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Název bakalářské práce v českém jazyce:  
Včasné rozpoznání duální diagnózy jako předpoklad úspěšné léčby  závislosti na alkoholu . 
 
Abstrakt. 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou duální diagnózy, v tomto případě 

alkoholizmu a deprese. Nejen že přibližuje tyto pojmy obecně, ale snaží se o vysvětlení  

jejich vzájemné provázanosti.  

Cíle:  

 Jejím hlavním úkolem je porovnat dvě případové práce, které zásadním způsobem 

demonstrují rozdíly v přístupu k získání konečné diagnózy. Přibližuje úskalí rozlišení těchto 

diagnóz a poukazuje na důsledky, které mají pro klienta a jeho budoucí život zcela určující 

význam. 

Metoda a soubor:  

 Kvalitativní metoda, která je prostředkem pro porovnání dvou kazuistik, stejně jako 

informace získané z dostupných lékařských dokumentací, výňatky z rozhovorů s lékaři, 

psychology, tvoří soubor informací, z nichž má práce vychází.  

Výsledky a závěr : 

 Dosažené výsledky jasně demonstrují důležitost přesné diagnostiky, jsou dostatečně 

průkazné a podporují předpoklad důležitosti včasného a správného diagnostického postupu. 

 

Klí čová slova: duální diagnózy - diferenciální diagnostika - závislost na alkoholu - léčba 

závislostí - včasná diagnostika - přesná diagnostika 
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Název práce v anglickém jazyce: Early recognition of dual diagnosis as a precondition 

for successful treatment of alcohol dependence  

 

Abstract. 

 This thesis deals with the issue of dual diagnosis, in this case alcoholism and 

depression. Not only it describes these terms in general, but it also tries to explain their 

interdependence. 

Objectives:  

 Its main task is to compare two case studies that demonstrate substantial differences 

in the approach to obtaining the final diagnosis.  It looks on problems of distinguishing these 

diagnoses and highlights their consequences for the clients which are of extreme importance 

to their future life.  

Methods and File:  

 Qualitative method as a means for comparing two case studies, as well as information 

obtained from available medical documents, excerpts from interviews with doctors, 

psychologists, consists of a set of information on which the work is based . 

Results and Conclusion: 

 The results obtained clearly diagnosis the importance of accurate diagnosis are 

sufficiently conclusive to support the presumption and the importance of timely and correct 

diagnostic procedure.  

 

Keywords: dual diagnoses - differential diagnosis - alcohol dependence -., treatment of 

dependences - early diagnostics - accurate diagnosis 
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1. ÚVOD 

 Tématem této bakalářské práce je problematika včasného rozpoznání duální diagnózy pro  

 nalezení optimálního způsobu léčby. V tomto případě deprese a alkoholizmu. Důvody, vedoucí 

k výběru tohoto tématu, vychází jednak z faktu, že toto téma je doposud zcela otevřené, velmi 

zajímavé a skýtá různé úhly pohledu, ale i proto, že jsem se ve své dlouholeté praxi sestry v ústavní 

psychiatrické léčbě touto problematikou úzce zabývala . 

 Nebylo možné si nepovšimnout či ignorovat souvislostí už třeba jen proto , že jsou ve své 

podstatě založené empiricky a právě ona vlastní zkušenost těmto souvislostem dává nový rozměr 

a důležitost. Identifikace pacientů s komorbiditou /duální diagnózou/ je velmi obtížná. Pracovníci 

v ústavní léčbě , ale i v léčbě ambulantní, která v mnohém ústavnímu léčení předchází,  nejsou 

často zcela obeznámeni s touto problematikou. Nejsou optimálně proškoleni pro práci 

s komorbidními klienty třeba už jen proto, že mají obvykle úzce specializované vzdělání (medicína, 

psychologie, sociální práce apod.). 

 Kupříkladu komorbidní klienti jsou odesíláni k další léčebné intervenci z ambulantních 

psychiatrických zařízení do dalších léčebných zařízení , aniž by se jim dostalo adekvátního 

posouzení zdravotního a psychického stavu a odpovídající léčby. Výslednicí tohoto, ne zcela 

optimálně fungujícího „modelu“, je pak špatně anamnesticky ošetřený pacient se stanovenou 

léčbou, která neodpovídá ani jeho subjektivnímu či objektivnímu stavu. 

 Středem mého zájmu a této práce je snaha o rozklíčování problému, který ještě stále stojí  tak 

trochu mimo hlavní proud snah v naší psychiatrické péči. Protože už sám termín „duální diagnóza“ 

či termín „komorbidita“ není zcela transparentním pojmem, a to ani pro odbornou veřejnost, 

v úvodní části práce chci přiblížit tyto pojmy tak, jak je interpretují někteří odborníci jak jsou 

vnímány v praxi.  

 V obecné části mé práce bych se chtěla věnovat ještě dalším pojmům, kterými se budu v této 

práci zabývat, podat ucelený obraz toho, co dnes nazýváme „alkoholizmem“ a „depresí“.Tímto 

teoretickým úvodem bych chtěla přenést pozornost k samotnému jádru práce, dvěma volným 

kazuistickým pracím, které použiji jako modelové tak, aby byla zřejmá diference obou z nich jak  

v kritériích diagnostických, tak léčebných. Chtěla bych se pokusit najít východiska správně 

nastavené léčby, ukázat, jak diagnostická relevantnost může ovlivnit celý průběh pacientova léčení a 

v důsledku podmínit i jeho další život. Pro potřeby své práce jsem chtěla využít potenciálu zejména 

českých odborníků, ať už těch co publikují, tak těch, se kterými úzce spolupracuji v praxi a jejich 

poznatky jsou pro mne cennými vodítky. 
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1.1. Etické požadavky 

 Svoji bakalářskou práci jsem vypracovala v souladu se všemi etickými normami. Jména, která 

jsou použita v kazuistických pracích, nejsou identická se skutečnými jmény, příběhy obou 

protagonistů jsou v čase i dějově mírně posunuty tak, aby nedošlo k jejich identifikaci. Veškeré 

použití lékařské dokumentace pro účely ilustrace problému, který je ústředním motivem mé práce 

/vesměs z archivu PL Dobřany/, mi bylo umožněno na základě písemného souhlasu vedení léčebny, 

které přikládám k nahlédnutí.  

Žádost o umožnění nahlédnutí do lékařské dokumentace z důvodu vypracování bakalářské 

práce/ přiloží se kopie do tisku/. 
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1.2. Pojem komorbidita 

 S pojmem komorbidita pracuje medicína napříč všemi obory. Tohoto termínu bylo poprvé 

oficiálně použito Fensteinem v roce 1970. (Látalová, K.) .Pokud bychom měli tento termín vykládat 

zcela otrocky, pak by se dal přeložit jako souběh několika onemocnění. Problematika tohoto pojmu 

ale tkví v možnosti jeho záměny s pojmem duální diagnóza. Zdá se, že vzájemná zaměnitelnost 

obou pojmů není nijak závažným problémem už proto, že je mnohdy velmi obtížné najít hranici, 

která od sebe tyto termíny odděluje. 

 Důvody toho, proč je třeba hledat co nejpřesnější terminologii, jsou ale  zřejmé. Vezmeme-li 

v úvahu, že se jedná o psychiatrického pacienta léčeného v souvislosti s užíváním drog, pak termín 

„psychiatrická komorbidita“ bude korelovat spíše s termínem ,,polymorfní užívání“. Tak, jak je 

zmiňuje (Williams & Cohen, 2000; WHO, 2001; WHO, 2004), psychiatrickou komorbiditou 

rozumíme výskyt dvou a více symptomů nebo psychických poruch u jednoho jedince. Tento termín 

je také vykládán jako společný výskyt dvou diagnostikovatelných psychických poruch spojených 

s užíváním drog. 

 Složitost a vícevýznamnost tohoto pojmu právě zejména v oblasti psychiatrie může být 

komplikujícím faktorem diagnostiky i léčby. Uvědomíme-li si, že na léčení komorbidního pacienta 

či chceme-li použít běžně zaměňovaného  termínu  ,,pacienta s duální diagnózou“ se podílí celé 

spektrum odborníků s různým pohledem na klientovo onemocnění, řetězec léčebného procesu se 

nemusí odvíjet od jednotné a společné linie právě také pro tuto nejednotnost a nejednoznačnost 

výkladu termínu komorbidita. Zamyslíme -li se nad výkladem tohoto pojmu se znalostí výkladu 

pojmu ,,duální diagnóza,, , ke kterému přistoupím v příští kapitole, pak úskalím diagnostiky ať 

vědomým či spíše nevědomým, může být ta skutečnost, že v chápání pojmu komorbidita spíše 

absentuje rozvíjející se, či již rozvinutý syndrom závislosti. V tomto světle lze tedy komorbiditu 

vnímat jako ne zcela těsnou vazbu mezi dvěma psychickými poruchami, dvěma či více příznaky 

těchto poruch, dvou diagnostikovaných poruch souvisejících s užíváním drog, ale ne 

bezpodmínečně spojených se syndromem závislosti. 

 Pro ilustraci uvádím použití termínu komorbidita kupříkladu v textu, který zmiňuje  

prevalenčních hodnoty u uživatelů drog, /v souvislosti s depresí/ a v odborném článku právě 

proto, že si uvědomuji, že i ve odborných pracích různého zaměření se s tímto termínem pracuje, 

ačkoliv není vůbec zřejmé, zda je tohoto termínu užito v sentencích, které ho vymezují co nejúžeji. 

Ve studii zabývající se komorbiditou u uživatelů drog, kterou provedl Weaver et al. (2002), autoři 

odhadují následující prevalenci komorbidity. 
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I. Těžká depresivní porucha:      26,9%     

II. Mírná depresivní porucha: 40,3 %,                   

III. Smíšená depresivní porucha a úzkostná porucha: 18,5 % 

IV. Depresivní porucha a/nebo úzkostná porucha: 67,6 %.       

Cituji: ,,Komorbidita abúzu alkoholu a depresivní poruchy je spojována s výrazně vyšším rizikem 

suicidálního chování (4–5×), dále s vyšší refrekteritou příznaků. Komorbidní pacienti se všeobecně 

hůře léčí, méně často dosahují plné remise, jsou méně spolupracující“. Jak uvádí autoři článku 

Antidepresiva, deprese a závislost na alkoholu.  

(MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D. s. 13 ). 

 

 

1.3 Pojem duální diagnóza 

 Jak je vidět již u termínu komorbidita, jistá výkladová zmatečnost není zcela cizí ani termínu 

duální diagnóza, přestože je tento termín v odborné literatuře užíván spíše k  identifikaci užšího 

vztahu mezi dvěma nemocemi a vyjadřuje tak určitou etiologickou souvislost daných onemocnění 

či poruch (Williams & Cohen, 2000). 

 Např. Krausz (1996)  používá termínu duální diagnóza  poněkud rozvolněně a jeho široká 

definice se  v souvislosti s těmito kategoriemi pacientů dá velmi dobře aplikovat i význam slova 

komorbidní. 

I. Pacient s primární diagnózou duševního onemocnění, s následnou (duální) diagnózou zneužívání 

návykových látek, které působí nepříznivě na duševní zdraví; 

II. Pacient s primární diagnózou závislosti na návykové látce s psychickými obtížemi vedoucími k 

duševnímu onemocnění; 

III. Pacient se souběžnou diagnózou zneužívání návykových látek a duševní poruchy; duální 

diagnóza zneužívání návykových látek a poruchy nálad, v obou případech plynoucí z traumatického 

zážitku, například z posttraumatického stresu. 

 Jinak ale hovoří odborníci, kteří vidí jasně rozdíly mezi oběma termíny a cítí potřebu 

významově specifikovat. Podobně jako Williams a Cohen hovoří i Nešpor (2003), který uvádí 

termín duální diagnóza do souvislosti  s klienty potýkající se s návykovou nemocí a jinou duševní 

poruchou. Ale i jiná definice duální diagnózy, (Kalina, 2008) uvádí těsnou a velmi konkrétní 

souvztažnost mezi návykovou látkou a duševní chorobou, když říká: „Duální diagnóza znamená  



 12 

souběh syndromu závislosti s další duševní poruchou“. Jak je vidět, tyto výklady vydělují termín 

duální diagnóza z pojmu komorbidita a zužují  tak kategorii klientů, na které se tato přesnější 

terminologie vztahuje. 

 

 

1.4. Pojem deprese 

 Také pohled na duševní chorobu se proměňoval v kontextu s dobou, v souvislostech nových 

poznání jak z oblasti filozofické, lékařské, tak i kulturní. Zmínky o nemoci, kterou by dnešní 

moderní medicína mohla nazvat depresí, byly popsány již v období starověkého Egypta, 

v nejstarším lékařském dokumentu egyptském Eberově papyru z doby 1900 let před Kristem. 

Ve starověkém Řecku zase Homér popisuje ve své Iliadě, jak Zeus seslal trudnomyslnost jako trest 

na drzého krále Bellerofonta, který chtěl ve své pýše proniknout až na Olymp, sídlo antických bohů. 

Ten se pak smutně toulal pláněmi tehdejšího světa a jeho utrpení ukončila až milosrdná smrt.

 Starý zákon popisuje melancholické šílenství krále Saula, kterého utěšoval hrou na harfu 

budoucí král David. U Židů stál za depresí trestající Jehova. Asi 400 let před Kristem řecký lékař 

Hippokrates utvořil  teorii o „černé žluči“ (melan cholae), jež měla být zodpovědná 

za trudnomyslnost a smutek, který proto jako první nazval melancholií. Lékaři na černou žluč 

přísahali celá tisíciletí, ale ani anatomové, ani chemici ji nikdy nenašli. Středověk depresi opět 

vysvětloval nadpřirozenem. 

 První, kdo formálně dosadil slovo „deprese“ za „melancholii“ byl Adolf Meyer /1866– 1950/, 

od konce devatenáctého století se pak datuje obecné užívání pojmu v souvislosti se snahou 

německého psychiatra Emila Kraepelina /1856– 1926/, jednoho z otců moderní psychiatrie a 

psychofarmakologie, o zavedení termínů s vyšší diagnostickou specifitou. (Pálenský, 2008)

 Dnes víme, že deprese patří k afektivním poruchám, kterým se také říká poruchy nálady. 

Pro lékařské účely se většinou používá mezinárodní klasifikace nemocí tzv. 10. revize (MKN 10), 

kde se řadí do kategorie tzv. „Poruch nálad (afektivních poruch)“, které jsou kódovány jako F30-39.  

Co si tedy pod tímto pojmem představit? Ačkoliv se v dnešní populaci tento termín používá hojně, 

aby deprese byla opravdu depresí, musí naplňovat konkrétní znaky. Na rozdíl od „špatné 

nálady“, která má většinou svůj konkrétní důvod a zcela přirozeně odchází s každodenními 

změnami a mnohdy zcela bez našeho přičinění, deprese vyžaduje pozornost a většinou i adekvátní 

léčbu.  Přesto však vzhledem k rozsáhlému souboru příznaků, které odkazují na poruchy mnoha 

mozkových struktur u depresivního člověka, není jednoduché najít stručnou a plně vystihující 

definici tohoto onemocnění. Stále ještě dochází ke přím ve vědeckých a lékařských kruzích o tom, 
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jak deprese dělit, klasifikovat, co je tím nejvýstižnějším diagnostickým modelem . 

 Můžeme se přidržet základního a lakonického rozdělení depresí podle jejich závažnosti tak, 

jak jsou oficiálně klasifikovány v 10. revizi MKN 10. 

 Rozdělení bude vypadat asi takto:  

Definici toho, co je dnes považováno za depresi zcela přesně vymezuje MKN 10, konkrétně 

diagnózy F 32 a F 33. 

