 3. znakem je Somatický odvykací stav. Pro splnění této diagnosy je však 

nutná přítomnost těchto kritérií: 

 

1. Úplné odnětí či snížení dávky látky v nedávném čase po opakujícím se či 

chronickém užívání. 

2. Symptomy klienta korespondují se známkami odvykacího syndromu. 

3. Symptomy nejsou lépe zaměnitelné za somatické onemocnění či za jinou 

duševní poruchu. 

Diagnosu odvykacího syndromu na alkoholu splňuje klient tehdy, trpí-li 

alespoň 3 symptomy z vyjmenovaných: 

 Cefalea, zvýšené pocení, tachykardie, hypertenze, epileptické záchvaty 

typu GM, nauzea, vomitus, přechodné halucinace či iluze, psychomotorický 

neklid, pocit slabosti, insomnie, třes jazyka, očních víček či rukou a prstů. [4] 

Tyto příznaky jsou oficiálními kritérii dle Mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN-10), avšak odvykací syndrom na alkoholu se může dále projevovat 

i jinými příznaky zde neuvedenými. Nutno uvést, že závislost na alkoholu 

s sebou nese velmi těžké odvykací stavy provázené epileptickými záchvaty, 

nebo deliriem, což je sám o sobě život ohrožující stav. [4] 

 

4. znakem bývá zvýšená tolerance pro látku. Toleranci charakterizujeme 

jako zvyšování dávek návykové látky pro dosažení stejného účinku jako 

při menších dávkách v předchozím čase, tedy stejné dávky mají po čase nižší 

účinek a je potřeba je pro dosažení ekvivalentního účinku dále zvyšovat. 
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Zvyšování tolerance může vznikat na podkladě redukce reaktivity centrálního 

nervového systému k dané návykové substanci. Jiným mechanismem je 

rychlejší metabolismus látky v těle, tedy zrychlený metabolismus etanolu 

v játrech. Tolerance má však u abuzérů alkoholu tendenci klesat s časem 

rozvoje závislosti a také s věkem nemocného. Pokles tolerance může být 

vyvolán i na podkladě některých somatických onemocnění, například při jaterní 

cirhóze či při medikamentózní léčbě některými léčivy. [4] 

5. znak s sebou nese zanedbávání jiných aktivit, požitků a povinností.  

Závislost dle definice vede také k markantnímu nárůstu času, který jedinec 

potřebuje k získávání a užívání návykové látky, nebo k zotavení se z jejích 

účinků. Tento čas je zde věnován ve prospěch návykové látky 

a upřednostňování látky před ostatními aktivitami bývá velmi častým průvodním 

znakem závislostí obecně. Tyto znaky úzce souvisí s cravingem i zhoršeným 

sebeovládáním jedince ve vztahu k návykové substanci. V mnohých případech 

existuje také souvislost s odvykacím syndromem pro vysazení, odnětí či redukci 

volumu požívané látky. [4] 

 Závislí lidé, zejména na opioidech a takzvaných pouličních návykových 

látkách zkonzumují většinu svého času, nezřídka i všechen čas ve prospěch 

shánění a užívání drogy. Toto u konzumace alkoholu částečně odpadá, neb je 

volně dostupný a není takový problém opatřit si jej, jako je tomu u opiátů či 

jiných drog. Nicméně čas strávený konzumací alkoholu a zotavováním se z jeho 

účinků je třeba po ukončení léčby závislosti smysluplně vyplnit, například 

fyzickou prací, aktivitami, ale samozřejmě i správným odpočinkem a regenerací 

vlastních sil. [4] 

 6. znak představuje pokračování v užívání látky i přes varování 

odborníků či nevyvratitelné důkazy o negativních následcích jejího užívání. 

Tento znak je validní pouze tehdy, je-li klient o škodlivých účincích dané látky 

skutečně informován, musí být tedy splněna tato podmínka. Paradoxně se dá 

situace vyložit tak, že pokud si klient bude konzumací alkoholu po určitou dobu 

poškozovat játra, nejedná se o znak závislosti, dokud ho na to lékař 

neupozorní. V případě, že bude ale dále pokračovat v užívání i přes náležité 

informování odborníkem, v této chvíli se již jedná o jeden ze znaků závislosti. 

Pokračování v užívání je také svázané s cravingem, potížemi 

se sebeovládáním k návykové látce a leckdy také i odvykacím syndromem 
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při pokusu o redukci či úplné vysazení látky. Souvislost je také dána v kontextu 

se znakem předchozím, přičemž 5. znak je mnohem více ohrožující. [4] 

 Diagnostika a léčba spolu v tomto bodě úzce souvisejí. Důležitým 

aspektem léčby závislosti je posilování motivace jedince, vyhledávání 

a vytváření komplexního obrazu problémů, které působí návyková látka 

v klientově osobním životě lze úspěšně posílit motivaci ke změně. Léčbě 

a diagnostice budou věnovány samostatné kapitoly. [4, 8] 

 

 

2.3.2 Epidemiologie – průměrná spotřeba alkoholu v ČR 
 

Z výsledků epidemiologických studií vyplývá, že návykové látky a alkohol 

ve velké míře působí na zdraví populace. Alkohol je nevyvratitelně faktorem, 

který se podílí na celkové mortalitě v populaci a také je rizikovým faktorem 

pro vznik některých onemocnění. 

 

Bylo dokázáno, že zvýšení spotřeby alkoholu v průměru na jednoho 

obyvatele zvyšuje mortalitu v populaci a v opačném případě vede k jejímu 

snížení. [16] 

Graf 1 Spotřeba alkoholu v ČR. V litrech 100% alkoholu na osobu, včetně dětí. [3], 2000. 
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Problematika alkoholu je v České republice aktuální především z důvodu 

stoupajícího trendu konzumace alkoholu. Křivku průměrné konzumace alkoholu 

v českých zemích znázorňuje graf 1. 

 

Tato křivka udává stoupání průměrné spotřeby v časovém rozpětí 

od roku 1950 do roku 2010, kde se hodnota ustálila na cca 10 litrech 100% 

alkoholu na osobu a předpokládá se další nárůst. Další dostupná data jsou 

dostupná v databázi šetření GISAH. 

 

 
Graf 2 Průměrná spotřeba alkoholu v ČR do roku 2010. Litry 100% alkoholu per capitam. [23] 

 

Z grafu 2 je patrný reálný nárůst spotřeby alkoholu od roku 1990 do roku 

2000. Dle reportu Státního zdravotního ústavu byla průměrná spotřeba po roce 

2002 v ČR 10 litrů, avšak dle dostupných dat z globálního informačního 

systému WHO po roce 2000 činila průměrná spotřeba již 13,2 litrů na osobu, 

pak dochází k mírnému poklesu a poslední dostupná data z GISAH říkají, že 

průměrná spotřeba alkoholu v ČR per capitam je k roku 2010 téměř 12,7 litrů. 

[3] 

Graf 3 popisuje rozložení typů alkoholických nápojů v rámci celkové 

konzumace v ČR. Nejčastěji konzumovaným nápojem v ČR je pivo, zastupuje 

53,5 % z celkového počtu konzumovaných alkoholických nápojů, tedy 6,79 litrů 

alkoholu. Následuje tvrdý alkohol a destiláty s relativní četností 26 %, což 

představuje 3,3 litry 100% alkoholu z celkové konzumace. A posledním, často 

užívaným nápojem je víno, které v rámci populace zastupuje 20,5 % a reálně 

Graf 3 Typy alkoholických nápojů konzumovaných na území v ČR. [23] 
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představuje 2,6 litrů konzumace alkoholu za rok. Tato data jsou aktuální k roku 

2010. [23] 

Další data vykreslují postavení České republiky v rámci EU v konzumaci 

alkoholických nápojů. Následující graf je pouze informativní a vypovídá o míře 

spotřeby alkoholu ve vybraných zemích Evropské Unie v roce 2000. 

 
Graf 4 Spotřeba alkoholu ve vybraných zemích EU. [3], 2000. 

 

Česká Republika tedy z hlediska konzumace alkoholu tvoří v rámci EU 

významný podíl, avšak tyto statistické údaje jsou pouze informativního 

charakteru, o populačním složení konzumentů alkoholu vypovídají genderové 

a jiné studie. Lze usuzovat, že míra konzumace v Portugalsku by měla být dle 

těchto dat poměrně vyšší, nežli v České republice, avšak pokud je na situaci 

pohlíženo v globálním měřítku, spotřeba alkoholu v jižních zemích EU má spíše 

klesavý charakter, kdežto ve střední Evropě dochází z dlouhodobého hlediska 

k pozvolnému nárůstu spotřeby. [3] 

 

 Spotřebou alkoholu u dospělých v České republice se zabývá studie 

GENACIS, šetření proběhlo v roce 2002. Dle studie průměrná denní spotřeba 

alkoholu u dospělých občanů činí 16,6 gramů. Přičemž denní spotřeba u mužů 

je nepoměrně vyšší a nabývá hodnot 26,4 g a u žen je tato hodnota 7,2 g. 
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Nejvyšší spotřeba alkoholu v mužské populaci byla ve věku 35 – 44 let věku, 

zatímco u žen nebyly markantní rozdíly v konzumaci v souvislosti s věkem. 

Spotřebu alkoholu v populaci limitují různý faktory, příkladem může být 

i nejvyšší dosažené vzdělání. Obecně lze říci, že čím vyšší dosažené vzdělání, 

tím je nepřímo úměrně i nižší průměrná spotřeba alkoholu, přičemž tento 

fenomén je lépe vyjádřen spíše v mužské populaci. [9] 

 Podstatným faktorem je také reálné množství spotřeby alkoholu 

ve vztahu k jedinci. Tuto problematiku shrnuje tabulka 1. 

 
Tabulka 1 Hodnoty jsou uvedeny v procentech. [3], 2002. 

 

V této souvislosti nutno připomenout, že za rizikovou konzumaci se dle 

odborníků WHO považuje objem 40 g alkoholu denně u mužů a 20 g u ženské 

populace. [3]  

Existují také skórovací systémy, které přímo měří problémy s alkoholem. 

Nejvyužívanějším z nich je takzvaný AUDIT. Ve studii GENACIS byly užity 

i některé otázky užívané v AUDITu. Zajímavým poznatkem ze šetření je 

skutečnost, že amnézii po alkoholovém excesu mívá 23 % mužů a 5 % žen a to 

alespoň jednou za kalendářní měsíc. Každý desátý respondent také uvedl 

bolesti hlavy a nauzeu. Studie odhalila i znaky závislosti u respondentů, šlo 

zejména o psychomotorický neklid po vysazení alkoholu, konzumace po ránu 

a další. A nakonec 2,3 % respondentů uvedlo, že u nich za poslední rok došlo 

k úrazu, který byl spojen s požitím alkoholu. [3] 

 

Konzumací alkoholu u dětí školního věku se zabývá jiná studie – HBSC. 

Ze studie vyplývá, že první zkušenost děti a alkoholem získávají již ve věku 11 

– 13 let. Šetření této studie proběhla v roce 1998 a 2002. Z dostupných dat 

z roku 2002 je patrné, že přibližně 1/3 chlapců ve věku 15 let a téměř ¼ děvčat 

v témže věku konzumují pravidelně pivo, což je alarmující zjištění. Dalším 
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zjištěním je podíl intoxikací alkoholem v dětském věku. V roce 2002 činí 

množství opakovaných intoxikací 12 % u 13 letých dětí a 38 % u patnáctiletých. 

[3] 

Konzumace alkoholu v adolescentním věku šetří studie ESPAD. 

Studie ESPAD zahrnuje středoškoláky ve věku šestnácti let. Výsledky studie 

poukazují na skutečnost, že riziková konzumace alkoholu je běžnější u chlapců, 

ale lineárně narůstá i počet dívek. Rizikové pití alkoholu se u adolescentů 

v roce 2003 pohybovalo okolo 17-23 % u chlapců a v rozmezí hodnot 8-13 % 

u dívek stejného věkového složení 16 let věku. Z hlediska vzdělání je rizikové 

pití poměrně častější u studentů středních odborných učilišť a nižší u studentů 

gymnázií a SOŠ. Souvislost lze možná najít v rozdílném sociálním zázemí 

těchto skupin a u studentů odborných učilišť bude také významnou roli hrát 

finanční stránka v porovnání se studenty jiných typů škol. [3] 

 

Ze všech uvedených studií vyplývá, že společnost v ČR je velice 

tolerantní vůči konzumaci alkoholu, ale naneštěstí také i vůči nadměrnému pití. 

Tento faktor je významným činitelem v kontextu s vysokou spotřebou 

alkoholických nápojů v českých zemích, alkohol patří mezi společensky 

schvalované drogy a z toho pramení problémy na úrovni populace, jako je 

například podíl alkoholu na celkové mortalitě. Prioritou by měla být snaha 

o snížení konzumace na úrovni společnosti, nikoli doporučování malých 

množství alkoholu v souvislosti s jeho relativně protektivními účinky 

na zdravotní stav – kardiovaskulární systém.  

 

Lékaři a jiní odborníci by rozhodně neměli mírné dávky alkoholu klientům 

v tomto smyslu doporučovat. [17] 

Je také prokázáno, že konzumace již malých množství alkoholu s sebou 

přináší nejrůznější rizika v podobě maligních nádorových onemocnění, cévních 

mozkových příhod či potíží na psychosociální úrovni. [18] 

Nadužívání alkoholických nápojů ve společnosti je v současné době 

významným socioekonomickým a politickým problémem, na který neexistuje 

jednoduché řešení. Situaci by prospěla zvýšená prevence na úrovni praktických 

lékařů i veřejného zdravotnictví, ve školách a primárně také v rodinách, kde děti 
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v mnohých případech bohužel nemají pozitivní vzor, díky kterému 

by se předcházelo pozdějším potenciálním s alkoholem. [3] 

 

2.3.3 Diagnostika 

 

Diagnostika vychází z Mezinárodní klasifikace MKN-10. Diagnózy spojené 

s abusem alkoholu jsou následující: 

 Akutní intoxikace vyvolaná požitím alkoholu 

 Škodlivé užívání alkoholu 

 Rizikové pití alkoholu (není uvedena v MKN-10, diagnostikuje 

se v případě, že ještě nedošlo k poškozením, ale jsou předpokládaná, 

pokud bude užívání návykové látky trvat nadále) 

 Syndrom závislosti, jehož diagnostika je dále rozvedena 

 Odvykací stav po alkoholu 

 Odvykací stav po alkoholu s deliriem 

 Psychotická porucha způsobená psychoaktivní látkou 

 Amnestický syndrom 

 Reziduální stav a psychotická porucha s pozdním začátkem způsobená 

alkoholem 

 

Diagnostika syndromu závislosti vychází z předchozích obecných znaků 

závislosti, pro shrnutí je zde následující přehled.  

V období 1 měsíce či opakovaně v kratších časových úsecích za dobu 

12 měsíců se musí objevit 3 a více z následujících znaků: 

1. Velké nutkání užít látku 

2. Neschopnost kontrolovat vše spojené s užíváním látky – jedinec užívá 

látku po delší dobu či ve větším množství, než měl původně v plánu 

3. Jsou přítomny fyziologické projevy odvykacího stavu tehdy, když 

se užívání látky redukuje či dojde-li k jejímu vysazení, anebo dochází-li 

k opětovnému užívání látky, aby byly zmírněny příznaky odvykacího 

stavu. 
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4. Změněná tolerance látky – je třeba vyšších dávek, aby se dosáhlo 

stejného účinku, nebo je účinek značně snížen při užívání dávek 

stejného objemu a koncentrace. 

5. Zanedbávání jiných aktivit, zájmů a povinností ve prospěch návykové 

látky, velké množství času strávené sháněním a užíváním látky 

a zotavováním se z jejích účinků. 

6. Stálé užívání látky i navzdory hrozícím následkům na vlastní zdraví, 

přestože o tomto byl klient informován. [3, 8, 4] 

 

Diferenciální diagnostika, tedy rozlišení závislosti od škodlivého užívání je 

založena na této definici. Avšak některé z příznaků nemusí být ihned viditelné 

v průběhu vyšetření, může dojít k zatajení skutečností, a proto nemusí být 

syndrom závislosti včas diagnostikován. Diagnostika se tedy dále opírá 

také o anamnézu z pacientova okolí a pozorování dalšího průběhu potíží 

u klienta.  

Někteří mohou pociťovat stud v souvislosti s hlavní diagnózou, tedy závislostí 

na alkoholu a mohou tedy uvést sekundární obtíže spojené s primárním 

onemocněním, například deprese, které ale během kauzální léčby neustupují 

bez léčby primární diagnózy.  

V klinické praxi, zejména na úrovni ordinací praktických lékařů, je 

využíván screeningový nástroj zvaný CAGE. Jedná se o dotazník, který 

napomáhá k diagnostice syndromu závislosti na alkoholu. Čtvrtá otázka 

dotazníku je z hlediska podezření na závislost významná, koresponduje totiž 

s jedním z diagnostických kritérií F10.2 v MKN-10. Zní následovně: [3] 

 

Dotazník CAGE 

1. Cítil (a) jste někdy potřebu své pití snížit? 

2. Dráždila Vás někdy kritika Vašeho pití? 

3. Měl (a) jste kvůli pití pocity viny? 

4. Pil (a) jste někdy po ránu, abyste se probral (a)? 

 

Vyhodnocení 

3 a 4 pozitivní odpovědi značí vysokou míru pravděpodobnosti, že je 

klient  alkoholu závislý. 
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2 pozitivní odpovědi jsou podezřením, že by se mohlo jednat o syndrom 

závislosti, zejména u žen. 

1 kladná odpověď bývá podnětem pro další odborná vyšetření. [3, 25] 

 

Název dotazníku byl vytvořený z počátečních písmen anglických slov, 

které zastupují jednotlivé otázky: 

Cut – Potřeba omezit pití alkoholu. 

Annoyed – podráždění vzniklé kritikou okolí ve vztahu k pití alkoholu. 

Guilt – Pocit viny v souvislosti s nadměrným pitím alkoholu. 

Eye-opener – Potřeba alkoholu po ránu, za účelem zmírnění kocoviny či 

uklidnění. [25] 

  

Dotazník CAGE je spíše orientačního charakteru, v psychiatrii je častěji 

využíván relevantnější dotazník AUDIT. Jeho znění je uvedeno v přílohách. 

 

2.3.4 Prevence abusu alkoholu 

 

Ideální systém preventivních opatření k závislosti na alkoholu jsou 

zakotvené ve společnosti a jsou navzájem provázány, tzv. „community based 

prevention“. Mimo jiné zahrnují rodiče, intervence pracovníků v oblastni 

zdravotní prevence, praktické lékaře, školy všech stupňů, pedagogicko-

psychologické poradny, orgány státní správy, policii, specializovaná 

protialkoholní zařízení, církve a další. [3] 

Nutno podotknout, že takto organizovaný a provázaný systém je velice 

náročný, jak z hlediska legislativního, tak i finančního a svou roli zde hraje 

mnoho dalších aspektů. Česká Republika se v minulosti připojila k Evropskému 

akčnímu plánu o alkoholu, vydaným Světovou zdravotnickou organizací. [3] 

 

Prevence na úrovni jednotlivce 

 

Výklad tehdejšího Evropského akčního plánu zní následovně: 

Do roku 2005 by všechny státy EU měly: 
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 Šířit informace o negativních důsledcích nadužívání alkoholu 

pro jednotlivce a jeho okolí. 

 Působit na děti a mladistvé takovým způsobem, aby bylo zamezeno 

užívání alkoholu před dosažením dospělosti. 

 Podporovat všechny aktivity veřejného zdravotnictví, které korespondují 

s Evropským akčním plánem proti alkoholu. 

