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Abstrakt:

   Problematice užívání drog mezi ženami, se začínají věnovat stále častěji odborníci z oboru 

adiktologie a medicíny. Velmi často se hovoří o rozdílném vzorci užívání drog mezi mužem a 

ženou, o dvojí deviaci atd. Pro společnost je žena vnímána hlavně jako matka, proto je 

věnováno hodně péče závislým těhotným ženám, které svým chováním ohrožují plod a 

následně dítě, které se narodí.

   Každý typ návykové látky má jiný účinek, a to platí i v případě vyvíjejícího se plodu u 

těhotné uživatelky. Děti narozené matkám užívajícím návykové látky ( drogy, alkohol, léky ) 

mají zvýšené riziko toxického vlivu v době prenatálního vývoje, ale i po svém narození. Ve 

své práci popíši vliv návykové látky na plod a následně na novorozené dítě, při rozvoji NAS  

( novorozenecký abstinenční syndrom ) a FAS ( fetální alkoholový syndrom ) a popíší 

možnou farmakologickou léčbu. Každá návyková látka jako drogy nebo alkohol, má negativní 

vliv na organismus. Já se ve své práci věnuji nealkoholovým drogám.

  K léčbě novorozeneckého abstinenčního syndromu se jako lék používá Morphin a 

Phenobarbital. K zhodnocení  příznaků novorozeneckého abstinenčního syndromu se používá 

skórovací systém dle Finegannové, který je nejpropracovanější a nejvíce užívaný. 

Děti narozené závislým matkám, jsou většinou matkám odebrány a umístěny na základě 

předběžného opatření do ústavní výchovy, nebo do péče rodiny, odkud klientka pochází.

Těmto ženám, by měla být věnována mimořádná pozornost a nabídnuta specifická zdravotní a 

psychosociální intervence. Jejím cílem je abstinence a následná podpora matky, aby byla 

schopna zapojit se do pečovatelského procesu o své dítě. V současné době je vytvořen systém 

pomoci a léčby pro matky – uživatelky. Do tohoto programu jsou zapojeny nízkoprahové 

služby, léčebné programy, doléčovací programy a také chráněné bydlení. Nabídka těchto  

služeb se stále rozšiřuje a vznikají programy, které mají za cíl efektivně pracovat s drogově 

závislou ženskou klientelou.

   Výzkumná část práce je zaměřená na novorozené děti s abstinenčním syndromem. 

Porovnání abstinenčních příznaků podle typu zneužívané látky matkou, jaký vliv má 

zneužívaná látka na délku hospitalizace dítěte a při jaké výši bodového hodnocení je nutná 

farmakologická léčba abstinenčního syndromu u novorozence. V závěrečné části jsou 

kasuistiky klientek a jejich dětí, které byly zařazeny do systému léčebné a psychoterapeutické 

péče. Klientky byly vybrány podle typu návykové látky, kterou zneužívaly.

Klíčová slova:  těhotná uživatelka -  prenatální vývoj - neonatální abstinenční syndrom -

psychosociální intervence – zdravotní péče
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Abstract:

Specific problems of drug use among women are increasingly addressed by specialists in 

addictology and medicine. We often hear about different drug use pattern between men and 

women, about double deviation, etc. The society perceives women mainly as mothers, 

therefore the care is mostly focusing on addicted pregnant women whose behaviour is 

dangerous to the foetus as well as to the child after birth.

Addictive substances have different effects and if taken during pregnancy they present also 

specific danger to the unborn child. Children born to mothers addicted to drugs, alcohol or 

medications are exposed to an increased risk of toxic effects both during prenatal 

development and after their birth. My study describes effects of substance abuse on foetuses 

as well as on born babies, specifically the Neonatal Abstinence Syndrome (NAS) and the 

Foetal Alcohol Syndrome (FAS), and suggests options for their pharmacological treatment. 

The most sophisticated and typical medications used in the Neonatal Abstinence Syndrome 

treatment are Morphine and Phenobarbital. The degree of neonatal abstinence symptom is 

measured by the Finnegan scoring system which is most complex and most frequently used 

evaluation tool.

In most cases, children born to substance addicted mothers are taken to institutional or foster 

care of the mother’s family based on an interim measure. Mother addicts should receive 

particular attention and specific medical and psychosocial intervention targeted to their 

ultimate abstinence and to an after-treatment support that will help them resume care of their 

child. Currently we have a system providing assistance and treatment to mothers – substance 

users. These programmes include low-threshold services, treatment and stabilization 

programmes and protected housing. The spectrum of services expands constantly with new 

programmes which are targeted to effective work with drug addicted women clientele.

The research part of the study examines the abstinence syndrome of newborn babies. It 

compares abstinence symptoms according to type of substance abused by mothers, looks at 

how these substances influence length of child hospital treatment and which degree of the 

neonatal abstinence syndrome on the scoring scale already requires pharmacological 

treatment. The final chapter gives case reports of clients and their children treated within the 

system of medical and psychotherapeutic care. The clients were chosen according to the type 

of substance they abused.

Keywords : user of pregnancy - prenatal progress - neonatal abstinence syndrome -

psychosocial intervention - health care
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Cíl práce  

Porovnat vliv drog na vyvíjející se plod, zjistit nutnou délku hospitalizace a sílu abstinenčních 

příznaků s použitím skóre podle Finneganové, podle zneužívané látky, kterou matka užívala 

v těhotenství. Zmapovat, jaké jsou možné intervence adiktologických pracovníků v následné 

péči o matku a dítě pomocí kasuistik.

1. Úvod

   Drogová problematika byla donedávna problematikou medicíny dospělých, ale v poslední 

době zasahuje i do problematiky pediatrie a neonatologie. ( Pediatrie pro praxi, 2009,č.10(6))

O tomto problému se v České republice hovoří v posledních 10 letech, kdy se mu začínají 

věnovat odborníci z oborů zabývajících se především, ale ne jen, vývojem dítěte. Ve 

společnosti se vyskytují ženy ve fertilním věku, které zneužívají psychotropní látky a díky 

kvalitní medicínské diagnostice se na novorozeneckých a neonatologických odděleních

objevují závislí novorozenci, kteří jsou během svého neonatálního života vystaveni působení 

psychotropních látek nebo alkoholu. (Pediatrie pro praxi, 2009, č.10(6)) V souvislosti s touto 

problematikou je dobré se zmínit o genderové problematice. Na ženu  společnost pohlíží jako 

na budoucí matku a manželku, a proto je společností vnímána uživatelka návykových látek  

jinak než  muž -  uživatel. V tomto kontextu se hovoří o dvojí deviaci, kdy je žena deviantní 

nejen pro svou závislost, ale i pro zklamání ve své mateřské roli, kdy má vystupovat jako 

matka. Program léčby drogově závislých je více zaměřen na mužskou klientelu, a podle 

různých studií nastupují muži do léčby častěji než ženy.  (Kotková,V.,2009 ) Z toho důvodu 

vznikají v České republice adiktologické programy které jsou zaměřeny na ženy – budoucí 

matky, matky a těhotné uživatelky.

2.        Teorie

2.1.     Historie drog

   Drogy jsou součástí naší kultury již od dávnověku, již ve Starém Egyptě jsou zmínky o 

užívání šťávy z makovic ( opium ), kterou používali staří Egypťané jako analgetikum a 

anestetikum. První zmínky o konopí jsou z Indie, buddhisté si ho cenili pro jeho meditační 

účinky. V Mezopotámii se konopí užívalo jako obřadní kadidlo, kdy házeli kněží hrsti hašiše 

do ohně. Ve Starém Řecku bylo využíváno opium jako lék, Řekové také jako první 
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zaznamenali růst tolerance na drogu, ale nespojovali ji se vznikající závislostí, jenom se 

zvýšenou odolností. Podle řeckých lékařů opium zbavuje kašle, mírní bolesti a průjem, 

doporučují ho užívat, pokud člověk nemůže spát. V islámu byl podle koránu zakázaný 

alkohol, ale opium i hašiš se hojně využíval. Opium se pěstovalo hlavně v Turecku a Íránu.

V 11.stol vznikl řád hašišínů, který byl znám tím, že jeho členové dostávali před bitvou hašiš.

Objevením Ameriky se do Evropy dostaly drogy jako tabák, meskalin nebo koka, které 

využívali tamnější obyvatelé k obřadním rituálům nebo v léčitelství. Nesmíme zapomenout na 

nejrozšířenější drogu, která je spojená se začátkem lidstva a tou je alkohol, který se vyskytuje 

ve všech kulturách, již od dávnověku. ( http://www.historie-drog.apu.cz/ ) Ve 20.století došlo 

k podstatným změnám ve složení drog.  Původně přírodní látky, které pro jejich účinek lidé 

využívali, díky lidskému zásahu prošly výraznými změnami. Rozvojem technických věd a 

rozpracováním chemických metod čištění začala syntetická výroba nových látek a to 

napomohlo rozvoji farmaceutického průmyslu. Cílem při zneužívání drog je zlepšení 

výkonnosti, odreagování se, zapomnění nepříjemných zážitků. Drogy se v současné době 

rozdělují na ilegální a legální.

Ilegální: Opioidy                                                     Legální: Alkohol

              Stimulancia                                                              Nikotin

              Kanabinoidy                                                             Sedativa - Hypnotika

             Halucinogeny

2.2.     Nejčastější drogy a jejich vliv na plod

2.2.1.  Opioidy:

   Alkaloidy získávané ze surového opia, což je hnědá substance získaná naříznutím nezralé 

makovice. Opioidy jsou látky, které mají vliv na centrální mozkový systém, způsobují útlum 

dechového centra, miósu, mají protibolestivý účinek, tlumí aktivitu hladkého svalstva ( zácpa, 

retence moče, porucha transportu vajíčka vejcovodem a následně vyvolává sterilitu u 

uživatelek opioidů ). Na opioidy vzniká tolerance, což znamená, že k požadovanému účinku 

je potřeba zvyšovat dávky. Rozvoj tolerance je velmi rychlý. Po požití drogy dochází 

k příjemným pocitům, po odeznění účinků dochází k abstinenčním příznakům ( bolesti 
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kloubů, svalů, subfebrilie, nauzea, křeče ). Snižuje se tělesná hmotnost, což způsobuje mimo 

jiné poruchy menstruace. 

Až do 80. let minulého století bylo zneužívání opiátů spíše výjimečné. V České republice se 

vyráběl v domácích laboratořích z léků obsahujících kodein tzv. „ Braun „ , jednalo se o 

tradiční český opiát na bázi kodeinu. Při chemické úpravě vznikla tinktura hnědé barvy. Tento 

druh látky se zneužíval zásadně intravenózně. Postupně byl vytlačen dováženým heroinem.

(http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/b/braun ) Mezi nejčastěji zneužívané 

opiáty v České republice v současné době řadíme Heroin a Buprenorfin ( Subutex ).  