I.  F 32. Typická depresivní fáze - příznaky typické pro depresi mají široké spektrum příznaků, 

od nezájmu o sebe i okolí, nechuť se čímkoliv zabývat, pocit ztráty energie, zvýšenou únavnost. Je 

přítomna také zhoršená chuť k jídlu, nespavost, nezájem o sex. Sebehodnocení je zhoršené, 

nezřídka tyto příznaky doprovází „somatické“ symptomy. Ranní probouzení je o několik hodin 

dříve před obvyklou hodinou. Deprese je vnímána ráno jako nejtěžší. Je zřetelná psychomotorická 

retardace a agitovanost. Podle počtu a tíže příznaků, které jsou diagnostikovány,  je možno fáze 

rozdělit na lehkou, střední a těžkou. 

a/ lehká - přítomnost některých dvou až tří „znaků depresivity“, zachována je schopnost 

podílet se běžných denních aktivitách.  

b/ středně těžká - přítomnost čtyř a více zmíněných příznaků způsobuje  markantní potíže 

i při běžných denních činnostech. 

c/ těžká - fáze deprese s velkou škálou příznaků, které mají na pacienta zásadní vliv. 

Typická je naprostá odevzdanost, ztráta chuti k životu, časté jsou somatizace a suicidiální 

proklamace. Tato fáze se dá ještě dále rozdělit podle toho, zda jsou či nejsou přítomny 

psychotické příznaky. Hovoříme pak o těžké depresi bez psychotických příznaků a těžké 

depresi s vyjádřenými psychotickými příznaky.  

II. F 33. Periodická depresivní porucha. - je ve svém klinickém obraze velmi podobna typické 

depresivní fázi, ale současně bývá někdy mylně zaměňována za F31. bipolární afektivní poruchu, a 

to proto, že po období deprese přichází obvykle krátké fáze lehkého zvýšení nálady, a zvýšené 

aktivity, které ale do skutečné mánie nikdy nedospějí. Pakliže ano, nelze takový stav hodnotit 

diagnózou F 33., ale je nutno jej překvalifikovat na F 31.  Stejně jako u depresivní fáze, lze ji 

rozdělit na lehkou, středně těžkou a těžkou bez psychotických a s psychotickými příznaky. 
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Jiné rozdělení může hovořit o depresi:  

I. Neurotické - označení pro lehkou depresi, pacient má lepší a horší dny, cítí se depresivnější večer, 

obtížně usíná, budí se v noci, špatně vstává. Někteří pacienti spí po celý den, jiní pozorují rychlejší 

reaktivitu na stres. Tento pojem se nejvíce přibližuje termínu „lehká až mírná“. 

II . Psychotické- jde o těžké deprese z celou řadou psychotických příznaků, bývá přítomna ztráta 

kontaktu s realitou, bludy a halucinace, lékařská intervence podmínkou kompenzace stavu      

(Průša, 2012). 

Deprese ale také můžeme rozdělit a uspořádat podle toho, kde lze hledat jejich bezprostřední 

příčinu. Zde  pro ilustraci dobře poslouží termíny : 

I. Poststressová - krátkodobá deprese způsobená stressovou událostí. Je přítomna nepřiměřená 

reakce na nepřízeň, ale je ,,pochopitelná“. Pomoc a radu může poskytnout chápavé okolí, je možné 

rozptýlení smysluplnou činností, nechybí reakce na potěšující podněty. Platí však, že i tato deprese 

může být „spouštěčem“ k depresi těžší, která již není pouhou reakcí na aktuální stresovou situaci! 

II . Deprese z vnitřních příčin – vzniká obvykle bez zjevné příčiny, což je ne zcela přesný pojem. 

Mnohdy vnitřní příčina může vycházet s neuvědomělé příčiny vnější,  byť tato příčina může být 

bagatelizována, nebo jedincem popírána. Příznaky tohoto druhu deprese jsou intenzivní, pacient 

četně somatizuje, selhává při běžných denních činnostech, celkově tělesně i duševně schází. 

Lékařská intervence je podmínkou další úpravy stavu, ne vždy úzdravy (Průša, 2012). 

Vývoj psychiatrie a pohled na depresi v kontextu času přinášel ještě mnohá další rozdělení, 

nové pojmy. Stále ještě můžeme slyšet tyto termíny: 

I. Dysthymie – dlouhodobá rozladěnost, trudnomyslnost, zádumčivost, není snadno 

diagnostikovaná, hůře časově ohraničená, mnohdy souvisí bezprostředně s osobnostním laděním 

jedince. Pomoc může poskytnout psychoterapie. 

II . Dissimulovaná, larvovaná – obtížně diagnostikovatelná deprese. Pro množství somatických 

potíží se mnohdy ani neuvažuje o duševních potížích , pacient sám tyto potíže ani neudává, doslova 

se „topí“ v příznacích různých onemocnění. Až po vyloučení tělesné choroby, /což může trvat velmi 

dlouho/, dochází vhodnou psychiatrickou léčbou k ústupu somatických příznaků a následné 

kompenzaci psychické (Průša, 2012 ). 

 Jak je vidět z uvedených příkladů, deprese není pouze nemocí, může být i symptomem 

provázejícím různá somatická onemocnění a poruch s různými klinickými obrazy. Připustíme-li, že 
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diagnostika deprese by měla mít svá pravidla a své zákonitosti, musíme uvážit, v jakém prostředí ke 

stanovení diagnózy běžně dochází a zda tento fakt nelimituje jistým způsobem i diagnostické 

možnosti. Pacientovou první volbou bývá praktický lékař. Protože mnoho pacientů se do péče 

psychiatra ambulantního, či v lůžkovém zařízení dostane právě touto cestou, není od věci přiblížit, 

jaké diagnostické možnosti skýtá prostředí praktického lékaře, který představuje jakousi ,,první 

linii“ v lé čebné péči. 

 Ze studií posledních let je odhadováno, že celoživotní prevalence deprese v populaci činí až 

16%, praktický lékař může ve své klientele odhadovat asi 10 % depresivních pacientů s tím, že mezi 

ženami je toto onemocnění častěji diagnostikováno. (Laňková & Raboch 2008). Protože deprese 

provází i značné množství somatických onemocnění, ale i stavy fyziologické jako například 

poporodní období, menopauza, je úkolem praktického lékaře stanovit  pomocí diferenciální 

diagnostiky co možná nejpřesnější diagnózu. Diagnostika deprese je relativně snadná, pokud 

na depresivní poruchu myslíme.V této prosté větě můžeme hledat diagnostické úskalí. Deprese má 

závažné dopady na zdraví, ovlivňuje délku lidského života a zasahuje významně do kulturně 

sociálního situace postiženého, je proto žádoucí aktivně vyhledávat a zachytit depresi v jejím 

prvopočátku, zejména u rizikových skupin, kde je její výskyt  zvlášť alarmující viz výše. Právě 

v ordinaci praktického lékaře je použití takového screeningového nástroje nanejvýš smysluplné. 

 Pokud tedy na depresi myslíme, pak pro toto „roztřídění“ může velmi dobře posloužit  

screening deprese. V poslední době se v Čechách používají osvědčené screeningové dotazníky 

PHQ9 + PRIM - MD2 viz příloha č.1, zaměřený na dva hlavní příznaky deprese – pokles nálady 

a ztrátu zájmů. Tyto dotazníky jsou velmi stručným, praktickým a rychlým nástrojem, který se dá 

volně modifikovat jako písemný formulář či ústní pohovor. Pokud lékař vyhodnotí tento test 

kladně, měl by pokračovat v diagnostice deprese podle optimálního diagnostického postupu. 

Pro diagnostiku psychických poruch je důležitý pohovor a pozorování. 

 Tyto dvě metody nabývají významu zejména proto, že na rozdíl od somatických onemocnění 

nemáme zatím žádná objektivní kritéria deprese v podobě laboratorních vyšetření, zobrazovacích 

metod a podobně. Proto více než jinde platí, že kvalita odebraných anamnestických dat a pozorování 

může mít rozhodující vliv na zhodnocení celé situace a její následné řešení (Průša , 2012). 

 Pohovor je základním diagnostickým nástrojem. Pokud je mu věnována náležitá pozornost lze 

už z něj získat informace, která mohou být víc než užitečné. Pohovor ještě nemusí být oficiální 

součástí odebírání anamnestických dat, má sloužit k otevření nitra pacienta, zbavení ho pochyb 

a získání důvěry v lékaře. Příchozí ocení takový přístup a uvolní se. Otevřené a klidné lékařovo 
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chování by mělo být základem budoucí vzájemné spolupráce. Součástí pohovoru je i pozorování  

pacientova chování. Mnohdy o jeho potížích hovoří více řeč těla, než obsah vyřčených slov. 

Obsažně odebraná komplexní anamnestická data, jsou dalším předpokladem úspěšné diagnózy 

a léčby. Je třeba se krom běžných standardních otázek, zaměřit zejména na rizikové oblasti 

a činnosti, jako je například: pracovní výkonnost, míra soustředění, psychomotorické tempo,  

schopnost komunikace, změny v oblasti sexuálního života, chuť k jídlu, poruchy spánku, změny 

hmotnosti. Je nutné si všímat i rizikových faktorů v anamnéze jako jsou: chronická stresová zátěž 

/rodinné násilí, rozvodové řízení a pod./ nebo nedávná tragická či nepříjemná událost, /smrt 

v rodině, ztráta či změna zaměstnání, odchod partnera/. Zda se skutečně jedná o depresi, co je její 

příčinou, či zda není součástí jiného mnohdy somatického onemocnění nám pomůže zjistit řada 

standardních vyšetření, které je nutné využívat v celé škále. 

 Přestože víme, že depresi nelze určit z žádného laboratorního vyšetření, je nutné taková 

vyšetření provést. Laboratorní vyšetření screeningová s rozšířenou škálou upozorňující na možné 

somatické choroby, zejména s příznaky únavy. Možnosti výběru těch nejvhodnějších vyšetření je 

však na  individuálním posouzení lékaře. Fyzikální vyšetření by mělo být  samozřejmostí minimálně 

v rozsahu cíleného vyšetření zaměřeného na udávané somatické příznaky, pokud udávané jsou. 

 Jako nástroj pro určení závažnosti zjištěné deprese může velmi dobře posloužit Beckova 

posuzovací škála deprese.viz příloha č.2 . Jeho výhodou je, že může sloužit jako diagnostický 

nástroj první volby, ale při opakování tohoto testu je možné průběh léčby sledovat podle toho , jak 

se v jejím průběhu odpovědi mění. Takto lze postupovat a hodnotit změny v odpovědích v 

týdenních intervalech. Vhodně zvolený dotazník by měl by být součástí psychologických vyšetření v 

rámci ústavní léčby. Zjištěním, že pacient opravdu trpí příznaky deprese, ale vyšetření nemůže 

končit. K bližšímu poznání pacientových potíží a k jejich přesné diagnostice slouží diferenciální 

diagnostika. 

 O co vlastně v diferenciální diagnostice jde? Cituji:,,Jde o postupnou eliminaci hypotéz 

předem stanovených, při využití všech dostupných informací získaných ze všech relevantních 

zdrojů.“ (Šnýdrová,  2008 s.127) 

 Diferenciální diagnostikou se tedy lze dobrat důvodu, kde hledat příčiny depresivních 

příznaků. Toto zjištění je zcela zásadní, protože se od něj odvíjí způsob léčby. Zanedbání 

diferenciální diagnostiky ať už z liknavosti, neznalosti, či časové tísně , může vést a zpravidla vede 

k neuspokojivému vývoji stavu pacienta a k progresi jeho potíží. 
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1.4.2 Léčba deprese 

 Je nabíledni, že jednotný a unifikovaný postup na léčbu deprese neexistuje. Pokud vyloučíme 

všechna onemocnění a stavy, které depresivní signifikanci prokazují a jsou součástí jiných 

onemocnění či  jsou   pro konkrétní tělesné stavy specifická, jako model léčby může posloužit 

„pravá deprese“, deprese klinická. Je třeba si uvědomit, že v léčbě deprese musíme počítat s její 

chronicitou, většina pacientů kteří depresí onemocní se vrací zpět do léčby. Vždy a v každém ohledu 

je třeba toto onemocnění za chronické považovat. Jedinou oficiálně a obecně  používanou terapií 

deprese u nás je podáváni antidepresiv a psychoterapie, případně kombinace těchto postupů. Je 

otázkou nakolik je oficiální medicína ochotna uznat, že existuje i řada „alternativních“metod 

a přístupů, které mohou pacientovi prospět a pomoci. 

 S rozvojem celostní medicíny v posledních letech a s určitým odkloněním se 

od akademizmu v medicíně, se pomalu ale jistě těmto „jiným“ cestám popřává stále více a více 

sluchu i v řadách lékařů. Samozřejmě nelze tvrdit, že tyto postupy založené na znalosti účinků 

bylin, znalosti homeoapatie a jiných alternativních přístupech mají vytlačit a nahradit standardní 

způsoby léčby, ale za zamyšlení stojí, zda není dobré těmto postupům věnovat větší pozornost. 

 Pomineme-li tyto novátorské a běžně nepoužívané metody v léčbě deprese, je dobré, pokud 

stav pacienta dovolí, zahájit léčbu psychoterapií, která je zaměřena přímo na léčbu deprese. 

Zpravidla jde o specifickou systematickou psychoterapii, trvající 1-3 měsíce, kterou provádí 

specializovaný odborník /psychiatr, klinický psycholog/. U většiny depresivních pacientů s lehkými 

či mírnými příznaky je účinnost takových terapií srovnatelná z farmatoterapeutickými postupy. 

 Psychoterapie by měla být vždy zvažována při první volbě léčby, zvláště pak, pokud si jí 

pacient žádá a upřednostňuji ji před farmakoterapií. Pokud nenastanou v tomto období změny 

k lepšímu, je vhodné přistoupit k farmakoterapii, čímž není myšleno upuštění od psychoterapie, 

ale je tím míněna kombinace obou způsobů léčby, což v praxi mívá nejlepší výsledky. 

Farmakoterapie deprese se odvíjí od stádií, kterými deprese prochází. V podstatě platí, že léčebná 

strategie léčby u mírné, středně těžké a těžké deprese se neliší. 

 Z hlediska farmakologického lze rozlišit léčbu. 

I.  Akutní - jde o období, které je zpravidla charakterizováno odezněním akutních příznaků 

nemoci dosažením tzv. remise choroby. Toto období trvá většinou několik týdnů, spíše měsíců, 

podle individuálních potíží pacienta, zvolené terapie, nezřídka je také určeno spoluprácí klienta 

na své léčbě. Základem medikamentózní léčby deprese jsou antidepresiva. Léky první volby při 

léčbě deprese jsou zpravidla antidepresiva ze skupiny SSRI. /Selektivní inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu/. Např. Fluvaxamin, Fluoxetin, Citalopram, Paroxetin, Sertralin, patřící 
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v dnešní době k nejběžněji užívaným antidepresivům. Protože se předpokládá, že jednou z možných 

příčin deprese je i nedostatek serotoninu na synapsích, funguje tato skupina antidepresiv na principu 

inhibice zpětného vychytávání serotoninu v presynaptickém úseku neuronu, čímž způsobí lepší 

zásobování synapse serotoninem. Tato skupina má sice menší množství nežádoucích účinků, než 

jiné skupiny antidepresiv, ale u některých pacientů nezpůsobuje léčba SSRI žádoucí odezvu. 