 

Jakým způsobem se jedinec může vyvarovat problémům způsobených 

alkoholem 

 

Existují doporučení, které může jednotlivec využít k minimalizování rizik 

spojených s užíváním alkoholu a závislosti. Prvním aspektem je množství 

konzumovaného alkoholu. Je doporučeno udržovat denní dávku alkoholu 

do 24 g u mužů a 16 g v případě ženského pohlaví. Tento objem odpovídá 

přibližně půl litru piva a 2 dl vína. U nemocných, kteří trpí chorobami, které 

konzumace alkoholu dále zhoršuje, jedná se zejména o jaterní cirhózu, 

onemocnění pankreatu a epilepsii, je doporučena celková abstinence a měla by 

být dodržena. Klient by měl být ošetřujícím lékařem náležitě informován 

o následcích a rizicích spojených s konzumací alkoholu v kontextu 

s diagnostikovaným onemocněním. [3]  

Abstinence by měla být dále samozřejmostí u klientů, kteří jsou léčeni 

farmaky kontraindikovanými s užíváním alkoholu, dále obecně u lidí, kteří řídí či 

se chystají řídit motorové vozidlo a u klientů trpícími zhoršeným sebeovládáním 

a se sklony k agresivnímu chování. Dalšími skupinami jsou gravidní ženy, děti 

a adolescenti a lidé trpící závislostí na alkoholu či jiné návykové látce. [3] 

Taktéž se nedoporučuje přílišné stýkání se v osobním životě s lidmi, 

kteří trpí závislostí, je naopak vhodné obklopovat se takovou 

společností, která snáze pozitivně ovlivňuje zachování zdravého 

životního stylu. Dále je velice důležité naučit se zvládat stresové 

situace a umět vnitřní napětí regulovat, což vlastně úzce souvisí se 

zdravým životním stylem. Doporučuje se dodržovat zásady pro spánek 

a odpočinek, pěstovat koníčky a záliby,  znát a umět v běžném životě 

aplikovat relaxační techniky, pravidelné cvičení či procházky jsou 

také dobrým způsobem, jak mírnit každodenní stres. Pro zvládání 
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nadměrného stresu je vhodná jóga, techniky progresivní relaxace a podobně. 

Jedinec by si měl také klást jeho silami realizovatelné cíle 

a také si vyhranit jasnou hranici mezi pracovním a osobním životem. [3] 

Velice důležitým faktorem je také zvládání vlastních emocí, jako je hněv, 

úzkost, smutek. V tomto se osvědčují relaxační postupy a techniky a některé 

psychoterapeutické intervence, přičemž diagnosy jako je těžká deprese apod. 

vyžadují odbornou psychiatrickou či psychoterapeutickou pomoc. Dále dbát 

na udržování vlastního zdravého životního stylu, stěžejní je výživa – příjem 

menšího množství živočišných tuků a jednoduchých cukrů, přísun vitaminů a jíst 

v klidu. Patří sem time management odpovídající individuálním potřebám 

a povinnostem jednotlivce. [3] 

Vyvarování se bolestivým problémům, jako jsou bolesti zad a další a to 

pomocí relaxace a fyzického cvičení ve zdravé míře, pokud jedinec trpí bolestí, 

pak je na místě odborná intervence – ambulance bolesti či fyzioterapie, nikdy 

nekombinovat analgetika a alkohol, hrozí vážná poškození zdraví.  

Jedinec by měl také disponovat alespoň základní mediální gramotností 

a vybírat si pro svou potřebu taková média, televizní programy a další, které 

přílišně nestimulují chuť na alkohol. [3] 

 

Prevence v rodinném zázemí 

  

Hlavními zásadami prevence na úrovni rodiny jsou následující: Mít důvěru 

dítěte a naslouchat mu, umět dítě informovat a debatovat s ním o drogách, 

alkoholu a jejich negativních následcích nejen na zdravotní stav. Dále dítěti 

pomocí výchovných metod ulehčit přijmutí hodnot, které staví návykové chování 

na negativní stranu společenské bariéry a předcházet nudě – vhodné je 

rozvíjení zájmů, mimoškolních aktivit, aktivní účast v kroužcích, pohybové 

aktivity, sporty a další. Nasnadě je také utvoření zdravých pravidel a hodnot 

v rodinném prostředí a pomoci dítěti se vyvarovat nevhodnému okolí ve smyslu 

rizikově se chovajících vrstevníků. Velice důležité je samozřejmě také 

motivování a posilování sebevědomí dítěte. [3] 
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Společenská prevence 

 

Hlavním principem prevence v rámci společnosti je ovlivňování objemu 

konzumace alkoholu, tedy jeho snižování. Bylo popsáno, že redukce spotřeby 

v některých evropských zemích o 1 litr 100 % alkoholu na jednotlivce za rok 

může snížit celkovou mortalitu až o 1,3 %. [16] 

 Pozitivních výsledků lze dosáhnout cenovou regulací alkoholu. Daňová 

politika by měla být koncipována tak, aby zajistila vysoké reálné ceny alkoholu 

a zdanění podle koncentrace alkoholu v příslušném alkoholickém nápoji, daň by 

tedy měla být přímo úměrná obsahu alkoholu v nápojích. A naopak docílit nižší 

reálné ceny u nápojů nealkoholických. Daně z alkoholu by dle Evropského 

akčního plánu měly být využity na financování aktivit, které souvisí 

s negativními důsledky pití alkoholu, myslí se tím zde zdravotní výchova, dále 

výzkum v souvislosti s opatřeními ve vztahu k alkoholu a podpora zdravotnictví 

obecně. [3] 

 Další částí je dostupnost alkoholu. Evropský akční plán ukládá 

následující: 

 Kontrolování dostupnosti alkoholu v rámci veřejných akcí, kde je zvýšené 

riziko škod ve spojení s alkoholem; 

 Regulace dostupnosti alkoholu za pomoci omezení počtu licencí 

k prodeji a regulací a monitorací prodejních míst; 

 Zákaz konzumace alkoholu v rámci sportovních událostí a aktivit 

pořádaných pro mladistvé, kde má býti naopak zajištěn velký výběr 

nealkoholických nápojů; 

 Účinně se bránit vůči pašování alkoholu – například pomocí kolků 

a zajištění výběru daní; 

 Zajištění legislativních kroků, jež by postihovaly osoby, které 

se při podávání alkoholu chovají nezodpovědně, např. odebrání licence 

k prodeji alkoholických nápojů a dalších kroků v souladu s platnou 

legislativou. 
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Věkové omezení jako preventivní opatření 

 

V Evropském akčním plánu je stanoveno omezení pití alkoholických 

nápojů nezletilými pod věkovou hranicí 18 let a to zejména prostřednictvím 

legislativních opatření o pití alkoholu na veřejnosti či ve smyslu prodeje 

alkoholických nápojů. Tuto podmínku Česká Republika sice splňuje, ale realita 

v praxi vypadá bohužel poněkud odlišně. [3] 

O skutečnosti, že tato část je stěžejní, svědčí i velké studie, ze kterých 

vyplývá, že mladiství užívající alkohol mají větší sklony k páchání trestné 

činnosti, jako je řízení pod vlivem alkoholu či výtržnictví a jiných deliktů. U pijáků 

v mladistvém věku je také mnohem častější inklinace k tvrdším drogám. Alkohol 

nejspíše patří k největším rizikovým faktorům v dospívání v souvislosti s řadou 

problémů. Příčinou může být i to, že alkohol zřejmě negativně ovlivňuje sociální 

dovednosti, jejichž osvojení je pro adolescenta podstatné pro další úspěšný 

život. [3] 

 Bylo také dokázáno, že existuje přímé spojení mezi alkoholem 

a užíváním tvrdých drog. Riziko zkušenosti s heroinem je 3,4x vyšší 

u adolescentů, u kterých bylo prokázáno, že za uplynulý měsíc měli epizodu 

s užitím alkoholu. [20] 

 

Omezení v souvislosti s rizikovými činnostmi  

 

Tohoto by se mělo docílit podporou strategií ve vztahu k alkoholu 

na všech pracovištích, nejen těch, které jsou vzhledem k okolí považovány 

za rizikové, například u profesionálních řidičů. Dále pak vynutitelností aktuální 

legislativní úpravy k řízení pod vlivem návykových látek a provádění dechových 

zkoušek. Evropský akční plán také zahrnuje možnost povinných léčebných 

a edukativních aktivit určených pro řidiče, kteří se opakovaně dopouští 

přestupků v důsledku jejich problémům s alkoholem. Nutno podotknout, že 

zavedení takových aktivit je účinné, avšak v České republice nebylo nic 

podobného uvedeno v praxi. Mnohem účinnějším faktorem by bylo také trvalé 

odebrání řidičského průkazu. [3] 
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Mediální prevence 

 

Za pomoci médií může býti také docíleno splnění některých aspektů 

týkajících se prevence. Jde zejména o šíření informací pro veřejnost 

o škodlivosti alkoholu, tedy jeho působení na zdraví lidského organismu a také 

na další podstatná rizika vyplývající z jeho konzumace, a to především 

na úrovni společenské a právní. Příkladem mediální kampaně, která měla 

prostřednictvím několika televizních spotů, šířit obecnou povědomost o těchto 

rizicích je kampaň Nemyslíš, zaplatíš!, ovšem od doby tohoto počinu není v ČR 

realizována žádná podobná mediální aktivita, která by splňovala kritéria 

Evropského akčního plánu. [3] 

V rámci prevence za pomoci médií by měla být naopak redukována 

četnost  

reklam vyvolávajících chuť na alkoholické nápoje, myslí se tím omezení 

reklamy na strohou informaci o výrobku a omezení takových reklam na tiskoviny 

určené dospělým osobám. Je nutno se vyvarovat glorifikaci alkoholických 

nápojů na mediální úrovni, dále eliminovat účast mladistvých v reklamách na 

alkoholické výrobky, zamezit propagaci těchto reklam zaměřených na děti 

a dospívající, na místě je také zákaz o sponzoringu jakýchkoli aktivit pro mládež 

ze strany alkoholového průmyslu a zavést striktní omezení veřejných akcí, které 

jsou zaměřeny na propagaci alkoholu. Nebezpečí ze strany médií je zde 

v ovlivňování dětí a adolescentů. Je prokázáno, že televizní reklamy mohou mít 

souvislost se stimulací cravingu u závislých na alkoholu. [3] 

 

Prevence a škola 

 

Ve školním prostředí lze děti motivovat k posílení jejich vlastních 

schopností, které povedou k pozitivním rozhodnutím ve smyslu alkoholu. 

Některými prvky lze omezit nutkání mladistvých k požívání alkoholu 

před dovršením dospělosti, patří sem zejména některé interaktivní programy, 

zaměřené na nácvik sociálních dovedností, ty jsou hodnoceny ve vztahu 

k prevenci abusu alkoholu velmi dobře. Naproti tomu přednášky o škodlivosti 

alkoholu, atd. nemají tak vysoký účinný efekt. [3] 
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Léčba a prevence spolu úzce souvisejí a nelze zde vytyčit ostrou hranici. 

Terapie klienta se závislostí na alkoholu je zároveň léčbou a taktéž primární 

prevencí v rámci jeho rodiny, existuje tedy výrazná souvislost a konexe mezi 

prevencí a samotnou léčbou poruch způsobených alkoholem. [3] 

 

2.3.5 Léčba závislosti na alkoholu 

 

Terapie alkoholismu je velmi komplikovaná. Realizuje 

se u hospitalizovaných klientů na specializovaných odděleních psychiatrických 

léčeben, konkrétně protialkoholních odděleních. Cílem léčby není jen intervence 

v rámci somatické symptomatologie, ale i dosažení stavu celkové abstinence 

po ukončení léčby. Doba ústavní odvykací terapie se pohybuje okolo  

3 - 4 měsíců. Důraz je pak kladen na dispenzární péči v ambulancích. 

Dřívější farmakologická léčba byla založena na získání podmíněného 

reflexu, kdy si klient zoškliví alkoholické nápoje natolik, že si je spojuje nauzeou 

a zvracením. Tohoto efektu se docílilo podáváním apomorfinu kombinovaným 

s jinými emetiky. [6]  

V rámci farmakoterapie se podává disulfiramin, avšak tato léčba s sebou 

nese jistá rizika a je zapotřebí klienta po dobu léčby monitorovat. Po podání 

disulfiraminu v gramážích od 250 do 500 mg dochází k blokování 

aldehydoxidázy a metabolismus alkoholu je tak zastaven ve fázi acetaldehydu. 

Přítomnost tohoto meziproduktu se projevuje nauzeou, vomitem, tachykardíí, 

dochází k poklesu krevního tlaku a k tomu stačí požití pouze 10 – 20 g alkoholu. 

Pokud by klient v průběhu této terapie požil více alkoholu, mohlo by dojít 

k těžké intoxikaci acetaldehydem a k ohrožení kardiovaskulárního systému 

z hlediska cirkulace. Dochází i k poruchám GIT, poruchám krvetvorby a ledvin. 

Léčba intoxikace acetaldehydem má symptomatický charakter, podávají 

se analeptika a O2. Disulfiram se smí nasadit jen s výslovným souhlasem 

klienta a je zapotřebí jej náležitě informovat o těchto skutečnostech, vedlejších 

účincích a rizicích, zejména o hrozící těžké intoxikaci po požití větší 

koncentrace alkoholu. Disulfiram je veden pod obchodním názvem Antabus 

a užívá se perorálně. [6, 19]  

Léčba disulfiramem je účinná pouze z rukou zdravotníka, podává se tedy 

v ambulantních zařízeních léčby závislosti či psychiatrických odděleních, aby 
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se předešlo užití disulfiraminu v době, kdy klient již požil alkohol. Dříve 

se před zahájením léčby prováděla takzvaná alkohol-disulfiramová reakce, kdy 

byly klientovi podány 2-3 dávky a následně malé množství alkoholu, tak aby 

znal rizika požití alkoholu v průběhu terapie. Od tohoto se v současné době již 

upustilo. K tlumení cravingu je velice účinné podávání naltrexonu, zejména 

u klientů, kteří alkohol konzumují v souvislosti s jeho euforizujícím efektem. 

Jako další se podává například akamprosat, topiramat či baklofen u klientů 

s projevy anxiety. [6, 19]   

Stěžejní je u závislosti na alkoholu komplexní psychoterapie, užívá 

se metod kognitivně behaviorální terapie a důležitá je také práce s motivací 

u klienta. Dalším využívaným schématem je takzvaná krátká intervence, kterou 

mohou využívat jak lékaři, tak i zdravotní sestry. Mimo jiné sem patří například 

podávání informací, doporučení o abstinenci, spolupráce s rodinou klienta, 

telefonické konzultace a pomoc, poskytnutí svépomocných materiál 

a zmiňovaná práce s motivací. Krátká intervence patří mezi velmi účinné 

a osvědčené postupy a lze jí využít zejména u počínajících závislostí. Bylo 

uvedeno, že se jedná o jednu z nejefektivnějších intervencí v medicíně obecně. 

[6,7,19] 

 

 

2.4 Systémové změny a onemocnění vyvolané alkoholem 

 

Existuje zřejmá souvislost mezi nadužíváním alkoholu a jeho škodlivým 

působení na lidské zdraví. Alkohol působí na hlavní orgánové systémy 

v lidském těle a způsobuje mnohá onemocnění, která lze ve velké míře ovlivnit 

a plnou abstinencí by se rizika vzniku těchto onemocnění značně 

minimalizovala. 

V následujících dvou kapitolách jsou popsány poškození organismu 

vyvolané užíváním alkoholu a to jak z hlediska somatického, tak i psychického. 
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2.4.1 Somatická onemocnění  

 

2.4.1.1 Poruchy výživy a metabolismu 

 

Poruchy v souvislosti s výživou a metabolismem patří u abuzérů alkoholu 

k velmi častým projevem a klinicky se manifestují rozmanitě. Nadměrné pití 

alkoholu může vést jak k podvýživě, tak i k obezitě a to zejména u konzumentů 

piva. Časté jsou i hypovitaminózy, nejčastěji vitaminů skupiny B. Dochází také 

k poruchám metabolismu glycidů. U některých klientů dochází k hypoglykémii 

nalačno a glykémie se výrazně zvyšuje po glukózové zátěži, posléze může 

vyústit až do posthyperglykemické hypoglykémie. Dále dochází k poruchám 

v rámci metabolismu bílkovin. Až u ½ alkoholiků je zaznamenáno snížení 

volumu albuminů pod 35 g/l. Tvorba hemokoagulačních proteinů v játrech je 

také redukována, tyto změny jsou pozorovány ještě dříve, než je 

diagnostikována jaterní cirhóza. Tyto skutečnosti jsou klinicky manifestovány 

regulací krevní srážlivosti. Alkohol také zvyšuje hladinu HDL (high density 

lipoproteins), které jsou významné pro návrat cholesterolu do jater z cévního 

řečiště. [3]  

Takovéto ochranné působení HDL může být vysvětleno inhibicí LDL 

za pomoci paraoxynázy. Vyšší hladiny LDL působí negativně ve smyslu 

zvýšeného rizika aterosklerózy. Toto zvýšení HDL dáváno do souvislosti 

s protektivním charakterem vůči vzniku aterosklerózy u konzumentů menšího 

množství alkoholu se pozoruje i u klientů trpící abusem alkoholu, avšak zde 

není riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění eliminováno, to může mít 

souvislost s paralelním zvýšením hodnot cholesterolu v krvi, které je 

pozorováno u přibližně 70 % závislých na alkoholu. Hodnoty cholesterolu je zde 

v intervalu od 5,3 do 8,45. Zaznamenány jsou i změny v hodnotách 

triacylglycerolu, zhruba u poloviny abuzérů jsou hodnoty v normě, zatímco 

u poloviny druhé mohou být zvýšené či snížené. [3] 

Další poruchou je metabolismus kyseliny močové, u abuzérů bývají 

hodnoty zvýšeny, projevují se hyperurikémií. Souvislost je také se změněným 

objemem kalia v krvi, hladiny kalia bývají zvýšeny. Zvyšuje se také resorpce 

železa a dochází ke kumulaci v játrech, což může vyústit až v sekundární 
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hemochromatózu. Objevují se i kožní projevy – porfyria cutane tarda, mající 

souvislost se špatným metabolismem porfyrinů. [3] 

Abusus alkohol se také manifestuje změnami v tvorbě některých 

enzymů. K nejspolehlivějším ukazatelům patří GGT (Ɣ-glutamyltransferáza) 

a přispívá tak k diagnostice jaterního poškození s příčinou nadměrného užívání 

alkoholu. Dalším z ukazatelů je alkalická fosfatáza, avšak je méně senzitivní 

ve vztahu k alkoholu. O zánětlivých procesech v játrech nejlépe vypovídají 

hodnoty ASP (asparátaminotransferáza) a ALT (alaninaminotransferáza), a to 

konkrétně zvýšený volum těchto cytoplazmatických enzymů. [3] 

 

2.4.1.2 Onemocnění GIT 

 

Onemocnění gastrointestinálního traktu patří k velmi častým. Po požití 

alkoholu se zvyšuje peristaltika tenkého střeva, požití ve větším množství může 

vyvolat až pylorospasmus a vomitus. Divertikly oesophagu se u abuzérů 

alkoholu vyskytují až 6x častěji než u lidí abstinujících. Hiátová hernie se 

vyskytuje také častěji u lidí se závislostí na alkoholu. Dalším a také velmi 

závažným onemocněním jsou jícnové varixy. Varixy jícnu se vyskytují 

v kontextu s jaterní cirhózou jako jedna z jejich komplikací. Způsobují krvácení 

do gastrointestinálního traktu. [3] 

U některých klientů dochází k porušení mukózy v části, kde jícen ústí 

do žaludku, toto je důsledkem častého zvracení žaludečního obsahu. Následně 

pak dochází k hematemesi, tedy ke zvracení krve. Tento průběh je 

diagnostikován jako Mallory-Weissův syndrom. Uvažuje se i působení alkoholu 

jakožto rizikového faktoru dávající vznik vředové chorobě gastroduodenální, 

avšak alkohol může zapříčinit krvácení do žaludku také bez porušení jeho 

sliznice a nálezem žaludečních vředů. [3] 

 Další samostatnou a z hlediska epidemiologického hlediska významnou 

kategorií jsou onemocnění jater. Hromadně se nazývají alkoholická choroba 

jater a alkoholická hepatopatie. Podstatnou informací je to, že ke změnám 

jaterního parenchymu dochází již po konzumaci 15 gramů alkoholu v denní 

dávce, tato dávka odpovídá jedinému pivu denně. Velmi často dochází 

k hepatomegalii, což je způsobeno steatózou jater. Takový klient může být 
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dlouhou dobu bez symptomů a s negativním nálezem v rámci laboratorních 

hodnot. Fyzikálním vyšetřením je však diagnostikováno zvětšení jater, toto lze 

zjistit palpací a pomocí sonografického vyšetření. V tomto stadiu má 

onemocnění stále reverzibilní charakter, po dosažení úplné abstinence se stav 

většinou upraví. Pokud by ale klient dále pokračoval v požívání alkoholu, může 

dále docházet k takovým poškozením, která jsou již nevratná. [3] 

 S pokračujícím abusem dochází k fibrotizaci jaterního parenchymu 

a zvětšení jater již neodezní ani při vysazení alkoholu, v mnohých případech 

totiž již dojde k alkoholické cirhóze jaterní. Konzumace již 60 g alkoholu 

u mužské populace a 20 g u žen po dobu 5 let může způsobit jaterní cirhózu. 