Heroin – je jednou z nejrozšířenějších drog v naší republice. Lze ho zneužívat intravenózně, 

šňupat nebo inhalovat. Mezi účinky Heroinu patří celkový útlum organismu, ospalost, 

zklidnění a potlačené vnímání bolesti. Závislost vzniká poměrně rychle a snadno dojde 

k předávkování, má relativně krátký eliminační poločas. ( Minařík,J.,2003 )

Buprenorfin ( Subutex ) a Metadon – viz. substituce

Vliv opioidů na plod

   Plod je ohrožen  růstovou retardací ( hypotrofií ) a hrozí riziko předčasného porodu nebo 

abortu. Z patologického hlediska je největším problémem kumulace drog v plodové vodě. 

V placentě dochází k akceleraci změn redukujících terminální řečiště a tím dochází k redukci 

plochy pro látkovou výměnu a zásobení plodu kyslíkem. ( Vavřinková,B.,Binder,T.,2008 ). 

Výsledkem je intrauterinní růstová retardace plodu, výjimečně se mohou objevit vrozené 

srdeční vady. Největší riziko způsobuje intravenozní aplikace drogy a rizikové chování ženy

( prostituce ) při shánění drogy. Je zvýšená incidence infekčních a sexuálně přenosných 

chorob ( HIV, hepatitidy, syfilis atd. ) ( Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ). Nástup příznaků 

novorozeneckého abstinenčního syndromu se začíná projevovat asi 48 hodin po porodu.

2.2.2.     Stimulační drogy

   Obecně platí, že psychostimulancia jsou látky s nefyziologickým budivým efektem na CNS,

uvolňují lehkou depresi a zvyšují aktivitu a energii. Zkracují spánek a zahánějí únavu.

Můžeme sem zařadit kofein a thein, který jsou řazeny mezi legální stimulanty, ale i kokain a 

amfetaminy, které jsou mezi nelegálními stimulanty. Na organismus působí jako periferní 

sympatomimetika, to má za následek zvýšení krevního tlaku, tepové frekvence a 

bronchodilataci. Po odeznění účinku nastupuje stav vyčerpání, bolest kloubů a není výjimečný 

dlouhý spánek. Dlouhodobé užívání psychostimulancií může vést k toxické psychóze, vývoj 

http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/b/braun
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se podobá funkčním paranoidním syndromům. Rozvinutá toxická psychóza je indikací 

k hospitalizaci. ( Minařík,J.,2003 ) Mezi nejčastěji zneužívané stimulanty na českém 

drogovém trhu patří kokain, pervitin, extáze.

Kokain – jde o přírodní alkaloid obsažený v listech keře Erythroxylon coca. Původní forma 

užívání – žvýkání listů – je spojena s kulturou jihoamerických Indiánů. Po izolování 

chemicky čistého kokainu se začal využívat v medicíně jako anestetikum ve formě Cocainum 

chloratum( bílé šupinovité, lesklé krystaly, bez zápachu, nahořklé chuti a znecitlivující jazyk).

( Minařík,J.,2003 ) Má  analgetické a vasokonstrikční účinky. Psychotropní efekt je poměrně 

krátký, účinky kokainu již po 30. minutách ustupují. U kokainu je akcentovaná zvýšená 

sexuální apetence hlavně u žen, ztráta chuti k jídlu, proto dochází k drastickému hubnutí.

Kokain nevyvolává somatickou závislost, o to silnější je ale závislost psychická. Běžné jsou 

toxické psychózy, které po vysazení drogy bez následků odeznějí. Kokain se užívá ve dvou 

formách – kokain hydrochlorid – rozpustný ve vodě lze aplikovat intravenozně, perorálně, 

šňupání atd. 

Pervitin – naše nejrozšířenější droga vyrobená na základě efedrinu, patří mezi budivé aminy. 

Pervitin se aplikuje ústy, šňupáním, nebo intravenózně. Hlavní příznaky intoxikace vymizí po 

8 -24 hodinách. Závislost na pervitinu je velmi těžká a provází ji psychické komplikace, které

se nesmí podceňovat. Zvyšující se dávky nebo chronická intoxikace vyvolávají paranoidně –

halucinatorní psychozu – tzv. „ stíha „

Základní účinkem pervitinu je celková stimulace organismu, která se projevuje zvýšenou 

aktivitou, zvýšeným sebevědomím a velkým přívalem energie, což způsobuje motorický 

neklid. Po fyzické stránce dochází k tachykardii, rozšíření zornic, po odeznění účinku dochází 

k celkovému vyčerpání organismu. ( Minařík,J.,2003 )

Extáze ( MDNA ) –  původně vyráběn jako psychofarmakum používané v psychiatrii, 

chemicky to je látka odvozená od amfetaminu, patří mezi fenyletylaminy. Používá se ve 

formě tablet nebo kapslí. Eliminační poločas je 6 – 8 hodin. Po požití se dostaví pocit 

příjemného tepla, nával energie a euforie. Intoxikace se projevuje tachykardií, nervozitou, 

nespavostí a elevací krevního tlaku. Po odeznění účinku nastupuje únava, vyčerpání a 

dehydratace.

Vliv stimulancií na plod

   Kokain a jeho metabolity díky rychlému postupu placentou způsobují kolísavou hladinu u 

plodu. Při jeho aplikaci dochází ke snížení průtoku krve placentou, to způsobuje sníženou 
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oxygenaci plodu, zvýšenou tepovou frekvenci a zvýšený krevní tlak plodu. 

(Vavřinková,B.,Binder,T. 2006 ) Stimulační drogy jsou vysoce lipofilní ( rozpustné v tucích )

a to umožňuje rychlý transport přes uteroplacentární bariéru. Stimulancia způsobují 

vasokonstrikci, která má za následek hypoxii plodu. Chronická hypoxie způsobuje to, že se 

plod rodí s nízkou porodní hmotností a známkami růstové retardace ( hypotrofie ).

Je zvýšené riziko předčasného porodu a vyšší výskyt placentárních změn, ty mohou mít za 

následek abrupci placenty ( předčasné odlučování ). ( Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ) U dětí, 

které jsou vystavené účinku stimulačních drog ,se po porodu mohou objevit známky akutního 

abstinenčního syndromu, který je kratší a méně intenzivní než u opiátů, dále jsou ohroženy 

syndromem náhlého úmrtí novorozence, v pozdějším věku se mohou vyskytnout lehké 

mozkové dysfunkce a behaviorální problémy.

2.2.3.     Kanabinoidy

   Cannabis sativa je jednoletá, dvoudomá rostlina, která pochází ze střední Asie. Je zdrojem 

tetrahydrocannabinolu – THC -  má psychotropní účinek a analgetický účinek. Přesný účinek 

drogy nelze popsat, záleží na celkovém stavu jedince ( setting ), únavě, prostředí a jiných 

faktorech,které mohou stav během intoxikace zásadně změnit. ( Miovský,M.,2003 ) Konopné 

drogy jsou užívány převážně kouřením, ale lze je také užít perorálně jako součást pokrmů

nebo nápojů. Známe dvě základní formy drogy:

Marihuana – sušené květenství a horní lístky ze samičí rostliny konopí, látka je v menších 

kouscích, spíše v hrudkách.

Hašiš – je konopná pryskyřice, barvu má tmavě zelenou  až hnědou, základní rozdíl proti 

marihuaně je v dynamice účinku. ( Miovský,M.,2003 )

Vliv kanabinoidů na plod

   Marihuana je často zneužívaná nepravidelně, rekreačně, což má za následek to, že ženám 

nečiní potíže, aby při diagnostice těhotenství omezily nebo úplně přerušily zneužívání této 

látky. Způsob aplikace není rizikový, proto nehrozí infekční nemoci ( HIV,Hepatitidy ) a 

flebitidy. Vliv marihuany na plod je závislý  na dávce častého zneužití. Při chronickém 

užívání je u ženy častý malý váhový přírůstek v těhotenství.U plodu se projeví známky 

hypotrofie ( intrauterinní růstová retardace ), mají hypotonické příznaky s omezenými 

reakcemi na stimulaci. Abstinenční syndrom u novorozence není moc výrazný. 
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Projevuje se neklidem,  nespavostí, zvýšenou dráždivostí a většinou velmi rychle odezní. 

(Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ) 

2.2.4.     Alkohol

Alkohol je nejrozšířenější, legální, společensky tolerovaná droga. Svými zdravotními a 

sociálními důsledky je pro jedince a společnost více nebezpečný než zneužívání nelegálních 

drog. ( Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ). Alkohol působí na centrální nervový systém, který 

tlumí a toxicky působí zejména na játra. Je popsáno mnoho příznaků somatického a 

psychického poškození. Organismus si na alkohol velmi rychle zvyká. Vývoj tolerance u 

alkoholu má charakteristický průběh. V průběhu závislosti dochází ke zvyšování tolerance 

alkoholu, postupně pak dochází k výraznému snížení schopnosti rychle a účinně 

metabolizovat alkohol, což má za následek snížení tolerance. ( Popov,P.,2003 )

   

Vliv alkoholu na plod

   Alkohol volně prochází placentární bariérou a je velmi toxický pro plod. Při zneužití je 

v těle matky alkohol odbouráván v játrech, problém u plodu je v nedostatečně vyvinutých 

játrech. Z tohoto důvodu je plod vystaven po delší dobu alkoholu,  přetrvávajícímu v plodové 

vodě. Soubor anomálií vznikajících při působení alkoholu na plod se nazývá fetální 

alkoholový syndrom ( FAS ). Je charakterizován prenatálním a postnatálním růstovým 

deficitem, abnormalitami CNS a kraniofacitálními abnormalitami. (Česko-Slovenská 

pediatrie,10/2010 )

2.2.5.     Nikotin

   Nikotin je toxický rostlinný alkaloid, který je jedinou návykovou látkou v tabáku. Dnes je 

již znám jeho zničující dopad na zdraví. V ČR kouří mezi 15. a 18. rokem 40 -50 % mladých,

více dívek než chlapců. ( Králíková,E.,2003 ). Tento trend je alarmující, jelikož závislost na 

tabáku je rizikovým faktorem negativně ovlivňující těhotenství a vývoj novorozence. Kouření 

je nejrozšířenější závislostí u těhotných žen.

Vliv nikotinu na plod

   Oxid uhelnatý prochází placentou a váže se na fetální hemoglobin, dochází ke snížení 

oxidační kapacity krve a zvyšuje afinitu hemoglobinu ke kyslíku. V důsledku toho se snižuje 

uvolňování kyslíku v tkáních. Plod je vystaven inzultům přechodné hypoxie, která díky 
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placentárním změnám přechází v hypoxii chronickou. Výsledkem je nízká porodní hmotnost 

dítěte, změny na placentě mají souvislost s vyšší incidencí abrupce placenty. Děti kuřaček 

jsou ohroženy tzv. syndromem náhlého úmrtí novorozence, lehkou mozkovou dysfunkcí a 

behaviorálními problémy. ( Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ).

2.3.     Novorozenecký abstinenční syndrom

   Důsledkem užívání drog v těhotenství dochází k přímému toxickému a teratogennímu vlivu 

na plod a dochází k fyzické závislosti plodu a později novorozence. Soubor charakteristických

příznaků, se kterými se dítě narodí, nazýváme abstinenční syndrom novorozence ( Neonatal 

abstinence syndrom – NAS ). Nástup příznaků se liší podle typu užívané drogy, závisí na 

farmakokinetice drogy a gestačním věku novorozence ( Pediatrie pro praxi, 2009, č.10(6)). 

