
Detoxifikace od návykových látek a drogová úmrtí v MS kraji a v ČR 
 
Detoxifikace je léčebná metoda, jejímž smyslem je zastavit užívání drogy u závislé osoby 
a minimalizovat symptomy odvykacího syndromu a riziko poškození. Vhodné zařízení, 
ve kterém se tato procedura provádí, je obvykle nazýváno detoxifikačním centrem či 
jednotkou. Tradiční detoxifikace se provádí v psychiatrických léčebnách nebo 
na psychiatrických a dalších odděleních nemocnic. Klient je přijat ještě intoxikovaný nebo již 
s odvykacími příznaky. Pokud se používá medikace, předepisuje se obvykle látka, jež má 
zkříženou toleranci a zkříženou závislost k látce, kterou užívá pacient (např. metadon nebo 
buprenorfin u závislosti na heroinu). 
 
V roce 2015 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační 
jednotky) v ČR 15 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 182 lůžek pro detoxifikaci. 
Jedno z těchto zařízení s deseti lůžky bylo provozováno v Moravskoslezském kraji. Dalších 
32 zařízení v ČR lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení 
(nevyčleněná lůžka). Z tohoto počtu se 8 zařízení nacházelo v Moravskoslezském kraji. 
Celkem (vyčleněná + nevyčleněná lůžka) byla detoxifikace prováděna ve 47 lůžkových 
zařízeních, nejvíce zařízení se nacházelo v Moravskoslezském (9 zařízení), Ústeckém (7) a 
Olomouckém kraji (5). 
 
Pro detoxifikaci od návykových látek bylo v ČR hospitalizováno celkem 11 894 pacientů, 
z tohoto počtu více než dvě třetiny (67 %) představovali muži. Hospitalizace 
detoxifikovaných pacientů v MSK činila 1 716 pacientů (více než 10 % z celkového počtu), 
z toho 70 % tvořili muži. 
Pro detoxifikaci od alkoholu bylo hospitalizováno v ČR 59 % (7 048) pacientů a v MSK 69 % 
(1 188) pacientů. Ostatní pacienti byli hospitalizováni kvůli detoxifikaci od nealkoholových 
drog, v ČR to bylo 4 846 pacientů, z toho 528 pacientů v MSK (viz grafy). Přehled 
nealkoholových drog užívanými pacienty v ČR a MSK uvádí grafy. 
 
Detoxifikaci od návykových látek prodělalo v ČR 772 dětí a mladistvých ve věku 0–19 let, 
tj. více než 6 % z celkového počtu detoxifikovaných pacientů, podíl chlapců a dívek byl téměř 
stejný (52 % chlapců a 48 % dívek). Více než třetina – 34 % prodělala detoxifikaci 
od alkoholu, 27 % od jiných stimulancií a 14 % od kanabinoidů. 
Detoxifikaci od návykových látek prodělalo v MSK 202 dětí a mladistvých ve věku 0–19 
let,tj. 26 % z celkového počtu dětí a mladistvých ve věku 0–19 let. Většinu tvořili chlapci – 
63%. Více než polovina těchto pacientů – 60% prodělala detoxifikaci od alkoholu.  
 
Průměrná ošetřovací doba všech detoxifikovaných pacientů v ČR byla 12,9 dne, v MSK 4,5 
dne. 
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V roce 2015 bylo v ČR zjištěno 104 přímých drogových úmrtí, tj. smrtelných předávkování 
nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky, a to jak předávkování 
sebevražedná, tak náhodná či bez zjištěného úmyslu. Z toho bylo 44 případů smrtelných 
předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. Psychoaktivní léky byly příčinou 
předávkování v 60 případech. Dalších 99 úmrtí bylo způsobeno pod vlivem drog z jiných 
příčin než předávkování 
Ze 44 případů přímých drogových úmrtí bylo 20 případů způsobeno opioidy, 15 pervitinem, 
7 těkavými látkami a 1 kokainem. Z 60 případů smrtelných předávkování psychoaktivními 
léky, šlo ve 20 případech o tramadol, v 16 případech o benzodiazepiny, ve 12 případech 
o zolpidem samotný nebo v kombinaci s jinými léky. Z 99 úmrtí pod vlivem drog z jiných 
příčin než předávkování, bylo nejvíce způsobeno pod vlivem pervitinu (27) a konopných látek 
(13). 
V MSK se v roce 2015 vyskytl jeden případ přímého drogového úmrtí, které bylo způsobeno 
pervitinem. 
 
Zdroj ÚZIS: Aktuální informace Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 
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