 Přestože skupina léků SSRI patří k těm s menšími vedlejšími účinky, přesto se při 

farmakologické léčbě nelze vyhnout těmto nepříjemným průvodním znakům léčby, mezi které patří 

počáteční nevolnost /později vymizí/, bolesti hlavy, živé sny, netečnost, ztráta libida. Po započetí 

léčby skupinou SSRI se u 70% pacientů může objevit úzkost,u některých pacientů nespavost. Tyto 

faktory jsou velmi rizikové, pacient je vnímá jako subjektivní zhoršení stavu, riziko suicidiality 

v tomto období narůstá. SSRI má sice i anxiolytický účinek, ale není patrný hned po nástupu léčby. 

Prvních 14 dní je pro pacienta rizikových. V případě nezvládnutelných tenzních úzkostí je možná 

kombinace s benzodiazepiny, /Klonazepam/, vždy však jen po dobu několika týdnů, než se zcela 

ustálí účinek SSRI. I přechodné podávání hypnotik těm z pacientů, kteří si stěžují zároveň na 

nespavost, vhodných pro kombinaci s SSRI /Zopiclon/ může vést ke stabilizaci stavu pacienta. 

I přes pečlivě nastavenou a individuálně řešenou léčbu však nemusí dojít k dostatečné odpovědi na 

léčbu, alespoň 50% zlepšené depresivní symptomatologie/. S tímto stavem je třeba počítat a vědět, 

že nastat může. Pokud se neobjeví dostatečná odpověď na léčbu do 7 týdnů, je třeba farmakologické 

intervence přehodnotit.  

 Možností se nabízí hned několik, možné jsou i jejich vzájemné kombinace. 

A. zvýšení dávky antidepresiva /u SSRI je zvýšení dávky dobře snášeno/ 

B. změna antidepresiva, zpravidla volba  z jiné  vhodné skupiny antidepresiv 

Tuto změnu lze provést minimálně po 2 týdnech původní medikace, v maximální možné dávce, bez 

očekávaných výsledků, někdy s potřebou překrytí užívání antidepresiv obou  skupin alespoň po 

dobu jednoho týdne. 

C. provedení augmentace, cože je přidání jiného léčiva jiné léčebné skupiny, který má 

jen podpůrný účinek na léčbu deprese/není jiným antidepresivemú 

D. provedení kombinace , což znamená medikaci několika antidepresivy zároveň. 

Tento postup již vyžaduje dobrou znalost farmakodynamiky a měl by být výsadou psychiatra   

(Průša , 2012). 
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II.  Pokra čovací - ustoupení depresivních symptomů, objektivní i subjektivní úprava stavu 

pacienta, ještě nemusí znamenat vyléčení. Obvykle koreluje s remisí. Přestože pacient již nesplňuje 

kritéria pro depresivní poruchu, není možné od léčby ustoupit a je třeba  se v průběhu dalších 6 

měsíců léčbě věnovat. Terapeutická látka antidepresiv v tomto období by měla být stejná jako 

dávka, která vedla k remisi. 

 V případě, že remise je pokládána za úzdravu a situace je podceňována, asi v polovině 

případů dochází na konci akutní léčby k riziku relapsu. Pokud už k relapsu dojde, je nutné 

pokračovat v léčbě totožným antidepresivem, jako v léčbě předchozí. 

 

III. Tymoprofylaktická - tato část léčby bývá často zanedbávána a podceňována . Je to s podivem, 

protože péče věnovaná právě této fázi onemocnění snižuje jeho rekurenci až 3x. Jak dlouho má tato 

léčebná fáze trvat, bývá předmětem diskusí, ale v podstatě platí, že pokud je pacient po dobu 5 let 

v plné remisi, je možné od další léčby upustit. Nadále však platí, že riziko návratu onemocnění stále 

existuje. 

 Jaké stavy jsou indikací pro udržovací léčbu? Jedná se zejména o stavy depresí v seniorském 

věku, u adolescentů, pokud se během léčby objeví tendence k suicidiu, pokud je anamnestikována 

rodinná zátěž. V podstatě se dá říci, že  u všech nemocných s vysokým rizikem. Je možné také 

pokračovat v léčbě, pokud si to pacient sám přeje . 

 Pokud se tato udržovací /tymoprofylaktická/ léčba uskutečňuje, pak  je třeba používat stejné 

dávky antidepresiv, jako při léčbě vlastní depresivní fáze. Antidepresiva je možné vysadit úplně, ale 

je nutné je vysazovat postupně s největší opatrností minimálně 2 týdny i déle. V opačném případě 

s vyjímkou Fluoxetinu, který má dlouhodobý poločas a vede sám o sobě k velmi pozvolnému 

poklesu hladiny, může dojít k „syndromu náhlého vysazení“, pro který jsou charakteristickými 

znaky parestezie, úzkost, diarhoea, cefalea , insomnie,  smyslové poruchy apod., který může vést 

k mylné interpretaci svých příznaků a může být mylně považován za relaps. Následek takového 

mylného zhodnocení stavu pak je znovunasazení léčby, které vede k opětovnému otevření 

dlouhodobé léčby (Průša , 2012). 
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1.5. Závislost na alkoholu.  

 Moderní medicína uvádí, že samotná příčina závislosti na alkoholu je neznámá a že na rozvoji 

se spolupodílí celá řada faktorů biologických, psychologických, sociálních a spirituálních. Je velmi 

zajímavé, že čím výrazněji se uplatňují dispoziční faktory, (biologické, genetické, osobnostní, 

zdravotní stav apod.), tím menší podíl expozice je nutný a naopak. Čím větší je expozice, 

dostupnost, vypité množství, koncentrace alkoholu apod.), tím menší je dispozice. 

 Genetika zde hraje roli, což už bylo i dokázáno, ale co dokázáno není, je souvislost 

mezi konkrétními osobnostními rysy a závislostí na alkoholu. Vývoj závislosti není otázkou 

několika měsíců, závislost se obvykle rozvíjí zcela nenápadně a plíživě. Jejím předstupněm je 

„škodlivé užívání“, které v podstatě plynule a většinou i bez povšimnutí konzumenta přechází 

v chování závislostní. Postupná změna myšlení a chování má charakter ,,racionalizace“. Popírání 

a bagatelizování problému slouží jako obrana. Výrazná změnu vykazuje tolerance alkoholu, z 

počátku se stoupající tendencí, výskyt tzv. „ranních doušků“, které mají napravit následky 

odvykacího stavu. Rovněž přítomnost palimpsestů /okének/, při nichž je jedinec neschopen 

upamatovat se na děje předchozí. Zajímavostí tohoto období rozvoje závislosti patří i schopnost 

vypít velké množství alkoholu bez známek zjevné opilosti. Tento stav ale netrvá věčně. Tak jak 

dochází ke zhoršené schopnosti  etylalkohol metabolizovat, situace se zcela změní. Tolerance 

dramaticky klesá, rychle dochází k opilosti. Jako každé jiné onemocnění i závislost na alkoholu má 

svůj průběh a svoji prognózu. Zcela závisí na tom, zda je jedinec schopen alkoholu se zcela zříci a 

abstinovat. 

 Od abstinence se také odvíjí následky, které taková závislost představuje. Zasahuje nejen sféru 

psychickou, ale zcela jistě i oblast somatickou, mnohdy s nezvratnými následky. Samozřejmě jsou 

rozdíly v tom, v jaké fázi rozvoje závislosti je k léčbě přistupováno. Zcela jiné vyhlídky má člověk 

se zachovaným psychickým a fyzickým zdravím, než jedinec, který nese tíži těchto druhotných 

projevů. Závislost na alkoholu je progredující onemocnění, které se bez abstinence zvládat nedá. 

Narozdíl od závislostí na jiných psychoaktivních látkách, u alkoholu je metoda „kontrolovaného“ 

pití přinejmenším kontroverzní, ne-li, nemožná. Trvalá abstinence se zdá být jedinou cestou, jak 

ze závislosti vyváznout (Popov 2003, in Kalina et al., 2003). Dnešní lékařská věda určuje závislost 

na alkoholu striktní definicí s přesnými diagnostickými kritérii. Stejně jako u ostatních látek 

způsobujících závislost, jsou tato kritéria přesně dána. 

  Podle (MKN-10) je syndrom závislosti na alkoholu souborem behaviorálních, kognitivních a 

fyziologických fenoménů, který se vyvíjí po opakovaném užití látky a který typicky zahrnuje 



 21 

následující projevy: 

I.  silnou touhu nebo pocit puzení užívat alkohol (craving), 

II.  potíže v kontrole užívání alkoholu, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo 

množství alkoholu 

III.  při vynechání alkoholu jsou přítomny abstinenční potíže, nejdříve psychické, pak 

i fyzické 

IV.  průkaz tolerance alkoholu-v první fázi se tolerance zvyšuje, v dalším průběhu 
naopak snižuje 

V. postupné zanedbávání zájmu, jedinec tráví stále více času požíváním alkoholu 

VI.  pokračování v užívání alkoholu, přes to že jsou zjevné známky poškození 

organizmu(jater, nervů apod.). 

 Aby byl syndrom závislosti diagnostikován, musí být přítomny alespoň tři z uvedených 

kritérií. Existuje ale také jiné oficiální rozdělení/ DSM-IV/  používané jinde v Evropě a v Americe, 

přesto je ale i u nás známé. 

 Podle tohoto rozdělení se závislost na návykových látkách popisuje jako maladaptivní model 

užívání návykové látky, prokázaný výskytem minimálně tří z následujících příznaků během jednoho 

dvanáctiměsíčního období. 

I.  Tolerance, projevující se jedním z následujících úkazů: 

- potřeba nápadně zvýšených dávek dosažení intoxikace nebo žádaného účinku, 

- nápadně snížený účinek při užívání stejného množství návykové látky. 

II.  Příznaky z vysazení drogy, projevující se jedním z následujících úkazů: 

- abstinenční příznaky typické pro danou návykovou látku, 

- užití stejné nebo velmi podobné látky pro potlačení nebo prevenci abstinenčních příznaků. 

III.  Návyková látka je často užita ve větším množství, než bylo zamýšleno. 

IV.  Je přítomna trvalá touha nebo neúspěšná snaha o snížení nebo kontrolu užívání. 

V. Mnoho času je stráveno při aktivitách nutných k získání nebo užívání návykové 

látky nebo ke vzpamatování se z jejích účinků. 

VI.  Důležité společenské, profesní nebo rekreační aktivity nejsou vůbec provozovány 

nebo jsou omezeny kvůli užívání návykové látky. Užívání návykové látky 

nepřestává, přestože je známa existence trvalých nebo vracejících se fyzických či 

psychologických problémů, pravděpodobně působených nebo eskalovaných užitou 

návykovou látkou. 
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Podle DSM- IV je definice závislosti v mnoha ohledech podobná, překvapivě však nezahrnuje 

první ze šesti uvedených znaků/ bažení/ naproti tomu se klade větší důraz na zhoršené sebeovládání 

ve vztahu k návykové látce ( Nešpor 2003, in Kalina at al., 2003) 

 Existují ale i mnohé další zajímavé pohledy na alkoholovou závislost: „Závislost 

na alkoholu znamená, že pití alkoholických nápojů vychází z tělesné potřeby jeho konzumenta. 

Rozhodujícím motivem pití alkoholu ve všech svých modifikacích není např. Žízeň, společenská 

událost, rozmluva s přáteli atd., ale nutnost získat pro své tělo vnitřně odměřenou dávku alkoholu. 

Po jejím dosažení nastane zklidnění jedince i zvolnění jeho konzumace. Je to jakýsi vrchol 

spokojenosti, který pak lze menšími dávkami udržovat poměrně dlouhou dobu, jež zpravidla uzavírá 

potřeba spánku." (Hošek, 1998, str.10) 

 Jiná, neméně zajímavá teorie příčin závislosti na alkoholu hovoří o tom, že hlavní 

příčinou alkoholismu je chronická hypoglykémie, a že alkoholik je především hypoglykemik. 

Vinou pravidelného příjmu převážně živočišných potravin a rafinovaných sacharidů se dostává 

jedinec do fyziologické nerovnováhy - chronicky nízké hladiny krevního cukru, projevující se 

na úrovni fyzické o psychické. Nevyrovnanost v hladině krevního cukru je však záludnější než se 

doposud myslelo. Tento bio-chemický pochod je takřka nemožné překonat vůlí i rozumem, proto ta 

neodolatelná touha po alkoholu. Tato chronická hypoglykémie vede k návykům a závislostem, 

v případě alkoholismu k alkoholu. (Michio, 1997) . 

 Jak je vidět, na alkoholovou závislost se dá pohlížet z mnoha různých úhlů a je  

pravděpodobné, že se vždy objeví nové a zajímavé možnosti, jak tento problém chápat.  Nicméně je 

jasné, že pro potřeby stanovení diagnózy se je nutno držet jasných a zřetelných kritérií, která jsou 

obecně sjednocená a lze je jednotně používat v praxi. 

 

 

1.5.1. Diagnostika závislosti na alkoholu 

 U nás rutinně používaný MKN-10 umožňuje přesnou diagnostiku. Sem patří přidání dalšího 

desetinného místa (např. kód F10.20 znamená závislost na alkoholu,( v současnosti abstinuje) a 

využívání druhé a třetí osy MKN-10 (osa I. Označuje klinickou diagnózu, osa II. míru postižení a 

osa III. související faktory). Který znak závislosti na alkoholu tedy můžeme považovat za  klíčový? 

Znaky závislosti jsou rovnocenné jen formálně. Např. tolerance u pokročilých forem závislosti na 

alkoholu nestoupá, ale klesá. Jako klíčový znak se jeví zhoršené sebeovládání, tj. jedinec pije 

alkohol i v situacích, kdy nechtěl, nebo ve větším množství, než zamýšlel.  Přítomnost tohoto znaku 

obvykle vede k naplnění faktu, že jedinec tráví mnoho času  při aktivitách nutných k získání nebo 
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užívání návykové látky nebo ke vzpamatování se z jejích účinků a  důležité společenské, profesní 

nebo rekreační aktivity nejsou vůbec provozovány nebo jsou omezeny kvůli užívání návykové látky. 

Od užití návykové látky není upuštěno, přestože jsou přítomny psychické a fyzické potíže, které se 

vrací, nebo eskalují (Nešpor , 2011). 

 Základem jakéhokoliv vyšetření je vždy podrobně a smysluplně odebraná anamnéza. 

U podezření na alkoholovou závislost je zcela zásadním  vyšetřením, které může odhalit množství 

informací sloužících ke stanovení přesné diagnózy a optimální léčby.  

 Anamnéza musí být zaměřená  zejména na konzumaci alkoholu, sociální a rodinné zázemí. 

Nezbytné jsou kontakty s rodinou a ošetřujícími lékaři. 

 Fyzikální vyšetření zase může odhalit již velmi pokročilá stadia jaterní cirhózy, které 

diagnostikovi pomohou udělat si obrázek o celkovém stavu pacienta.   

 Laboratorní metody jsou také cennými ukazateli v diagnostice alkoholové závislosti. Ne, 

že by se z laboratorních  výsledků takto získaných dala s určitostí zjistit diagnóza závislosti, ale tyto 

výsledky mohou podepřít suspektní diagnózu a dát jí patřičnou váhu. Pomineme - li vyšetření 

na aktuální přítomnost alkoholu v krvi, je dobré obrátit svoji pozornost na panel „jaterních enzymů“ 

AST - celkovou aspartátaminotransferázu , GMT - glutamyltransferázu   , ALT  -  

alaninaminotransferázu . Obecně platí, že tyto jaterní enzymy budou u jedince dlouhodobě 

požívajícího alkohol zvýšené, ale právě  glutamyltransferáza , enzym lokalizovaný na sinusoidální 

membráně hepatocytu, je všeobecně uznávaným markerem pro zjištění dlouhodobého abusu 

alkoholu. Dalšími markery vedoucími k hypotéze, že by se mohlo jednat o závislost na alkoholu 

jsou např. zvýšená hladina bilirubinu v séru, zvýšení IgA,  hypoalbuminémie , zvýšené hladiny 

krevních tuků a kyseliny močové, také prodloužení protrombinového času. Tyto laboratorní nálezy 

jsou sice cennými ukazateli, ale pro určení závislosti na alkoholu pochopitelně nestačí. 