Příznaky NAS ze projevují nejčastěji u zneužívání opiátů 24 – 48 hodin po narození dítěte. U 

metadonu se díky postupnému uvolňování depozit v organizmu objeví příznaky až po 2 -4 

týdnech po narození. Příznaky novorozeneckého abstinenčního syndromu mohou výjimečně

přetrvávat až 4 měsíce po porodu ( Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ). NAS se vyskytuje u 50 –

90% dětí matek užívajících v těhotenství opiáty i substituční léky. ( Pediatrie pro praxi, 2009).

2.3.1.     Diagnostika NAS

   1) Důležitá je drogová anamnéza matky – zjistit délku závislosti, typ a kvalitu drogy, typ    

užívání. Abusus drog ze začátku vyšetření přiznává necelá polovina závislých matek.

   2) Toxikologický screnning – u novorozence se provádí toto vyšetření nejčastěji z moče

nebo smolky. Vyšetření z moče je dostupné a spolehlivé, je nutné zachytit první moč krátce 

po porodu. Zde se odráží expozice drog v posledních dnech až týdnech před porodem ( dle 

typu drog ). Toxikologické vyšetření ze smolky je v současné době považováno za 

nejspolehlivější metodu. Zde se prokáže expozice drog ve 2.-3. trimestru. Toto vyšetření se 

provádí pouze ve specializovaných toxikologických laboratořích. Při vyšetření z krve 

novorozence je nízká koncentrace stanovených látek, pro jejich rychlou postnatální eliminaci. 

Dále lze provádět toxikologické vyšetření z vlasů novorozence a tkáně pupečníku. Výhodou 

tohoto testu je prokázání dlouhodobé expozice drog na plod, ale nevýhoda je ve finanční 

náročnosti tohoto vyšetření.

   3) Zhodnocení klinických příznaků u novorozence – využívá se skórovací systém podle 

Finneganové. ( Pediatrie pro praxi, 2009,č.10(6)).



14

2.3.2.     Skóre dle Finneganové

   Skórovací systém vznikl v polovině 70.let v Americe. Jako první ho začala používat lékařka 

Loretta P. Finnegan, podle které je tento formulář pojmenovaný. Dr. Finnegan je lékařka se 

zaměřením na pediatrii, neonatologii a psychiatrii, věnuje se péči a studiu zdravotních 

problémů u žen a dětí. Spolupracuje s americkým Národním institutem pro zneužívání drog 

v oblasti zdraví žen. Zabývá se vzděláváním, výzkumem a léčbou, která je orientovaná na 

zdraví žen a perinatální závislost. Dr. Finnegan je zakladatelkou Rodinného centra, které má 

komplexní a víceoborový program pro těhotné závislé ženy a jejich děti při Jefferson Medical 

College v Philadelfii.

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.opiateaddictionrx.inf

o/about/finnegan.html

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.neoadvances.com/au

thors.html

   Skóre podle Finneganové lze aplikovat k objektivizaci abnormálního chování novorozence.

Jedná se o nejpropracovanější a nejpoužívanější způsob hodnocení NAS, který spočívá 

v bodovém hodnocení jednotlivých příznaků. (Vavřinková,B.,Binder,T.2006 ) Je  užíváno 

k posouzení odbourávání zejména opiátů, ale i ostatních drog. Hodnotí se 20 kritérií v bodové 

škále od 1 do 8 bodů. Skórování se zahajuje 2 hodiny po porodu u průkazného abúzu drog 

matky. Při hodnocení pod 8 bodů pokračuje skórování po 4 hodinách. Pokud je po zhodnocení

počet bodů vyšší než 8, tak se skóruje dále po 2 hodinách. Je důležité si uvědomit, že se jedná 

o metodu, ke které je nutné subjektivní hodnocení a výsledné skóre bývá mnohdy 

nadhodnoceno.

Hodnotí se příznaky ze strany CNS, GIT ( gastrointestinální ), metabolické:

  1) Klinické příznaky od CNS jsou občasný nebo trvalý vysoko posazený křik, doba spánku 

po jídle, hodnotí se třes klidový a po stimulaci, zvýšené svalové napětí, záškuby obličejových 

svalů a končetin, Moroův reflex  (tzv. objímací ), sání ručiček.

    2) Příznaky z GIT ( gastrointestinální ) se hodnotí nadměrné sání, zvracení obloukem, řídké 

a vodnaté stolice, regurgitace ( návrat spolknuté potravy zpět do úst bez zvracení ).

   3) Metabolické příznaky jsou pocení, tělesná teplota, kýchání, otok nosní sliznice, 

mramorová kůže a dechová frekvence.

Podle bodového hodnocení se rozhodne o možné farmakoterapii a podpůrné léčbě u 

novorozence. (Pediatrie pro praxi 2009,č.10(6))

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.opiateaddictionrx.info/about/finnegan.html
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.neoadvances.com/authors.html
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.opiateaddictionrx.info/about/finnegan.html
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.neoadvances.com/authors.html
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2.3.3.     Léčba NAS

   Podpůrná léčba – je třeba vytvořit klidné prostředí, při kterém je nutné vyloučit veškeré 

rušivé elementy v okolí, jako je nadměrný hluk a světlo. S miminkem se snažíme šetrně 

manipulovat a uložit ho na lůžko s termoregulací. Je nutný zvýšený dohled.

Farmakologická léčba – je indikovaná u dětí se skóre dle Finneganové vyšším než 8 bodů.

K léčbě se vyžívá Morfin ve formě 0,01% perorálního roztoku. Iniciálně se podává 0,03 –

0,1mg /kg. Podle zhodnoceného skóre se může dávka navýšit o 0,02 -0,04mg/kg. (Pediatrie 

pro praxi 2009,č.10(6)) Pokud je skóre pod 8 dochází k postupnému snižování dávky. Častá je 

při léčbě kombinace morfiového roztoku s Fenobarbitalem, v monoterapii je vhodný 

především u neopiátových tlumivých drog. U novorozenců je velmi pomalu metabolizován a 

jeho eliminační poločas je 141 hodin. Dávkuje se podle skórovacího hodnocení a hladiny 

fenobarbitalu v séru. Pokud dojde ke stabilizaci klinického stavu a skóre je pod 8, ponecháme 

udržovací dávku ještě 72 hodin. Pokud je během těchto hodin dítě stabilní, je možno propustit 

dítě z nemocniční péče ( Vavřinková,B.,Binder,T. 2006 ).

Tabulka skóre dle Finneganové viz. Příloha

2.4.     Fetální alkoholový syndrom FAS

Fetální alkoholový syndrom je soubor komplexní příznaků, které se mohou vyskytnou u 

plodu matky, která v těhotenství zneužívala alkohol. Ke stanovení diagnózy FAS u 

novorozence je nutné prokázat abúzus alkoholu u matky v těhotenství. Dodnes není zcela 

objasněn mechanismus, kterým působí alkohol na vyvíjející se plod. 

(Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ) Alkohol volně prochází placentou, jeho koncentrace jsou 

identické s koncentracemi v oběhu matky. Vylučování alkoholu u plodu je podstatně nižší než 

u matky, expozice alkoholu na plod je tedy delší. ( Čes.-slov.Pediatrie 2010, č.10 ). Alkohol 

působí na plod teratogenně a toxicky, hromadí se v plodové vodě ,a proto vznikají 

abnormality u vyvíjejícího se plodu. V prvním trimestru u plodu vznikají skeletové a 

orgánové abnormality a faciálné dismorfie, ve druhém a třetím trimestru dochází k poškození 

vyvíjejícího se CNS.

   Účinek alkoholu má za následek intrauterinní a růstové retardace, které vznikají v třetím 

trimestru může dojít k intrauterinní hypoxii, která má za následek spontánní abort ve druhém 

trimestru nebo porod mrtvého dítěte. ( Čes.-slov.Pediatrie 2010, č.10 ). Klinický obraz FAS je 

v současné době definován čtyřmi základnímy znaky. 

1) faciální abnormality – výrazně tenký horní ret, úzká palpebrální štěrbina, dismorfické 

boltce, mikrocefalie 
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2) poruchy růstu

3) dysfunkce CNS – mírná  až střední retardace, poruchy učení, patomorfologické zněny 

na mozku.

4) přítomnost konzumace alkoholu matkou v průběhu těhotenství

2.4.1.     Diagnostika FAS

Diagnostika FAS  v nás často probíhá pouze na základě faciálních abnormalit, jelikož v ČR 

neexistuje žádný metodický postup pro lékaře a jiné odborníky k diagnostice FAS. ( Čes.-

slov.Pediatrie 2009, č.5 ) Pro zlepšení diagnostiky FAS byly vyvinuty manuály a diagnostické 

formuláře. Diagnostický proces je založený na základě vyplnění tabulky 4DDC, ( viz. příloha 

kde se hodnotí oblasti totožné se základními diagnostickými kategoriemi FAS. Po zhodnocení 

vzniká základní čtyřčíselný kód, který lze přiřadit k určité formě FAS. Nevýhoda tohoto 

diagnostického procesu je v časové náročnosti. Obvyklá délka vyšetření je 1.-2. hodiny. 

Výhodou je univerzálnost a komplexnost tohoto formuláře. Je nutné dodat, že žádný 

z manuálů a diagnostických formulářů, vyvinutých zahraničními odborníky, nebyl přeložen 

do češtiny. 

( Čes.-slov.Pediatrie 2009, č.5 ) Důležitý je diagnostický screening těhotné ženy, u které 

máme podezření na abúzus alkoholu pro možnost narození dítěte s FAS, což bývá nesnadný 

úkol, protože většina těhotných tají zneužívání alkoholu. Při narození dítěte s podezřením na 

FAS se doporučuje obrátit se na tým specializovaných odborníků, který se skládá z pediatra, 

klinického genetika, neurologa a psychologa. Péče o takto postižené dítě může při včasné 

diagnostice zlepšit jeho prognózu a zajistit podpůrnou péči, která je nutná v dalším životě.

Informace o nových metodách diagnostiky FAS jsou na internetových stránkách 

http://depts.washington.edu/fasdpn/

2.5.     Další rizika na plod a dítě

   Drogy jsou zakázané látky, které oslovují především mladé jedince ve velmi těžkém období 

adolescence a postpuberty. Porodnictví patří do kategorie medicíny, která pečuje i o pacientky 

mladší věkové kategorie,neboť podíl mladých dívek, které mají nějakou zkušenost 

s návykovou látkou, se zvětšuje. Těhotenství těchto žen je většinou neplánované a převážně i 

nechtěné. Žena ho většinou zjistí pozdě, kdy je již překročen zákonný limit pro interrupci. 