Existuje přímá souvislost mezi úmrtími na jaterní cirhózu a stoupajícímu trendu 

konzumace alkoholu, četnost úmrtí tedy narůstá. V naší populaci je až polovina 

případů jaterní cirhózy přímo spojená s nadužíváním alkoholu. Pokud v této fázi 

klient přestane požívat alkohol a dojde k celkové abstinenci, přechází 

onemocnění v takzvanou inaktivní jaterní cirhózu, kdy ještě není maligně 

změněn celý jaterní parenchym, ale jen jeho část. Postižený parenchym je již 

ireverzibilně změněn na fibrotickou tkáň a ta je vysoce riziková pro vznik 

maligních nádorových onemocnění. [3] 

 Lidé nadužívající alkohol také více inklinují ke vzniku alkoholické 

hepatitidy s chronickým průběhem. Diagnostika tohoto onemocnění se opírá 

o biochemické laboratorní vyšetření, hlavními ukazateli jsou zvýšené hladiny 

alkalické fosfatázy, transamináz a gama-glutamyltransferázy. [3] 

Symptomatologie nebývá příliš manifestována, subjektivně se projevuje 

nechutenstvím a únavou. Při dalším abusu může tento stav progredovat 

do cirhózy jater či agresivní hepatitidy. [3, 11] 

Z hlediska vysoké mortality a agresivního průběhu je významnou 

skupinou onemocnění pankreatu. Akutní pankreatitida je zánětlivé onemocnění 

slinivky břišní, ke které může dojít i po jednorázovém požití velkého množství 

alkoholu, přičemž první příznaky se začnou projevovat již po dvanácti či čtyřiceti 

osmi hodinách a nesou znaky náhlé příhody břišní. Klient je směřován 

na chirurgickou jednotku a zvažuje se, zda bude léčen konzervativně či 

invazivně. 

Další prognóza je podmíněna typem a průběhem onemocnění, jedná-li 

se o hemoragicko-nekrotický typ pankreatitidy, je zde další prognóza velice 



 

43 
 

nepříznivá. K této formě akutní pankreatitidy dochází zhruba ve 12 % 

z celkového počtu případů. Pankreatitida ve své chronické formě pak 

představuje další riziko pro abuzéry alkoholu. Až 50 % chronických pankreatitid 

má na svědomí alkohol. V případě kalcifikující chronické pankreatitis je 

alkoholem zapříčiněno až 60 %. Choroby pankreatu vyvolané působením 

alkoholu jsou svým charakterem závažná onemocnění a je nutno na ně také tak 

nahlížet, v některých případech končí i invalidním důchodem. [3, 11] 

 

2.4.1.3 Infekční nemoci 

 

Infekční onemocnění se s abusem alkoholu dávají do souvislosti z toho 

důvodu, neb alkohol tlumí celulární a humorální imunitní procesy. Dochází 

k redukci pohotovosti makrofágů v alveolách a neutrofilů, baktericidní účinky 

v séru jsou také sníženy. Prognóza infekcí je tudíž ve spojení s konzumací 

alkoholu komplikovanější. Příkladem může být tuberkulóza, která je u lidí 

nadužívajících alkohol mnohem častější nežli u abstinentů či u jedinců, kteří 

konzumují alkohol v rozumném množství. Prognózu stěžují potenciální 

reinfekce a superinfekce, může dojít k devastaci plicního parenchymu 

a expektoraci BK ve sputu, a proto je takový klient velice rizikový ve vztahu 

ke svému okolí. U abuzérů je také zvýšen výskyt venerických chorob, protože 

v důsledku snížení zábran alkoholem dochází často k promiskuitnímu chování. 

[3, 22] 

2.4.1.4 Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí 

 

Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí je spojeno s účinky alkoholu, které 

negativně působí na hormonální regulaci. Při kombinaci požití alkoholu 

a nízkých hladinách glykogenu v játrech a zvyšování sekrece inzulínu může 

dojít k hypoglykémii, který může progredovat až do hypoglykemického komatu. 

Je zde popsáno riziko bezvědomí i v souvislosti s nízkou hladinou alkoholu. 

Abusus alkoholu je rizikovým faktorem pro vznik diabetu mellitu. Dále se snižují 

objemy testosteronu a může dojít i k atrofii varlat a následně k impotenci. 

[3]  
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2.4.1.5 Nádorová onemocnění 

 

Dalším somatickým poškozením jsou maligní nádorová onemocnění. 

Alkohol je většinou prezentován jako kokancerogen, ale zvažuje se i primární 

kancerogenní vliv. Byla popsána úzká souvislost mezi pitím piva 

a kolorektálním karcinomem. Dále je prokazatelně vyšší výskyt karcinomu 

nosohltanu a dutiny ústní u abuzérů 2,5x vyšší nežli u abstinujících jedinců 

a riziko vzniku téhož onemocnění je až 24x vyšší u abuzérů a zároveň 

fumátorů. 

Zhoubná nádorová onemocnění postihují i jícen, žaludek, játra, pankreas 

a tenké střevo, a to s vyšší četností než u abstinentů. Předpokládá se trend 

zvyšující se četnosti rakovinového onemocnění jater a slinivky břišní. [3] 

  

2.4.1.6 Onemocnění krve, krvetvorby a kardiovaskulárního systému 

 

Dlouhodobé rizikové užívání alkoholu vede také k onemocněním krve 

a krvetvorby. V průběhu může docházet k masivním krvácením do 

gastrointestinálního traktu či velkému krvácení při fyzikálních poraněních. Těžké 

krvácení do zažívacího systému je ve většině případů způsobené na podkladě 

jícnových varixů. Ke krevním ztrátám může docházet i v důsledku difuzního 

krvácení z žaludeční sliznice. Tyto ztráty bývají příčinou sideropenické anemie. 

Zvýšená krvácivost je u abuzérů způsobena špatnou funkcí trombocytů 

a snížením koagulačních proteinů. 

Jedním z vodítek pro diagnostiku abusu alkoholu je také izolovaná 

makrocytóza, dochází k laboratornímu zvýšení hodnot nad 100 fL. Abusus dává 

i vzniku makrocytárnímu typu anémie. Poměrně často dochází i ke sníženým 

hodnotám krevních destiček – trombocytopenii. Následná abstinence může dát 

podnět ke vzniku takzvaného rebound fenoménu, jehož dalším projevem je 

trombocytémie. [3, 11] 

 Kardiovaskulární onemocnění jsou ve vztahu k dlouhodobému abusu 

alkoholu nejvíce četné a patří k velmi rizikovým. Mediální obraz alkoholu 

ve vztahu ke kardiovaskulárnímu systému je pozitivní a ve své podstatě velmi 

nadnesený. Říká, že pravidelné pití alkoholu má pozitivní vliv na cévní systém, 

avšak protektivní účinky alkoholu byly objektivně pozorovány jen 
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při pravidelném užívání malého množství alkoholu a pouze ve vztahu ke snížení 

rizika infarktu myokardu. Tento fakt může být způsoben zvýšením hladin HDL či 

může být připsán antiagregačnímu působení alkoholu, jako preventivní 

mechanismus proti vzniku trombů v koronárním cévním řečišti.  

Hypotéza, že alkohol reguluje riziko vzniku aterosklerózy, nebyla dosud 

potvrzena. Lze se domnívat, že je tato hypotéza pravdivá v souvislosti 

se zvyšováním hladin HDL, avšak u klientů závislých na alkoholu dochází 

ke zvýšení hladiny pouze HDL asi ve 3 %. Faktické zvýšení hladiny může být 

relativně vyšší, ale dochází zároveň i ke zvýšení celkového cholesterolu, proto 

je účinnost menší. Vyvrácení této hypotézy také posiluje skutečnost, že 

patologické nálezy etyliků v mladém věku v mnohých případech potvrdily 

přítomnou aterosklerózu. [3] 

Alkoholismus může také zapříčinit vznik primární arteriální hypertenze, 

která je reverzibilní, po vysazení alkoholu a dosažení celkové abstinence 

se hypertenze sama upraví. Avšak pokračující abusus může progredovat až 

v alkoholovou kardiomyopatii, zde hrozí velké riziko kardiální insuficience. [3] 

Příčinami vzniku alkoholické kardiomyopatie jsou: snížený objem 

magnesia, hypovitaminóza B a kumulace lipidů. Na úrovni myokardu dochází 

k degradaci mitochondrií, snížení počtu myofibril na úrovni svalových vláken 

a také expanduje sarkoplazmatické retikulum. Další progrese může vést k již 

zmíněné kardiální dekompenzaci. [3] 

2.4.1.7 Onemocnění nervového systému 

 

Poškozeno v rámci nervové soustavy bývá samotné vedení vzruchu. 

Alkohol dále zvyšuje práh bolesti, ale dochází ke zvýšení rizika křečových 

stavů. U závislých klientů je typický tremor, manifestující se třesem horních 

končetin či očních víček. Tento motorický neklid se úměrně zesiluje po vysazení 

či redukci dávek alkoholu. Dále alkohol poškozuje fyziologický spánek, zejména 

ve fázi REM, v některých případech může dojít i ke změnám v rámci 

elektroencefalografie. Alkoholická demence, potíže s koordinací pohybů a třes 

vznikají na podkladě atrofie mozku a mozečku. [3] 

Alkohol má také souvislost s křečovými stavy, zejména pak epileptickými 

záchvaty typu grand mal. Během abusu dochází k inhibici GABA (kyselina 
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gamma-aminomáselná), tím dochází ke zvýšenému riziku křečí. Samotné 

epileptické záchvaty může vyvolat jak náhlý abusus, tak i náhlá abstinence či 

velká regulace příjmu alkoholu. Po epileptické epizodě může následovat 

stadium deliria tremens, tyto epileptické epizody jsou spojeny s alkoholem 

a obtíže se upraví po dodržení úplné abstinence. Farmakologicky se neléčí, 

na EEG nedochází k objektivním změnám, jako při standardní epilepsii. [3] 

Postiženy jsou také periferní nervy, klienti většinou udávají bolestivost 

dolních končetin, zakončení periferních nervů jsou zvýšeně dráždivá 

na bolestivé stimuly, k bolesti dochází již při palpačním vyšetření. Dochází 

k lokálním křečím, svalové slabosti a parestézii. Nález se může za nějaký čas 

začít projevovat i na horních končetinách. Tyto symptomy jsou charakteristické 

pro alkoholickou polyneuropatii a u abuzérů alkoholu je z neurologických 

onemocnění velmi častá. Symptomy neodezní ani při léčbě, východiskem je 

jedině úplná abstinence. [3] 

 

2.4.1.8 Onemocnění kůže a svalové soustavy 

 

V souvislosti abusem vznikají také změny na kůži. Tyto změny jsou 

pomocí při jeho diagnostice a zahrnují mramorování na kůži, dále 

dermografizmus v barvě červené a bílé. Obrazem abuzéra je facies alcoholica, 

která je charakteristická úbytkem podkožního tuku v oblasti obličeje, překrvením 

očních víček a ragádami ústních koutků, což je spojeno s karencí vitaminu B. 

Na nose klienta se projevuje rosaceou a rinofymou. [3] 

Objevuje se obraz caput medusae na břiše, tedy rozšíření superficiálního 

cévního řečiště, což je typické pro jaterní cirhózu. V souvislosti s poškozením 

jater dochází k onemocnění zvané porfyria cutanea tarda, projevující 

se tmavými puchýři na kůži. Působením světla je toto onemocnění více 

zvýrazněno, hovoří se pak o fotodermatóze. Dále může objektivním nálezem 

být proužkování na nehtech v bílé barvě – lekonychia striata, což má souvislost 

s hypalbuminémií. [3] 

V rámci pohybové soustavy může dojít k alkoholické myopatii, 

provázenou bolestmi svalů, sníženým svalovým tonem a svalovou hypotrofií. 

Onemocnění se může rozvinout i nezávisle na alkoholické neuropatii. [3] 
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2.4.1.9 Fetální alkoholový syndrom (FAS) 

 

Abusus alkoholu matky v těhotenství může způsobit závažná poškození 

plodu, poškození mohou být somatická i psychická a souhrnně se označují jako 

fetální alkoholový syndrom. V rámci tohoto onemocnění dochází u plodu 

k růstovým poruchám, potížím funkce centrálního nervového systému. Změny 

jsou patrné i na vzhledu obličeje, kde dochází k výrazným odchylkám 

od normálu. Charakteristický je rozšířený nosní můstek, zúžená pigmentace 

horního rtu, zúžené oční orbity, oči jsou v antimongoloidním postavení a uši 

bývají níže položeny. [3] 

 

K poškozením vzniklým na podkladě abusu alkoholu patří také intoxikace 

a úrazy, traumata, která jsou v mnoha případech spojená s užíváním alkoholu. 

Zvýšené riziko úrazů u abuzérů je dáno v kontextu s hlavními účinky alkoholu, 

omezenou reakční rychlostí klienta v ebrietě a dalšími. Průběh úrazů může být 

komplikován zvýšenou krvácivostí v důsledku zhoršené hemokoagulace. 

Traumata a intoxikace také tvoří významný podíl mortality u klientů závislých 

na alkoholu. [3] 

 

2.4.2 Psychická onemocnění 

 

2.4.2.1 Psychická závislost na alkoholu 

 

 Psychická závislost na alkoholu s sebou nese obecné znaky závislosti 

popsané výše. Lze jí tedy shrnout následovně. 

Chronický konzument alkoholu se časem stává psychicky i fyzicky 

závislým. Psychická závislost je charakterizována jako bažení (craving) 

po návykové látce, tedy alkoholu.  Tato touha je nepřekonatelná a jedinec nemá 

sílu toto nutkání nijak potlačit. Zanedlouho nad pitím ztrácí kontrolu, 

upřednostňuje alkohol před ostatními aktivitami a zálibami, které ho dříve 

naplňovaly, alkohol se staví nad každodenní povinnosti. [4] 

 Dochází také k nárůstu tolerance, klient tedy musí zvyšovat dávky 

alkoholu pro navození stejného účinku s účinky předchozího menšího množství. 
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Časem však dojde k vyrovnání tolerance a jejímu následnému poklesu. V tomto 

případě již stačí poměrně malé množství alkoholu k projevům opilosti. 

S požíváním alkoholu již nelze přestat, ani po varování odborníků či 

jednoznačných důkazů vypovídajících o jeho škodlivých účincích na vlastní 

zdraví. [3, 4, 10] 

 

 

2.4.2.2 Poruchy osobnosti 

 

U alkoholiků časem dochází k poruchám chování, vnímání, k poruchám 

orientace, které vedou k nahrazování si pozitivních prožitků právě alkoholem. 

Typické jsou zde poruchy volních procesů, konkrétně pak snížená schopnost 

volního jednání, takzvaná hypobulie a v důsledku tohoto je jedinec lehce 

zmanipulovatelný, často podléhá jiným osobám. Vyšší dispozice k alkoholismu 

má takzvaná osobnost nezdrženlivá. [3, 10] 

 

2.4.2.3 Syndrom z odnětí 

 

Jinými slovy odvykací stav, ke kterému dochází po několika hodinách či 

dnech po přerušení styku s návykovou látkou. Syndrom z odnětí se manifestuje 

somatickými i psychickými projevy. Typickým projevem je celkový 

psychomotorický neklid, v některých případech halucinace, které mohou být 

zrakové, sluchové či taktilní. Nejčastěji se jedná o taktilní halucinace, kdy klient 

mívá pocit svědění kůže, spojovaném s lezoucím hmyzem. Zrakové halucinace 

se objevují zřídka.  

Mohou být přítomny iluze, dochází také k poruchám spánku, anxietě 

a pocitům celkové slabosti. V některých případech dochází i ke svalovým 

křečím, generalizovaným křečovým stavům, zejména ke grand mal epileptickým 

záchvatům. Syndrom může progredovat do stavu deliria tremens. [3] 
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2.4.2.4 Delirium tremens 

 

Delirium tremens je klasifikováno jako život ohrožující stav. Nezbytná je 

tedy hospitalizace a léčba, v nejlepším případě ve specializovaném 

psychiatrickém zařízení. Při tomto stavu dochází k poruchám vědomí 

a k poruchám kognitivních funkcí klienta. Dochází k prohloubení halucinací, 

které mohou mít charakter jako při syndromu z odnětí, nabývají forem 

vizuálních, auditivních a taktilních. Přítomen je také zvýšený psychomotorický 

neklid, klient může být ohrožen vlastním jednáním, například pádem z okna. 

Neuvědomuje si plně své jednání. [3, 10] 

Bývá přítomna tachykardie, zvýšené pocení, může opět dojít 

ke křečovým stavům i život ohrožujících. V rámci somatických komplikací 

dochází dále k hepatopatii, pankreatopatii, krvácení do GIT či dekompenzované 

arteriální hypertenzi a srdečním onemocněním. Objevuje se hypokalémie 

a hypomagnezémie, dehydratace, hypoglykémie a karence thiaminu. Dalším 

projevem bývá spánková inverze, dochází k hypoglykémii a poruchám 

elektrolytové rovnováhy, která může vyústit v alkoholickou ketoacidosu. 

Antipsychotika jsou kontraindikována. Nepodávají se hypertonické roztoky a je 

doporučeno střídání fyziologického roztoku a glukózy v kombinaci s thiaminem. 

 Z benzodiazepinů je možno podat clomethiazol cpsl. v denní dávce 

do 18 kapslí po 192 mg v pěti a více dávkách. Dále pak diazepam 80-120 mg 

za 24 hodin buď pomalu intravenózně v infúzi či perorálně. Farmakoterapie 

se ukončuje dle progrese onemocnění, obvykle do týdne až 10 dní. Stěžejní je 

monitorace vitálních funkcí klienta, sledování diurézy a zajištění klidného 

prostředí s tlumeným osvětlením, jako prevence stavů s halucinacemi. [3, 19] 

 

2.4.2.5 Alkoholická halucinosa 

 

Vyskytuje se u některých klientů na alkoholu závislých po požití různých 

dávek etanolu. Klient bývá místně, časově i vlastní osobou orientován a jeho 

vědomí je neporušené. Prožívá ale halucinace, věří jim a v souladu s nimi také 

jedná. Halucinace bývají většinou sluchového charakteru, klient slyší hlasy, 

rozhovory, které mohou být spojeny s jeho osobou. Zapojuje se aktivně 
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do rozhovoru, s hlasy vede konverzaci, jedná na základě jejich sdělení, 

podřizuje se jim. [3] 

Sluchové halucinace mající imperativní charakter mohou být nebezpečné 

pro klienta a také pro jeho okolí. V takovém případě mohou hlasy nařizovat, aby 

nemocný páchal trestnou činnost, někoho fyzicky napadl a podobně. Stav se dá 

léčit farmakologicky, podáním neuroleptik, po odeznění příznaků je však 

nezbytné, aby se klient podrobil ústavní protialkoholní léčbě a trvale abstinoval. 