 Psychologicko-psychiatrické vyšetření je nezbytnou součástí diagnostického algoritmu, 

neboť se nemocní často uchylují k popírání, či bagatelizování svého problému. Nezřídka takové 

vyšetření odhalí i jiné poruchy, které s užíváním alkoholu mohou souviset a zpřesní tak způsob 

léčebné péče (Průša , 2012). 

 V praxi se běžně používají kromě standardních psychologických postupů i testové metody, 

které jsou účinnými ukazateli. Příkladem může být "CAGE" test.viz příloha č.3. Je to velmi snadno 

využitelný nástroj se čtyřmi stručnými otázkami s dobrou výpovědní hodnotou. Rovněž „Škála 

závislosti na alkoholu“, viz příloha č. 4 , která byla vyvinuta za účelem zhodnocení závažnosti 

závislosti na alkoholu (diagnostická kritéria DSM-IV). Jde o dotazník s 25 otázkami, které 

pokrývají alkoholový odvykací syndrom, narušenou kontrolu nad pitím, uvědomování si nutkání 
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pít, zvýšenou toleranci alkoholu a chování zaměřené na vyhledávání příležitostí napít se. Dotazník 

vychází z posledních 12 měsíců, ale lze jej použít i pro jiné časové úseky tak, abychom vytěžili 

právě ty informace, které se potřebujeme dozvědět nejvíce. Výsledky tohoto dotazníků pomáhají 

odhalit míru závažnosti závislosti na alkoholu a poskytuje cenné informace pro plánování léčby. 

 Je možné také využít testu na poruchy způsobené pitím alkoholu „ AUDIT“ , viz příloha č.5 , 

který se sestává z 10 otázek a pracuje s pojmem „standardní sklenice“. Standardní sklenicí se 

rozumí v této verzi dotazníku půl litru 12° piva, 2 „deci“ přírodního vína  0,05 l („půldeci“) . 

 

 

1.5.2.Léčba závislosti na alkoholu 
 
 Léčba závislosti na alkoholu, dříve „alkoholizmu“  v poslední době prodělala řadu změn. Jsou 

dány jednak posunem nahlížení společnosti na tento problém, který byl veřejností spíše než nemoc 

vnímán jen jako osobnostní slabost či zlozvyk, ale je rovněž podmíněna množstvím poznatků o této 

problematice, které má moderní medicína k dispozici. Nemalou roli hraje také fakt, že mnohé 

poznatky se dají zjistit pouze empiricky. 

 Pokud bychom chtěli stručně a jednoduše popsat, jak taková léčba probíhá, zákonitě  

narazíme na problém, protože oblast léčby „alkoholizmu“ je velmi rozmanitá a je třeba ji nahlížet 

přísně individuálně. Přesto však existují jistá pravidla a zásady, která se dají zobecnit a platí nejen 

pro léčbu závislosti na alkoholu, ale v léčbě závislosti obecně. Třináct principů efektivní léčby 

o kterých hovoří Nešpor (2000) ve své knize Návykové chování a závislost, mohou sloužit jako 

velmi vhodný modus operandi při řešení i alkoholové závislostní problematiky.  

1/ Ne každá léčba je vhodná pro každého, je třeba vybrat tu nejvhodnějších 

2/ Léčba by měla být rychle dostupná 

3/ Léčba by měla reagovat na různé potřeby klienta/zdravotní psychologické, sociální, právní./ 

4/ Léčba by měla pružně reagovat na měnící se potřeby klienta 

5 /Léčba by měla být dostatečně dlouhá, delší léčba většinou přináší lepší výsledky 

6 /Léčba by měla zahrnovat individuální nebo skupinové poradenství a kognitivně -behaviorální 

postupy 

7 /Vhodná farmakologie je v některých případech žádoucí 

8 /Klienti trpící i jinou duševní poruchou, než závislostí, by měli být integrovaně léčeni 

9/ Detoxifikace je součástí léčby,ale sama o sobě má jen malý efekt v léčbě 

10 /Efektivní léčba nemusí být dobrovolná. Přijetí léčby, setrvání v ní a její výsledek, může příznivě 
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ovlivnit i tlak ze strany rodiny, zaměstnavatele a úřadů 

11 /Během léčby je třeba zjišťovat, zda nedochází k porušování abstinence 

12 /Léčba by měla zahrnovat i vyšetření na přenosné infekční choroby/AIDS, hepatitis A,B, TBC, 

které jsou častější u závislých 

13 /Překonání závislosti bývá dlouhodobější proces a může vyžadovat opakování léčby,účast na 

svépomocných skupinách po léčbě, může zlepšit její výsledky.   

 Velmi zajímavé je také tzv. Rubešovo schéma kurability. Jedná se o grafické znázornění 

oblasti optimální léčitelnosti v poli pod průsečíkem dvou přímek. Vzestupná přímka vyjadřuje 

přibývání obtíží vyvolaných závislostí, sestupná úbytek schopností pacienta při postupné 

somatopsychické devastaci, obojí je vyjádřeno v závislosti na čase, tedy době trvání závislosti.  

 První přímka vytváří motivaci a zvyšuje náhled pacienta, druhá zmenšuje jeho schopnost 

využít korektivních informací. Zmíněný průsečík nelze předem odhadnout, je to individuální. Je to 

dáno individualitou jedince a jeho mikro i makrosvětem, to znamená celospolečenským klimatem, 

kvalitami partnera, rodiny, pracovního kolektivu, jejich tolerancí k pití, jejich životní filozofií. 

Určuje ho především sám postižený, svou narůstající nespokojeností plynoucí z jeho selhávání. 

( Heller, Pecinovská a kol., 1996) 

  

 

 

(Heller, Pecinovská a kol., 1996, s. 94) 
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 Jak je vidět už z tohoto schématu, závislost na alkoholu podmiňuje celá řada různorodých 

faktorů, z čehož vyplývá, že i léčba této závislosti musí mít komplexní charakter a bude se 

realizovat napříč medicínskými o psychoterapeutickými obory. Při stanovené diagnóze závislosti 

na alkoholu je jasné, že je potřebné práci s klientem rozdělit do několika fází, které mají logickou 

posloupnost a odpovídají potřebám klienta a léčby. 

 

I.  Fáze prvního kontaktu, lékař seznamuje svého klienta s diagnózou, ukazuje možnosti 

léčby, dobu jejího trvání, poskytuje prvotní a velmi důležité informace, které mohou 

sloužit a je dobré, když tomu tak opravdu je,  jako startovací motivace. 

II.  Fáze detoxikační, která je obvykle několika týdenní záležitostí, základem se úplná 

abstinence, obvykle i za pomoci farmakologických intervencí, které se odvíjí 

od sekundárních potíží, doprovázejících odvykací stav /epilepsie ap./, nebo spojená 

s obvyklou hypovitaminozou,( zejména B a C ). Detoxikace  by měla probíhat pouze v 

ústavní léčbě pod stálým dohledem lékaře. 

III.  Fáze postupného odvykání, přerušení patologické vazby na drogu, jinak také fáze 

adaptace na život bez alkoholu. Časové rozpětí této fáze je velmi obtížně stanovitelné. 

Odpovídá osobnostnímu nastavení klienta, hloubce závislosti, okolnostem léčby apod. 

Trvá spíše měsíce než týdny. I v této části léčby se využívají psychofarmaka, zejména ta 

s averzními účinky, nebo ta, jež snižují bažení. Farmaka zhoršující snášenlivost 

alkoholu, jako je např. disulfiram /Antabus/  jsou účinná, ale jejich užití vázáno 

na ústavní léčbu, v ambulantních podmínkách není ani bezpečné ani účinné. Mezi 

farmaka, která pomáhají snižovat craving, se v poslední době také využívá Naltrexon, 

zvlášť u pijáků, kteří od alkoholu očekávají vzrušení a euforii. V této fázi kromě 

farmakoterapie nabývá významu psychoterapie, proces odvykání je  optimálně souběh 

intervencí psychiatrických /farmakoterapie/ i psychologických  /psychoterapie/. 

IV.  Fáze rehabilitační je poslední fází léčby, měla by završit celý léčebný proces, klienta 

připravit na běžný život, pochopitelně bez alkoholu, její součástí je krom 

psychoterapeutických přístupů také celá řada  aktivit, které jsou předzvěstí návratu 

do běžného prostředí /sportování, zájmová činnost ap/. Tato fáze  je několikaměsíční, 

také nastavena individuálně, dle možností a potřeb klienta. 

 V předchozí stati jsme si zhruba vysvětlili strukturu léčby  v časovém kontextu. Další otázkou 

ale je, kde a jakým způsobem je možné léčbu vykonávat. V podstatě jsou možné  způsoby dva. 
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I.  Léčba ambulantní, která je uplatňována zejména u těch klientů, kteří nevyžadují ústavní 

léčbu, či si na ni netroufají. V tom případě ambulantní léčba představuje jakýsi přestupeň, 

přípravu na léčbu ústavní s tím, že ambulantní lékař svou vhodnou intervencí k ústavní 

léčbě může klienta vhodně motivovat.  Její výhodou je nepřerušení kontaktu s rodinou a 

zaměstnáním, nevýhodou je nedostatek ,,dohledu“ nad konáním klienta. Pakliže se nelze 

domnívat, že by byla ambulantní léčba dostačující, je zde možnost jiná. 

II.  Léčba ústavní.  Té ve většině případů předchází neúspěšná ambulantní léčba, nastupují ji 

i klienti, kteří se sami k takové léčbě hlásí, s náhledem, že ambulantní léčení nezvládnou. 

Její výhody jsou zřejmé, ale počítat se zde musí i  s jistými ,, nevýhodami“, které  sice 

mohou představovat pro klienta značný dyskomfort, jsou však nutností, /izolovanost 

od vnějšího světa./. 

 Ústavní léčbu lze též soudně nařídit. Tento prostor je ovšem často tenkým ledem a v praxi je 

nutné postupovat velmi obezřetně. K nařízení nedobrovolné léčby v ústavním zařízení lze 

přistoupit, když je klient nebezpečný sobě nebo okolí v důsledku vzniklé duševní choroby, nebo 

v souvislosti , a to nepochybně, s deliriem tremens,  při ohrožení či výskytu záchvatů epileptického 

charakteru a sebevražedných pokusech. V jaké časové ose a v jakých podmínkách se léčba 

uskutečňuje, jsme si vysvětlili. 

Zbývá vysvětlit, jakým způsobem se v léčení postupuje a jakými prostředky. Dá se říci, že v léčení 

závislosti na alkoholu hrají v současné době hlavní roli tři přístupy. Psychoterapeutický, 

farmakologický a socioterapeutický. Nejsou od sebe oddělené, v praxi záleží na jejich provázanosti 

a součinnosti, ve většině s převahou psychoterapeutických přístupů, za předpokladu minima 

komplikací, vyžadujících farmakologickou intervenci. Způsob uplatnění těchto přístupů opět záleží 

na individuálním zhodnocení stavu klienta. Zde se ideálně předpokládá kvalitní kooperace 

mezi psychiatrem, někdy internistou, psychologem a klientem s množstvím zpětných vazeb, které 

posunují a precizují léčbu v jejím průběhu. 

 

I.  Psychoterapeutický přístup 

 Pojem psychoterapie bývá chápán v širším či užším smyslu. Širší chápání zahrnuje 

do psychoterapie vše, co není spojeno s medikamentózní formou léčby. To znamená všechny 

terapeutické formy od denního režimu až po ergoterapii. Užší chápání psychoterapie znamená 

působení psychoterapeuta na jedince nebo více osob.  V průběhu dne je vhodné zařazovat různé 

psychoterapeutické aktivity. Ranní komunita a následná přednáška (kolektivní, edukativní, 

kognitivní forma), individuální pohovory, sezení terapeutické skupiny, sezení tématické nebo 
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biografické skupiny, volná tribuna. Dobré zkušenosti jsou s relaxací, autogenním tréninkem, 

neverbálními postupy. Pro klienty s déle trvajícími poruchami kognitivních schopností je vhodné 

koncipovat programy psychologické rehabilitace. Je normální, že psycholog nemá kapacitu vše 

zabezpečit sám (Řehan, 1994). 

 Behaviorální terapie a kognitivně-behaviorální přístupy představují v moderní léčbě závislostí 

stěžejní přístupy. V těchto přístupech jde hlavně o to, nastolit  jasnou a srozumitelnou strukturu. 

Zejména v časných fázích závislosti nastavit pravidla tak, aby byla čitelným vodítkem 

a představovala pro klienta bezpečný prostor bez zbytečných ambivalencí. Obecně platí, 

že behaviorální techniky mají své nezastupitelné místo v léčbě závislostí a jejich prostřednictvím je 

dosahováno pozitivních výsledků. Zcela zásadními se zdá být v terapii kombinace s přístupy 

dynamickými, protože bez jejich uplatnění velmi často dochází ke ztrátě kýženého efektu. 

 Dynamická terapie se zaměřuje na klientovy aktuální pocity, prožitky a vztahy, životní situace, 

které předcházely či provázely počátky závislosti a mohly ji ovlivnit či spustit. Její snahou je 

pomoci klientovi pochopit i neuvědomělé a zasuté motivy chování. Podstatou je tedy docílení 

proniknutí klienta do sebe sama až na samu hranici nevědomí. Zároveň se snaží povzbuzovat a 

motivovat klienta pro vyjádření toho, co bylo doposud nevyjádřené, zejména těch pocitů, které 

s sebou nesou nepříjemné prožitky. Takové poznání umožňuje následné opuštění nežádoucích 

vzorců chování a jejich transformaci ve vzorce nové, žádoucí. Dynamicky orientovaná 

psychoterapie může probíhat jak individuální, tak skupinovou formou.  (Novotná  , 2012) 

 

II.  Farmakoterapeutický přístup 
 
 Léčení závislosti na alkoholu se obvykle neobejde bez farmakoterapie. Pokud bychom se 

zeptali v běžné populaci, co je tím myšleno, asi by si  většina dotázaných ihned vybavila Antabus. 

V léčebné praxi ale Antabus (lék averzivní terapie), je jen reprezentantem jednoho z několika 

farmakoterapeutických vstupů do léčby alkoholové závislosti. Farmaka, která se  v praxi využívají 

se ve stručnosti dají rozdělit do čtyř skupin podle jejich účelu.  

Právě zmíněný Antabus je reprezentantem farmakologické intervence představující tzv.  

a) Averzivní terapii /terapii senzitizací/, která je založena na podávání preparátu 

zvyšujícího vnímavost organizmu vůči účinkům alkoholu. Když dojde k užití alkoholu, odezva 

organizmu na vegetativní úrovni /pocení, tachykardie, závrať, nauzea/ je natolik nepříjemná, že 

klienta odrazuje od dalšího pití. Antabus /disulfiram/, jako nejčastěji používaný prostředek této 

terapie funguje na principu blokády enzymu alkoholdehydrogenázy, čímž působí jako intoxikant. 



 29 

Tento toxický účinek způsobuje uvedené nežádoucí projevy při porušení abstinence. Kontraindikací 

k této léčbě je těžká oběhová nedostatečnost, samozřejmě nesnášenlivost účinné látky, gravidita a 

v neposlední řadě i předpokládaná nespolupráce klienta. Výhodou této terapie je možnost její 

kombinace s terapií pro zmírnění cravingu.  Další možností využití farmakoterapie je intervence 

sloužící k redukci bažení. Dá se o značit jako terapie  

b) Zmírn ění cravingu. Cílem této terapie je minimalizace rizik relapsu. Prokazatelného efektu 

je možné dosáhnout dvěma typy látek. Jedním z nich je acomprosát, druhým naltrexon. Naltrexon je 

v tomto případě využit zejména k udržení abstinence. Obě tyto látky lze s úspěchem a vcelku 

bezpečně kombinovat a zvýšit tak efektivitu léčby (Kalina a kol. 2008). 