Velké riziko  těhotenství u takové pacientky je v možném poškození plodu drogou, ale i v

rizikovém chování těhotné narkomanky. Nitrožilní aplikace přináší řadu vedlejších 

http://depts.washington.edu/fasdpn/
http://depts.washington.edu/fasdpn/
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nežádoucích účinků, jako jsou infekční nemoci z nesterilních jehel. Dochází zde k riziku 

přenosu hepatitid při nitrožilní aplikaci, ale je zde i velké riziko přenosu pohlavních nemocí 

při promiskuitním sexuálním chování. Výhodou zařazení klientky do substitučního programu 

je zajištění čistoty podané drogy, pravidelné dávky o stejné síle a jiný způsob aplikace, než 

nitrožilně. Nutné je také zmínit, že tyto drogově závislé klientky-pacientky se vyhýbají 

prenatální péči. ( Česká gynekologie,2000 )

   Z medicínského hlediska je závažné onemocnění matky narkomanky nakažené hepatitidou. 

Testování na hepatitidy se provádí u našich klientek vždy při první návštěvě gynekologa, 

nebo pokud klientka navštíví nějaké nízkoprahové zařízení,kde je jí doporučeno udělat

orientační testování na infekční nemoci, které je možno vyšetřit na místě. V rámci screeningu 

se vyšetřují klienti před nástupem do léčby a substitučních programů v centrech pro drogově 

závislé, kdekoli u lékaře nebo v centrech substituční léčby. Zde je také doporučen další 

postup léčby u nakažené osoby. ( Zítová,J.,2009) Mezi nejčastější infekční onemocnění u 

uživatelů návykových látek jsou hepatitidy.

2.5.1.     Hepatitidy

Hepatitida typu A – původce onemocnění je RNA virus – Picornaviridae, k nákaze dochází 

fekálně - orální cestou. Hlavním způsobem přenosu jsou špinavé ruce. Mezi hlavní příznaky

patří zažívací potíže. Inkubační doba onemocnění je 14 – 50 dnů. V léčbě se využívá dietní 

režim a klidový režim, nutný je zákaz alkoholu. Jako prevence je možnost využití očkování, 

toto onemocnění nepřechází do chronicity. ( Zítová,J.,2009 )

Hepatitida typu B – původce onemocnění je  Hepadnavirus, přenáší se krevní cestou a 

sexuálním stykem. Inkubační doba je 30 – 180 dní. Mezi příznaky patří výrazná únava, bolesti 

kloubů, zatímco zežloutnutí kůže se nemusí objevit. Toto onemocnění přechází do chronicity 

a pacientovi hrozí cirhóza jater. Léčba akutní fáze je podpůrná, založená na klidovém a 

dietním režimu. U chronické fáze onemocnění se k léčbě používají antivirové preparáty ( 

Interferon, Lamivudin ). Doporučuje se jako prevence využít očkování. Toto onemocnění lze 

vertikálně přenést z matky na dítě. K přenosu dochází až v 80% případů. Takto získaná 

nákaza přechází do chronicity. ( Minařík,J.,Hobstová,J.,2003 ) Novorozenci matek, u kterých 

je pozitivní HBV, jsou již na gynekologicko – novorozeneckém oddělení zajištěni – aktivní 

imunizace.

Engerix B. ( Lukešová,J.,2008 )
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Hepatitida typu C – původcem onemocnění je  RNA virus podobný flaviviru, který je zařazen 

mezi Togaviridae. Způsob přenosu je stejný jako u hepatitidy B, inkubační doba 2 – 12 týdnů. 

Tento typ hepatitidy bývá většinou diagnostikován až ve fázi chronicity. Prevence očkováním 

u tohoto typu není možná.  K léčbě se využívají antivirotika ( interferon, ribavirin ). 

Vzhledem k vedlejším účinkům léčby je důležitá pravidelná spolupráce s nemocným, což 

aktivní uživatelé drog nejsou. Nežádoucím účinkem léčby Interferonem  je tzv. flu- like 

syndrom, který se projevuje bolestmi ve svalech, příznaky chřipky, horečkou. Léčba je 

finančně velmi náročná, proto se doporučuje léčba u drogově závislých osob s roční 

abstinencí. ( Minařík,J., Hobstová,J.,2003 ) K přenosu Hepatitidy typu C z matky na dítě 

dochází asi v 2 – 5%, většinou perinatálně, výjimečně intrauterinně, způsob porodu 

neovlivňuje četnost infekcí u dětí.  Průběh nemoci je většinou symptomatický, u části dětí se 

virus vyloučí mezi  2 – 3 rokem, u 50 – 80% dětí dochází k rozvoji chronické fáze. Kojení 

dítěte není zakázáno, omezuje se pouze pokud dojde ke krvácivému poranění bradavky.

( Vavřinková,B.,Binder,T.,2009 )

2.6.     Kojení a drogy

   Kojení a drogy - na toto téma jsou názory odborníků velmi nejednotné. Odborníci se 

shodují na jednoznačné kontraindikaci kojení a zástavu laktace, pokud matka uživatelka po 

porodu nadále zneužívá nelegální drogy, jako je heroin a pervitin. U substituční terapie se 

názory liší. American Academy of Pediatrics doporučuje kojení, pokud denní dávka 

methadonu u matky nepřekročí 20 mg ( některá pracoviště tolerují až 40 mg ). Uvádí se, že do 

mateřského mléka přestupuje cca 1 – 3% celkové dávky. V České republice při substituci 

methadonem zastavuje gynekolog laktaci. ( Pediatrie pro praxi, 2009;10(6) ) Subutex do 

mateřského mléka přechází jen v malých koncentracích, a proto mohou být novorozenci plně 

kojeni. Podle některých pediatrů z Austrálie a Nového Zélandu pomáhá kojení při substituci 

tlumit abstinenční syndrom u novorozence. ( Vavřinová,B.,Binder,T.,2006 )

2.7.     Léčebné intervence – dítě

Viz. Farmakologická léčba NAS

   O dítě, které je sociální pracovnicí odebráno matce užívající drogy ,pečují kojenecké ústavy, 

resp. Dětská centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinou terapií. V Praze se této péči o dítě

věnuje Dětské centrum při FTN Krč. 
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Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií ( kojenecký ústav při FTN 

Krč ) –  Je zařazeno do následné medicínské péče. Poskytuje komplexní, odbornou, zdravotní, 

psychologickou péči a sociální poradenství. Péče je zaměřena také na děti postižené NAS a 

FAS a následně jejich matkám. ( Lukešová,J.,2009 ) Indikací k přijetí do Dětského centra

dítěte a možnost přijetí i jeho matky, je zdravotní stav dítěte, sociální podmínky matky a její 

drogová závislost. Děti jsou přijímané na základě soudního rozhodnutí nebo k dobrovolnému

pobytu na žádost matky. Dětské centrum dlouhodobě spolupracuje s nestátními institucemi,

které se věnují drogové problematice s cílem motivovat matky k léčbě. V Dětském centru je 

možnost přijetí již těhotné ženy s cílem zajistit kvalitní prenatální a postnatální péči. Je zde 

možnost společné hospitalizace matky s dítětem. Pokud matka o tento pobyt nemá zájem a do 

zařízení pouze dochází, je jí zajištěn pravidelný kontakt s dítětem. ( Lukešová,J.,2008 ) 

Hlavním cílem pracovníků centra je snaha pomoci uživatelkám drog a jejich dětem 

s návratem do normálního života. Úspěch tohoto cíle je podmíněn primárním kontaktem 

matky s dítětem. Důležité je, aby dítě bylo pro matku na prvním místě. Pokud je na prvním 

místě její partner, zvláště, je-li uživatelem návykových látek, je úspěch v sanaci matky vždy 

nejistý. Snahou pracovníků centra je vytvořit vazbu mezi matkou a dítětem, podpořit matku a 

zacvičit jí v péči o dítě. Drogové matky potřebují stálou podporu a ujišťování, že mateřství a 

péči o dítě zvládnou.

   Podmínky spolupráce Dětského centra s matkou stanovuje pevný řád, který musí být 

dodržován. Hlavní podmínkou je, že matka musí projít detoxifikací, dodržovat abstinenci a 

nastoupit do některé formy léčby pro drogově závislé. Nutné je získat doporučení od 

specialisty na drogové závislosti v léčebném programu, který matka navštěvuje, doporučení 

gynekologicko – porodnického oddělení a OSPODu. Při hospitalizaci matky se přihlíží na

časovou náročnost terapie, kterou podstupuje v protidrogovém centru ( ambulantní nebo 

stacionární léčba ). (Lukešová,J.,2009 ) Pokud matka splní všechny podmínky pobytu a léčby, 

může odejít do Terapeutické komunity Karlov společně s dítětem, výjimečně bývají 

propuštěni do domácí péče a matka léčbu absolvuje v některém z adiktologických zařízeních.

V Praze se péči o těhotné uživatelky a drogově závislé matky věnují neziskové organizace,

které mají vypracované programy pro své klientky.  Ženy je vyhledají samy nebo jsou 

doporučeny odborem sociálně právní ochrany dětí.
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Drop-in Centrum pro rodinu – je jeden z programů Střediska prevence a léčby drogových 

závislostí Drop In, o.p.s. V Centru funguje program „ Integrace rodiny „ , který je zaměřen na 

ženy užívající návykové látky, a to zejména na těhotné uživatelky a matky. Nový projekt  

„ Slunečnicová zahrada „ , kterému předcházel pilotní projekt „ Sluníčko na cestě „ je 

zaměřený na děti matek uživatelek.    (Sedláčková,S.,2009 )

   Sluníčko na cestě – tento program byl pilotní k programu Slunečnicová zahrada. V dnešní 

době je zaměřen na děti ve věku 0 – 3 roky. Péče je zaměřená spíše na zdravotní stav dítěte, 

zaměřuje se na neuromotorický vývoj dítěte, matky jsou podněcovány k aplikaci 

rehabilitačních metod, pokud jsou navrženy. Rovněž se sleduje úroveň vazby mezi matkou a 

dítětem. Terapeut spolupracuje s odborníky v oblasti neurologie, rehabilitace a pediatrie.

   Slunečnicová zahrada – je projekt zaměřený na prevenci specifických vývojových poruch u 

dětí ze znevýhodněného prostředí. Jedná se o děti, jejichž vývoj byl během těhotenství 

ohrožen působením chemických látek jako jsou drogy, léky nebo alkohol. V programu je 

diagnostikován a sledován vývoj dětí rodičů s anamnézou užívání návykových látek a nadále 

navržen individuální plán rozvoje jednotlivých oslabených funkcí dítěte tak, aby děti byly co 

nejméně ohroženy předchozím užíváním nebo životním stylem jejich rodičů.