[3] 

 

2.4.2.6 Korzakovova alkoholická psychóza 

 

Vyskytuje se v průběhu nadměrného užití alkoholu či po průběhu deliria 

tremens. Typickým rysem je porucha paměti, zejména krátkodobé, zapomínání, 

které vede ke konfabulacím. Z těchto důvodů bývá klient dezorientován, 

konfabuluje, aby vyplnil výpadky v paměti. V počátcích psychózy má klient 

pozitivní náladu, je přesvědčený o tom, že je vše v naprostém pořádku. 

Při progresi stavu se začíná uzavírat do sebe a zájem o okolní prostředí 

se pomalu vytrácí. Tento stav může vyústit až v degradaci osobnosti a klient, 

ačkoli somaticky relativně zdráv, odchází do invalidního důchodu. [3, 10] 

 

2.4.2.7 Paranoidní alkoholická psychóza 

 

Tento stav je velmi často charakterizován bludnou představou klienta 

o vnějším dění či situaci. Příkladem, jak už vyplývá z názvu, může být 

představa nemocného o nevěře své partnerky. Tento aspekt vážně narušuje 

mezilidské vztahy a často je důvodem rozchodu. Klient věří bludu a v důsledku 

toho bývá agresivní ke své partnerce, ale i k potenciálnímu milenci. [3] 

V tomto případě postačí, když nemocný nalezne pozvánku na firemní 

večírek své partnerky a rozhodne se inzultovat jejího nadřízeného, 

podepsaného na pozvánce. Nemocný je tak moc přesvědčený o správnosti 

svého jednání a tak silně důvěřuje bludu, že může dojít i k mnohem 

absurdnějším situacím. Například může nalézt pozvání k preventivnímu 



 

51 
 

vyšetření od lékaře, zaútočit na poštovního doručovatele a další. Tento stav se 

dá tlumit farmakologicky, léčivy z řady antipsychotik. [3, 19] 

 

2.4.2.8 Patická opilost 

 

Patická opilost je atypický stav, kdy se po požití i byť malého množství 

alkoholu objevují kvalitativní poruchy vědomí, manifestující se zcela chaotickým 

konáním jedince, zcela odlišným od střízlivého stavu. Projevuje se náhle 

vzniklou anxietou, strachem, klient zcela podléhá svým emocím. Přítomny 

můžou být halucinace zrakové a sluchové, porušené vnímání. Může dojít 

k paranoidně perzekučním bludům. [3] 

Výjimkou není agresivní chování, které bývá připisováno projevům 

opilosti, avšak požitý objem alkoholu nekoresponduje s chováním jedince. 

Dochází i k páchání trestné činnosti. Patická opilost trvá řádově několik minut 

až hodin, po odeznění stavu končí spánkem. Po probuzení bývá retrográdní 

amnézie, klient si nepamatuje, co stavu předcházelo či si nevzpomíná vůbec 

na nic. [3]  

 

2.4.2.9 Postižení intelektu - alkoholová demence 

 

Pití alkoholu také snižuje intelektový potenciál klienta. Dochází 

k postupnému zhoršování paměti, zapomínání. Projevuje se výpadky při běžné 

komunikaci, v jednání, zanedbávání a dokonce i zapomínání povinností. 

Výjimkou nejsou tedy ani takové případy, ve kterých somaticky zdravý klient 

odchází do invalidního důchodu. Diagnosou bývá alkoholová demence, při které 

dochází k celkovému zhoršení kognitivních funkcí a poruchám osobnosti. 

[3] 
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2.5 Akutní intoxikace alkoholem 
 

Hlavním důvodem akutní intoxikace alkoholem je požití neuváženě 

velkého množství etanolu, avšak různá farmaka, zejména ze skupiny 

benzodiazepinů jsou schopny potencovat účinky alkoholu v takové míře, že 

k příznakům akutní intoxikace dochází i po požití poměrně malého množství. [6] 

 Dle příznaků se akutní intoxikace způsobená alkoholem rozděluje do 4. 

stádií: 

1. Znaky opilosti nemusí být přítomny. Hlavním rysem v této fázi je euforie. 

Jsou přítomny změny v rámci komunikace klienta. Může být hovorný či 

zamlklejší než ve střízlivém stavu. Klient má také subjektivní pocit 

pozitivní stimulace duševní pohotovosti, objektivně je ale v tomto ohledu 

utlumen, má zpomalené reakce na okolní podněty a schopnost řídit 

motorová vozidla je redukována již v tomto stadiu. 

2. Potíže se sebeovládáním. Špatná koncentrace, nestabilní chůze, 

přeříkávání, sebevědomí je zvýšeno, dochází ke špatné kontrole a úplné 

ztrátě kontroly nad vlastními emocemi – toto je příčina agresivního 

jednání či depresivních nálad. V této fázi stoupá míra potřeby naplněný 

sexuálních potřeb, avšak potence je redukována. Dochází také k dalšímu 

zpomalování reflexů a schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat 

těžké stroje je již velice riskantní. 

3. Obluzení. Charakteristikou je již velmi obtížná chůze, potíže 

s komunikačním projevem, nauzea a vomitus, intoxikovaný jedinec 

usíná. 

4. Hluboký spánek progredující v koma. Toto stádium je charakterizováno 

zvýšenou srdeční akcí, intoxikovaný má studenou kůži. Při neposkytnutí 

odborné pomoci dochází k útlumu dechového a vazomotorického centra 

a otrávený umírá. [6] 

Diagnostika je zde stěžejní, pátrá se po zápachu dechu po alkoholu, ale 

v přednemocniční neodkladné péči je komplikované vyloučit paralelní intoxikaci 

jinými činidly, např. benzodiazepiny. Primární příčinou může být také 

intrakraniální krvácení, epileptický záchvat či hypoglykemické koma. 

Hypoglykemické stavy se často manifestují obdobně jako některé z těchto čtyř 

stadií akutní intoxikace alkoholem. [6] 



 

53 
 

2.5.1 Terapie akutní intoxikace 
 

 Terapie akutní intoxikace je nezbytná v popsaném třetím a čtvrtém stadiu 

otravy. Intervencemi v souladu s kompetencemi zdravotnického záchranáře 

jsou: Monitorace parametrů krevního oběhu, sledování dechu, klid na lůžku 

a zajištění tepelného komfortu klienta. Po konzultaci s lékařem je možná 

farmakoterapeutická intervence, podáním krystaloidních roztoků a z hlediska 

potenciální hypoglykémie lze taktéž podat roztok glukózy v kombinaci 

s thiaminem. Thiamin se aplikuje z důvodu snížení rizika rozvoje Wernickeho 

encefalopatie, která vzniká v důsledku karence vitaminu B1 (thiamin) a jejíž 

projevy jsou ataxie, oftalmoplegie a nystagmus. [6, 19] 

Riziko intoxikace se zvyšuje s kombinacemi s jinými návykovými látkami 

jako je marihuana, pervitin, opioidy, sedativa a další. Léčba akutní intoxikace je 

symptomatická, důležitým faktorem je zajištění bezpečnosti klienta i jeho okolí. 

Při akutní intoxikaci se nepodávají sedativa, zejména z řady benzodiazepinů, 

existuje zde riziko prohloubení aktuálního komatického stavu, vyžadující 

endotracheální intubaci či riziko vzniku křečových stavů. Ze stejného důvodu je 

nebezpečné i podávání neuroleptik a jiných antipsychotik pro tlumení 

agresivních projevů klienta. Výplach žaludku je kontraindikován, nedoporučuje 

se ani vyvolávat emesi, hrozí zde riziko aspirace žaludečního obsahu. V rámci 

následné klinické péče v časovém rozmezí 8 – 12 hodin by se stav měl 

postupně upravit, v opačném případě je vysoká pravděpodobnost koincidence 

s jinou chorobou. Na místě je i zvážení dialýzy, která je v tomto případě 

metodou volby. [6, 19] 

Intoxikace alkoholem může v některých případech zastřít příznaky 

spojené například s kraniocerebrálním poraněním a je tedy nutno provést 

komplexní „on fly“ vyšetření již v přednemocniční neodkladné péči. Dále je třeba 

brát na zřetel, že intoxikace vyvolaná alkoholem a závislost na alkoholu jsou 

rizikovými faktory pro suicidální jednání. Sebevražedné pokusy bývají důvodem 

k hospitalizaci. [6, 19] 
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2.6 Alkohol v rámci EU 

 

V letech 1990 – 2010 byl zaznamenán pokles spotřeby alkoholu 

na obyvatele EU. Tato částečná regulace může být dána do souvislosti 

s intervencemi WHO a zejména s Evropským akčním plánem. 

Graf 5 znázorňuje vývoj spotřeby alkoholu ve čtyřech různých zeměpisných 

oblastech Evropy. 

Největší pokles spotřeby alkoholu za období 1990-2010 byl zaznamenán 

v jižní Evropě (-28,2 %), poté následuje středozápad a skupina západních zemí 

EU (-12,5 %). V severských zemích spotřeba zaznamenala určitý pokles 

a opětovný nárůst, kdy v roce 2010 dochází k mírnému zvýšení oproti roku 

1990 (o 1,6 %). Podobný trend jako v severských zemích, avšak s výraznějším 

vzestupem spotřeby, je pozorován ve skupině středovýchodní a u východních 

zemí (o 7,3%). [1, 2] 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Trendy ve spotřebě alkoholu v rámci EU. [2] 
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Středozápadní a západní skupina 

 Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Irsko, Lucembursko, 

 Nizozemí, Švýcarsko a Spojené Království. 

Středovýchodní a východní skupina 

 Bulharsko, Chorvatsko, Česká Republika, Estonsko, Maďarsko, 

 Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 

Severské země 

 Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko. 

Jižní Evropa 

 Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko a Španělsko. 

 

Pokles úrovně spotřeby alkoholu v EU v letech 1990 - 2010 , který byl 

způsoben především snížením spotřeby v zemích jižní Evropy, jejíž pokles 

započal před rokem 1990, má pozitivní vliv na veřejné zdraví. 

Země středozápadní Evropy a západní země také ukázaly celkový 

pokles spotřeby, s největším snížením ve Francii. [2] 

Výjimkou v této skupině zemí je Velká Británie, kde byl zaznamenán nárůst 

objemu alkoholu na obyvatele z 10,0 l v roce 1990 na 11,2 l v roce 2005. 

Přestože spotřeba v roce 2010 poté klesla na 10,3 litrů, došlo k významnému 

nárůstu o 3 % na jednoho obyvatele za rok oproti roku 1990. 

Ve skupině středovýchodní a východní země je trend stálého růstu 

od roku 2000 do roku 2010, v některých zemích však není dostatečná evidence 

spotřeby alkoholu, a proto může být skutečnost trochu odlišná. V těchto 

zeměpisných oblastech je úroveň spotřeby vysoká a to i v rámci rizikové 

konzumace a vysoké prevalence intoxikace. [2] 

V severských zemích došlo ke zvýšení spotřeby (i neevidované) 

v rozmezí let 2000 až 2010.  

 

Alkohol byl charakterizován jako hlavní rizikový faktor pro předčasnou 

úmrtnost v EU. To znamená, že celková úroveň podílu alkoholu na úmrtnosti 

v EU je vysoká, výzkum WHO se zaměřil na 3 hlavní příčiny úmrtí, které bývají 

často spojeny s alkoholem. Jsou to nádorová onemocnění, jaterní cirhóza 

a traumata. [2] 
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Největší podíl mortality má alkohol na svědomí ve středovýchodních 

a východních zemích. Nejvyšší mortalita způsobená alkoholem byla 

zaznamenána v Maďarsku, Rumunsku a Pobaltí, kde na 1000 úmrtí připadá 

více než 75 na následky komplikací způsobených alkoholem. Regresní analýza 

potvrdila, že platí korelace mezi konzumací alkoholu a mortalitou a že zvyšující 

se spotřeba alkoholu zvyšuje i celkovou mortalitu exponenciálně s růstem 

objemu alkoholu na dospělého obyvatele. [2] 

 

2.6.1 Srovnání konzumace alkoholu v ČR a PT 

 

Po roce 1990 začala konzumace alkoholu v Portugalsku klesat 

z 15,14 litrů 100% alkoholu na osobu, zatímco v České republice pozorujeme 

spíše stoupající trend z původní hodnoty 11,2 l pro rok 1990. V roce 2000 

se spotřeba ustaluje a v Portugalsku činí již jen 12,13 l a v Čechách 

13,22 litrů na osobu. Dále do roku 2010 je pozorován pokles spotřeby u obou 

zemí. V České republice jde jen o mírný pokles, aktuální data se ustalují 

na 12,69 l na osobu za rok a v Portugalsku je spotřeba v roce 2010 jen 

10,84 litrů. [2, 23] 

 Pro zajímavost, nejstarší dostupná data hovoří o tom, že v České 

republice byla v 70. letech zaznamenána spotřeba 10,7 litrů, což bylo mnohem 

méně, než ve stejných letech v Portugalsku, kde spotřeba činila 19,21 litrů. 

Pro ČR jsou známa i starší data z roku 1961, kdy průměrná spotřeba byla 

pouhých 8,01 l. V souladu s aktuálními daty lze tedy usuzovat, že 

se stoupajícím trendem spotřeby v ČR a naopak klesající spotřebě 

v Portugalsku bude v ČR poměrně vyšší relativní četnost intervencí 

v přednemocniční neodkladné péči u klientů, s jejichž aktuální diagnosou nějak 

souvisí alkohol. Vývoj trendů spotřeby v těchto dvou zemích zachycuje graf 6, 

který zahrnuje data naměřená WHO. [2, 23] 
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Graf 6 Vývoj spotřeby alkoholu v ČR a v Portugalsku. Hodnoty jsou v l 100% alkoholu na osobu. 2010. [23] 

 

 

 

2.6.2 Alkohol u dospívajících v ČR a Portugalsku – ESPAD 
 

Studie ESPAD hodnotí užívání návykových látek studenty středních škol 

ve věku 16 let a to za pomocí následujících kritérií: 

 

1. Konzumace alkoholu v posledních 30 dnech (%) 

2. Objem alkoholu při poslední zkušenosti (cl) 

3. Kouření cigaret v posledních 30 dnech (%) 

4. Alkoholová epizoda v posledních 30 dnech (%) 

5. Celoživotní užívání konopí (%) 

6. Celoživotní užívání těkavých látek (%) 

7. Celoživotní užívání jiných ilegálních drog než konopných látek (%) 

8. Celoživotní užívání trankvilizérů bez lékařského předpisu (%) 

[24] 

 

Česká Republika 

Rozloha: 78.900 km2 

Počet obyvatel: 10,5 milionu 

 

Čeští studenti se v rámci již zmíněné studie ESPAD pohybovali v roce 

2011 okolo průměru u tří z osmi sledovaných klíčových proměnných: 

Celoživotní užívání nelegálních drog jiných než konopí, celoživotní užívání 

těkavých látek a množství alkoholu spotřebované při poslední příležitosti. 

Nicméně, hodnoty další proměnné souvisejících s alkoholem, tj. užívání 

nadměrných dávek alkoholu v posledních 30 dnech, byly nadprůměrné. 
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Hlavním zjištěním, v rámci studie ESPAD, je to, že čeští studenti mají tendenci 

zkoušet poměrně rozsáhlé spektrum návykových látek. [24] 

Na místě je zmínit, že v rámci zemí projektu ESPAD nejméně 70 % žáků 

během svého života někdy pilo alkohol. Průměrem je 87 % v rozmezí hodnot 

56-98 %. Nejvyšší míra prevalence alkoholu (nad 95 %) se objevuje v ČR 

a v Lotyšsku. 57 % studentů v rámci projektu také uvedlo, že pilo alkohol 

v posledních 30 dnech před průzkumem. 70 % a více z tohoto počtu případů 

bylo zaznamenáno opět v České republice, dále pak v Dánsku, Německu, 

na Kypru a v Řecku. Česká republika figuruje ve statistikách mezi prvními 

i ve vztahu k dalším proměnným. [12] 

 

Portugalsko 

Rozloha: 91.900 km2 

Počet obyvatel: 10,6 milionu 

 

Z osmi studovaných proměnných se portugalští studenti v pěti z nich 

pohybovali v průměrných hodnotách a pod průměrem pro zbývající tři. 

Pod průměrnými hodnotami bylo například pití nadměrných dávek alkoholu 

v posledních 30 dnech, jehož relativní četnost je pouze 22% studentů, 

ve srovnání s průměrem je o 39% nižší. Nízká je také proměnná v ohledu 

užívání alkoholu v posledních 30 dnech. Nicméně, v globálním měřítku 

se portugalští studenti blíží evropskému průměru studie ESPAD. [24] 

 

Lépe jsou rozdíly postřehnutelné na následujících grafech 7 a 8. V obou 

případech se Česká Republika, potažmo čeští studenti dostávají nad průměr 

studie, zatímco studenti v Portugalsku jsou v rámci užívání alkoholu 

a zkušenostmi s ním pod průměrem.  
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Graf 7 Relativní četnost studentů, kteří užili alkohol v posledním měsíci. [24] 
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Graf 8 Procentuální zastoupení studentů, kteří v posledním měsíci měli těžkou konzumní epizodu. [24] 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1 Úvod do praktické části 

 

V rámci praktické části proběhl výzkum v oblasti abusu alkoholu 

z hlediska přednemocniční neodkladné péče. Výzkum byl proveden pomocí 

dotazníkového šetření na krajských zdravotnických záchranných službách 

v České republice a na výjezdových stanovištích záchranné služby 

a Hasičského záchranného sboru v Portugalsku. 

Hlavním rozdílem mezi systémy přednemocniční neodkladné péče 

v obou zemích je ten, že v ČR je záchranná služba zřizována jednotlivými kraji, 

zatímco v Portugalsku je přednemocniční neodkladná péče členěna do dvou 

segmentů. Jedním z nich je INEM (Národní institut zdravotnické záchranné 

služby), jenž tvoří výhradně zdravotnickou část integrovaného záchranného 

systému s celostátní působností a zahrnuje zejména posádky VMER, což je 

obdobou našich RV vozů, tedy posádka tvořená nelékařským zdravotnickým 

pracovníkem a lékařem. INEM dále poskytuje i leteckou záchrannou službu. 

Druhým segmentem je Bombeiros, tedy Hasičský záchranný sbor, který se dále 

člení na dobrovolné a profesionální hasiče. Rozdílná je od České republiky 

skutečnost, že výjezdová stanoviště Bombeiros voluntários, tedy dobrovolných 

hasičů, zahrnují jak skutečné dobrovolníky, tak i určité procento profesionálních 

hasičů. Hasičské základny tvořené výhradně profesionály a ty dobrovolné 

se tedy v Portugalsku náplní své práce příliš neliší. 