Komplexní terapie reprezentovaná právě preparátem  s obchodním názvem Campral /acomprosatum 

calcium/, který je indikován k udržování abstinence u pacientů, kteří byli závislí na alkoholu a nyní 

abstinují je užívám s dobrými výsledky, přestože přesný mechanismus účinku není znám. 

Předpokládá se, že hlavní mechanismus působení je GABA- ergní snížení hyperexcitability 

neuronů. (Průša , 2012). 

 Pakliže dojde k odvykacímu stavu, který zpravidla následuje po dlouhodobém užívání 

alkoholu, je třeba přistoupit k další formě farmakoterapie. Protože odvykací stav může svými 

důsledky ohrožovat život a bývá provázen řadou komplikací, i jeho léčení je komplexní, 

komplikované a vyžaduje maximální pozornost. Odvykací stav bývá reprezentován křečemi, 

epileptiformními projevy a nezřídka ústí do deliria tremens, je léčba odvykacího stavu vždy 

specifikována podle symptomů a závažnosti. Tou je: 

c) Komplexní léčba odvykacího stavu /detoxifikace/, která bazálně spočívá v dostatečném 

přísunu tekutin a elektrolytů infuzní terapií  a substituční léčbou na základě zkřížené tolerance 

alkoholu a psychofarmak. V praxi se využívá zejména benzodiazepinů se středním biologickým 

poločasem /Diazepam, Oxazepam, Heminevrin/. V predelirantních stavech je možné využít účinků 

neuroleptik /Tiapridal/. Pokud se v deliriu vyskytnou křeče, je nutné podávat MgSO4 nebo 

karbamazepin. Protože tyto těžké stavy zpravidla provází avitaminozy, je nutností substituce 

vitaminy , zejména řady B /kys. listová, thiamin/ a kyselinou ascorbovou. Léčba odvykacího stavu 

je realizována pouze v lůžkových zařízeních se specializací vhodnou, pro tuto léčbu. /ARO, 

metabolické jednotky, JIP/ (Kalina a kol. 2008). 

Poslední , v praxi využívanou skupinou psychofarmak jsou: 

d) Antipsychotika, která nachází své uplatnění tam, kde v souvislosti s abúzem alkoholu 

dochází k psychotickým projevům /alkoholové psychoze/.( Kalina a kol. 2008). Alkoholická 

psychóza nebývá přesně vyhraněna. Mívá pestrou škálu příznaků od prosté vztahovačnosti, 
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přes chorobnou žárlivost až k výrazným bludům pronásledování., za přítomnosti poruch kognice             

.( Průša, 2012). Její léčba je ve své podstatě  analogií obdobných duševních poruch, /antipsychotika, 

neuroleptika/.(Kalina a kol. 2008) 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Charakteristika výzkumných technik 

 K výzkumnému šetření jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu, za pomoci těchto 

výzkumných technik. 

A/ analýza odborné literatury    

B/ analýza lékařské dokumentace včetně psychologických vyšetřením 

C/ analýza standardizovaných testových metod 

D/ srovnání informací obou pacientů získaných prostřednictvím lékařské dokumentace obsahující 

anamnestická data, psychologická vyšetření,  diagnostické postupy a terapeutické  intervence 

d/ rozhovor s některými aktéry diagnostického procesu v podmínkách ústavní léčby/ lékaři, 

psycholog/.  

 

 

2.2. Cíle a výzkumný soubor 

 Cílem této práce je prostřednictvím dvou kazuistik, dílem studiem lékařské dokumentace 

v šíři, která umožňuje zohlednit všechny provedené diagnostické intervence poukázat  na důležitost 

přesné diagnostiky. Použity byly případy dvou jedinců, úmyslně anamnesticky  téměř identické 

tak, aby na diagnostickém přístupu ke každému z nich byla patrna markantní diference, která by 

mohla vést k jasnému závěru.  Má práce přibližuje úskalí rozlišení těchto diagnóz /deprese a 

závislost na alkoholu/, dává za příklad správný diagnostický postup a  poukazuje na důsledky, které 

vedou ke špatným terapeutickým zásahům  v případě jeho nedodržení.  

 

 

2.3 Výzkumné otázky. 

A/ Proč je důležité na duální diagnózu pomýšlet? 

B/ Je vůbec možná přesná diagnostika duální diagnózy deprese a závislosti na alkoholu? 

C/ Pokud je možná, jakým způsobem má být provedena? 

D /Může ovlivnit špatný diagnostický postup pacienta? 
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2.4 Úvod do kazuistik 

 Vztah mezi alkoholovou závislostí a depresí, není věcí neznámou. Pokud téma obrátíme a 

zeptáme se, zda existuje vztah mezi depresí a alkoholovou závislostí, pak musíme opět přisvědčit. 

Provázanost mezi oběma diagnózami je zřejmá a empiricky doložená, ale ani vědci se neshodnou na 

tom, proč existuje souvislost mezi alkoholismem a depresí, ale uvědomují si,  že to může být 

kombinace  genetických, sociálních , ale i filosofických faktorů. Alkohol má v počátku svého užití 

anxiolytický účinek, ale je nutné ho vždy vnímat jako „depresant“ v každém ohledu. Jako takový 

může  k rozvoji deprese přispět, ale někteří vědci jsou přesvědčeni, že stejné genetické faktory, 

které způsobují zvýšené riziko deprese také  zvyšují riziko alkoholismu (Průša , 2012). 

 Co je tedy na prvním místě? Poněkud  vzletněji bychom se mohli zeptat, zda je první vejce, 

nebo slepice. Lze člověka označit za alkoholika, protože svoje deprese „léčí“ alkoholem a tím si 

„zmírňuje“ depresivní příznaky, či je depresivní, protože pije pravidelně a mnoho alkoholu? Je 

jasné, že i při hledání odpovědi na tuto otázku si je třeba uvědomit, že pacient trpí dvěma 

závažnými onemocněními souběžně a k léčbě je třeba přistupovat tímto způsobem. Problém ale 

může nastat v okamžiku, kdy se díky nepřesně, nesprávně stanovené diagnóze prvotní příčina 

neodhalí, či se odhalí pozdě. Následkem takového postupu může docházet /a dochází/ 

k terapeutickým chybám a omylům, které mohou vést k protahovanému léčení, v některých 

případech i k důsledkům, které je možno označit za fatální. 

 Ptáme-li se po příčině takto špatně stanovené diagnózy, odpověď můžeme hledat nejen v tíži 

samotného problému stanovení diagnózy, ale i v samém započetí práce s pacientem a v mnohdy 

podceňovaném prvotním /vstupním rozhovoru/ či v mechanicky či nesprávně odebraných 

anamnestických datech. Dá se říci, že na samém započetí léčby, respektive ještě před ní , leží onen 

„kámen úrazu“, který zodpovídá za další terapeutické intervence a možné výsledky. Není pochyb, že 

i v průběhu léčby se mohou objevit dílčí nesrovnalosti, které mohou vést k mylným závěrům, ale 

v této práci jde zejména o to, zdůraznit důležitost stanovení přesné diagnózy, která zásadním 

způsobem podmiňuje další pacientův osud.  

 Není to ale jen lékař, který stanoví diagnózu. Odborníci z řad psychologů mohou v této věci 

účinně intervenovat a pomoci podat ucelený obraz pacientova stavu. Pravdou zůstává, že pokud 

chce stanovit přesnou diagnózu např. praktický lékař, nemá k dispozici tým, který by mu pomohl 

najít optimální řešení. Je nasnadě si představit, že v takových podmínkách je stanovení  diagnózy 

obtížné dvojnásob. Otázkou zůstává, zda je v možnostech  např. praktického lékaře takovou 

diagnózu stanovit, případně léčit a zda by nebylo lepším řešením, odeslat pacienta s pracovní 

diagnózou na specializovaná pracoviště. Vzhledem k tomu, že léčba duální diagnózy je léčbou 
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integrovanou , kdy se léčí jak problémy psychiatrické , tak  problémy drogové závislosti, souvisí 

tento  integrovaný přístup k léčbě zejména s menším rizikem recidivy, poskytuje nejen léčbu 

duševního onemocnění, ale i komplexní poradenství o problémech se závislostí. Člověk by měl být 

vnímám více celostně, což je dáno charakterem diagnózy.  

 Jedinec, u kterého koexistuje problém se závislostí na alkoholu a psychiatrický problém, musí 

ve svém životě překonat mnoho překážek a učinit řadu komplikovaných rozhodnutí, vycházejí právě 

z oné koexistence problémů. Trpí ve větší míře sociálními problémy, dvojí stigmatizací, hůře 

reaguje na tradiční léčebné postupy, jeho léčba bývá proto delší a vyžaduje kombinaci mnoha 

přístupů. V praxi se ukazuje, že ale ani diagnostika v ambulancích psychiatra nemusí být 

dostačující. Můžeme polemizovat o příčinách a důvodech, můžeme se zamyslet nad tím, jaký čas 

může ambulantní lékař pacientovi věnovat, jaké diagnostické nástroje může použít, zda má 

dostatečný prostor pro zjištění všech údajů, které by mu v určování diagnózy mohly být oporou, ale 

jistě není chybou říci, že léčba vystavěná na nedostatečných diagnostických indiciích a znacích 

nemůže být relevantní.    

 Uvedené kazuistiky dvou klientů s velmi podobnou etiologií, ale se zcela odlišnými 

diagnostickými přístupy, tuto problematiku ilustrují. Díky jejich vzájemnému porovnání je velmi 

dobře patrné, na jakých základech jsou praktikovány diagnostické postupy a  jak rozdílných 

výsledků je možné dosáhnout. Dříve, než se seznámíme blíže s oběma kazuistikami, přiblížíme si 

ve stručnosti, jak by měl zhruba vypadat diagnostický proces, který by měl  detekovat primární 

problém pokud možno co nejpřesněji  a nasměrovat léčbu žádoucím směrem.  

 

 

2..5 Modelový diagnostický proces. 

 Základem každého diagnostického procesu, od kterého je požadována co největší validita, je 

vždy prvotní rozhovor s pacientem a vzevrubně odebraná anamnestická data. Souběh depresivity a 

závislostí na alkoholu dává tušit, že velký prostor  je nutné poskytovat otázkám, které se přímo 

dotýkají stavu a změnám nálady, užívání alkoholu ve všech představitelných souvislostech. Je 

nabíledni, že zcela nedostačujícím se ukazuje rutinní odběr anamnestických dat tak, jak jej běžně 

známe z našich nepsychiatrických lékařských  zařízení, bez přesně a konkrétně zacílených otázek, 

které by mohly v samém začátku udat směr budoucí léčbě. 

 Lékař, provádějící rozhovor s pacientem, ať už na úrovni ambulantní, či ústavní léčby nesmí 

zapomenout, že pacient přichází s problémem, kterému v mnohém sám zcela nerozumí, mnohdy se 

neorientuje spolehlivě v situaci, která ho do lékařského zařízení přivádí a i přesto, že ve většině 
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přichází dobrovolně, nedokáže ať vědomě či nevědomě popsat svoji situaci adekvátně. Povrchní 

zhodnocení stavu je prvním krokem ke stanovení nesprávné diagnózy. Nejen slova mohou podat 

cenné indicie, vnímání mimoverbálního projevu klienta a jeho správná interpretace jsou také 

výbornými diagnostickými nástroji.  

 Základem k určení konečné diagnózy by vždy měla být diferenciální diagnostika. Co 

rozumíme tímto pojmem? Diferenciální diagnostikou  se nazývá postup, kterým se lékař rozhoduje, 

do které nosologické jednotky jím zjištěný klinický obraz spadá. Diferenciálně diagnostická rozvaha 

začíná stanovením pracovní diagnózy, tedy nejpravděpodobnější choroby, kterou pacient trpí. Jako 

diferenciální diagnózy se potom označují všechny další choroby, které by mohly odpovídat stavu 

nemocného. Lékař posuzuje, zda má již dostatečně spolehlivé důkazy pro potvrzení pracovní 

diagnózy, nebo zda je pracovní diagnóza nejistá. Obvykle se lékař snaží indikovat takové vyšetření, 

které by vyvrátilo některou diferenciální diagnózu (Průša, 2012). 

 Stanovení správné diagnózy na základě jediného vyšetření je v podstatě nemožné. 

Při podezření na primární depresi se doporučuje před stanovením diagnózy alespoň měsíc 

abstinence, z důvodu možnosti vyvolané závislosti v souvislosti s odvykacím stavem. 

(Nešpor 2003, in Kalina at al., 2003). Podobně hovoří i Průša (2012), když říká, že alkoholem 

indukované duševní poruchy se mají tendenci během několikatýdenní abstinence a bez potřeby 

léčebné intervence zlepšit. 

 Diferenciální diagnostika je zcela nepominutelná, například v praxi se ukazuje, 

že na „primární alkoholizmus“ můžeme pomýšlet spíše v případech, kdy je v klientově rodinné 

anamnéze vyšší výskyt osob s problémovým pitím, či již s vyprofilovanou závislostí na alkoholu, 

ale i na jiných látkách způsobujících závislost. Lze se rovněž dopátrat, že pokud uvažujeme 

o alkoholu jako primárním problému, bude patrně  u těchto pacientů i tolerance na alkohol vyšší. 

Rovněž přihlédnutí k tomu, že pacientem je žena, /ženy nerady uvádí závislost jako problém, raději 

své problémy schovají za duševní obtíže/, může pomoci stanovit diagnózu. U některých pacientů je 

patrná rovněž bagatelizace problému s pitím alkoholu, rovněž je větší pravděpodobnost disociálního 

či asociálního chování. Uvažujeme-li o  depresi jako primárním problému, pak je možné v rodinné 

anamnéze, pokud je odebrána pečlivě, dohledat osoby, které poruchami nálady trpěli 

také. Epidemiologické studie ukazují, že vliv dědičnosti při rozvoji deprese může být značně 

vysoký, dokonce srovnatelný s vlivem dědičnosti na rozvoj některých onemocnění, která se obecně 

považují za geneticky podmíněná, například hypertenze, astma, diabetes typu II či některé druhy 

rakoviny (Fava , Kendler, 2000). 
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U těchto pacientů si je možné také povšimnout, že projevují větší zájem o léčbu, bývá 

přítomen pocit provinění na sobě i ostatních, /zejména osob v rodině a zaměstnání/. Jak je vidět, 

míra subjektivity v posouzení pacientova stavu je vysoká. Nelze jednoznačně určit diagnostický 

postup, který by vedl k takovému výsledku, jež by se nedal ničím zpochybnit. Přesto se pokusíme 

shrnout všechny diagnostické možnosti přehledně tak, aby zohlednil všechny možnosti diagnostika. 

a/ V první řadě je nutné získat pacienta pro spolupráci, získat si jeho důvěru. 

b/ S diagnózou nespěchat, třídit a  revidovat průběžné výsledky 

c/ Mít možnost  opakovaně vyšetřit pacienta po zhruba měsíční abstinenci 

d/ Získat v co největší míře anamnestická data prostřednictvím kontaktů s příbuznými, nahlédnout 

do minulých zdravotnických dokumentací 

e/ Neopominout ani toxikologická a biochemická vyšetření, která nesou svoji cenu v diagnostickém 

procesu 

f/ Spolupracovat s psychology a využívat aktivně jejich psychologických nástrojů 

(Nešpor 2003, in Kalina at al., 2003) 

 

 

2.5.1 seznámení s kazuistikou /pan P/ 

 Pan. P. se ve svých 38 letech dostal do zařízení ústavní psychiatrické péče po dvou letech 

strávených v ordinacích praktického a poté i ambulantního lékaře s problémem, který byl 

až v podmínkách ústavní léčby diagnostikován dle MKN 10 jako F 32.2 afektivní porucha - 

depresivní fáze, probíhající v střednětěžké formě s následným rozvojem alkoholové závislosti F 

10.2 . Po mnohých neúspěších z minulých proběhlých léčeb sám o své vůli požádal o hospitalizaci.. 