   Při práci s dětmi se spolupracuje s odborníky z oboru neurologie, rehabilitace a speciální 

pedagogiky. Cílová skupina jsou děti ve věku 3 – 4 roky – první skupina, 5 – 6 let – druhá 

skupina a dále děti mladšího a staršího školního věku. Velmi důležitá je také spolupráce 

s rodiči, kdy se pracuje na zvyšování kompetencí a posílení vztahu s dítětem, je nabízeno 

sociální poradenství a pomoc při komunikaci s pedagogy, tak aby byla usnadněna spolupráce 

se školou či školkou, do které jejich dítě dochází. ( zdroj: leták viz.příloha ) 

o.s. Sananim - zajišťuje léčbu a odbornou péči závislým matkám a jejich dětem ve všech 

svých programech ( Denní stacionář, Terapeutická komunita Karlov a Doléčovací centrum ), 

s podporou nadace Sírius pracují na studii nazvané „ Komplexní program péče o dítě 

závislých matek „. Do studie je zařazeno cca 130 dětí. Jedná se o děti rodičů užívajících 

dlouhodobě nelegální drogy a využívající služby uvedené organizace. Děti jsou sledovány ve 

čtyřech oblastech (psychomotorický vývoj, poruchy chování, vývoj řeči, nemocnost ). Cílem 

této studie je vytvořit manuál pro práci s výše uvedenými rodinami. 
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2.8.       Léčebné intervence – matka

2.8.1.     Substituce v těhotenství

   Co je substituční terapie  - jedná se o standardní léčebný postup určený pacientům, kteří 

nejsou objektivně nebo subjektivně schopni podstoupit léčbu bez použití agonistů opiátových 

receptorů. ( Psychiatrie pro praxi, 2009;10(1) )

   Substituční terapie je časově neomezená, udržující léčba, které se využívá v době, kdy klient 

není schopen trvalé abstinence. Cílem substituční terapie je obecně snížit konzumaci 

ilegálních drog, kriminálního chování a zlepšení sociálního zdraví klientů. ( Popov,P.,2003 ) 

Substituční terapie se provádí ve specializovaných zdravotnických zařízeních, které musí být 

akreditované Ministerstvem zdravotnictví. Před začátkem léčby je lékař předepisující 

substituci povinen ověřit, jestli klient není již zapsán v jiném zdravotnickém zařízení 

poskytujícím substituci. Relativní kontraindikací poskytnutí substituční léčby je převažující 

závislost jiného než opioidového typu. Do programu substituční terapie nastupují těhotné 

uživatelky přednostně před ostatní klientelou, protože náhlá abstinence nebo detoxifikace 

během těhotenství není vhodná. V prvním trimestru hrozí těhotné uživatelce potrat plodu, 

v třetím trimestru hrozí předčasný porod. Z toho vyplývá, že detoxifikace se doporučuje 

uživatelkám pouze v druhém trimestru těhotenství. ( Vavřinková.B.,Binder,T.,2008 ) Toto je 

jeden z důvodů, proč se u těhotných preferuje substituční léčba. Z důvodů toho, že těhotné

klientky dochází k lékařům pouze sporadicky, se stává , že přijdou už pozdě a není možná 

interupce, proto se klientkám závislým na opiátech doporučuje substituční léčba. Výhodou 

zařazení do substitučního programu, je podávání substituční látky v množství, které efektivně 

potlačí abstinenční příznaky a umožní zlepšit kvalitu života. Další výhodou  podávání 

substituce v těhotenství je stálý dohled nad klientkou, jelikož si chodí pro danou dávku do 

substitučního centra, kde je pod stálým dohledem pracovníků, a proto je zde navazován 

pravidelný kontakt s těhotnou uživatelkou. Při tomto kontaktu se také využívá 

nefarmakologická složka substituční terapie, která zahrnuje poradenství v oblasti sociální, 

rodinné a psychoterapeutická léčba.( Popov,P.,2003)

Látky používané k substituci

  Metadon – je  syntetický opioid, primárně agonista opioidních receptorů, účinkuje obdobně 

jako morfin. Jedná se o látku rozpustnou ve vodě, která má poločas rozpadu 30 hodin.Tento 
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opiát má pomalý nástup účinku a výrazně delší poločas eliminace než  heroin. Vyrábí se 

pouze legálně pro medicínské účely. ( Popov,P.,2003)

   Metadon nenavozuje euforii, ale blokuje touhu po droze a zabraňuje vzniku abstinenčních 

příznaků. Využívá se k substituční léčbě na opiátech. Má silné analgetické účinky, centrálně 

tlumivý efekt a může vyvolat útlum dechového svalstva. ( Popov,P.,2003 ) Metadonový 

program byl v ČR zahájen v roce1997. Metadon se podává perorálně, v středisku drogové 

substituce, závislý klient ho před terapeutem vypije. Podle studie, která proběhla na III.klinice 

1.LF ,došlo u závislých klientů zařazených v metadonové substituci ke zlepšení a stabilizaci 

nutričního stavu. ( Prakt. Lék.,6/ 2009 ) Do programu substituční léčby může být žadatel 

zařazen po splnění určitých podmínek, jako je těžká, dlouhodobá závislost na opiátech 

zneužívaných nitrožilně nebo opakované, neúspěšné pokusy o léčbu orientovanou 

k abstinenci. Přednostně jsou zařazené těhotné uživatelky na opiátech. (Popov,P.,2003) Pro 

těhotnou závislou uživatelku je důležité dosáhnout stabilní hladinu drogy v organismu a tím 

se sníží riziko fetálních abstinenčních příznaků. (Vavřinková,B.,Binder,T.,2008 ) Dávkování 

Metadonu je u každé klientky individuální. U nás je obvyklé podávat jednu dávku za 24.hod, 

ale někteří odborníci doporučují snížit dávku a podávat po 12.hodinách. Po podání Metadonu 

je zaznamenaná snížená aktivita a tachykardie u plodu. Metadon se kumuluje v játrech, 

slezině a plicích plodu, při přestřižení pupečníku se postupně uvolňuje dep v organismu 

novorozeného dítěte. ( Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ) To má za následek projev 

abstinenčních příznaků u novorozence. Ty se formou křečí projevují 7.-10. den po porodu, 

slabší typ abstinenčních příznaků se může projevit až za 2.-4.týdny po narození. 

MUDr.Vavřinková a MUDr. Binder provedli na svém pracovišti v FN Motol, Gynekologicko-

porodnické klinice 2.LF UK tříletou prospektivní studii. Z této studie vyplývá, že substituce 

metadonem u těhotných uživatelek vyvolává protahované a silnější abstinenční příznaky 

novorozence než substituce buprenorphinem. Z tohoto důvodu doporučují k substituci u 

těhotných uživatelek Subutex ( buprenorphin ). ( Česká gynekologie, 2007,č.4 )

   Subutex ( buprenorphin ) – je smíšený agonista/antagonista, začal se používat pro 

krátkodobou léčbu mírnění těžkých bolestí, ale až později se začal využívat jako legální lék 

proti závislosti na opioidech, při detoxifikaci a k substituci. Účinná látka buprenorfin má díky 

jiné vazbě receptorů slabší účinek než heroin. Jedná se o čistou látku bez příměsí a díky tomu 

není tak vysoké riziko vzniku komplikací a poškození organismu.  Podává se ve formě 

sublinguálních tablet ( rozpustné pod jazyk ). Při  prodeji na černém trhu se nejedná o lék, ale

o drogu. I při podání vysokých dávek nebyl zaznamenán letální účinek  vyvolaný útlumem 

dechového centra. Účinek nastupuje pomaleji  a přetrvává i po 24 hodinách, důležité je, že se 



23

zvyšující se dávkou se prodlužuje doba účinku. To má za následek, že se nemusí podávat 

častěji než 1krát za 24 hodin, často i v delších intervalech. Indikace pro léčbu Subutexem je 

závislost opiátového typu a není možná léčba orientovaná k abstinenci. V současné době by se 

měl Subutex podávat pouze těhotným uživatelkám, ostatním závislým osobám podstupující 

substituční léčbu se předepisuje Suboxone. ( http://www.drogy.net/portal/hlavni_portal/ )

2.8.2.     Detoxifikace

   Detoxifikace – má za úkol zbavit organismus všech škodlivých látek, je to první krok 

v léčbě závislosti na návykových látkách, při které je potřeba asistence odborného personálu. 

V průběhu těhotenství se detoxifikace nedoporučuje, pokud je nutná, směřuje jí lékař do 

II.trimestru těhotenství. Musí být prováděna vždy na specializovaném pracovišti pod 

odborným dohledem. ( Vavřinková,B.,Binder,T.,2006 ) Detoxifikace je nutná při další léčbě 

závislé matky, která chce pokračovat k úplné abstinenci a zúčastnit se programů, které jí jsou 

nabízeny. Detoxifikace by měla být provázena psychoterapeutickou léčbou, která motivuje 

klientky k další léčbě. Po podstoupení detoxu je nutné, aby klientka dále pracovala na své

léčbě v některém z léčebných zařízeních. Pokud chce být matka přijata do kojeneckého 

ústavu společně se svým dítětem, nebo nastoupit do terapeutické komunity Karlov je detox a 

následná abstinence podmínkou. ( Lukešová,J.,2008 )

2.8.3.     Sociálně – právní intervence

   Tato práce je jednou z mnoha, které se věnují pracovníci v multidisciplinárním týmu, který 

se stará o klienty v ambulantní i pobytové léčbě.

   Sociálně – právní práce s klientkou uživatelkou začíná již při nástupu do léčby, kdy je 

zapotřebí zařídit to nejnutnější, jako jsou všechny potřebné doklady ( občanský průkaz, rodný 

list a kartička zdravotní pojišťovny ). Dále je poučená, že se musí nahlásit do evidence úřadu 

práce a poté požádat o dávky hmotné nouze. Pokud má dítě ve své péči nebo nastupuje do 

léčby v terapeutické komunitě Karlov, má nárok na rodičovský příspěvek. Tato práce probíhá 

pod časovým tlakem, proto je postup rozfázovaný do malých reálných úkolů, kdy je snaha 

terapeuta, aby se klientka chovala samostatně a zařizovala si vše sama. V případě potřeby je 

možnost klientce pomoci a kontaktovat příslušnou instituci a předjednat řešení situace.  

( Motyčková-Pětrošová,V.,Putnová,J.,2009 ) Určitá část matek narkomanek nemá své děti 

v péči, jsou umístěné v kojeneckém ústavu nebo u rodinných příslušníků, proto je nutná 

spolupráce se sociální pracovnicí OSPODu, která  pomůže vyřešit právní úkony, aby klientka 

nastupující do léčby mohla být společně se svým dítětem. OSPOD je orgán sociálně – právní 

http://www.drogy.net/portal/hlavni_portal/
http://www.drogy.net/portal/hlavni_portal/
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ochrany dětí, jehož náplní je zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o 

nezletilých dětech.

   Podle mezinárodní Úmluvy práv dítěte přijatých OSN z roku 1989 potřebuje dítě pro svou 

tělesnou  a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před 

narozením i po něm. Hlavním principem sociálně – právní ochrany dětí je nejlepší zájem, 

prospěch a blaho dětí. Důraz je položen na ochranu dětí před sociálně – patologickými jevy.

Mezi tyto jevy je zařazena i závislost na návykových látkách.