Během posledních let je v celé EU pozorován trend klesání spotřeby 

konzumace alkoholu, vyjma středovýchodní a východní části Evropy, kam patří 

i Česká republika. Z posledních dostupných dat z roku 2011 je zřejmé, že 

konzumace alkoholu v Portugalsku do této doby postupně klesala a naopak 

v českých zemích došlo k jejímu nárůstu a z hlediska objemu spotřeby alkoholu 

se nyní ČR řadí nad Portugalsko. Po zjištění a ověření těchto faktů byly 

následně stanoveny dvě hypotézy, které úzce souvisí s přednemocniční 

neodkladnou péčí a předpokládá se, že může být souvislost mezi celkovou 

spotřebou alkoholu v dané zemi a relativní četností výjezdů záchranné služby 

ke klientům pod vlivem alkoholu. 
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3.2 Východiska výzkumu 

 

Cílem výzkumu je zhodnotit míru, v jaké se zdravotníci setkávají 

s různými situacemi, zapříčiněnými konzumací alkoholu. Jde zejména 

o relativní podíl klientů pod vlivem alkoholu v PNP a porovnání v rámci zemí EU 

proběhlo v České republice a v Portugalsku. Výzkum je dále zaměřen 

na zjištění, v jaké míře u klientů dochází ke zhoršování zdravotního stavu, 

způsobeném nadměrnou konzumací alkoholu, jak často se setkávají 

s intoxikacemi alkoholem, traumaty a dopravními nehodami, u kterých může být 

souvislost s požitím alkoholu. Pozornost je věnována i intoxikacím v dětském 

věku. Hypotézy byly stanoveny následující: 

 

H1) Zdravotníci v přednemocniční neodkladné péči v České republice se 

s klienty pod vlivem alkoholu setkávají relativně častěji nežli v Portugalsku. 

 

H2) Více než  50 % zdravotníků v přednemocniční neodkladné péči se v obou 

zemích během své praxe setkalo s klientem pod vlivem alkoholu, který 

vykazoval agresivní chování a zasahující personál se tedy cítil být ohrožen. 

 

3.3 Pilotní studie a předvýzkum 

 

Pilotní studie i předvýzkum probíhali na výjezdových stanovištích 

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, konkrétně pak ve městě 

Nymburk a v Kolíně. Pilotní studie byla realizována prostřednictvím rozhovorů 

se zaměstnanci záchranné služby a také pozorováním situací, kde byli přítomni 

klienti suspektně pod vlivem alkoholu. Během této studie bylo vytěženo 

množství informací, s jejichž pomocí bylo následně stanoveno, jaké konkrétní 

aspekty bude užitečné v rámci dotazníkového šetření zkoumat. V návaznosti 

na pilotní studii byly také stanoveny dvě hypotézy. 

Předvýzkum probíhal na výjezdovém stanovišti v Nymburce, kde bylo 

získáno 7 respondentů původního dotazníku. Po následné analýze tohoto 

výzkumného vzorku byly některé otázky v dotazníku pozměněny, předvýzkum 

tedy přispěl k nalezení nedostatků v rámci jednotlivých otázek. 
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3.4 Parametry výzkumu 

 

Dotazníkové šetření probíhalo v prosinci 2013 a v měsíci lednu 2014. 

Celkem odpovědělo 123 respondentů ze záchranných služeb v České republice 

a 54 responsí bylo získáno z Portugalska. Koncepce dotazníku byla směřována 

obecně k zaměstnancům záchranných složek, strukturu respondentů tvoří tedy 

řidiči, zdravotničtí záchranáři, zdravotní sestry a lékaři v případě ČR. Zatímco 

struktura vytěžených dat z Portugalska zahrnuje response řidičů ambulancí, 

zdravotnických záchranářů a hasičů se zdravotnickým minimem. 

Data z České republiky zahrnují odpovědi zdravotníků z osmi krajských 

záchranných služeb, zastoupení z jednotlivých pracovišť je znázorněné 

na následujícím grafu P1. E-mail uvedený v příloze byl rozeslán zástupcům 

všech krajských zdravotnických záchranných služeb, přičemž většina vyplnila 

dotazník a uvedla příslušný kraj, konkrétní výjezdové stanoviště nebylo 

povinným údajem. Avšak v rámci výjezdových stanovišť Nymburk a Kolín byl 

získán i informovaný souhlas o dotazníkovém šetření uvedený v příloze a 

kontaktní osobou pro ZZS Jihomoravského kraje je její stávající tiskový mluvčí. 

Kontakty, na které byl rozeslán elektronický dotazník, nejsou v absolventské 

práci záměrně uvedeny z důvodu ochrany soukromí. Další podrobnosti týkající 

se formální stránky dotazníkového šetření jsou uvedené v přílohách této práce. 

 

 

Graf P 1 Struktura respondentů dle kraje ČR (vlastní) 
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Struktura dat z Portugalska pak zahrnuje jednotlivé odpovědi 

zdravotnických pracovníků tak, aby byla pokryta co největší možná rozloha 

země, větší poměr odpovědí byl zjištěn v okresu Setúbal, kde leží hlavní město 

Lisabon. Respondenti v této části odpovídali zejména v hlavním městě, dále ve 

městech Alcochete, Barreiro a v Sintře. Ze severní části Portugalska tvoří 

významný poměr respondentů město Porto. Dotazníkové šetření pokrylo i další 

města napříč Portugalskem, pro zajímavost může být uvedeno, že dotazník byl 

vyplněn i na Madeiře, konkrétně pak ve městě Santana Madeira. Celkovou 

strukturu tvoří respondenti z více než 30 portugalských měst, z každého byla 

vytěžena minimálně jedna odpověď, maximálně pak 6 a to v hlavním městě 

Lisabonu.  

Následující obrázek znázorňuje konkrétní dislokace portugalských 

respondentů.  Kontaktní osobou pro dotazníkové šetření v Portugalsku je 

zdravotnický záchranář z výjezdového stanoviště v Alchochete. 

 

 

Obrázek P 1 Dislokace respondentů v Portugalsku. Google Maps, 2014. 
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3.5 Základní údaje o dotazníkovém šetření 

 

 

Dotazníkové šetření v ČR bylo zahájeno v první polovině prosince 2013, 

původně byl zdravotníkům předložen dotazník v tištěné podobě na výjezdovém 

stanovišti ZZS Středočeského kraje v Kolíně. Po zjištění nízké návratnosti 

dotazníku bylo rozhodnuto o dalším šetření v podobě elektronické, odpovědi 

z tištěné verze formuláře byly poté převedeny do nové elektronické databáze.  

Průzkum proběhl s využitím webové aplikace Survio.com, byl zahájen 

14. 12. 2013 a ukončen k 8. 1. 2014 pro dostatečný počet odpovědí, který 

v závěru činil 123.  Náhled koncepce dotazníku je uveden v přílohách. Dotazník 

je tvořen 19 otázkami s možností uzavřených i otevřených odpovědí a mimo 

jiné bylo dotazováno i místo, kde se nachází pracoviště jednotlivých 

respondentů. 

 

 
Graf P 2 Návštěvnost dotazníku ČR (vlastní) 
 

 

 Graf návštěvnosti znázorňuje poměr uživatelů, kteří dotazník zobrazili 

ve webovém prohlížeči. Dotazník měl po dobu šetření celkem 220 zobrazení, 

návratnost ale činí pouze 44,09 %. U tohoto údaje může samozřejmě docházet 

ke zkreslení, neboť systém Survio počítá každý přístup na stránku dotazníku. 

44,09% 

55,91% 

Návštěvnost dotazníku ČR  

Zodpovězeno [123]

Nedokončeno [97]
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Graf P 3 Čas vyplňování dorazníku ČR (vlastní) 
  

 

Dotazník byl koncipován tak, aby zdravotníkům jeho vyplnění zabralo co 

nejméně času. Čas potřebný k vyplnění dotazníku se tak pohyboval nejčastěji 

v intervalech od 2 do 5 minut a od 5 do 10 minut, což je optimální doba. 

V případech, kdy byl čas potřebný k vyplnění nižší, tedy 2 minuty a méně, je 

třeba brát na zřetel možné zkreslení odpovědí. Časové intervaly nad 10 minut 

již nejsou tak významné z hlediska sběru odpovědí. V grafu P3 jsou uvedeny 

jednotlivé časové intervaly s relativním zastoupením, v legendě je v hranatých 

závorkách zapsána i reálná četnost respondentů. 

 

Dotazníkové šetření v Portugalsku probíhalo obdobně a bylo zahájeno 

6. 1. 2014 a skončilo k 20. 1. 2014. Dotazník byl přeložen do anglického jazyka 

a následně do portugalštiny. Šetření probíhalo rovněž za pomoci aplikace 

na Survio.com. 
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Graf P 4 Návštěvnost dotazníku PT (vlastní) 
 

Dotazník v portugalském jazyce byl zobrazen celkem 149x a dokončilo 

jej 36,24 % z celkového počtu zobrazení. Z celkového počtu byl 1 dotazník 

testovací a byl proto z analýzy vyřazen. Celkový počet responsí pak činí 54. 

 

 
Graf P 5 Čas vyplňování dotazníku PT (vlastní) 
 

 Čas potřebný k vyplnění byl u 60 % respondentů v intervalu 2 – 5 minut. 
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V další kapitole následuje samotné vyhodnocení a porovnání dat 

z dotazníkového šetření v obou zemích. Struktura grafických znázornění je 

založena na relativním, tedy procentuálním zastoupení jednotlivých odpovědí. 

Každý graf následuje tabulka, kde jsou uvedené jak reálné četnosti odpovědí 

(nazvané ČR a PT s počtem respondentů v závorce), tak i jejich relativní 

zastoupení, značené jako R [%]. Relativní četnost byla zaokrouhlena 

na 2 desetinná místa. Následující analýzy platí pouze pro tento výzkumný 

vzorek. 
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3.6 Analýza a interpretace dat 

 

1) Kolikrát jste se v posledních 2 letech setkal/a s klientem pod vlivem 

alkoholu? 

 

Graf Q 1 Relativní četnost ošetření klienta s abusem alkoholu za uplynulé 2 roky (vlastní) 

 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

5 - 10 2 1,63 12 22,22 

11 - 20 13 10,57 14 25,93 

Méně než 50 23 18,70 14 25,93 

Více než 50 80 65,04 14 25,93 

Jiné 5 4,07 0 0 

Tabulka Q 1 Relativní četnost ošetření klienta s abusem alkoholu za uplynulé 2 roky (vlastní) 
  

 Na základě vyhodnocení této otázky je patrné, že se zdravotníci v PNP 

v České republice během posledních 2 let setkávali s klienty pod vlivem 

alkoholu častěji. 65,04 % respondentů z ČR uvádí, že se s takovými klienty 

setkalo ve více než 50 případech.  

Složení odpovědí z Portugalska naproti tomu demonstruje nižší výskyt tohoto 

fenoménu. S klienty pod vlivem alkoholu se zde ve stejné míře setkalo pouze 

25,93 %. Četnost odpovědí „menší než 50“, „11-20“ a „5-10“ je v Portugalsku 

zastoupena nepoměrně vyššími hodnotami. Lze tedy vyvodit, že záchranáři 

v ČR se skutečně během své praxe setkávají s klienty pod vlivem častěji, nežli 

záchranáři v Portugalsku, což potvrzuje první stanovenou hypotézu. Čeští 
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zdravotníci ve slovní odpovědi „jiné“ uvádějí, že se s takovými klienty setkávají 

během své praxe nespočetněkrát či na každém druhém výjezdu, anebo 80x, 

100x či 150x za 2 roky. Jeden respondent uvádí skutečnost, že se s takovým 

klientem setká v průměru minimálně 4x za svou směnu. Jeden respondent pak 

uvádí hodnotu nižší, konkrétně 3 klienty pod vlivem alkoholu za toto období. 

 

2) Jak často se při výkonu povolání setkáváte s klienty pod vlivem 

alkoholu? 

 

Graf Q 2 Průměrná frekvence ošetření klienta s abusem alkoholu (vlastní)  

 
Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Několikrát týdně 39 31,71 8 14,81 

Min. 1x týdně 55 44,72 19 35,19 

Min. 1x měsíčně 21 17,07 20 37,04 

Jiné 8 6,50 7 12,96 

Tabulka Q 2 Průměrná frekvence ošetření klienta s abusem alkoholu (vlastní) 
 

 31,71 % záchranářů v ČR se s klienty pod vlivem alkoholu setká 

několikrát týdně, pouze 14,81 % pak v Portugalsku. Z této skutečnosti lze také 

usuzovat vyšší četnost výskytu v ČR a dochází zde taktéž k nepřímému 

potvrzení první hypotézy. Nejvyšší zastoupení má pak odpověď „minimálně 

jednou týdně“, v ČR tuto skupinu tvoří 44,72 % respondentů a v Portugalsku 

35,19 %. Minimálně jednou měsíčně se s klientem pod vlivem setká 17,07 % 

českých záchranářů a 37,04 % zdravotníků z Portugalska, kde je tedy průměrný 
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výskyt nižší. V rámci slovní odpovědi „jiné“ odpovídali respondenti z ČR 

následovně. Někteří z respondentů uvedli, že přijdou do styku s klientem 

pod vlivem alkoholu každou směnu, dále se dle nich četnost takových výjezdů 

zvyšuje v pátek a sobotu, tedy na konci týdne. Dalšími z odpovědí jsou: 

„minimálně“, 1x za 2 měsíce“ a „několikrát za měsíc“.  

 Z pohledu portugalských záchranářů zahrnují odpověď „jiné“ následující: 

„Méně často“, „sporadicky“, „3x za rok“, „2-3x za rok“ či „1-2x do roka“. 

 

3) Setkáváte se v praxi opakovaně se stejnými klienty, kteří jsou pod vlivem 

alkoholu? 

 
Graf Q 3 Repetitivní ošetření u stejných klientů s abusem alkoholu (vlastní) 

 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Ano 117 95,12 40 74,07 

Ne 3 2,44 12 22,22 

Nevím 3 2,44 2 3,70 

Tabulka Q 3 Repetitivní ošetření u stejných klientů s abusem alkoholu (vlastní) 
 

 Opakovaně se stejnými klienty pod vlivem alkoholu se v obou zemích 

setkává většina záchranářů. V ČR toto činí 95,12 % respondentů a v PT 

74,07 % z celkového počtu dotazovaných. Z těchto výsledků lze usuzovat, že 

se zaměstnanci záchranné služby setkávají častěji s chronickými abuzéry 

alkoholu. Relativní četnost respondentů pro negativní odpověď je o 19,78 % 

vyšší u Portugalců. Z těchto výsledků lze hypoteticky předpokládat, že četnost 
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setkání zdravotníků s dlouhodobými abuzéry je v Portugalsku nižší, zatímco 

v ČR z této skutečnosti vyplývá vyšší prevalence k rizikovému chování ve 

vztahu k alkoholu a k závislosti.   

 

4) Četnost výjezdů ke klientům pod vlivem alkoholu je většinou vyšší 

v nočních a brzkých ranních hodinách. 

 
Graf Q 4 Charakteristika relativní četnosti ošetření klientů s abusem alkoholu v nočních hodinách (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Ano 101 82,11 45 83,33 

Ne 16 13,01 7 12,96 

Nevím 6 4,88 2 3,70 

Tabulka Q 4 Charakteristika relativní četnosti ošetření klientů s abusem alkoholu v nočních hodinách (vlastní) 
 

 

 V případě této otázky se jedná o potvrzení zdánlivě jednoznačné 

skutečnosti. Zdravotníci v PNP se s klienty pod vlivem alkoholu skutečně 

setkávají mnohem častěji v pozdních nočních, případně brzkých ranních 

hodinách. V případě ČR s tímto výrokem souhlasilo 82,11 % záchranářů 

a v Portugalsku pak 83,33 %. Tato skutečnost by měla platit spíše u nárazových 

abúzů alkoholu, u klientů závislých na alkoholu však tato skutečnost závislá 

na čase platit nemusí, což souvisí i s předchozím zjištěním u otázky 3). Je tedy 

pravděpodobné, že právě pro tento fakt zvolili záchranáři i negativní a neutrální 

odpovědi.  
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5) Četnost výjezdů ke klientům pod vlivem alkoholu bývá relativně vyšší 

na konci týdne. 

 
Graf Q 5 Charakteristika relativní četnosti ošetření klientů s abusem alkoholu na konci týdne (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Ano 73 59,35 40 74,07 

Ne 34 27,64 12 22,22 

Nevím 16 13,01 2 3,70 

Tabulka Q 5 Charakteristika relativní četnosti ošetření klientů s abusem alkoholu na konci týdne (vlastní) 
 

 

 Tuto otázku zodpovědělo kladně 59,35 % respondentů z ČR a 74,07 % 

respondentů z PT. S výrokem nesouhlasí 27,64 % českých záchranářů  

a  22,22 % zdravotníků z Portugalska. Platí zde analogie jako u předchozí 

otázky, na konci týdne může docházet spíše k nárazovým konzumacím 

alkoholu a výrok tedy nemusí platit v souvislosti s chronickými abuzéry. 

Nicméně, nadpoloviční většina respondentů v obou zemích souhlasí 

s hypotézou, že četnost ošetření klientů s abusem alkoholu se zvyšuje na konci 

týdne, tedy během pátku a víkendových dní. 
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6) Kolikrát se průměrně setkáváte s traumaty spojených s požitím alkoholu? 

 
Graf Q 6 Průměrná frekvence ošetření traumat u klientů s abusem alkoholu (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Jednou týdně 44 35,77 12 22,22 

Vícekrát za týden 31 25,20 5 9,26 

Jednou měsíčně 36 29,27 27 50 

Jiné 12 9,76 10 18,52 

Tabulka Q 6 Průměrná frekvence ošetření traumat u klientů s abusem alkoholu (vlastní) 
 

 

 Alarmujícím zjištěním je skutečnost, že 25,20 % českých záchranářů se 

s traumaty způsobených konzumací alkoholu setkává průměrně vícekrát 

do týdne. V rámci PT je tato hodnota nižší, konkrétně tuto skutečnost uvádí 

9,26 % respondentů. Jednou týdně se v ČR s takovými případy setká 35,77 % 

respondentů, v Portugalsku 22,22 % respondentů. Jednou měsíčně se 

průměrně s těmito případy setká 29,27 % českých zdravotníků v PNP a 50 % 

zdravotníků z Portugalska. Relativní četnost incidence traumat způsobených 

alkoholem je tedy z globálního hlediska vyšší v ČR. 9,76 % českých 

respondentů v rámci jiné odpovědi uvádí jak ojedinělý a sporadický výskyt 

(jednou za několik měsíců, 2x za půl roku), tak i výskyt častější (na každé 

směně, každou druhou službu. 
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 Respondenti z portugalské PNP většinou uvádí sporadičtější výskyt, 

jedno či několik traumat za rok, jeden respondent se dokonce s takovým 

případem nesetkal. 

 

7) Kolikrát se průměrně setkáváte s dopravními nehodami spojených 

s územ alkoholu? 

 
Graf Q 7  Průměrná frekvence zásahů při dopravních nehodách spojených s podezřením na abusus alkoholu 
(vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Jednou týdně 6 4,88 9 16,67 

Vícekrát za týden 0 0 7 12,96 

Jednou měsíčně 68 55,28 32 59,26 

Jiné 49 39,84 6 11,11 

Tabulka Q 7 Průměrná frekvence zásahů při dopravních nehodách spojených s podezřením na abusus alkoholu 

(vlastní) 
 

 Problematiku dopravních nehod nelze jednoduše shrnout, je podstatné 

zmínit, že zdravotnický pracovník nediagnostikuje požití alkoholu, orientační 

dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu provádí bezpečnostní složky. Jde 

tedy o zcela subjektivní názor respondentů. Největší počet respondentů získala 

odpověď „jednou měsíčně“ a mezi oběma státy se zde jedná o minimální rozdíl. 

ČR s 55,28% respondentů a PT s 59,26 %. Zásadní rozdíl je patrný v rámci 

odpovědi „jednou týdně“, zde se jedná o 4,88 % respondentů v ČR a 16,67 % 

respondentů v Portugalsku. Průměrně vícekrát za týden se s dopravními 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jednou týdně Vícekrát za
týden

Jednou
měsíčně

Jiné

Česká republika

Portugalsko



 

76 
 

nehodami zapříčiněných alkoholem setká 12,96 % respondentů z PT. Na místě 

je také zmínit skutečnost, že řidiči v Portugalsku mají povolenou hladinu 

alkoholu v krvi v množství do 0,5 ‰.  

Významné procento českých záchranářů, celkem 39,84 % zvolilo jinou 

odpověď, stejnou variantu zvolilo i 11,11 % portugalských respondentů. 