Jeho nápad se ukázal jako velmi prozíravý, ačkoliv ho k tomuto rozhodnutí vedla spíše intuice 

a protrahovaný neuspokojivý zdravotní stav. Z dostupné dokumentace, která je vyžádána 

od praktického lékaře a ambulantního psychiatra je možné sledovat cestu pacientovými problémy 

a zrekonstruovat ji tak, aby nás přivedla jádru věci. 

 Jak je patrno z příchozí dokumentace, důvod s kterým pacient. přišel poprvé do ordinace 

praktického lékaře a který uvedl jako stěžejní, byl problém s náladou. Uvedl, že se v poslední době 

necítí ve formě., má zhoršenou náladu‚ sníženou energii a aktivitu. Nemá se vůbec potřebu ani chuť 

bavit, koníčky, které provozoval odkládá, nemá chuť k jídlu a má spousty prohlubujících se výčitek, 

protože není tak schopný, výkonný a zábavný jako bylo dříve zvykem. Selhává v oblasti sexu, 

na podněty které dříve stimulovaly jeho náladu nereaguje vůbec. Svou „nenáladu“ kompenzuje 

pitím alkoholu v míře, která se mu nezdá nijak nezvyklá, jen překračuje jeho bývalou normu. 



 36 

K dočasné úlevě od tenze a ke zvýšení nálady si zvykl vypít denně alespoň 2-3 piva, nebo 0,5 l vína. 

Což pomůže vždy jen na chvíli, poté spíše nasedá stav podobný úzkosti a nejistotě s prohlubujícím 

se opětovným propadem nálady. Na tuto pacientovu výpověď reaguje praktický lékař  bez dalších 

diagnostických zásahů, předepsáním anxiolytik, konkrétně benzodiazepinu Neurol 0,5,mg v dávce 

2x denně.  Pan P. je pozván na kontrolu opět za týden. 

 Příští kontrola u praktického lékaře nepřináší žádné změny k lepšímu. Pacient během tří 

týdnů, ve kterých dále užívá Neurol v předepsaných dávkách, přechází do péče psychiatra. Protože 

hodnocení diagnostického postupu vychází pouze z dokumentace, nikoliv z přímé výpovědi 

pacienta, je třeba prostřednictvím zápisů vyhledat jakoukoliv maličkost, byť by se jevila jako 

nevýznamná. 

 Předání do péče ambulantního psychiatra s sebou přináší  rutinní odběr anamnestických dat a 

další terapeutický rozhovor, který není nepodoben předchozímu, těžiště ale psychiatr nachází 

v problémovém užívání alkoholu a k jako takovému v další léčbě přistupuje. Můžeme se zde dočíst, 

že právě ono užívání alkoholu, jak uvádí pacient je považováno za gro celého problému. Pac. 

podstupuje pouze rychlý Cage test /viz příloha č.3/ a z možných 4 bodů pacient dostává 3 body, 

které odpovídají podezření, že se o závislost může jednat.. Tato myšlenka zde ale překvapivě není 

rozvedena pátráním po alkoholových zvycích pacienta, jeho minulosti a zkušenostech s alkoholem. 

Zde je možné se jen domnívat, že lékař usoudil, že se jedná o stav blížící se alkoholové závislosti 

pouze z toho, co si sám odvodil z vyplněného Cage dotazníku a krátkého rozhovoru, či spíše co si 

odvodil na základě jeho předpokladu, že klient neříká celou pravdu, že úmyslně odvádí pozornost 

od alkoholu k potížím s náladou. Toto vše jsou však je spekulace, jakkoliv se dají předpokládat. 

Pacient je pouze upozorněn na škodlivé užívání alkoholu s podezřením na možnou rizikovost 

závislosti, je mu doporučena abstinence a medikamentozní léčba Neurolem je postupně vysazována. 

Je mu doporučena abstinence s vysvětlením, že po delším abstinování, příznaky duševní nepohody 

odezní a vše se vrátí do původního stavu. 

 Pan. P. ještě několik týdnů navštěvuje ordinaci ambulantního psychiatra, udává stále 

nezlepšující se stav,  alkohol se mu nedaří vyloučit.. Poté léčbu sám ukončuje. V době, kdy pacient 

přichází dobrovolně se svými potížemi do psychiatrické léčebny /s odstupem téměř jednoho roku /, 

je jeho stav možné považovat za dosti vážný. Při vstupním pohovoru uvádí myšlenky na suicidium, 

prázdnotu, která se nedá ničím naplnit, zoufalou snahu přinutit své tělo alespoň k nějakému 

fyzickému výkonu. Vychází najevo, že přestal docházet do ambulance psychiatra, protože to 

považoval za úplně zbytečné.  Lékařův přístup, byť jako laik neznalý potřebných diagnostických 

postupů, označil za mechanický, velmi překotný a neempatický. 
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Přiznává, že sám svoji situaci nechal dojít  daleko, ale stále věřil, že svůj stav nějak zvládne sám. 

Jak řekl, intervence psychiatra se odbývala téměř výhradně v rovině „když budete dále pít, tak......“. 

 Uvedl, že očekával pomoc. Ne mentorování a chladný odstup. Ambulantním psychiatrem byl 

jeho stav označen jako „škodlivé užívání alkoholu“, což není diagnostickou kategorií MKN-10 a 

po takovém zjištění měla optimálně následovat krátká intervence, viz. příloha.č.8 V podmínkách 

ústavního léčení byl tento stav přehodnocen a stanoveny diagnózy, ke kterým odkazuji v úvodní 

části této kazuistiky. Způsob jejich stanovení bude blíže popsán v kazuistice pana V, pomineme-li, 

že pan P. byl řádně diagnostikován až  s odstupem více než jednoho roku, je diagnostický proces, 

provedený v souvislosti s panem V. ve všech dalších ohledech identický a není třeba jej uvádět 

dvakrát. 

 

 

2.5.2 seznámení s kazuistikou /pan V/ 

 Pan V je 42 letý muž středoškolského vzdělání. Přichází na příjem lůžkového psychiatrického 

zařízení bez předchozího doporučení ambulantního psychiatra či praktického lékaře. Jako důvod 

k přijetí do léčby udává stav neustále se prohlubující špatné nálady, kterou se snaží „zlepšit“ 

alkoholem. Poslední kapkou před rozhodnutím vyhledat odbornou pomoc byl stav absolutní 

bezmoci, potřeba s tím vším „skoncovat“, konečně nastolit nějaké řád věcí. Jak sám při prvotním 

rozhovoru sděluje, právě tato myšlenka na smrt, ho vyděsila tak, že učinil okamžité rozhodnutí. 

 Už od pohledu je unavený, s chabým držením těla. Hovoří souvisle, bez psychotických 

projevů, zcela orientován všemi kvalitami. Z jeho dechu je patrno, že alkohol požil, opilost ale není 

přítomna. Uvědomuje si tíži své situace, ale nedokáže se v ní sám orientovat. Lékař navrhuje 

okamžitou hospitalizaci už pro proklamaci suicidia, přestože pan. V. následně říká: ,, Já nepřemýšlel 

o sebevraždě, jen mě to jednou napadlo“. S klientem se lékař  domlouvá na dalším postupu. Prvotní 

rozhovor a pozorování spolu s komplexně odebranými anamnestickými daty s rozšířenou škálou 

otázek týkající užívání alkoholu a stavu nálady /tak jak pacient uvedl při vstupním rozhovoru/, 

umožňují stanovení pracovní diagnózy. 

 Z vyjádření pana V. vyplývá, že sám není schopen posoudit, zda stavy deprese navozuje 

alkohol, či naopak, protože jak uvádí: ,, Jsem léta zvyklý pít půl litr vína denně, v minulosti mi to 

nedělalo žádné problémy, nikdy jsem to nemusel řešit“, ale zároveň říká: ,,Nikdy jsem nebyl veselá 

kopa, vždy jsem měl spíš „smutnou“ povahu, okolí mě nezná jako baviče“. 

 Při příjmovém vyšetření je pomocí diferenciální diagnostiky na základě dostupných informací 

stanovena diagnóza F32. 2 těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků, přestože popis 



 38 

příznaků spíše odpovídá fázi středně těžké. Přítomnost myšlenek na smrt, jakkoliv je pacient 

následně popírá, ale volbu diagnózy F 32.2 zdůvodňuje. Dále je k uvážení a další diagnostice 

postoupeno „škodlivé užívání alkoholu“. F10.1, které je rovněž diagnostickou kategorií, a vzhledem 

k tomu, že pacient pití alkoholu nepopírá, dokonce je cítit z dechu, je třeba zvážit míru závažnosti 

takového jednání. 

 Pac. V. přichází na příjmové oddělení relativně klidný, je vidět, že  kvalita prvního kontaktu 

s příjmovým lékařem upevnila jeho rozhodnutí k léčbě. Anamnestická data získaná během přijmu 

do léčby nemohou mít stoprocentní výpovědní hodnotu. Množství informací, které lékař na přijmu 

od pacienta získá, /pokud postupuje správně/, mají svoji váhu, ale ošetřujícímu lékaři poskytují 

pouze jakousi „bazální rovinu“, ze které vychází, ale se kterou se nemůže spokojit. Pan. V. je proto 

ošetřujícím lékařem podroben doplňujícímu vyšetření, které se sestává  z úvodního pohovoru, který 

má poskytnout ošetřujícímu lékaři alespoň rámcový obraz o pacientovi. Smyslem tohoto rozhovoru 

lékaře s pacientem, je nejen utvoření budoucí pracovní aliance, ale slouží také k tomu pochopit, jak 

pacient vnímá sám sebe a do jaké míry lze počítat se spoluúčastí na léčbě.  Jsou zevrubně doplněna 

anamnestická data, udány kontakty na rodinné příslušníky pro možnou budoucí spolupráci na léčbě. 

Pacient V. je vyšetřen po stránce tělesné, je mu odebrán biologický materiál, /moč, krev/ 

na streeningová vyšetření. Podrobně vyšetřen po stránce psychiatrické. Odeslán k úvodnímu 

psychologickému pohovoru. Prvními výsledky, které lékař získává, jsou výsledky laboratorní. 

Komplexní  vyšetření krve a moči neukazují na poškození jaterních funcí, i ostatní parametry jsou v 

normě. Dá se usuzovat, že pokud pan V. byl zvyklý pít, nedošlo zřejmě ještě k somatickému 

poškození. Takové zjištění může podpořit myšlenku, že nadužívání alkoholu u tohoto pacienta 

nemusí být primárním problémem. 

 V ústavním prostředí se pan V. adaptuje . Rozhodnutí, které udělal, když nastoupil léčbu o své 

vlastní vůli dává jeho pobytu zde smysl. Udává sice během prvních dní pobytu ještě zhoršení svého 

psychického stavu, pravděpodobně způsobeného náhlou změnou, také uvědoměním si tíže svého 

rozhodnutí, ale snaží se spolupracovat v rámci svých možností. Ostatních pacientů se ale straní, 

komunikuje jen s personálem. Suiciduální myšlenky již neudává. 

 Stav nucené abstinence, který je v podmínkách ústavní léčby nastaven, je dalším cenným 

nástrojem diferenciální diagnostiky. Spolupráce s psychologem je stálá, pan V. podstupuje test 

závislosti na alkoholu viz.příloha č. 4. Tento test prokazuje závislost,. Pacientovi je zhruba po 

měsíci abstinence provedeno komplexní psychologické vyšetření viz. příloha č 6., které má pomoci 

stanovit konečnou diagnózu s léčbou která odpovídá stavu a potřebám pacienta. Během pobytu v 

ústavním zařízení je navázán hodnotný kontakt s rodinou, která doplňuje anamnestické údaje a úzce 
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spolupracuje s ošetřujícím lékařem i psychologem. Díky celé řadě psychologických vyšetření, 

sestávajících z pohovoru, pozorování i testových metod, je potvrzena diagnóza závislosti na 

alkoholu F10.2. Během abstinence v ústavních podmínkách příznaky depresivity ustupují.  

 

 

2.5.3 diferenciace diagnostických přístupů 

 Pro přesnější a přehlednější znázornění diagnostických přístupů, slouží tento stručný 

přehled, ve kterém je jednoduchou formou porovnání poukázáno   na rozdíly v diagnostice i na 

absenci některých diagnostických náležitostí..  Je jasné, že zde hraje také roli subjektivní hodnocení 

pacienta, které se sice nedá nijak přesně změřit, ale rozhodně není faktorem zanedbatelným. Pacient, 

jeho potřeby , jeho pocity před možným zahájením léčby hrají v diagnostickém procesu jednu 

z hlavních rolí.  U obou pacientů jde o  porovnání prvotních diagnostických postupů.  
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Porovnání diagnostických postupů/přehled/ 

Přehled 1.                                           Pan. P. 

Získání pacienta pro spolupráci, získání jeho důvěry  .  

Neempatický, mechanický přístup, schématické kladení otázek, neúčastné jednání 

Dostatek času na stanovení diagnózy, třídění a revidování průběžných výsledků   

Rychlé stanovení diagnózy, překotné nastavení léčby . Absence diferenciální diagnostiky   

Možnost opakovaně vyšetřit pacienta po zhruba měsíční abstinenci 

Nevyužití této možnosti /slepá ulička?/ 

Nutnost získání anamnestických dat prostřednictvím kontaktů s příbuznými, nahlédnutí 

do minulých zdravotnických dokumentací.  

Kontakt s rodinou nenavázán, zdravotnická dokumentace nevyžádána. 

Neopomenutí toxikologického a biochemického vyšetření, která nesou svoji cenu v 

diagnostickém procesu. 

Vyšetření neprovedena 

Spolupráce  s psychology a  aktivní využívání psychologických nástrojů. 

Spolupráce s psychologem nenavázána, využití psych. nástrojů minimální /CAGE test/. 
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Přehled 2.                                              Pan. V. 

Získání pacienta pro spolupráci, získání jeho důvěry  

Empatický, individuáln ě vedený přístup s pochopením pro obavy z budoucnosti pacienta 

Dostatek času na stanovení diagnózy, třídění a revidování průběžných výsledků  

Postupné hledání odpovídající diagnózy pomocí diferenciální diagnostiky 

Možnost  opakovaně vyšetřit pacienta po zhruba měsíční abstinenci 

Stanovení pracovní diagnózy  

Nutnost získání  anamnestických dat prostřednictvím kontaktů s příbuznými, nahlédnutí 

do minulých zdravotnických dokumentací.  

Navázání hodnotného kontaktu s příbuznými, získání některých z nich k participaci na 

léčbě, prostudování  zdravotní dokumentace získané od praktického lékaře a 

ambulantního psychiatra 

Neopomenutí toxikologického a biochemického vyšetření, která nesou svoji cenu v 

diagnostickém procesu. 

Provedení všech potřebných laboratorních vyšetření, rutinního i specifického charakteru  

 Spolupráce s psychology a aktivní využívání psychologických nástrojů. 