2.8.4.     Nízkoprahové služby

   Do ambulantních služeb jsou těhotné narkomanky posílány od terénních pracovníků a 

pracovníků v nízkoprahových službách. Terénní práce je forma sociální pomoci, kterou 

poskytují pracovníci přímo na ulici, pracovníci mají vybudovanou síť odborníků, kteří jsou 

ochotni a schopni řešit specifické problémy klientů. ( Hrdina,P.,Korčišová,B.,2003 ). Terénní 

pracovníci a kontaktní centra mají návaznost v systému léčby drogově závislých klientů.

  Kontaktní centra jsou určena k včasné krizové intervenci, poradenství, zdravotní a sociální 

pomoci lidem s malou motivací k léčbě. Programy K-center se snaží dosáhnout takového 

kontaktu s uživateli, který by umožnil ovlivnit jejich chování směrem k minimalizaci rizik 

spojených s užíváním drog. Při některých Kontaktních centrech vznikají specifické cílové 

programy zaměřené na ženy uživatelky, těhotné uživatelky a matky s dětmi. Tyto specifické 

programy spolupracují s týmem specialistů, kteří odpovídají cílové skupině, např. sociální 

pracovník, lékař – gynekolog, lékař- pediatr, speciální pedagog a jiní, jež jsou zapojeni do 

léčebného programu. Cílem terapeuta je edukovat těhotné klientky, jaké mají možnosti využití 

služeb, citlivě hovořit o interrupci nebo adopci. Kontaktní centrum doporučuje těhotným 

klientkám další návaznou léčbu, kterou je ambulantní léčba nebo denní stacionář, který se 

specializuje na těhotné uživatelky.

2.8.5.     Ambulantní léčba

   Ambulantní léčba – probíhá bez vyčlenění klienta z domácího prostředí, je vhodná pro 

klientky, které mají podporu rodinného a sociálního zázemí. Nutná je motivace klientky.

Při nástupu těhotné uživatelsky do ambulantní léčby je v první řadě nutné navázat kontakt 

s porodnicko – gynekologickým zařízením a stabilizovat drogový problém těhotné uživatelky.

Důležitá je přesná diagnostika odborníka na drogové závislosti a správné vyhodnocení 

anamnézy. Po tomto vyšetření je možné doporučit těhotnou klientku do substitučního 

programu. Dalším důležitým faktorem ambulantní léčby je sociální práce s klientkou a práce 
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s motivací k léčbě. Při této práci je uplatňováno psychologické poradenství, ke kterému se 

využívá individuální nebo skupinové psychoterapie. Léčba v ambulantním zařízení je 

efektivní pouze tehdy, je-li dlouhodobá, s pravidelnými návštěvami dvakrát až třikrát týdně.

Pokud je po porodu matka stabilní, má dobré rodinné a sociální zázemí, je možné, aby měla 

své  dítě v péči a docházela do specializovaného ambulantního centra. Každé protidrogové 

centrum má vypracovaný svůj specializovaný program při práci se závislou uživatelkou –

matkou.

   Zde je popis jednoho doprovodného programu u závislých matek, se kterým pracují 

v Centru pro rodinu, Drop In, kde strukturovaný program trvá dva roky a je uskutečňován ve 

čtyřech fázích:

0. Diagnosticko-diferencionální – při první návštěvě klientky je důležité navázat kontakt 

a zjistit všechny dostupné informace o její závislosti, těhotenství nebo její životní 

situaci pokud je po porodu. Zkontaktovat porodnické oddělení, sociální pracovníky a 

informovat klientku o škodlivosti užívání drog. Tyto informace musí být podány 

srozumitelně a vhodnou formou, aby klientku neodradily od spolupráce.

1. Nízkoprahová ( 1-3 měsíce ) – slouží k hlubšímu navázání kontaktu a poznání 

klientky. Stanoví se pravidla, která klientka musí dodržovat a je informovaná o   

službách, které jí budou poskytnuty, aby jí pomohly vyřešit složitou životní situaci.

2. Tématická ( 6-12 měsíců ) – v této době se již ví, zda je klientka schopná a ochotná 

spolupracovat s terapeuty. Málo spolupracujícím a těhotným klientkám je snaha 

nabídnout pobyt v léčebně, u matek s dětmi terapeutickou komunitu.

3. Růstová – doléčovací ( 8-12 měsíců ) – v této době bývá již zdravotní a psychický stav 

kompenzován, mají vyřešený svůj postoj k drogám a více se terapeut zaměří na 

osobnostní růst klientky, klientka se začleňuje do společnosti a řeší svůj vztah ke

svému dítěti. ( Sedláčková,S.,2008 )

   Denní stacionář – podstatou intenzivní denní péče je strukturovaný program, který je 

definován jako léčebně – resocializační. ( Kalina,K.,2003 ) Klientka dochází do stacionáře 

každý den a účastní se léčebného programu, který je koncipovaný od rána do odpoledne.

Program zahrnuje souhrn diagnostických, psychoterapeutických a rehabilitačních postupů,

metod a technik s ohledem na aktuální stav klienta. Zde  podstupuje léčbu ve skupinové i 

individuální terapii, využívá sociální poradenství a účastní se volnočasových a pracovních 

aktivit.( http://www.drogovaporadna.cz/pomoc-a-lecba/lecebne-programy.html ) Denní 

stacionáře mají specifické programy pro danou klientelu. V Praze je jediný stacionář, který je 

zaměřený na léčbu drogových závislostí – Denní stacionář Sananim. Má vypracovaný 

http://www.drogovaporadna.cz/pomoc-a-lecba/lecebne-programy.html
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program, který se věnuje těhotným ženám a matkám uživatelkám. Do tohoto Denního 

stacionáře mohou vstoupit všichni uživatelé návykových látek, ale těhotným ženám a 

matkám, které mají dítě ve své péči nebo v péči jiné osoby nebo instituce je věnováno 

speciální poradenství. Tímto zařízením projde nejvíce těhotných uživatelek a závislých matek.

Zde ženy projdou vstupním filtrem pro nástup do komunity Karlov. Mezi speciální program, 

který zde mají vypracovaný, patří zprostředkování komplexní zdravotní péče o těhotnou ženu, 

matku a dítě, provázený snahou získat zpět odebrané dítě, podporou rodičovství, péče o děti a 

rozvíjení rodičovských kompetencí.

   Klientky, které vstupují do léčby musí motivované ke změně životního stylu a mít zájem o 

své dítě. Důležité je, aby měly zajištěné sociální zázemí a ubytování. Do DST mohou také 

chodit klientky, které jsou hospitalizované v Dětském centru ( Kojenecký ústav ) na 

dobrovolný pobyt anebo čekají na umístění do Terapeutické komunity Karlov. Výhodou 

tohoto postupu je, že nedojde k porušení vztahu mezi matkou a dítětem. Dítě a zároveň matka 

uživatelka je v léčbě a chráněném bydlení souběžně.

(http://www.sananim.cz/denni-stacionar-%28dst%29/informace-pro-matky.html )

2.8.6.     Pobytová léčba

   Pobytová léčba - do systému pobytové léčby je zařazené zařízení, zaměřené na léčbu 

vedoucí k abstinenci a sociální rehabilitaci, které definujeme jako Terapeutickou komunitu. 

( Adameček,A.,Richterová-Těmínová,M.,Kalina,K.,2003 ) Abstinence však není cílem léčby 

v TK, je pouze podmínkou a součástí léčby. Je nutné, aby klient pochopil abstinenci jako 

součást svého dalšího života. Do terapeutické komunity je poměrně dlouhá čekací doba, a po 

celou tuto dobu je nutné, aby klientka dodržovala pravidla, která určuje ambulantní léčba a

dodržovala pokyny sociální pracovnice, která má na starosti péči o dítě.

   V České republice je jedna Terapeutická komunita zaměřená na léčbu závislých matek 

s dětmi – Terapeutická komunita SANANIM Karlov. Zde se jedná se o dlouhodobou 

rezidenční léčbu. Speciálním cílem této komunity je vytvořit pevný svazek mezi matkou a 

dítětem, podpořit ženu ve své mateřské funkci, jelikož závislé matky často trpí absencí 

mateřského citu. Je důležité učit klientky cítit a vnímat své dítě, osvojit si základní dovednosti 

v péči o dítě, zajistit diagnostiku zdravotního stavu dítěte a v případě potřeby zajistit jeho 

adekvátní léčení. (http://www.sananim.cz/terapeuticka-komunita-karlov-%28tkk%29.html ) 

Klientky nastupují léčbu do komunity dobrovolně, můžou léčbu předčasně ukončit, ale

samozřejmě záleží na tom, jestli mají dítě ve své péči. Je nutné, aby si klientka, než opustí 

komunitu ,zajistila prostředí, do kterého s dítětem odejde. Pokud je dítě na základě 

http://www.sananim.cz/denni-stacionar-%28dst%29/informace-pro-matky.html
http://www.sananim.cz/terapeuticka-komunita-karlov-%28tkk%29.html
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předběžného opatření nebo soudního rozhodnutí s matkou v léčbě uvolněno z nějaké  

instituce starající se o děti, je nutné, aby v případě předčasného ukončení léčby ,byla 

kontaktovaná sociální pracovnice, jež informuje instituci, která má na starosti dítě. Pokud 

matka nemá dítě ve své péči, nesmí bez souhlasu sociální pracovnice opustit léčbu společně s 

dítětem. Jedno z pravidel, které se musí v komunitě dodržovat je, aby si klientka uvědomila, 

že dítě je její a je za něj zodpovědná.

Pobyt v komunitě je rozdělen do čtyř fází:

1. Nultá fáze ( 14 dní ) – klientka se seznámí s členy komunity, týmem, pravidly a 

režimem. Účastní se všech společných programů. V tuto chvíli se rozhoduje, jestli

chce zůstat v léčbě. Teprve po ukončení této fáze podepisuje smlouvu o léčbě.

2. První fáze ( 3-4 měsíce ) – klientka se zapojuje do programu komunity, snaží se 

vyřešit svou sociální situaci. Ve skupině hovořit o své závislosti a o tom, co chce ve 

svém životě změnit. Terapeuti pracují jako multidisciplinární tým, pracovníci v týmu  

mají různé vzdělání a praktické dovednosti,  jsou klientce ochotni pomoci při řešení 

všech záležitostí v oblasti sociální, zdravotní, pedagogické a psychoterapeutické.

3. Druhá fáze ( 2-4 měsíce ) – klientka se v této fázi má otevřít a veřejně na skupinách 

hovořit o svých pocitech, pomáhat těm v mladších fázích a mít vyřešené ,jak to je 

s její abstinencí a co jí do budoucna přináší. V průběhu druhé fáze by měla mít 

klientka vyřešené, kam po ukončení léčby se svým dítětem půjde. Má možnost využít 

možnosti, které nabízí systém adiktologických služeb – Doléčovací centrum.

4. Třetí fáze ( 4 – 6 týdnů ) – v této fázi klientka se svým dítětem bydlí na hájence mimo 

ubytování komunity. Veškeré záležitosti si zařizuje sama, pomoc si může vyžádat u 

sociální pracovnice, která na Karlově pracuje. Klientka se stává samostatnou, ale má 

možnost využít pomoci a rady kohokoliv v týmu pracovníků. Pokud její dítě chodí do 

školky, klientka chodí do práce, nebo na brigádu, kterou si sama najde. Klientka si 

sama hlídá své dítě. Po ukončení třetí fáze klientka po slavnostním rituálu opouští 

komunitu.