Respondenti z ČR hodnotí tuto průměrnou četnost jako velmi 

sporadickou, 1x za půl roku či jednou za dva měsíce, anebo jedenkrát ročně. 

Reagují také v souvislosti se zmíněnou skutečností, týkající se problematiky 

diagnostiky hladiny alkoholu. Někteří z respondentů situaci nechtějí posuzovat 

a je podle nich relativní, dva respondenti se s takovou dopravní nehodou ještě 

nesetkali. Portugalští záchranáři se dle slovních odpovědí setkají s takovými 

nehodami jednou či několikrát za rok. 

 

8) Jaký poměr z celkového počtu dopravních nehod tvoří dle Vašeho 

odhadu nehody zapříčiněné požitím alkoholu? 

 
Graf Q 8 Odhadovaný poměr dopravních nehod zapříčiněných požitím alkoholu (vlastní) 

 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

1 – 3 z 10 55 44,72 16 29,63 

4 – 6 z 10 13 10,57 12 22,22 

7 – 9 z 10 3 2,44 1 1,85 

Nejsem si jistý(á) 52 42,28 25 46,30 

Tabulka Q 8 Odhadovaný poměr dopravních nehod zapříčiněných požitím alkoholu (vlastní) 
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 44,72 % respondentů z ČR se domnívá, že 1 - 3 z 10 dopravních nehod 

jsou spojené s požitím alkoholu, v Portugalsku takto odpovědělo 29,63 % 

respondentů. U poměru 4 - 6 z 10 je četnost responsí 10,57 % v ČR, 

zatímco  mezi portugalskými respondenty 22,22 %. O hypotéze, že nehody 

zapříčiněné alkoholem tvoří poměr 7 – 9 z 10 všech dopravních nehod je 

přesvědčeno 2,44 % českých respondentů, v Portugalsku byl tento poměr 

zodpovězen 1,85 % respondentů. Odpovědí na otázku si není jisto 42,28 % 

respondentů z ČR a 46,30 % dotazovaných z PT. 

 

9) Kolikrát se v průměru setkáváte s klienty s onemocněním jater, 

pankreatu či jiným systémovým poškozením prokazatelně zapříčiněným 

chronickým abúzem alkoholu? 

 
Graf Q 9 Průměrná frekvence ošetření klientů se systémovým poškozením na podkladě abusu alkoholu (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Min. 1x týdně 28 22,76 13 24,07 

Min. 1x měsíčně 67 54,47 30 55,56 

Jiné 28 22,76 11 20,37 

Tabulka Q 9 Průměrná frekvence ošetření klientů se systémovým poškozením na podkladě abusu alkoholu 
(vlastní) 
 

 U této otázky se relativní četnosti odpovědí v rámci obou zemí příliš 

neliší. S klienty s podobnou anamnézou se během praxe setká minimálně 

jednou týdně 22,76 % zdravotníků v České republice, v Portugalsku pak 24,07 
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% zdravotníků. Toto zjištění je důležité zejména proto, že vypovídá 

o průměrném zastoupení klientů v rámci populace, kteří si pitím alkoholu dále 

zhoršují somatická onemocnění, může souviset i se závislostí na alkoholu, ale 

nelze tuto skutečnost potvrdit. S takovým klientem má zkušenost 54,47 % 

zdravotnického personálu v ČR, v PT pak 55,56 %.   

 U jiné odpovědi v ČR, která zde činí 22,76 % responsí, byla mezi 

slovními odpovědi nejčastěji skutečnost, že často klient tato onemocnění 

nepřizná či není dostupná dostatečná anamnéza v podobě předchozích 

lékařských zpráv a podobně. Četnost udávají průměrně 1 – 2 x za rok, 

nepravidelnou. 

 V PT respondenti uvádí sporadický výskyt, taktéž 1 až 2 případy za rok. 

Jeden respondent odpověděl dokonce 4 až pět výskytů za rok. 

 

10)  Kolik klientů závislých na alkoholu bývá z řad sociálně nižších vrstev či 

lidí bez domova? 

 
Graf Q 10 Odhadovaný poměr závislých klientů se zhoršeným socioekonomickým stavem (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

1 – 3 z 10 23 18,70 16 29,63 

4 – 6 z 10 48 39,02 17 31,48 

7 – 9 z 10 37 30,08 4 7,41 

Nejsem si jistý(á) 15 12,20 17 31,48 

Tabulka Q 10 Odhadovaný poměr závislých klientů se zhoršeným socioekonomickým stavem (vlastní) 
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 Možnost 1 – 3 z 10 zodpovědělo 18,70 % respondentů z ČR a 29,63 % 

respondentů z PT. 4 – 6 z 10 čítá 39,02 % responsí z ČR, 31,48 % z PT. 

Významná je pak relativní zastoupení responsí u odpovědi 7 – 9 z 10, kde 

pozitivní odpovědělo 30,08 % českých záchranářů, ale jen 7,41 % 

portugalských záchranářů. Tato otázka není založena na diagnostice závislosti 

u klientů, kterou záchranář ani lékař v přednemocniční neodkladné péči 

neprovádí, nýbrž je založena na subjektivním pozorování respondentů a může 

vypovídat o složení abuzérů v rámci PNP z hlediska sociálního. 12,20 % v ČR 

a 31,48 % respondentů z PT si není jisto odpovědí. 

 

 

 

 

11)  Jak často se setkáváte se stavy klasifikované jako intoxikace 

alkoholem? 

 

Graf Q 11 Průměrná frekvence ošetření klientů s akutní intoxikací (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Min. 1x týdně 40 32,52 13 24,07 

Min. 1x měsíčně 39 31,71 12 22,22 

Několikrát do roka 38 30,89 21 38,89 

Nejsem si jistý(á) 6 4,88 8 14,81 

Tabulka Q 11 Průměrná frekvence ošetření klientů s akutní intoxikací (vlastní) 
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 Ve větší míře, tedy minimálně jednou za týden se s intoxikacemi 

alkoholem setkává 32,52 % respondentů z ČR, v Portugalsku je to 24,07 %. 

Analogické je i vyhodnocení u odpovědi vztažené na jeden měsíc, zde 

odpovídá 31,71 % z ČR a 22,22 % z PT. Několikrát do roka se s intoxikovaným 

klientem setká 30,89 % respondentů z ČR, zatímco relativní četnost 

portugalských záchranářů je zde vyšší o 8 %. Na základě této analýzy je možné 

předpokládat, že s rizikovým chováním ve vztahu k alkoholu se ve větší míře 

setkají čeští záchranáři. Zastoupení první odpovědi je však znepokojující v obou 

zemích. 4,88 % českých záchranářů si není jisto odpovědí, stejně tak 14,81 % 

respondentů z Portugalska. 

 Nutno zmínit, že tato otázka sloužila také k potvrzení správnosti 

subjektivních dat v rámci otázky 2), avšak v případě portugalských respondentů 

tato data s hodnotami v analýze nekorespondují. Z vyhodnocení druhé otázky 

vyplývá skutečnost, že se 14,81 % respondentů setká několikrát týdně 

s klientem pod vlivem alkoholu, avšak odhadovanou průměrnou frekvenci 

ošetření intoxikovaného klienta „minimálně jednou týdně“ zvolilo 24,07 % 

respondentů.  

Tento aspekt může být dán do souvislosti mimo jiné 

i s obtížným výkladem termínu „intoxikace alkoholem“ a také s odlišnou 

formulací odpovědí v dotazníku, tedy „několikrát za týden“, tedy četnost výskytu 

2x a více a „minimálně jednou týdně“, kde se předpokládá četnost setkání 

s daným jevem jednou a vícekrát. 
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12)  Setkal(a) jste se v posledních dvou letech s úmrtím klienta spojeném 

s intoxikací ethylalkoholem? 

 

Graf Q 12 Zkušenost s úmrtím klienta spojeném s intoxikací ethanolem (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Ano 36 29,27 26 48,15 

Ne 87 70,73 28 51,85 

Tabulka Q 12 Zkušenost s úmrtím klienta spojeném s intoxikací ethanolem (vlastní) 
 

 Zkušenost záchranářů s úmrtím klienta v souvislosti s intoxikací 

alkoholem je dle výsledků vyšší v Portugalsku, kladně odpovědělo 48,15 % 

respondentů. V ČR byla tato četnost pouze 29,27%. 

 U této otázky bylo možné v případě kladné odpovědi nepovinně doplnit 

konkrétní počet takových případů za období posledních dvou let záchranářské 

praxe. Slovní odpovědi respondentů (13) z ČR k otázce „Ano“ zahrnují počty 

od jedné do šesti případů. Záchranáři, kteří odpověděli na tuto otázku, setkali 

s úmrtím klienta průměrně 3x v období dvou let.  

 Z portugalských respondentů toto zodpovědělo 5 respondentů a průměr 

zde činí také 3 zkušenosti s podobným případem za dobu dvouleté praxe. 
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13)  Jak často se setkáváte s intoxikací alkoholem u dětí a adolescentů? 

 

Graf Q 13 Průměrná frekvence ošetření intoxikací alkoholem u dětí a adolescentů (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Min. 1x měsíčně 16 13,01 10 18,52 

Několikrát do roka 82 66,67 26 48,15 

Nesetkal(a) jsem se 2 1,63 8 14,81 

Nejsem si jistý(á) 23 18,70 10 18,52 

Tabulka Q 13 Průměrná frekvence ošetření intoxikací alkoholem u dětí a adolescentů (vlastní) 
 

 Podíl respondentů, kteří odpověděli „minimálně jednou měsíčně“ je 

o 5,51 % vyšší v případě portugalských záchranářů, avšak četnost těchto 

případů několikrát do roka pozorují více záchranáři v ČR, a to konkrétně 66,67 

% respondentů, v Portugalsku se jedná o 48,15 % respondentů. S intoxikací 

u dětí a adolescentů se nesetkalo vůbec 1,63 % českých zdravotníků 

a v případě Portugalska 14,81 %. Zbývající podíl z celkového počtu 

respondentů si není jistý. Tyto hodnoty korespondují až na výjimku v první 

odpovědi s posledními výsledky šetření ESPAD, které jsou uvedeny v teoretické 

části. 
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14)  Velký nárůst intoxikací alkoholem u dětí je obvykle spojován se 

sezónními událostmi. (Závěr školního roku na ZŠ, maturitní plesy, etc..) 

 

Graf Q 14 Charakteristika četnosti ošetření intoxikací alkoholem u dětí závislá na sezónních událostech 

(vlastní) 

 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Ano 90 73,17 44 81,48 

Ne 13 10,57 3 5,56 

Nejsem si jistý(á) 20 16,26 7 12,96 

Tabulka Q 14 Charakteristika četnosti ošetření intoxikací alkoholem u dětí závislá na sezónních událostech 

(vlastní) 
 
 

 Nárůst intoxikací alkoholem u dětí je záchranáři pozorován v rámci 

sezonních událostí, jako jsou maturitní plesy, závěry školního roku 

na základních školách, zábavy, období diskoték a podobně.  

Kladně na otázku odpovědělo 73,17 % respondentů výzkumného vzorku 

z ČR a 81,48 % respondentů z portugalského vzorku. Tento fenomén je 

evidentně častěji pozorován v portugalské přednemocniční neodkladné péči. 

S výrokem v ČR nesouhlasí 10,57 % a v PT 5,56 %. Ostatní respondenti 

odpověděli neutrálně. 
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15)  Jaké bývá nejčastější směřování klientů pod vlivem alkoholu obecně? 

Možno označit více odpovědí. 

 

Graf Q 15 Směřování klientů pod vlivem alkoholu (vlastní) 
 

Odpovědi ČR  R [%] PT  R [%] 

Urgentní příjmy, ER 43 34,96 37 68,52 

Úrazová odd., CHIR 83 67,48 - - 

Urgência Básica - - 29 53,70 

Metabolická JIP 6 4,88 0 0 

Interní oddělení 74 60,16 2 3,70 

Psychiatrie 8 6,50 3 5,56 

PZS 50 40,65 - - 

Jiné 7 5,69 2 3,70 

Tabulka Q 15 Směřování klientů pod vlivem alkoholu (vlastní) 
 

 V ČR je klient pod vlivem alkoholu nejčastěji směřován na chirurgické 

příjmy či traumatologii, interní oddělení či PZS. 67,48% respondentů uvedlo 

úrazová oddělení, což zřejmě souvisí s obecným rizikem traumat při abúzu 

alkoholu. V Portugalsku je klient směřován častěji na urgentní příjmy (Serviço 

de Emergência) a na obecný příjem (Serviço de Urgência Básica), z čehož není 

patrné, kam byl směřován dále v rámci klinického zařízení.  

 U jiné odpovědi v rámci ČR bylo několikrát zodpovězeno i dětské 

oddělení a ARO či JIP dle stavu a zranění klienta. 
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16)  Cítil(a) jste se někdy během ošetřování a převozu klienta pod vlivem 

alkoholu ohrožen(a)? 

 

Graf Q 16 Pocit ohrožení u zdravotnického pracovníka spojený s ošetřením klienta s abusem alkoholu (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Ano 104 84,55 48 88,89 

Ne 19 15,45 6 11,11 

Tabulka Q 16 Pocit ohrožení u zdravotnického pracovníka spojený s ošetřením klienta s abusem alkoholu 
(vlastní) 
 

 Ohroženo se při intervencích s klientem pod vlivem alkoholu cítilo někdy 

být 84,55 % zdravotníků v ČR, v Portugalsku 88,89 %. Tato skutečnost přímo 

potvrzuje druhou hlavní stanovenou hypotézu. Předpokládalo se, že více než 

50 % zdravotníků v přednemocniční neodkladné péči se někdy cítilo ohroženo 

během práce s klientem pod vlivem alkoholu. 

 V tomto případě se jedná o alarmující zjištění ve vztahu 

k přednemocniční neodkladné péči. Agresivní projevy klienta s abusem 

alkoholu mířené směrem k zasahujícímu personálu jsou bezesporu významným 

rizikovým faktorem ovlivňující práci zdravotnického pracovníka. Pro redukci 

tohoto rizika během ošetřování takového klienta je nutné dbát na zásady 

komunikace s agresivním klientem včetně neverbální komunikace. Lze tak 

významně minimalizovat případná napadení. Avšak jsou situace, kdy je 

na místě nutná asistence bezpečnostních složek. Někteří respondenti 
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v otevřených odpovědí dotazníku uvádí, že si v některých případech nedokáží 

představit ošetřování agresivního klienta bez asistence policie. 

 

17)  Jaký podíl klientů pod vlivem alkoholu vykazuje agresivitu vůči 

personálu? 

 

 

Graf Q 17 Odhadovaný poměr agresivních klientů s abusem alkoholu (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

1 – 3 z 10 59 47,97 22 40,74 

4 – 6 z 10 35 28,46 23 42,59 

7 – 9 z 10 12 9,76 2 3,70 

Nejsem si jistý(á) 17 13,82 7 12,96 

Tabulka Q 17 Odhadovaný poměr agresivních klientů s abusem alkoholu (vlastní) 
 

Po předpokládaných zjištěních v rámci předchozí otázky bylo nutné 

stanovit i odhadovaný poměr klientů pod vlivem alkoholu, který se vůči 

záchranářům během vyšetření chová agresivně, ať už jde o slovní či fyzické 

projevy agrese.  

Nejčetnější odpověď vypovídá o skutečnosti, že 1 až 3 z 10 klientů může 

být agresivní ve vztahu k zasahujícímu personálu. Tuto odpověď zvolilo 47,97 

% respondentů v ČR a 40,74 % v PT. Varianta, že 4 až 6 z 10 klientů vykazuje 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1  3 z 10 4  6 z 10 7  9 z 10 Nejsem si
jistý(á)

Česká republika

Portugalsko



 

87 
 

známky agrese je odhadem 42,59 % respondentů v PT a pouze 28,46 % v ČR, 

kde je naopak vyšší podíl odpovědí u 7 až 9 z 10, konkrétně o 6,06 %. 

 

18)  Byl(a) jste někdy napaden(a) klientem pod vlivem alkoholu? 

 

Graf Q 18 Charakteristika napadení zdravotnického pracovníka klientem pod vlivem alkoholu (vlastní) 
 

Odpovědi ČR (123) R [%] PT (54) R [%] 

Ano. Verbálně 54 43,90 24 44,44 

Ano. Fyzicky 12 9,76 3 5,56 

Ano. Verbálně i fyzicky 48 39,02 20 37,04 

Ne 9 7,32 7 12,96 

Tabulka Q 18 Charakteristika napadení zdravotnického pracovníka klientem pod vlivem alkoholu (vlastní) 
 

 

 Za svou praxi bylo celkově jakkoli napadeno klientem 92,68 % 

záchranářů v ČR. V PNP v Portugalsku 87,04 %. Toto zjištění je asi nejvíce 

znepokojující v rámci celého šetření a představuje vysoké riziko pro práci 

zdravotnických záchranářů. Verbálně napadeno bylo za svou praxi 43,9 % 

českých zdravotníků, 44,44 % zdravotníků v PT. Fyzické napadení má relativně 

nižší četnost výskytu u Portugalců s 5,56 %, oproti ČR se zastoupením 9,76 % 

respondentů. Situaci, kdy byl záchranář během své práce napaden jak 

verbálně, tak i fyzicky, zažilo 39,02 % respondentů v ČR a 37,04 % 

v Portugalsku. Podíl záchranářů, kteří napadeni za svou praxi nebyli, činí  
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7,32 % v ČR a v Portugalsku pak 12,96 %. Z tohoto hlediska se hodnoty obou 

zemí příliš neliší. Analýza odpovědí této otázky také dokazuje validitu druhé 

hlavní hypotézy. 

 

 

19)  Chcete se dále vyjádřit k tématu, sdělit své postřehy, charakterizovat 

své praktické zkušenosti? 

 

Množství respondentů v ČR by uvítalo legislativní změny, s nimiž by si klient 

pod vlivem alkoholu hradil náklady spojené s výjezdem záchranné služby. 

Někteří také zmiňují, že dle jejich subjektivních pozorování narůstá agresivita 

klientů a také se zvyšuje četnost výjezdů k opilým klientům. Důležitou zmínkou 

je také obecná tolerance české společnosti ve vztahu k alkoholu. Dalším 

zjištěním je fakt, že k podobným případům ve velké míře volá ZZS okolí klienta 

a klient sám ošetřen být nechce, což bývá spojováno s možnou agresí vůči 

zasahujícímu personálu. V souvislosti s agresivitou by bylo pro zdravotnický 

personál mnohdy složité ošetřovat klienta bez asistence bezpečnostních složek. 

Klienti v některých případech odmítají převoz do zdravotnického zařízení i přes 

zjevná poranění. 

Jeden respondent z ČR uvedl, že počty ošetření klientů pod vlivem alkoholu 

kolísají v průběhu roku. V zimních měsících je v souvislosti s počasím okolí 

vnímavější pro jedince s poruchami vědomí, které bývají často spojeny 

s alkoholovým abúzem. Další respondent uvádí markantní nárůst ošetření dětí 

a adolescentů ve víkendových dnech v souvislosti s alkoholem. 

Portugalští záchranáři uvádí častou spojitost opilosti s verbální agresí, která 

bývá i sexuálně mířená a také s fyzickou agresí. Respondenti přikládají také 

velkou váhu zásadám verbální i neverbální komunikace, což je u takového 

klienta opravdu stěžejní. Zkušenosti s přivoláním posádky ZZS k opilým 

klientům je v Portugalsku analogické jako v případě ČR, klient často nemá 

o ošetření zájem a může se uchýlit k agresivnímu chování vůči přivolané 

posádce. 
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3.7 Kritika analyzovaných dat a postupů 

 

První faktor, který je potřeba zmínit, se zakládá na spektru 

konzumovaných nápojů v Portugalsku, ten se zcela liší od toho v ČR a šetření 

mohlo být tímto zkresleno, toto souvisí s charakterem opilosti při konzumaci 

různých alkoholických nápojů. 