Použití všech dostupných a vhodných psychologických nástrojů k získání konečné 

diagnózy/ metody klinické, metody testové/. 
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3.ROZPRAVA                                                                                                    

 Základ problému diagnostiky duální diagnózy, o které pojednává tato práce, je nutno hledat 

již v terminologii samotné. Studium odborné literatury i lékařských materiálů vztahujících se k této 

problematice dává tušit, že ani odborná veřejnost nemá v této věci zcela jasno. Ukazuje se, že 

bagatelizace či nesprávná interpretace pacientových problému zavádí klinické přístupy do slepých 

uliček, které představují pro pacienta další zátěž.  

 Naše kazuistiky ukazují, která kritéria jsou v diagnostice nejvíce zanedbávána. Jak absence 

diferenciální diagnostiky, obsáhlosti anamnestických dat v rozšířené podobě odpovídající oběma 

zkoumaným problémům /deprese, závislost na alkoholu/. tak oblast komunikační, konkrétně 

nedostatečné využití všech verbálních a neverbálních prostředků lékaře či psychologa, pro zjištění 

subjektivního i objektivního stavu pacienta. Je zde na příkladu těchto prací vidět, že v praxi není 

dostatečně využíváno nástrojů psychologické diagnostiky, zejména v prostředí ambulantního lékaře. 

Zároveň z výsledků vyplývá, že praktický lékař ačkoliv v této problematice může sehrát rozhodující 

roli, už jen proto, že bývá na samém počátku diagnostického procesu, není plně obeznámen se 

svými možnostmi a kompetencemi. 

 Přemýšlíme -li nad oběma představenými kazuistikami, jako první nás  napadne je spolu 

porovnat. Z logiky věci ale vyplývá, že pouhé srovnání ať podobností či odlišností, nemá smysl, 

že je jen prostředkem, který má sloužit k pochopení složitosti přístupu k problému diagnostiky 

duálních diagnóz. Představili jsme dva nápadně podobné příběhy mužů, v jejichž životě sehrála roli 

depresivita, stejně jako alkohol. Pokusili jsme se co nejlépe zmapovat cestu, kterou oba vykonali 

od první návštěvy lékaře až do momentu, kdy byla stanoveny konečné diagnózy. Pac. V. je 

diagnostikován se všemi náležitosti, uvedenými výše viz přehled 1. Tento postup vede ke stanovení 

diagnózy závislosti na alkoholu F10.2 .Správná diagnóza je základem adekvátní terapie, která může 

vést k odpovídající odezvě pacienta, odpovídající odezva může vést k úzdravě, či alespoň 

ke stabilizaci stavu. Sledujeme-li tento proces, který se podobá přímce, je jasné, co předchází 

optimální léčbě a co ji podmiňuje. Pravdou je, že výhodou diagnostiky v podmínkách ústavní léčby, 

/což je i případ pana V./ je její relativně velký časový prostor, ve kterém je možno se diagnostice 

věnovat. Zároveň multidisciplinarita týmu, sestávající  z řady odborníků lékařů, psychologů, nově i 

adiktologů, kteří mohou na problém nahlížet z různých úhlů usnadňuje přesnou diagnostiku, ale 

není správné si myslet, že pouze v podmínkách ústavního zařízení je možné učinit přesný 

diagnostický závěr. I v podmínkách ambulantního psychiatra  či praktického lékaře lze dodržet 

diagnostický postup-viz. Přehled 1.  
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 Pan. P. ke stanovením relevantní diagnózy musel postoupit zcela jinou cestu. Na jeho příkladu 

je dobře vidět, jak nevyužití všech dostupných diagnostických možností, či dokonce absence 

některých z nich-viz. přehled 2. vedlo k rozvoji onemocnění, která nejsou včas diagnostikována. 

Jaká rizika špatně diagnostikovaný pacient podstupuje?  

 V případě pana P. můžeme hovořit o rozvoji škodlivého užívání k syndromu závislosti 

na alkoholu, se všemi následky, které tento syndrom přináší, rozvoji depresivity až k suicidiálním 

proklamacím. Výslednicí tohoto nesprávného diagnostického procesu je komorbidita onemocnění 

F 32.2 afektivní porucha -  depresivní fáze, probíhající ve střednětěžké formě a rozvoj alkoholové 

závislosti. F  10.2 se všemi následky a komplikacemi v léčbě, které tato duální diagnóza přináší. 

Otázky, které jsme si v úvodu praktické části položily a které jsou předmětem zpracování tohoto 

výzkumu nabízí své odpovědi. 

 Ze získaných a zpracovaných informací jsme získali informace, které nám pomohou 

odpovědět na  otázky, které jsem si na počátku položili. 

 

A/ Proč je důležité na duální diagnózu pomýšlet? Protože léčba duální diagnózy vyžaduje 

komplexní přístup k oběma existujícím diagnózám, vyžaduje léčbu každé jedné z nich většinou 

souběžně, při nedostatečné diagnostice jedné z nich  dochází k prodloužení léčby, či nasměrování 

léčby nesprávným směrem, k selhání léčebných postupů, k recidivám. V ústavních zařízeních pak 

ke zbytečné zátěži ošetřujícího personálu, který nesměruje svoje snažení žádoucím směrem. 

 

B/ Je vůbec možná přesná diagnostika duální diagnozy deprese a závislosti na alkoholu?  

Na otázku zda je možné, musíme odpovědět ,,ano“. Není jen možná, ale ve většině případů je i 

nutná. Otázkou zústává, nakolik je možné přesně diagnostikovat duální diagnózu. Tato otázka dle 

mého názoru zústává otevřená. Je samozřejmé, že ani sebelépe sestavený diagnostický postup 

nezaručuje stoprocentní správnost diagnostického závěru. Roli zde hraje množství faktorů, které se 

nedají zcela vyloučit. Pravdou ale zůstává, že při dodržení všech doporučení a postupů lze špatně 

diagnostikované pacienty eliminovat na minimum. 

 

C/ Pokud je možná, jakým způsobem má být provedena? Optimální diagnostiku zmiňuje 

(Nešpor 2003, in Kalina at al., 2003). Přidržíme-li se všech uvedených zásad, které dle mého názoru 

výborně strukturují diagnostický proces, pak se lze do značné míry diagnostickým omylům vyhnout. 
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D /Může ovlivnit špatný diagnostický postup pacienta? 

K poslední otázce, na kterou jsem již částečně odpověděla se dá říci jednoznačně,,ano“. Právě 

následek špatného, či nesprávně provedeného diagnostického postupu, vedoucího k poškození 

pacienta, zejména  zanedbání jeho ,,včasnosti,, a důvody onoho následku jsou tím, čím  jsem se 

ve své práci chtěla zabývat především. 

 

 

3.1 Závěr 

 Aby měla léčba smysl, musí jí předcházet co nejpřesnější diagnóza. U diagnóz duálních to 

platí dvojnásob. I když je na komorbiditu pomýšleno, je taková léčba vždy komplikovaná a 

problematická. O to složitější je léčba těch pacientů, u kterých na komorbiditu pomýšleno není a je 

stanovena jen jedna diagnóza, zatímco příznaky diagnózy druhé jsou nerozpoznány, ignorovány, 

bagatelizovány, nebo opomíjeny. 

 Téma „duálních diagnóz,, je natolik zajímavé a skýtá tolik možností se jím dále zabývat, že by 

se nemělo pohybovat na okraji zájmu lékařů diagnostiků. Je dobré si uvědomit, že výsledkem pozdě 

odhalené, či nerozpoznané komorbidity musí být nutně terapeutický neúspěch. Práce, kterou jsem 

zde prezentovala měla otevřít a zdůraznit tento diagnostický problém, který se negativně odráží 

v klinické praxi. 

 Jsem velice ráda, že jsem se jako sestra pracující v psychiatrickém zařízení mohla obrátit na 

některé své kolegy lékaře a psychology a tématem své práce podnítila v nich i ostatních kolezích 

zájem o toto téma. Při četných diskusích, které jsme vedli, jsme si uvědomili, jak je potřebné 

věnovat se tomuto tématu , které je, jak jsme se shodli, stále ještě podceňovanou kategorií. 

Znovuotevření tohoto tématu mi ale také podalo důkaz o tom, že diagnostika duálních diagnóz je 

stále ještě v podmínkách ústavního léčení rozkrývána komplexněji a lépe a uvědomila jsem si, jaké 

rezervy v diagnostice se nachází na půdě ordinací praktických lékařů a ambulantních psychiatrů. 
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4. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Dotazníky na depresi PHQ-9 +PRIME MD 2 

(Raboch &Laňková, 2008) 
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Příloha č. 2 Beckova posuzovací škála deprese  

 
Instrukce:  Máte před sebou dotazník obsahující skupiny tvrzení. Nejdříve přečtěte všechna tvrzení 
v určité skupině a označte to, které Vás nejlépe charakterizuje v tento den. Pokud Vám vyhovuje 
více tvrzení, zvolte to, které Vás charakterizuje nejlépe. 

Pro správný výpočet pečlivě označte všechny odpovědi (celkem tedy 21)! 

1. 

 necítím se smutný(-á) 
 cítím se posmutnělý(-á), sklíčený(á) 
 jsem stále smutný(-á) a smutku se nedokážu zbavit 
 jsem tak nešťastný(-á), že to nemohu snést  
 

2. 

 příliš se budoucnosti neobávám 
 budoucnosti se obávám 
 vidím, že se už nemám na co těšit 
 vidím, že budoucnost je beznadějná, má situace se nemůže zlepšit  
 

3. 

 nemám pocit nějakého životního neúspěchu nebo smůly 
 v životě jsem měl(-a) více smůly a neúspěchu než obvykle mají jiní lidé 
 vidím, že můj dosavadní život byl jen řadou neúspěchů 
 vidím, že jsem jako člověk (otec, matka, manžel(-ka)) plně selhal(-a), zklamal(-a)  
 

4. 

 nejsem nijak zvlášť nespokojený(-a) 
 věci mě už tak netěší jako dříve 
 nic mi již nepřináší uspokojení 
 ať dělám cokoliv, nevzbudí to ve mě sebemenší potěšení  
 

5. 

 netrpím pocity viny 
 často mívám pocity viny 
 hodně mívám pocity viny 
 stále trpím pocity viny  
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6. 

 nemám pocit, že budu za něco potrestán(-a) 
 mám pocit, že bych mohl být potrestán(-a) 
 očekávám, že budu nějak potrestán(-a) 
 vím, že budu nějak potrestán(-a)  
 

7. 

 necítím se příliš zklamán sám sebou 
 zklamal(-a) jsem se v sobě 
 jsem dosti znechucen(-a) sám(-a) sebou 
 nenávidím sebe sama  
 

8. 

 necítím se horší než kdokoli jiný 
 mám spoustu nedostatků a dělám hodně chyb 
 stále si vyčítám všechny své chyby 
 za všechno špatné mohu já  
 

9. 

 nepřemýšlím o sebevraždě 
 někdy pomýšlím na sebevraždu 
 často přemýšlím o sebevraždě 
 kdybych měl(-a) příležitost, tak bych si vzal(-a) život  
 

10. 

 nepláču více než obyčejně 
 pláču nyní častěji než předtím 
 pláču nyní stále, nedokážu přestat 
 předtím jsem mohl(-a) plakat, nyní to nejde i kdybych chtěl  
 

11. 

 nejsem nyní podrážděný (-á) více než obvykle 
 jsem často podrážděný(-á) a rozladěný(-á) 
 jsem stále podrážděný(-á) a rozladěný(-á) 
 nemohu se již rozčílit ani věcmi, které mě dříve obvykle rozčilovaly  
 

12. 

 neztratil(-a) jsem zájem o ostatní lidi 
 mám menší zájem o ostatní lidi 
 ztratil(-a) jsem většinu zájmu o ostatní lidi 
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 ztratil(-a) jsem všechen zájem o ostatní lidi  
 

13. 

 dokážu se většinou rozhodnout v běžných situacích 
 odkládám svá rozhodnutí častěji než dříve 
 mám značné potíže v rozhodování 
 vůbec se nedokážu rozhodnout  
 

14. 

 nemám větší starosti se vzhledem než dříve 
 mám starosti, že vyhlížím už dost staře a neatraktivně 
 mám dojem, že se můj zevnějšek značně zhoršil, takže vypadám dosti nepěkně 
 mám pocit, že vypadám hnusně a odpudivě  
 

15. 

 práce mi jde jako dříve 
 musím se nutit když chci začít něco dělat 
 dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal(-a) 
 nejsem schopen(-a) jakékoli práce  
 

16. 

 spím stejně dobře jako dříve 
 nespím již tak dobře jako dříve 
 probouzím se o 1-2 hodiny dříve než obvykle a nemohu spát 
 denně se probouzím předčasně a nedokážu spát více než 5 hodin  
 

17. 

 necítím se více unaven(-a) než obvykle 
 unavím se snáze než dříve 
 téměř všechno mě unavuje 
 únava mi zabraňuje cokoli dělat  
 

18. 

 mám svou obvyklou chuť k jídlu 
 nemám takovou chuť k jídlu jakou jsem míval(-a) 
 mám mnohem menší chuť k jídlu 
 zcela jsem ztratil(-a) chuť k jídlu  
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19. 

 v poslední době jsem nezhubnul(-a) 
 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 2,5 kg 
 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 5 kg 
 ztratil(-a) jsem v poslední době více než 7,5 kg  
 

20. 

 nestarám se o své zdraví více než obvykle 
 dělají mi nyní starosti různé bolesti v těle, mám citlivý žaludek, trpím zácpou, bušením srdce apod. 
 velice často myslím na své tělesné obtíže 
 moje bolesti a těžkosti mě plně vyčerpávají  
 

21. 

 nepozoruji snížení zájmu o sex 
 mám menší zájem o sex než dříve 
 mám o hodně menší zájem o sex než dříve 
 ztratil(-a) jsem úplně zájem o sex  

Součet všech položek udává celkové skóre deprese. Níže je uvedené rozmezí skóre deprese, které 

charakterizuje závažnost onemocnění.  

 

Těžká deprese................40-60  

Středně těžká deprese....20-40  

Lehká deprese...............12-20 

Zdraví.............................0-12  
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4.2  
Příloha č. 3 Dotazníky na alkohol CAGE test 
 
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 probrala? 
 
Vyhodnocení: 3 až 4 kladné odpovědi svědčí o vysoké míře pravděpodobnosti závislosti na alkoholu 

 

 

Specificita a senzitivita GMT pro diagnostiku abúzu alkoholu je uvedena v tabulce 2.  

Příloha č. 4 Škála závislosti-Alcohol Dependence Scale (ADS) 
 
Instrukce: 

1. Pečlivě/pozorně si přečtěte každou otázku a možné/navrhované odpovědi. Odpovězte pravdivě na 

každou otázku. U každé otázky zakroužkujte pouze JEDNU odpověď – vyberte tu, která je vám 

nejblíže/která podle vás nejvíce odpovídá pravdě. 

2. Slovo „pití“ v otázce se týká „pití alkoholických nápojů“. 

3. Čas pro vyplnění dotazníku je neomezený. Pracujte pečlivě a pokuste se 

dotazník vyplnit co nejdříve. Prosíme, odpovězte na všechny otázky. 

Otázky se týkají posledních 12 měsíců. 