( leták Terapeutické komunity Karlov )

Léčebná péče v terapeutické komunitě je součástí strukturovaného léčebného programu. 

Terapie je zaměřená:

- na vývoj osobnosti a emocí – zpětná vazba a intervence, konfrontační skupiny, struktura, 

pravidla a řád komunity.

- na chování – skupinová psychoterapie dynamicky orientovaná, používá se i individuální 

terapie, rodinná terapie
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- na duchovní rozměr a etiku – tématické skupiny, semináře na téma vzdělávání, diskuse

-na dovednost přežít a být profesně zajištěn – sociální učení, práce, komunikační dovednosti, 

asertivní trénink.

Život v komunitě se snaží přibližovat reálnému životu, který má svůj řád, pravidla a režim.

Klientky musí dodržovat pravidla a denní harmonogram komunity bez ohledu na dítě, k péči o 

dítě jim jsou k dispozici vychovatelky, které jim pomohou v době, kdy jsou komunity, 

kterých se musí klientky zúčastnit.Po ukončení se doporučuje nastoupit do nějakého 

Doléčovacího centra, které pomůže zvládnout první období po odchodu z léčby.

2.8.7.      Doléčovací centra a následná péče

   Doléčovací centra a následná péče – jedná se o poslední fázi modelu podle kruhové změny 

dle Prochasky – DiClemente. Doléčovací programy jsou ambulantní zařízení, která se 

zaměřují na udržení navozených změn v chování a  životním způsobu klienta, který získal 

během léčebného procesu. Cílem následné péče je pomoci klientovi k návratu do „

normálního světa“ a pomoci vytvořit podmínky vhodné k abstinenci. V tomto programu je 

naprostá nezbytnost, aby byl tým multidisciplinární a pracoval na základě potřeb klienta/ky. ( 

Kuda,A.,2003 )

K doléčovacím programům ve službách poskytujících závislým matkám patří také typ služby 

– Chráněné bydlení. Principem  chráněného bydlení je zajistit míru samostatnosti a schopnosti 

zodpovědně hospodařit s poskytnutým sociálním servisem.

( Dvořák,D.,2003 ) Do programu se mohou zapojit matky využívající chráněné bydlení, ale 

mohou docházet i ambulantně. Posláním doléčovacího centra pro matky s dětmi je poskytovat 

klientkám služby vedoucí k jejich sociální stabilizaci. 

Podmínkou pro vstup do doléčovacího programu je tříměsíční abstinence od drog a alkoholu, 

dále se programu účastní klientky, které dokončily ambulantní nebo pobytovou léčbu.

V doléčovacím programu využívají klientky adiktologické i sociální služby. Je pouze na 

klientce, jaké služby chce využít. Mezi sociální práci patří hlavně řešení sociálních problémů 

klientky jako např. řešení dluhů, trestně-právní záležitosti, zaměstnání, bydlení a pomoc 

v právních otázkách týkajících se jejího dítěte. V adiktologické péči se pracuje na skupinové a 

individuální psychoterapii, která je zaměřena na podporu abstinence a stabilizaci po stránce 

zdravotní a psychické. Důležitá je práce s klientkou při posilování rodičovských kompetencí a 

jejího vztahu s dítětem. Velký důraz je kladen prevenci relapsu a krizovou intervenci, jelikož 

maminky mají obavu z možného selhání jako matky a ženy. Do procesu léčby se doporučuje 
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přizvat také rodinné příslušníky klientky. Důležitá je změna klientky, ale i rodinného 

prostředí. Pokud ke změně nedojde, je pravděpodobně nevhodný návrat do původního 

prostředí pro klientku a její dítě. Doporučená délka doléčovacího programu je 6 -12 měsíců.

Když klientka opustí chráněné bydlení, může dále využívat služeb ambulantní léčby 

doléčovacích center. Některá doléčovací centra mají speciální programy pro matky-klientky, 

které mohou v případě potřeby kdykoli využít i po ukončení léčby.

3.     Výzkum

3.1.     Metodika

Použité metody a technika sběru dat

Vzhledem k tématu této práce byly zvoleny metody kvalitativního výzkumu, při kterém lze 

získat více informací o menším počtu respondentů.

Ke sběru dat byly využity následující techniky

a) Obsahová analýza dat – studium chorobopisů zkoumaného vzorku dětí, u kterých byl 

diagnostikován abstinenční syndrom novorozence a studium osobních karet klientek 

Centra pro rodinu – Drop-in.

b) Polostandardizovaný rozhovor s klientkami Centra pro rodinu – Drop-in. S každou 

klientkou, kterou jsem si vybrala do kasuistické části, jsem absolvovala psychoterapii 

s její garantkou a kladla doplňující otázky potřebné k vypracování kasuistiky.

3.2.     Charakteristika výběrového souboru

Zkoumaný soubor byl sestaven z počtu novorozených dětí hospitalizovaných v jedné 

nejmenované pražské porodnici za posledních pět let. Do zkoumaného vzorku bylo zařazeno

43 dětí a 43 matek. Průměrný věk matky je 26 let. Ke kasuistické části byly vybrány matky 

dětí, které absolvují dlouhodobou léčbu v Centrum pro rodinu a jejich děti jsou zařazeny do 

programu Slunečnicová zahrada.

3.3.     Úvod výzkumné části

Porodem nazýváme každé ukončení těhotenství, při kterém je narozen živý novorozenec o 

minimální hmotnosti 500g nebo přežije-li novorozenec i s menší hmotností alespoň 24 hodin.
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Porod do konce 37.týdne těhotenství označujeme jako porod předčasný, od 38. do 42. týdne 

těhotenství hovoříme o porodu v termínu. ( Porodnictví, 1999 )

Novorozenec se klasifikuje podle dvou základních parametrů.

1) délka těhotenství

2) porodní hmotnost

Podle délky těhotenství ( gestace ) se novorozenci třídí na:

- předčasně narozené ( nedonošené ), gestační věk pod 38.týdnů

- narozené v termínu, gestační věk 38.-42. týdnů

- přenášené, gestační věk nad 42.týdnem

Podle porodní hmotnosti novorozence rozeznáváme:

- eutrofické – předčasně narození ( do 36.týdne ), s porodní hmotností 

přiměřenou délce těhotenství

- hypertrofické – s nepřiměřeně vysokou váhou k délce těhotenství 

- hypotrofické – s nepřiměřeně nízkou porodní váhou k délce těhotenství

( Pediatria, 1998)

Porodní hmotnost podle gestačního stáří ( viz. příloha )
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3.4.     Výsledky

Tabulka č.1

Počet dětí hospitalizovaných v jednotlivých letech v závislosti na zneužívané látce 

matkou.

Látka 

zneužívaná 

matkou

Rok 

narození

Subutex Pervitin Methadon Heroin Jiné Celkem 

v roce

2006    5    3    1    3    1    13

2007    5    2    0    1    0    8  

2008    3    1    1    1    0    5

2009    3    0    3    3    0    9

2010    1    2    2    0   2    7

Celkem dětí 
   17    8    7    8    3

Celkem 

všech

43

V tabulce je vypsaný soubor zkoumaného vzorku podle roku hospitalizace a typu návykové 

látky, kterou těhotná uživatelka zneužívala. Do odstavce „ jiné „ jsou zařazeny matky které

měly kombinovanou závislost na benzodiazepiny, nikotin a analgetika. Subutex byl zneužíván 

ve dvanácti případech legálně ( předepisován lékařem ) a v pěti případech ho matka 

zneužívala ilegálně ( kupovala na ulici ).

Tabulka č.2

Vliv zneužívané látky matkou na porodní váhu a týden těhotenství v době porodu.

Subutex Pervitin Methadon Heroin Jiné

Průměr

porodní váha

dítěte

2751g   2322g   3009g   2335g   1887g

Průměr

týden 

těhotenství

  38 t.t.   36 t.t.   39 t.t.   31 t.t.   35 t.t.



32

Tabulka ukazuje, že klientky na methadonové  substituci rodí své děti v termínu porodu a 

jejich děti mají  porodní váhu odpovídající týdnu těhotenství. V těsném závěsu za 

methadonem jsou klientky se substituční terapií Subutexem. Z těchto výsledků u zkoumaného 

vzorku vyplívá, že substituční terapie má pozitivní vliv na délku těhotenství a porodní váhu 

plodu.

V tabulce jsou typy návykových látek zneužívaných těhotnou uživatelkou a vliv určité látky 

na plod a jeho vývoj. Vývoj plodu je rozdělen na průměrnou porodní váhu narozeného dítěte a 

průměrný týden těhotenství, v kterém se dítě narodilo. V úvodu výzkumné části se nachází 

popis porodní váhy a týdne těhotenství při fyziologickém těhotenství.

Tabulka č.3

Tabulka následné péče

Kojenecký 

ústav

Péče matky Péče rodiny Adopce

  2006    5    6     2    0

  2007    2    5    0    1

  2008    3    1    1    1

  2009    2    4    1    2

  2010    2    4    0    1

Celkem    14    20    4    5

Z tabulky vyplívá, že děti závislých klientek jsou velmi málo dávány do adopce. Dle zdělení 

PhDr. Preslové se v Praze děti uživatelů lépe dostávají do adopce, než v jiných krajích. 

V tabulce jsou vybraná data od zkoumaného souboru dětí hospitalizovaných na 

novorozeneckém oddělení a jejich další umístění z tohoto oddělení, o kterém rozhoduje 

sociální pracovnice z OSPOD, společně se sociální pracovnicí nemocnice a zdravotním 

personálem, kteří se vyjádří k zájmu a péči matky o dítě.
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Tabulka č.4

Výskyt návykových látek v souvislosti s následnou péčí

Kojenecký 

ústav

  Matka   Rodina Adopce

Subutex    5    9    1    2

Pervitin    3    1    2    2

Methadon    2    5    0    0

Heroin    4    2    1    1

Jiné    0    3    0    0

Celkem   14   20    4    5

Tabulka ukazuje, jaký druh návykové látky má vliv na následnou péči o dítě u vybraného 

vzorku. Většina matek závislých na Subutexu  spolupracovaly s lékařem  nebo byly 

v kontaktu s některým adiktologickým zařízením a aspoň jednou v době těhotenství

navštívily těhotenskou poradnu. Všechny těhotné uživatelky závislé na Pervitinu měly 

nesledovanou graviditu nebo nedostatečnou prenatální péči. Těhotné uživatelky závislé na 

Methadonu docházely do léčebného zařízení a byly pod  psychiatrickým lékařským 

dohledem. U uživatelek Heroinu se opakuje nedostatečně sledovaná gravidita a nedostatečná 

prenatální péče. Matky, které byly závislé na jiných látkách, než jsou zde uvedeny docházely 

pravidelně do těhotenské poradny.

Tabulka č.5

Síla abstinenčních příznaků ( průměr ) – hodnocení podle Finneganové

Subutex Pervitin Methadon Heroin Jiné

Finnegan s.