 

 

Graf P 6 Spektrum konzumovaných nápojů v Portugalsku. [23] 
 

  

 V Portugalsku je oproti naší zemi ve větší míře konzumováno víno, a to 

v 55,5 % z celkové konzumace alkoholu. Pivo pak činí 30,8 %, destiláty 10,9 % 

a ostatní alkoholické nápoje 2,8 %. [23] 

 

 Šetření je založeno především na získání dat přímo od zdravotnických 

pracovníků v PNP a vytěžení jejich subjektivních názorů na jednotlivé aspekty 

týkající se problematiky abusu alkoholu. Nejedná se tedy o kvantitativní 

zhodnocení problematiky, nýbrž o zjištění skutečností, které souvisí přímo 

s praktickými zkušenostmi záchranářů v terénu, což je z tohoto hlediska 

mnohem významnější aspekt, nežli samotná statistika. 

 

 Některé postupy během dotazníkového šetření byly zdánlivě zvoleny 

chybě a je nutno je shrnout, jde zejména o znění a následném výkladu 

některých otázek dotazníku. 

 

U otázek 6) a 7) je nezanedbatelným faktorem skutečnost, že hladina 

alkoholu v krvi již nemusí být měřitelná a může se jednat pouze o kocovinu, 

která má také vliv na reakční rychlost a pozornost jedince, což může také 

vyústit v traumata i zapříčinit dopravní nehodu. 
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Dále je pak důležité zmínit, že zdravotnický pracovník opilost 

nediagnostikuje, hladina alkoholu je prokazatelná až po dechové zkoušce 

policie či po laboratorním vyšetření. Z hlediska PNP jde tedy pouze 

o subjektivní domněnku, to samozřejmě souvisí i s otázkou č. 8. U otázky č. 9 je 

relativní, zda se u klienta jedná o somatická onemocnění přímo zapříčiněná 

alkoholismem, v přednemocniční neodkladné péči bez dostatečné předchozí 

anamnézy toto není diagnostikovatelné. V této otázce šlo spíše o zjištění, v jaké 

míře si klienti dále zhoršují některá somatická onemocnění. Chybné z hlediska 

PNP bylo zejména pátrat po onemocněních „prokazatelně“ zapříčiněných 

alkoholem. 

  

 U 10. Otázky je pak třeba zmínit, že zdravotnický personál v rámci 

přednemocniční neodkladné péče nediagnostikuje závislost, měla zde být spíše 

uvedena charakteristika abuzérů v obecné rovině. 

 

 Problémová se může jevit i otázka 11) v souvislosti s definicí intoxikace. 

Zdravotnické operační středisko může předat posádce informaci o akutní 

intoxikaci, na základě dostupných dat od svědků a volajících, ačkoli se o akutní 

intoxikaci reálně jednat nemusí. I zde tedy může dojít k určitému zkreslení. 

Jedná se také o potvrzovací otázku k otázce 2), přičemž hodnoty spolu 

nekorelují u portugalských respondentů, avšak u obou otázek byly zvoleny 

odlišné typy odpovědí, nelze je tedy zcela sjednotit. 

 

 V případě 12. otázky nemusí být příčina jasná a výsledek je zřejmý až 

po provedení pitvy. Nejedná se zde ale o zjištění, zda byl příčinou úmrtí 

samotný alkohol, nýbrž o subjektivní pozorování zdravotníka a zhodnocení, 

jestli mohlo mít souvislost úmrtí s požitím alkoholu. 

 

 Otázka č. 15 je ryze informativního charakteru a nelze proměnné 

porovnávat mezi oběma zeměmi, neboť jsou zde odlišnosti v typech pracovišť, 

kam je klient následně směřován. 
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3.8 Publikace dat a výsledků 

 

 Někteří z respondentů projevili v souvislosti s dotazníkovým šetřením 

zájem o jeho výsledky. Bylo rozhodnuto o publikaci analyzovaných dat 

a průběhu celého šetření. Výsledky dotazníkového šetření včetně znění 

teoretické i praktické části jsou dostupné na webové stránce 

<http://www.deletesoft.eu/abusus-alkohol-vyzkum>. Doména expiruje ke dni 29. 

10. 2014. Záloha bude po vypršení registrace domény dostupná na adrese 

<http://zeus.asu.cas.cz/~urban/research>. 

 

3.9 Popularizace – webové stránky pro závislé na alkoholu 

 

V rámci praktické části byl také zamýšlen menší webový projekt, který 

má za cíl informovat veřejnost o negativních dopadech konzumace alkoholu 

na zdraví a také o rizicích spojených s rizikovým chováním ve vztahu 

k alkoholu. Návštěvník zde nalezne rady a svépomocné materiály z hlediska 

závislosti na alkoholu. Pozornost je věnována taky užívání alkoholu 

mladistvými. Webová stránka je věnována lidem trpícími závislostí na alkoholu 

a jejich blízkým. 

Projekt vznikl v návaznosti na dřívější projekt Jak na stres a stránka s názvem 

Řekni alkoholu NE! je dostupná na jeho subdoméně. 

Jedná se o statickou www stránku psanou v HTML 4.01, obsahuje 

podadresáře: 

 

 /alkohol-zdravi 

 /zavislost-alkohol 

 /alkohol-deti 

 /svepomocne-rady 

 /alkohol-odborna-pomoc 

 

Projekt je dostupný na URL: <http://www.alkohol.jak-na-stres.cz>. 

Doména jak-na-stres.cz expiruje ke dni 25. 9. 2014. O prodloužení registrace 

domény bude rozhodnuto na základě její další optimalizace a návštěvnosti. 
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V případě expirované původní domény bude poté dostupná záloha stránek 

na <http://zeus.asu.cas.cz/~urban/research/web>. 

  

 

 
Obrázek P 2 Screenshot webové stránky Řekni alkoholu NE! Prohlížeč Google Chrome, OS GNU/Linux, 

1366x768 px, cropped. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

4 DISKUSE 

 

Na úvod je vhodné podotknout, že problematika abusu alkoholu je téma 

nesmírně široké a nelze tedy celou problematiku vystihnout a popsat v rámci 

absolventské práce, což ani nebylo předpokládáno při stanovení cílů. Cílem 

bylo nastínění skutečnosti, jakou roli zastává alkohol ve společnosti a jaká 

s sebou přináší rizika v podobě somatických a psychických onemocnění a 

dalších negativních dopadů i ve sféře sociální a také porovnání zkoumaných 

proměnných z hlediska přednemocniční péče mezi dvěma státy EU. 

 

V této absolventské práci došlo zejména k potvrzení skutečnosti, že 

alkohol je společností ve velké míře tolerován a v České republice je ve značné 

míře tolerováno i excesivní pití alkoholu. Co se týče přednemocniční 

neodkladné péče, těžko v této souvislosti říci, zda by legislativní opatření 

ve vztahu k abuzérům alkoholu, které by je ve výsledku finančně sankcionovaly 

za poskytnutí zdravotní péče, měly potenciál tuto problematiku vyřešit. 

Dle mého názoru by se měla řešit právě ona příčina, která vede 

k takovému rizikovému chování, tj. kladení většího důrazu na prevenci 

nadměrné konzumace alkoholu a to již od základního výchovného elementu, 

tedy na úrovni rodiny. Rodina by měla pro dítě představovat nejen 

socioekonomické zázemí, ale i útočiště, ve kterém se učí přejímat hodnoty 

a směřovat své jednání správným směrem. 

 Dalším podstatným faktorem je pak prevence v rámci školských 

zařízení, zejména by měl být důraz kladen na vytváření a podporu projektů, 

které budou mládež informovat o negativních důsledcích takového jednání 

ve vztahu k alkoholu a zároveň budou poskytovat prostor pro motivaci mládeže 

tak, aby si jedinec již ve školním věku mohl sám uvědomit, co je pro něj nejlepší 

a jakým směrem se ubírat dále.  

Myslím si, že tyto aspekty jsou ve vztahu k rizikovému chování ve vztahu 

k alkoholu napříč společností mnohem efektivnější, nežli snaha o regulaci 

konzumace alkoholu zvyšováním daní a podobně. V případě, kdy by fungoval 

systém prevence správně již na rodinné úrovni, usnadnilo by se fungování 

prevence i na úrovni jednotlivce, což je z velké části dáno právě i samotnou 
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výchovou. Prevenci abusu alkoholu ve společnosti by tyto faktory mohly dát 

výrazný podnět ke zlepšení. Stěžejní je totiž právě fakt, do jaké míry společnost 

excesivní pití alkoholu bude tolerovat. Je těžké předpovědět, jakým směrem se 

situace v tomto ohledu bude v ČR ubírat dále, v každém případě je tento stav 

dlouhodobý a jakákoli řešení a opatření nelze uplatnit v krátkém časovém 

horizontu. Avšak tato problematika je stále více aktuální vzhledem k faktu, který 

popsali Her a Rehm [16], tedy souvislost mezi objemem konzumace alkoholu 

na 1 obyvatele a podílem mortality v dané zemi. 

Jako logickou analogii lze hypoteticky uvést, že velký podíl negativních 

důsledků u klientů pod vlivem alkoholu tvoří traumata. Nárůst objemu 

zkonzumovaného alkoholu a tolerance společnosti vůči pijákům s sebou 

ponese i vyšší počet ošetření, jak z hlediska PNP, tak i v klinických zařízeních. 

Vezmeme-li dále v potaz i ostatní faktory z hlediska působení alkoholu na lidské 

zdraví a to jak v krátkodobém časovém horizontu (akutní intoxikace), tak 

i v dlouhodobém, zejména při alkoholismu, musíme dojít k závěru, že alkohol 

míru mortality, ale i morbidity skutečně ovlivňuje.  

Dále souhlasím s tvrzením, že by zdravotničtí odborníci, zejména lékaři, 

neměli klientům doporučovat alkohol v žádné míře v souvislosti s jakýmkoli 

systémovým onemocněním. [17] 

Z vlastní zkušenosti znám příklad, kdy chirurg svým klientům doporučuje 

v rámci pooperační rekonvalescence konzumaci piva. Avšak dle mého názoru 

negativní dopady a rizika konzumace alkoholu výrazně převažují nad jeho 

protektivními účinky. 

Problematice alkoholu by měla být věnována vyšší pozornost nežli 

dosud, stejně jako kouření a ostatním návykovým látkám. Domnívám se totiž, 

že napříč naší společností je více jedinců, kteří užívají alkohol v kombinaci 

s dalšími látkami, například kouření cigaret, zato ale méně lidí, kteří například 

kouří, ale z hlediska alkoholu abstinují. 

Dalším prvkem, který do značné míry souvisí i s konzumací alkoholu je 

agresivita jedince ke svému okolí. Sám jsem se během mé praktické přípravy 

s agresivním klientem naštěstí nesetkal, ale z rozhovorů se záchranáři 

a dotazníkového šetření je patrné, že je tento problém také velmi aktuální. 

V rámci komunikace s klientem, který vykazuje znaky agresivního chování, by 

měl být kladen větší důraz na zásady správné komunikace, jako prevence 
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případných napadení zdravotnických posádek. Osobně přikládám velkou váhu 

i neverbální komunikaci. Problém agrese klientů v přednemocniční neodkladné 

péči je aktuální v obou zemích, ze kterých jsou selektovány výzkumné vzorky 

v praktické části. 

Cílem této práce bylo i porovnání míry, v jaké se záchranáři v rámci PNP 

setkávají s klienty pod vlivem alkoholu a také srovnání dalších faktorů 

souvisejících s alkoholem. Šetření v České republice potvrdilo ve výzkumném 

vzorku statistiky ze studií WHO v souvislosti s několika zkoumanými 

proměnnými. Z šetření vyplývá, že problematika alkoholu je v současné době 

aktuálnější v tuzemsku nežli v Portugalsku.  

Na základě průzkumu a analýzy vytěžených dat v praktické části byly 

potvrzeny dvě základní hypotézy. Relativní četnost ošetření klientů pod vlivem 

alkoholu v PNP je skutečně vyšší v České republice, zatímco v Portugalsku se 

s takovými případy setkávají méně. Druhá hypotéza souvisí se zmíněnou agresí 

a v návaznosti na výsledky práce by měla dle mého názoru být věnována vyšší 

pozornost i této problematice, zejména ve zdravotnictví obecně, s opilým 

a agresivním klientem se nesetkávají jen zdravotničtí pracovníci 

v přednemocniční péči, ale velice často i zdravotníci v klinickém prostředí, kde 

jsou s klientem v kontaktu po delší časový úsek. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem práce bylo shrnutí alespoň stěžejní části problematiky alkoholu 

obecně, a také popis skutečnosti, do jaké míry tato problematika zasahuje 

do přednemocniční neodkladné péče. V části teoretické je popsána 

problematika od úplných základů, od popisu ethanolu jako chemické látky, jeho 

reakcí na molekulární a buněčné úrovni z hlediska lidského organismu, 

možných rizik systémových poškození a psychických poruch zapříčiněných 

alkoholem.  

V teoretické části je dále popsána definice, diagnostika a léčba 

chronického alkoholismu, zmíněny jsou zde i další poruchy ve vztahu 

k alkoholu, jako je škodlivé užívání, apod. Dále byl samozřejmě kladen důraz 

na akutní stavy, se kterými se může setkat zdravotnický záchranář, ať už to je 

akutní intoxikace alkoholem či stav deliria tremens a zahrnuje také terapii těchto 

neodkladných stavů. Prostor není věnován pouze epidemiologii a uvedení 

průměrné míry konzumace alkoholu v ČR, ale také v rámci zemí Evropské 

Unie. V praktické části proběhlo šetření, kde bylo jako hlavní výzkumný nástroj 

zvoleno dotazníkové šetření a výsledky umožnily porovnání různých 

proměnných vztahujících se k alkoholu a přednemocniční péči mezi dvěma 

státy EU – Českou republikou a Portugalskem. 

Portugalsko bylo pro porovnání zvoleno z toho důvodu, že jsem se v roce 

2013 účastnil zahraniční stáže v rámci evropského projektu Leonardo da Vinci 

na Hasičském záchranném sboru v Portugalském městě Alcochete, v okresu 

Setúbal, kde leží i hlavní město Portugalska. Odborná stáž měla rozsah 14 dní 

a po dobu, kdy jsem se účastnil výjezdů rychlé zdravotnické pomoci, jsem 

se nesetkal s žádným klientem pod vlivem alkoholu, toto zjištění s dalším 

průzkumem statistik WHO vedlo k zamyšlení, zda se zdravotníci 

v přednemocniční péči setkávají s klienty s abusem alkoholu častěji v ČR či 

v Portugalsku. 

Cíle práce stanovené na počátku psaní práce byly splněny v plné míře. 

Jak je zmíněno v diskusi, absolventská práce nedokáže ve své šíři vystihnout 

a popsat celou problematiku. Bylo by vhodné se dále věnovat a klást větší 

důraz na prevenci, zejména na úrovni jednotlivců, rodiny, školy a ambulantních 

zařízení praktických lékařů. Dalším stěžejním tématem, které by si zasloužilo 
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zvýšenou pozornost, je konzumace alkoholu a užívání jiných návykových látek 

u dětí a mladistvých. Významným krokem by mohla být podpora tvorby projektů 

ve školních zařízeních, týkajících se právě prevence zneužívání alkoholu 

a jiných látek. Myšleny jsou spíše komplexní projekty, v rámci kterých je 

také posilována motivace dítěte či adolescenta, nikoli strohé protidrogové 

přednášky, které v závěru nemají příliš vysokou efektivitu. 

Posledním a možná i nejaktuálnějším tématem je opilost klientů 

zdravotnických zařízení i PNP spojená s projevy agrese. Bylo by vhodné 

se touto problematikou zabývat dále a nebagatelizovat skutečnosti, které hovoří 

o nárůstu projevů agresivity v této souvislosti, alespoň v naší zemi. 

Problematikou alkoholu a jeho negativními dopady na různé aspekty lidského 

života bych se chtěl věnovat i nadále při dalším studiu. 
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SUMMARY 
 

 

 

Comparison of Alcohol Abuse of Clients in Pre-hospital 

Emergency Care in the Czech Republic and Portugal 
 

 

This assignment deals with the description of the topic of alcohol abuse. 

The theoretical part is focused on possible effects of alcohol on the human 

body. It is mainly focused on the fact how alcohol works at the molecular and 

cellular level and also in the individual body organ systems. 

 

The emphasis is placed on the diagnosis of alcohol addiction and its 

treatment by psychiatrists. Prevention of alcohol addiction in families, in school 

facilities and also at community level is important. A key topic of this assignment 

is aggressiveness of clients towards medical professionals. The number of 

aggressive clients in pre-hospital emergency care has been growing lately in 

the Czech Republic. 

 

The assignment is also aimed at acute alcohol intoxication and medical 

intervention in acute intoxication that may be life- threatening. This fact must be 

taken in account in pre-hospital emergency care. 

 

The practical part of the assignment deals with the description of 

epidemiology. It is also focused on the volume of alcohol consumption in 

European Union countries with the decline in alcohol consumption. In Eastern 

Europe, on the contrary, alcohol consumption has been moderately increasing. 

In the practical part various factors related to alcohol consumption in the Czech 

Republic and Portugal were compared.  

 

The survey was used as the main research method. The questionnaire 

was filled out by 123 respondents from the Czech Republic and 54 from 

Portugal. All respondents are professional health care workers (physicians, 

nurses, paramedics). The questionnaire contains 19 items with several 
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variables related to influence of alcohol in pre-hospital emergency care e.g. 

frequency of dispatches to clients under the influence of alcohol, estimated 

proportion of traumas caused by alcohol, aggressiveness of clients etc.   

The results of investigation show that higher values of several variables 

were detected in Czech respondents. Aggressiveness related to health care 

professionals has become frequent issue in both countries. 

 

Key words 

alcohol abuse, alcoholism, alcohol among children and youth, alcohol in pre-

hospital emergency care, aggressive patient, alcohol consumption in the EU 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 AHT – arteriální hypertenze 

 ALT – alanin-transamináza 

 ASP – asparát-aminotransferáza 

 ATP - adenosintrifosfát 

 AUDIT – Alcohol Use Disorders Indetification Test; standardizovaný test závislosti na 

alkoholu 

 BK – Kochův bacil 

 CAGE – jednoduchý diagnostický test (závislost na alkoholu) 

 Cardiac output – minutový objem (kardiovask.) 

 CMP – Cévní mozková příhoda 

 Cpsl. – kapsle, léková forma 

 ČR – Česká republika 

 EEG – elektroencefalogram / elektroencefalograf 

 ESPAD – European School Survey Project on Alcohol and other Drugs; Evropský školní 

průzkum zaměřený na užívání alkoholu a drog 

 EU – Evropská Unie 

 fL – obj. jednotka foot-lambert; MCV – střední objem erytrocytu 

 GABA – kyselina gama-aminomáselná 

 GABAA – receptory s afinitou k ethanolu, benzodiazepinům a barbiturátům 

 GENACIS – Gender, Alcohol and Culture: an International Study; mezinárodní výzkum 

zaměřený na konzumaci alkoholu s různými sociologickými proměnnými 

 GISAH – Global Information System on Alcohol and Health; databáze Světové 

zdravotnické organizace, alkohol, nehody pod vlivem, aj. 