 

1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a? 
a. takové množství, že jsem byl v náladě, nebo méně 
b. takové množství, že jsem se opil/a 
c. takové množství, že jsem byl/a v bezvědomí/že jsem omdlel/a 
 
2. Máte často kocovinu v neděli nebo v pondělí ráno? 
a. ne 
b. ano 
 
3. Třásl/a jste se při střízlivění (třes, chvění rukou, vnitřní třes)? 
a. ne 
b. někdy 
c. často 
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4. Cítíte se následkem pití fyzicky špatně (např. zvracení, žaludeční křeče)? 
a. ne 
b. někdy 
c. většinou pokaždé, když piji 
 
5. Měl/a jste někdy delirium tremens – tzn. cítil/a jste, viděl/a nebo slyšel/a nereálné 
věci, byl/a jste velice úzkostný/á, neklidný/á a příliš rozrušený/á (vybuzený/á)? 
a. ne 
b. někdy 
c. několikrát 
 
6. Ztrácíte rovnováhu (tzn. potácíte se, vrážíte do věcí kolem sebe), když pijete? 
a. ne 
b. někdy 
c. často 
 
7. Cítil/a jste se jako v horečce, poté co jste se napil/a? 
a. ne 
b. jednou 
c. několikrát 
 
8. Viděl/a jste nereálné věci, poté co jste se napil/a? 
a. ne 
b. jednou 
c. několikrát 
 
9. Propadáte panice ze strachu, že se nebudete moci napít, když to budete 
potřebovat? 
a. ne 
b. ano 
 
10. Měl/a jste někdy „okénko“ (ztrátu paměti bez omdlení)? 
a. ne, nikdy 
b. někdy 
c. často 
d. většinou pokaždé, když piji 
 
11. Nosíte si s sebou láhev alkoholu nebo máte alespoň vždy nějakou při ruce? 
a. ne 
b. někdy 
c. většinou 
 
12. Stává se vám, že po určitém období abstinence (období bez pití alkoholu) 
propadáte opět těžkému pití? 
a. ne 
b. někdy 
c. většinou pokaždé, když piji 
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13. Omdlel/a jste následkem pití v posledních 12 měsících? 
a. ne 
b. jednou 
c. více než jednou 
 
14. Měl/a jste záchvat s křečemi, který následoval za určitým obdobím pití? 
a. ne 
b. ano 
c. několikrát 
 
15. Pijete v průběhu celého dne? 
a. ne 
b. ano 
 
16. Bylo Vaše myšlení po těžkém pití nejasné a mlhavé? 
a. ne 
b. ano, ale pouze několik hodin 
c. ano, po dobu jednoho nebo dvou dnů 
d. ano, po dobu mnoho dnů 
 
17. Cítil/a jste, že Vaše srdce bije následkem pití mnohem rychleji? 
a. ne 
b. ano 
c. několikrát 
 
18. Přemýšlíte téměř neustále o pití a o alkoholu? 
a. ne 
b. ano 
 
19. Slyšel/a jste někdy nereálné věci, když jste se napil/a? 
a. ne 
b. ano 
c. několikrát 
 
20. Měl/a jste někdy nadpřirozené a děsivé pocity, když jste se napil/a? 
a. ne 
b. jednou nebo dvakrát 
c. často 
 
21. Měl/a jste někdy pocit, jako by se po vás něco plazilo, lezlo (hmyz, pavouci), i 
když to nebyla pravda? 
a. ne 
b. ano 
c. několikrát 



 53 

22. S ohledem na „okénka“ (ztrátu paměti): 
a. nikdy jsem neměl/a okénko 
b. měl/a jsem okénka, která trvala méně než hodinu 
c. měl/a jsem okénka, která trvala několik hodin 
d. měl/a jsem okénka, která trvala den nebo i déle 
 
23. Pokusil/a jste se někdy omezit pití? 
a. ne 
b. jednou 
c. několikrát 
 
24. Pijete rychle, velké doušky alkoholu? 
a. ne 
b. ano 
 
25. Můžete přestat pít poté, co jste vypil/a jednu nebo dvě sklenky? 
a. ano 
b. ne 
 

Vyhodnocení 

Dichotomní položky jsou skórovány 0, 1; položky o třech možnostech jsou skórovány 0, 1, 2; 

položky o čtyřech možnostech 0, 1, 2, 3. V každém případě, čím vyšší hodnota, tím vyšší závislost. 

Celkové skóre se může pohybovat od 0 do 47.  

Interpretace 

0 Nebyla prokázána závislost na alkoholu, to ovšem nutně neznamená, že jedinec nevykazuje nějaké 

příznaky závislosti; je nutné posoudit validitu odpovědí. 

1-13 Nízká úroveň závislosti na alkoholu, příznaky jsou pravděpodobně spíše psychického 

charakteru než fyzického, doporučujeme vyhledat radu lékaře. Skóre 9 a více je vysoce příznačné 

pro současnou diagnózu zneužívání alkoholu nebo závislost na alkoholu (DSM-IV).  

14-21 Střední úroveň závislosti na alkoholu, jsou přítomny psychické problémy, psychická závislost 

může být typická, ale je nutné pátrat po příznacích fyzické závislosti a odvykacích symptomech, 

doporučujeme ambulantní léčbu.  

22-30 Závažná úroveň závislosti na alkoholu, intenzivní fyzická závislost, pravděpodobně jsou 

přítomny jiné psychické problémy, poruchy a narušení sociálního fungování, doporučena by měla 

být abstinenčně orientovaná léčba – ambulantní či lůžková, klienti jsou pravděpodobně více schopni 

rozpoznat, že abstinence je jedinou cestou ke zlepšení jejich stavu.  

31-47 Těžká závislost na alkoholu, intenzivní fyzická závislost je vysoce pravděpodobná, přítomny 

mohou být také závažné psychiatrické symptomy a další zdravotní problémy spojené s pitím, např. 

onemocnění jater, doporučena je úplná abstinence a intenzivní léčba, kdy je nutné opakovaně 
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kontrolovat důležitost cílů a zvoleného postupu kvůli úspěšnému průběhu léčby. 

 

 

Příloha č. 5 AUDIT 

13. Jak často vypijete tři 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 

 

14. Jak často jste během posledních 12 měsíců zjistili, že nejste schopen/na přestat pít, když 

začnete? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

 

15. Jak často jste kvůli pití b ěhem posledních 12 měsíců nebyl schopen / nebyla schopna 

udělat to, co se od vás běžně očekává? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 
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16. Jak často jste během posledních 12 měsíců potřebovali hned ráno sklenici alkoholického 

nápoje (počítá se i pivo), abyste mohli fungovat po nadměrném pití z předchozího dne? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

 

17. J ak často jste měl/měla během posledních 12 měsíců pocity viny nebo výčitky svědomí 

kvůli pití? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – 1x za měsíc 

3 – 1x za týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

 

18. Jak často během posledních 12 měsíců jste nebyli schopni si vzpomenout, co se dělo 

předchozí večer, protože jste pili? 

 

0 – Nikdy 

1 – Méně než 1x za měsíc 

2 – Každý měsíc 

3 – Každý týden 

4 – Denně nebo téměř denně 

19. Byl/byla jste vy nebo někdo jiný zraněn v důsledku vašeho pití? 

 

0 – Nikdy 

2 – Ano, ale ne v posledních 12 měsících 

4– Ano, během posledních 12 měsíců 
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10. Byl někdo z vašich příbuzných nebo přátel či nějaký lékař nebo sociální pracovník znepokojen 

vaším pitím a navrhoval vám, abyste pili méně nebo abyste úplně přestal/přestala? 

 

0 – Nikdy 

2 – Ano, ale ne v posledních 12 měsících 

4 – Ano v posledních 12 měsících 

 

INTERPRETACE TESTU  

Nyní sečtěte čísla, která jste zakroužkovali 

0 – 7 BODŮ  

Alkohol buď nepijete, nebo pijete, ale nejste žádný rizikový případ. 

8 – 15 BODŮ  

Máte s alkoholem problém a jste rizikový případ. Měli byste svůj nebezpečný návyk omezit. 

16 – 19 BODŮ  

Škodlivé pití nebo závislost. Konzultujte své pití alkoholu s odborníkem. 

20 A VÍCE BODŮ  

Jste na alkoholu závislí. 

 

4.3. Příloha č. 6 Pan. V. - PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ- Metody použité k tíži 
deprese 
 
 Pro účely zjištění depresivity neslouží pouze „škály deprese“. Součástí tohoto vyšetření jsou i 

testy zkoumající stav inteligence, kognice, do značné míry i osobnostního ladění. O depresivním 

onemocnění můžeme hovořit tehdy, kdy jsou všechny tyto oblasti různou měrou postiženy. 

Vyšetřování bude prováděno těmito metodami. 

1/ Rozhovor 

2/ Pozorování 

3/ Testové metody 

a) WAIS  R- výstupem tohoto testu jsou nejen tradiční IQ skóry (Celkový inteligenční 

kvocient, Verbální inteligenční kvocient a Performační inteligenční kvocient), ale také 

tzv. Indexové skóry (Verbální porozumění, Percepční uspořádání, Pracovní paměť a 

Rychlost zpracování informací). 

b) WMS- metoda pro zjištění kognitivního deficitu, vyskytujícího se i u deprese 

c) ROR-  Rorschachův test inkoustových skvrn je jednou z psychologických metod užívaných 

k    rozboru osobnosti. Jedná se o projektivní test využívající projekci myšlenkových 



 57 

pochodů a osobních rysů na neurčitých objektech.  

d) TKF- Rey - Osterriethova komplexní figura – test pro zjištění percepční schopnosti, 

zapamatování prostorových vztahů, manipulace s prostorem  

e) BDI-II - Beckův inventář depresivních příznaků- screening deprese a její hloubky 

f) FDT-  kresba postavy sloužící ke klasifikaci mentálních a osobnostních rysů 

 

 Závěr vyšetření : Souhrn všech použitých metod svědčí pro depresivní poruchu. Úroveň 

kognitivních schopností je lehce snížena i přes zjištěný mírně nadprůměrný intelekt. Další 

konzumace alkoholu může způsobit prohloubení poškození kognitivních funkcí a paměti, přestože 

se jeho užití nejeví jako závislostní chování. Další užívání alkoholu může vést ke zhoršení stávající 

deprese, odpovídající její středně těžké fázi. Zároveň není vyloučen i rozvoj „problémového pití“ 

do „syndromu závislosti na alkoholu“.(Novotná, 2012) 

 

 

4.4. Příloha č. 7 Rozdělení antidepresiv 
 

SSRI - selektivní ihibitory zpětného vychytávání serotoninu. 

Tato skupina  AD je v současnosti nejčastěji využívanou skupinou. Jednak bývá antidepresivem 

první volby a za druhé pro své malé množství vedlejších příznaků  oblíbená i u lékařů bez 

psychiatrické atestace. Principem jejího působení je zpětné vychytávání serotoninu v resynaptickém 

úseku neuronu, čímž se zvyšuje hladina serotoninu na synapsi./Escitalopram, fluoxetin, citalopram/. 

   

SARI - Serotoninoví antagonisti a inhibitory zpětného vychytávání sertotoninu a blokátor 

subtypu serotoninových receptorů 5HT2A.  

Schopnost blokovat tento receptor, který má na svědomí nežádoucí účinky jako jsou nespavost, 

agitovanost a sexuální dysfunkce, ho předurčuje zejména k léčbě deprese provázené tenzí, 

nespavostí, úzkostí a u pacientů se sexuální aktivitou./Trazodon/  

 

NRI - Inhibitory zp ětného vychytávání noradrenalinu  

Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu zvyšují množství noradrenalinu v centrálním 

nervovém systému. Uplatňují se zejména v oblasti motivace a soustředění. Krom vedlejších účinků 

běžných pro ostatní antidepresiva, ještě ovlivňují krevní tlak a to směrem k jeho zvýšení. V případě 

možnosti užití, je třeba zvážit případnou komorbiditu se srdečně cévními nemocemi, onemocněními 
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ledvin a obecně všemi stavy, které vedou ke zvýšenému krevnímu tlaku. V případě, že toto 

antidepresivum bude použito, je součástí léčky pravidelná kotrola hodnot krevního 

tlaku./Rebexetin,Viloxazin/  

MAOI - inhibitory monoaminooxidázy 

Tato antidepresiva jsou užívána pouze v případě, že selžou Antidepresiva první volby/SSRI/ 

a tricyklická antidepresiva. Jejich účinkem je zabránění odbourávání dopaminu, serotonin 

a noradrenalinu. 

Jejich kontraindikace je poměrně velká, obtížně se kombinují s jinými i běžně užívanými léky 

napříč lék.skupinami, kontraindikovány jsou i některé potraviny, zejména ty, které obsahují  

tyramin, který je obsažen v soji, masu, sýrech./Moclobemide, Phenelzine /.  

 

Tricyklická antidepresiva - inhibitory zp ětného vychytávání neurotransmiterů (serotoninu, 

noradrenalinu a dalších) 

Patří do skupiny antidepresiv s dlouhou historií používání. Krom reuptake noradrenalinu a 

serotoninu působí také na jiné receptory, muskarinové, adrenergní.  Řadí se mezi antidepresiva s 

dobrými účinky, ale s množstvím vedlejších účinků a kontraindikací. V dnešní době se volí pouze v 

případech, kdy jiná, méně zátěžová antidepresiva nepřináší kýžený účinek./Amitriptilin, Imipramin/. 

(Průša,  2012)  

 

4.5.Příloha č. 8 Krátká intervence 

 Krátká intervence je strategie, která v případě škodlivého užívání může být vysoce efektivní. 

Jejím smyslem je upozornit pacienta na možná zdravotní rizika vzniklá následkem škodlivého 

užívání v situaci, kdy má tento jedinec  schopnost přerušit, či omezit pití alkoholu, protože se u něj 

ještě nerozvinul syndrom závislosti. 

Krátká intervence vykazuje smysluplnost pokud se pohybuje v rozmezí pěti až třiceti minut. 

Vypracována byla zejména pro praktické lékaře a pracovníky primární péče, ale nejen pro ně. 

(Popov, 2003). 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AD-  antidepresivum 

ADS- škála závislosti-Alcohol Dependence Scale 

AIDS- Acquired Immune Deficiency Syndrome / Syndrom získaného selhání imunity/. 

ALT - (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym jaterní 

ARO-anesteziologicko-resuscitační oddělení 

AST- (aspartátaminotransferáza)  je enzym jaterní 

AUDIT - test pro zjišťování poruch pùsobených užíváním alkoholu 

BDI-II - Beckův inventář depresivních příznaků- screening deprese a její hloubky 

CAGE- krátký dotazník na alkohol 

DSM IV-  Diagnostic Sand Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostický a statistický 
manuál mentálních poruch). 

FDT - kresba postavy sloužící ke klasifikaci mentálních a osobnostních rysů 

GABA - kyselina gama-aminomáselná , hlavní inhibiční neurotransmiter savců 

GMT-  (gama-glutamyltransferáza) je membránově vázaný enzym  

IGA - slizniční imunoglobulin- lidská protilátka 

JIP- jednotka intenzivní péče 

MAOI - antidepresiva / inhibitory monoaminooxidázy/ 

Mg SO 4- síran měďnatý 

MKN-  mezinárodní klasifikace nemocí.10. revize 

NRI - antidepresiva / inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu/ 

PHQ- 9- posuzovací stupnice tíže deprese 

PRIME-MD 2 - screeningový nástroj deprese 

ROR- Rorschachův test skvrn používaný v psychodiagnostice 

SARI- antidepresiva / Serotoninoví antagonisti a inhibitory zpětného vychytávání sertotoninu a 
blokátor subtypu  serotoninových receptorů 5HT2A.  

SSRI-  selektivní ihibitory zpětného vychytávání serotoninu. 

TBC- tuberkulóza 

TKF - Rey - Osterriethova komplexní figura – test pro zjištění percepční schopnosti, 
zapamatování prostorových vztahů, manipulace s prostorem  

WAIS-  R- test pro získání IQ a indexové skóry ( Verbální porozumění, Percepční uspořádání, 
Pracovní paměť a Rychlost zpracování informací). 

WHO-  světová zdravotnická organizace 

WMS- metoda pro zjištění kognitivního deficitu, vyskytujícího se i u deprese 