 GIT – gastrointestinální trakt 

 GM – grand mal (forma epilept. Záchvatu) 

 GGT – gama-glutamyltransferáza 

 HSBC – Health behaviour in School-aged Children; studie zabývající se konzumací 

alkoholu u dětí 

 ICHS – ischemická choroba srdeční 

 INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica;  Národní institut pro lékařskou 

pohotovost 

 MKN-10 – Mezinárodní klasifikace nemocí 

 NAD
+ 

 - nikotinamid-adenin-dinukleotid – oxidovaná forma 

 NADH – nikotinamid-adenin-dinukleotid – redukovaná forma 

 PNP – přednemocniční neodkladná péče 

 PT - Portugalsko 

 REM – Rapie Eye Movement, fáze spánku 

 RV – rendez-vous; specifický druh posádky záchranné služby 

 SZÚ – Státní zdravotní ústav 

 TBC – tuberkulóza 

 URL – A uniform resource locator; webová adresa 

 VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação; osobní vůz s lékařskou 

posádkou v rámci portugalské přednemocniční péče 

 ZZS – zdravotnická záchranná služba 
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PŘÍLOHY 
 
 

Příloha A: 

Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu AUDIT 
 

Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)  

 
Instrukce:  

Užívání alkoholu může mít vliv na Vaše zdraví a může také ovlivňovat účinky některých 
léků, proto považujeme za důležité zeptat se Vás na Vaše zvyklosti, pokud jde o pití 
alkoholu. Vaše odpovědi jsou považovány za důvěrné informace, prosíme Vás proto o 
upřímné odpovědi.  
U každé otázky označte křížkem možnost, která nejvíce vystihuje Vaši odpověď.  
V testu se používá pojem „standardní sklenice“. Tou se rozumí v této verzi dotazníku 
půl litru 12° piva, 2 „deci“ vína nebo 0,05 l destilátu (velký panák).  
 
Dotazník:  

 
1. Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje včetně piva?  

0: Nikdy  
1: Jednou měsíčně nebo méně často  
2: Dva až čtyřikrát měsíčně  
3: Dva až třikrát týdně  
4: Čtyřikrát nebo vícekrát týdně  

 
2. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete? (označte 

počet standardních sklenic alkoholického nápoje)  
0: 1 nebo 2  
1: 3 nebo 4  
2: 5 nebo 6  
3: 7 nebo 8  
4: 10 nebo více  

 
3. Jak často vypijete 3 nebo více standardních sklenic alkoholického nápoje při jedné 

příležitosti?  
0: Nikdy  
1: Méně než jednou za měsíc  
2: Každý měsíc  
3: Každý týden  
4: Denně nebo téměř denně  

 
4. Jak často jste během posledních 12 měsíců zjistil/a, že nejste schopen/schopna 

přestat pít, jakmile začnete?  
0: Nikdy  
1: Méně než jednou za měsíc  
2: Každý měsíc  
3: Každý týden  
4: Denně nebo téměř denně  
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5. Jak často jste během posledních 12 měsíců nebyl/a kvůli pití schopen/schopna 
udělat to, co se od vás normálně očekávalo?  

0: Nikdy  
1: Méně než jednou za měsíc  
2: Každý měsíc  
3: Každý týden  
4: Denně nebo téměř denně  

 
6. Jak často jste se během posledních 12 měsíců potřeboval/a hned ráno napít, abyste 

se dostal/a do formy po nadměrném pití předešlý den?  
0: Nikdy  
1: Méně než jednou za měsíc  
2: Každý měsíc  
3: Každý týden  
4: Denně nebo téměř denně  

 
7. Jak často jste během posledních 12 měsíců měl/a pocit viny nebo výčitek svědomí 

po pití?  
0: Nikdy  
1: Méně než jednou za měsíc  
2: Každý měsíc  
3: Každý týden  
4: Denně nebo téměř denně  

 
8. Jak často jste během posledních 12 měsíců nebyl/a schopen/schopna si 

vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pil/a?  
0: Nikdy  
1: Méně než jednou za měsíc  
2: Každý měsíc  
3: Každý týden  
4: Denně nebo téměř denně  

 
9. Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný úraz v důsledku vašeho pití?  

0: Ne  
2: Ano, ale ne v posledním roce  
4: Ano, během posledního roku  

 
10. Měl někdo z vašich příbuzných nebo přátel, lékař nebo sociální pracovník výhrady 

kvůli vašemu pití nebo vám doporučoval pití omezit nebo s pitím přestat?  
0: Ne  
2: Ano, ale ne v posledním roce  
4: Ano, během posledního roku  

 
 
Vyhodnocení  

Hodnocení AUDITu je snadné. Ke každé odpovědi se přiřadí body v rozsahu od 0 do 4. 
Všechny body se následně sečtou. Celkové skóre se může pohybovat od 0 do 40. Čím 
vyšší hodnota, tím větší problémy s pitím alkoholu.  

Celkový počet 8 a více bodů je třeba považovat za indikátor rizikového a škodlivého pití 
a případné závislosti na alkoholu (hranice 10 bodů poskytuje vyšší specificitu, ale na 
úkor sensitivity testu). Jelikož účinek alkoholu kolísá v závislosti na průměrné tělesné 
váze a na rozdílu metabolismu, stanovení hranice pro všechny ženy a muže starší 35 
let o jeden stupeň níže, tj. od 7 bodů zvýší sensitivitu testu pro tyto populační skupiny.  
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Interpretace  

Na základě zkušeností s používáním AUDITu ve výzkumech se předpokládá, že 
výsledné celkové skóre AUDITu může být interpretováno takto:  

0-7 Pití alkoholu s nízkým rizikem. I když není třeba žádné intervence, je 
poučení o alkoholu u mnoha lidí vhodné z několika důvodů: přispívá k obecné 
informovanosti o rizicích spojených s alkoholem a působí preventivně, může být 
účinné u osob, kteří při vyplňování testu zmenšili rozsah své konzumace.  

8-15 Rizikové (nebezpečné) pití. Ale i v tomto rozmezí již mohou být i jedinci se 

škodlivým pití a závislostí na alkoholu. Nejvhodnější intervencí je jednoduchá 
rada zaměřená na omezení rizikového pití.  

16-19 Škodlivé pití nebo závislost. Počet 16 a více bodů odpovídá vysoké 

úrovni problémů s alkoholem. Pro pacienty v tomto rozmezí je nutná kombinace 
jednoduchého poučení, stručné rady a soustavného sledování.  

20-40 Závislost na alkoholu. Počet 20 a více bodů ukazuje na možnou závislost 
na alkoholu. Dotazník však není diagnostickým nástrojem a neopravňuje k 
závěru o formálním stanovení diagnózy závislosti na alkoholu. Je nutné další 
diagnostické hodnocení.  

 

V nedostatku lepších výzkumných poznatků by tato doporučení měla být 
považována za předběžná a měla by být předmětem klinického posouzení, které 
zohledňuje zdravotní stav jedince, rodinou anamnézu ve vztahu k problémům s 
alkoholem a dojem poctivosti odpovědí na otázky AUDITu. Klinický úsudek je nutný pro 
rozpoznání situací, kdy celkové skóre v AUDITu nemusí představovat skutečnou 
úroveň rizika, např. pokud relativně nízká hladina pití maskuje významnou škodlivost 
nebo závislost. Stejně tak dělící body nejsou podloženy natolik velkým množstvím 
důkazů, aby byly normativní pro všechny skupiny jedinců, a je nutné klinické 
rozhodování o intervencích tak, aby co nejlépe odpovídaly situaci jednotlivých osob. 
Před prováděním testu se doporučuje pečlivě pročíst manuál o AUDITu (Barbor et al., 
2001).  
 

Podrobnější analýzu celkového skóre jedince je možno získat určením otázek, 
ve kterých získal nejvíce bodů. Obecně řečeno, 1 a více bodů v otázce 2, nebo v 
otázce 3 indikují spotřebu na rizikové úrovni. Body získané za otázky 4 až 6 
(především týdenní či denní symptomy) naznačují přítomnost či vznikající závislost na 
alkoholu. Body získané za otázky 7 až 10 indikují, že již došlo k zdravotnímu poškození 
v souvislosti s pitím alkoholu.  

 
Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., Monteiro, M.G.: 2001. AUDIT: The Alcohol 
Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. Second Edition. Geneva: 
World Health Organization.  

Barbor, T.F., Higgins-Biddle, J.C.: 2003. Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. 
Postupy při použití v primární péči. České vydání připravili Sovinová, H. a Csémy, L. První 
vydání. Praha: Státní zdravotní ústav. 
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Příloha B: Dotazník pro zaměstnance Zdravotnické záchranné 

služby 

 

Vážení zaměstnanci, 

jako student vyšší odborné školy, oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, si Vás v rámci 

absolventské práce Porovnání abusu alkoholu u klientů v přednemocniční neodkladné péči v 

České republice a Portugalsku dovoluji oslovit formou tohoto krátkého dotazníku. Věnujte, 

prosím, několik minut jeho vyplnění, velice mi tím pomůžete při sběru dat pro mou závěrečnou 

práci. Děkuji.  

Richard Urban 

Student oboru DZZ, VOŠ Mills, s.r.o. 

Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová 

U otázek se zaškrtávací odpovědí zakřížkujte políčko u zvolené odpovědi a u otevřených otázek pište do 

vyznačeného pole.  

 

1. Kolikrát jste se v posledních 2 letech setkal/a s klientem pod vlivem alkoholu? 

 5 – 10. 

 11 – 20. 

 Méně než 50. 

 Více než 50. 

 Jiné. Zdůvodněte. 

 

2. Jak často se průměrně při výkonu povolání setkáváte s klienty pod vlivem alkoholu? 

  

 Několikrát týdně. 

 Minimálně jednou týdně.      

 Minimálně jednou měsíčně. 

 Jiné. Zdůvodněte. 

 

3. Setkáváte se v praxi opakovaně se stejnými klienty, kteří jsou pod vlivem alkoholu? 

 Ano. 

 Ne. 

 Nevím. 

4. Četnost výjezdů ke klientům pod vlivem alkoholu je většinou vyšší v nočních a brzkých 

ranních hodinách. 

 

 Ano. 

 Ne. 

 Nevím. 

 

5. Četnost výjezdů ke klientům pod vlivem alkoholu bývá relativně vyšší na konci týdne. 

 

 Ano.  

 Ne. 

 Nevím. 

 

6.  Kolikrát se průměrně setkáváte s traumaty spojených s požitím alkoholu? 

 

 Jednou týdně. 

 Vícekrát za týden. 

 Jednou měsíčně. 

 Jiné. Zdůvodněte.  

 

. 
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7. Kolikrát se průměrně setkáváte s dopravními nehodami spojených s územ alkoholu? 

 

 Jednou týdně. 

 Vícekrát za týden. 

 Jednou měsíčně. 

 Jiné. Zdůvodněte. 

 

8. Jaký poměr z celkového počtu dopravních nehod tvoří dle Vašeho odhadu nehody 

zapříčiněné požitím alkoholu? 

 

 1 – 3 z 10 

 4 – 6 z 10 

 7 – 9 z 10 

 Nejsem si jistý(á). 

 

9. Kolikrát se v průměru setkáváte s klienty s onemocněním jater, pankreatu či jiným 

systémovým poškozením prokazatelně zapříčiněným chronickým abúzem alkoholu? 

 

 Minimálně jednou týdně. 

 Minimálně jednou měsíčně 

 Jiné. Zdůvodněte. 

 

10. Kolik klientů závislých na alkoholu bývá z řad sociálně nižších vrstev či lidí bez 

domova? 

 

 1 – 3 z 10 

 4 – 6 z 10 

 7 – 9 z 10 

 Nejsem si jistý(á). 

 

11. Jak často se setkáváte se stavy klasifikované jako intoxikace alkoholem? 

 

 Minimálně jednou týdně. 

 Minimálně jednou měsíčně. 

 Několikrát do roka. 

 Nejsem si jistý(á). 

 

12. Setkal(a) jste se v posledních 2 letech s úmrtím klienta spojeném s intoxikací 

ethylalkoholem? 

 

 Ano. 

 Ne. 

 

Pokud ano, uveďte kolikrát. 
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13. Jak často se setkáváte s intoxikací alkoholem u dětí a adolescentů? 

 

 Minimálně jednou měsíčně. 

 Několikrát do roka. 

 Nesetkal(a) jsem se. 

 Nejsem si jistý(á). 

 

14. Velký nárůst intoxikací alkoholem u dětí je obvykle spojován se sezónními událostmi. 

(Závěr školního roku na ZŠ, maturitní plesy, etc..) 

 

 Ano. 

 Ne. 

 Nejsem si jistý(á). 

 

15. Jaké bývá nejčastější směřování klientů pod vlivem alkoholu obecně? Možno označit 

více odpovědí. 

 

 Urgentní příjmy, emergency. 

 Úrazová oddělení, chirurgie. 

 Metabolická JIP. 

 Interní oddělení. 

 Psychiatrická léčebna. 

 Protialkoholní záchytná stanice. 

 Jiné. Jaké? 

 

16. Cítil(a) jste se někdy během ošetřování a převozu klienta pod vlivem alkoholu 

ohrožen(a)? 

 

 Ano. 

 Ne. 

 

17. Jaký podíl klientů pod vlivem alkoholu vykazuje agresivitu vůči personálu? 

 

 1 – 3 z 10 

 4 – 6 z 10 

 7 – 9 z 10 

 Nejsem si jistý(á). 

 

18. Byl(a) jste někdy napaden(a) klientem pod vlivem alkoholu? 

 

 Ano. Verbálně. 

 Ano. Fyzicky. 

 Ano. Verbálně i fyzicky. 

 Ne. 

 

19. Chcete se dále jakkoli vyjádřit k tématu, sdělit své postřehy, charakterizovat své 

praktické zkušenosti?  

 

 

 

 

Moc Vám děkuji za vyplnění dotazníku. Přeji hodně pracovních i osobních úspěchů. 

R.Urban 
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Příloha C: O questionário é para Tripulantes Ambulância Socorro - 

INEM 

 

Prezados Senhores, como estudante universitário especializado na área de paramédico eu 

gostaria de pedir-lhes para preencherem o meu questionário, para a minha tese com o tema: 

Comparação de Abuso de Álcool em Pacientes no atendimento pré-hospitalar, na República 

Checa e Portugal. 

Por favor, dedique alguns minutos para preencher este questionário. Ele vai ajudar muito na 

colheita de dados para a minha tese final. 

Richard Urban, paramédico estagiário,  MILLS College, Czech Republic 

Supervisor: PhDr. Martina Muknšnáblová 

Por favor, responda às seguintes perguntas, assinalando a resposta correta na caixa. Nas questões 

abertas preencher o campo em destaque. 

 

 

 

1.  Durante os últimos 2 anos quantas vezes teve que lidar com pacientes sob a influência de 

álcool? 

  5 – 10. 

 11 – 20. 

 Menos de 50. 

 Mais do que 50. 

 Outros: Explique. 

 

2. Em média quantas vezes atende um paciente sob a influência de álcool?   

  

 Algumas vezes por semana. 

 Pelo menos uma vez por semana. 

 Pelo menos uma vez por mês. 

 Outros: Explique. 

 

3.  Durante a sua experiência de trabalho encontras repetidamente os mesmos pacientes 

sob a influência de álcool? 

 Sim. 

 Não. 

 Não sei. 

4. A frequência de ocorrências para pacientes sob a influência de álcool é geralmente 

maior durante a noite e madrugada. 

 

 Sim. 

 Não. 

 Não sei. 

 

 

 

5. A frequência de ocorrências para pacientes, sob a influência do álcool é relativamente 

mais elevada no fim de uma semana.       

 

 Sim.  

 Não. 

 Não sei. 

 

Se sua resposta for  "outro", 

fornecer, por favor, uma estimativa 

aproximada: 
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6. Em média quantas vezes trata vitimas trauma resultante do consumo de álcool ?    

 

 Uma vez por semana. 

 Várias vezes por semana. 

 Uma vez por mês. 

 Outros: Explique. 

 

7. Em média quantas vezes o consumo de álcool está envolvido nas causas dos 

acidentes de trânsito ?   

 Uma vez por semana. 

 Várias vezes por semana. 

 Uma vez por mês. 

 Outros: Explique. 

 

8. Qual a proporção de acidentes de trânsito ligados ao consumo de álcool ? 

 

 1 – 3 de 10 

 4 – 6 de10 

 7 – 9 de 10 

 Não tenho a certeza. 

 

9. Em média quantas vezes atende pacientes com doença hepática, pâncreas ou 

doenças directamente resultantes do consumo excessivo de álcool? 

 

 Pelo menos uma vez por semana. 

 Pelo menos uma vez por mês. 

 Outros: Explique. 

 

10. Muitos dos pacientes viciados em alcool achas que vêm de origem social pobre ou são 

sem abrigo? 

 1 – 3 de 10 

 4 – 6 de 10 

 7 – 9 de 10 

 Não tenho a certeza. 

 

11. Quantas vezes lidas com casos em que o diagnóstico é intoxicação alcoólica? 

 

 Pelo menos uma vez por semana. 

 Pelo menos uma vez por mês. 

 Várias vezes por ano. 

 Não tenho a certeza. 

 

12. Nos últimos 2 anos, conheceu algum paciente de intoxicação alcoolica que tenha 

falecido?  

  

Sim.      Não. 

 

             Se sim, por favor indique quantos. 
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13. Quantas vezes já socorreu crianças e adolescentes intoxicados com álcool? 

 

 Pelo menos uma vez por mês. 

 Várias vezes num ano. 

 Nunca. 

 Não tenho a certeza.  

 

14. O grande aumento nas intoxicações alcoólicas em crianças e adolescentes é 

geralmente associada a eventos sazonais. (O fim do ano letivo, discotecas, etc) 

 

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho a certeza. 

 

15. Para onde são encaminhados os pacientes alcoolizados? Pode marcar mais que uma 

resposta. 

 

 Serviço de Emergência. 

 Serviço de Urgência Basica. 

 UCI Metabolicos. 

 Medicina interna. 

 Psiquiatria. 

 Outros. Onde? 

 

16. Alguma vez já foi ameaçado durante o tratamento e transporte de um paciente sob a 

influência de álcool? 

 

 Sim. 

 Não. 

 

17. Qual a proporção de pacientes sob a influência do álcool se comporta de forma 

agressiva para com os técnicos de saúde? 

 

 1 – 3 de 10 

 4 – 6 de 10 

 7 – 9 de 10 

 Não tenho a certeza. 

 

18. Já foi atacado por um paciente sob a influência de álcool? 

 

 Sim. Verbalmente. 

 Sim. Fisicamente. 

 Sim. Verbalmente e Fisicamente. 

 Não. 

 

19.  Quer comentar a resposta acima indicada ou resumir?      

 

 

Obrigado pela sua ajuda. Desejo de muito sucesso na sua vida pessoal. 
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Příloha D: Informovaný souhlas – ZZS Nymburk 
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Příloha E: Informovaný souhlas – ZZS Kolín 
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Příloha F: Průvodní E-mail k dotazníku 

 

Dobrý den, 
 
měl bych dotaz ohledně dotazníkového šetření na Vašem výjezdovém 
stanovišti v rámci mé absolventské práce - Porovnání abusu alkoholu u klientů 
v PNP v České republice a Portugalsku, a to zda by bylo možné provést šetření 
na Vašem pracovišti rozesláním elektronického formuláře. Viz níže.  
V některých otázkách jde převážně o subjektivní názory zaměstnanců ZZS. 
Předem Vám moc děkuji za odpověď. 
 
Jsem s pozdravem 

 
Richard Urban 
Student oboru DZZ, VOŠ Mills, s.r.o. 

 
 

Tento E-mail byl rozeslán zástupcům všech krajských záchranných 

služeb v rámci ČR, ne od každého byl obdržen feedback v podobě E-mailu 

a v samotném dotazníku bylo povinné vyplnit pouze příslušný kraj, nikoli 

konkrétní výjezdové stanoviště. Pro ZZS Jihomoravského kraje je kontaktní 

osobou PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí. Konkrétní E-mailové adresy, kam 

byl dotazník rozeslán, mohu poskytnout zvlášť, mimo absolventskou práci 

z důvodu charakteru fulltextového vyhledávání po zveřejnění práce. 

 

Kontaktní osobou pro dotazníkové šetření v Portugalsku je zdravotnický 

záchranář Augusto Medeiros, kontakt je možné taktéž poskytnout. 

 