Průměr

11,5 6,6   10,8   9   11

Počet dětí 15 z (17) 3 z (8)   7 z (7)   6 z (8)   1 z (3)

Tabulka ukazuje průměrnou sílu abstinenčních příznaků hodnocených dle skóre Finneganové, 

podle typu návykové látky. Druhý sloupec nám ukazuje počet dětí, které byly hodnocené při 

začátcích abstinenčních příznaků. Z teorie víme, že ne vždy se abstinenční příznaky u 

novorozence objeví, záleží to vždy na typu zneužívané návykové látky. V závorce je uvedený 

počet dětí, které byly hospitalizované se závislostí na daný typ návykové látky.
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Z tabulky vyplívá, že nejslabší novorozenecké abstinenční příznaky měli děti, jejichž matky 

zneužívaly pervitin a v mnoha případech se abstinenční příznaky ani nemusely skórovat.

Tabulka č.6

Délka hospitalizace novorozeného dítěte a farmakologická léčba NAS

Subutex Pervitin Methadon Heroin Jiné

Průměrná 

délka 

hospitalizace

  24,6 dní   18,8 dní   23 dní   24,5 dní   31,2 dní

Nutná léčba 

Morphinem

   12 dětí   1 dítě   6 dětí   3 děti   1 dítě

Phenobarbital    15 dětí   2 děti   6 dětí   3 děti   3 děti

Z tabulky je vidět, že léčba novorozeneckého abstinenčního syndromu a nutná hospitalizace, 

je závislá na síle abstinenčních příznaků, které jsou nejslabší u dětí, jejichž matky zneužívaly 

pervitin.

Vzhledem k abstinenčním příznakům je nutná farmakologická léčba, ke které se používá 

Morphinový roztok a Phenobarbital ( u dětí, které jsou propuštěné z novorozeneckého 

oddělení se používají tablety Phenaemaletten, které se mohou podávat doma ). Je nutná 

pravidelná kontrola u neurologa, který určuje správné dávkování. Morphinový roztok se 

nemusí ordinovat pokaždé, někdy stačí pouze Phenobarbital, u některých novorozenců stačila 

jednorázová dávka Luminalu ihned po porodu a následná farmakologická péče nebyla nutná.

Podle síly abstinenčních příznaků a následné farmakologické léčbě je nutná délka 

hospitalizace.

4.     Kasuistiky

Klientka 1.

Klientce je 28 let, má základní vzdělání. Rodiče jsou rozvedeni, má 3 sourozence. Mezi 

matkou a dcerou byl vždy problematický vztah. Klientka si stěžuje na špatnou komunikaci.

Od 14 let abúzus pervitinu, pro drobné krádeže byla umístěna do výchovného ústavu. Po 

ukončení ústavní léčby žila u přátel a na ulici a inklinovala k trestné činnosti. Klientka

pozitivní na  Hepatitis B. V roce 2006 první kontakt s protidrogovým centrem, kdy udala
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těhotenství asi v 3.měsíci a žádala o interrupci, doporučena do FN Motol. Klientka byla 

v Centru pro rodinu zařazena do nízkoprahové fáze. Po dvou návštěvách centra  klientka 

přestala docházet. Koncem roku 2006 vyhledá kontakt s centrem sociální pracovnice FN 

Motol, kde klientka porodila. V porodnici přiznala pervitin 2 dny před porodem a předala 

kontakt na centrum, kam začala docházet na začátku těhotenství. Z důvodu užití pervitinu 

před porodem nemohla klientka zůstat s dítětem v porodnici, ani v Dětském centru ( KÚ ). 

Babička s umístěním dítěte do Dětského centra nesouhlasí a požádá o dítě do své péče, na 

základě předběžného opatření.

Na začátku roku 2007 klientka nastupuje na detoxifikační léčbu do Psychiatrické léčebny 

v Bohnicích. Po ukončení léčby dochází do centra, vzhled má upravený, bez známek 

intoxikace. Je jí doporučena pobytová léčba v terapeutické komunitě Karlov, kam nastupuje 

v polovině roku 2007. Po ukončení pobytové léčby nastoupila klientka do následné léčebné

fáze v Denním stacionáři Sananim, z kterého byla vyloučena ( dle slov klientky ) z důvodů 

nevhodného chování. Zkontaktovala opět Centrum pro rodinu a od roku 2008 začala opět 

docházet na konzultace. Klientce byla svěřena dcera do vlastní péče se soudním dohledem a 

zajištěno ubytování v Domě tréninkového bydlení ( DTB ). Navštěvuje podpůrný program 

v intervalech 1krát za 14.dní a projevila zájem o skupinovou terapii. Vztah s matkou se 

stabilizoval a klientka se i s dcerou k ní nastěhovaly. Klientka zažádala o prodloužení 

doléčovací fáze. Nastupuje do školy ( Střední hotelová škola ). Pracuje v   restauraci, má 

přítele ( neuživatel ). Nutná stálá kontrola klientky – monitoring alkoholu. V polovině roku

2009 klientka žádá terapeutku o konzultace ohledně partnerských vztahů, jelikož její vztah 

s přítelem je v krizi. Na konci roku 2009 ukončena růstová fáze a konzultace krizového 

partnerského vztahu. Klientka stabilizovaná a integrovaná, je domluven kontakt podle potřeb 

klientky.  Spolupráce s matkou a dítětem v rámci projektu Slunečnicová zahrada nadále 

pokračuje a klientce bylo doporučeno zažádat o zrušení soudního dohledu. 

Průběh péče o dítě klientky 1.

Dívka narozená v roce 2006. Matka otce dítěte neuvedla. Matka má pozitivní Hepatitis B, 

nedostatečná prenatální péče. 

Porod – spontální záhlavím, týden těhotenství 39+5, porodní váha 3160g. Po porodu umístěna 

na oddělení fyziologických novorozenců. Průkazné laboratorní vyšetření na návykové látky  

ve smolce ( pervitin ), na začátku 3.dne pozorována zvýšená dráždivost, dítě bylo přeloženo 

na intermediární oddělení, pro očekávaný rozvoj abstinenčních příznaků. Hodnocení Finnegan 

skóre max. 9 bodů – zvýšená dráždivost, sání ručiček, přechodně vysoko laděný křik, 
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subfebrilní teploty, stravu toleruje. 6-tý den po prvních abstinenčních příznacích pozorujeme 

jejich ústup. Desátý den po porodu je holčička přeložena do Dětského centra, kde jí 

navštěvuje matka s babičkou. Na žádost babičky je jí dítě  svěřeno do péče a matka 

podstupuje detoxifikační léčbu. V 6. měsících odchází dítě do terapeutické komunity Karlov 

společně s matkou, která tuto léčbu dokončí. Po návratu z léčby dostala matka dceru do 

vlastní péče se soudním dohledem. Dcera se stěhuje s matkou do Domu tréninkového bydlení 

a je zařazena do programu Centra pro rodinu, kam dochází její matka – Sluníčko na cestě. Při 

terapii se dítě jeví spokojeně, s matkou na sebe výborně reagují. Dochází k rozvoji  

hygienických i stravovacích dovedností. V roce 2010 bydlí společně s matkou u babičky a je 

zařazena do programu Slunečnicová zahrada. V rámci konzultací je matka i dcera aktivní, 

řečový projev a interakce s matkou je na dobré úrovni odpovídající věku 4.let. Matka zažádala 

o zrušení soudního dohledu.

Klientka 2.

Klientce je 31 let. Má dokončené středoškolské vzdělání. Od 15-ti let abúzus Heroinu. V

18-ti letech první kontakt s psychiatrickou léčebnou. Podstoupila detoxifikaci a docházela do 

ambulantní léčby. Byla zařazena do programu metadonové substituce. Seznámila se 

s přítelem, za kterého se provdala a otěhotněla. V roce 2001 se jí narodila dcera. 

V ambulantním zařízení jí byla doporučena komunitní léčba v terapeutické komunitě Karlov. 

Klientka nastoupila společně s dcerou do léčby, kterou předčasně ukončila. V roce 2002 se 

rozvedla a dítě bylo svěřeno do péče otce. Klientka přišla o práci a bydlela se svým novým 

přítelem v bytě, kde se „ vařil „ pervitin. Otec přestal jevit zájem o výchovu dítěte a soud ji 

svěřil do péče rodičů klientky. Ta proto byla s dcerou v kontaktu. Klientka se opakovaně 

pokoušela o léčbu a abstinenci. Má ukončené 3. ústavní psychiatrické léčby a abstinovala 

nejdéle půl roku. Po velmi dlouhé době zkontaktovala Centrum pro rodinu v polovině roku 

2009, kdy přišla s potvrzením gravidity od lékaře a doporučením od sociální pracovnice.

Klientka byla stále vedená v metadonové substituci, žije s přítelem, otcem budoucího dítěte. 

Mají k dispozici byt přítele, který je bývalý uživatel a také je zařazen v programu metadonové 

substituce. Rodiče klientku podporují v její léčbě a dovolují jí, aby pomáhala v péči o dceru.  

Klientka je bez práce a nemá žádné sociální dávky, živí ji její přítel, který je zaměstnaný.

Terapeutka jí pomáhá vyřídit sociální dávky a registraci na úřadu práce. Koncem roku 2009 

proběhne soud o dceru, která je klientce svěřená do péče se soudním dohledem. Klientka si 

našla brigádu a zaregistrovala se k porodu. V léčbě přechází do tématické fáze – práce na 

dlouhodobých zakázkách ( vztah s rodiči a dcerou ), příprava na miminko. Dávky Methadonu 
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vysnižovala na 45 mg. Nadále dochází ke spolupráci s OSPOD, který je se spoluprací klientky 

a její péčí o dceru spokojený. Na začátku roku 2010 klientka porodila syna. Po ukončení 

šestinedělí obnovila kontakt a Centrem pro rodinu, kam dochází 1krát týdně.Momentálně je 

ve fázi doléčování.

Průběh péče o děti klientky 2.

Dítě 1.

Dcera narozena 2001. Informace o zdravotním stavu dítěte po porodu nejsou k dispozici. Po 

rozvodu rodičů v péči otce, který o dceru nejevil zájem a péči o ní přenechal rodičům 

klientky. S péčí o dceru klientka rodičům pomáhala a v roce 2009 byla klientce svěřena do 

péče se soudním dohledem. Dívka byla zařazena do programu Centra pro rodinu –

Slunečnicová zahrada. Má s matkou problematický vztah, terapeutka s matkou spolupracují 

na posilování rodičovské autority.

Dítě 2.

Syn narozen v roce 2010. Matka na metadonové substituci, pravidelně navštěvovala 

těhotenskou poradnu. Porod - spontální záhlavím, v 40+3 týden těhotenství, porodní váha

3150g. První 3.dny bez abstinenčních příznaků. Čtvrtý den po porodu dochází k rozvoji 

novorozeneckých abstinenčních příznaků. Při Finnegan skóre 15 byla zahájena substituční

terapie Morphinem, která trvala dva týdny. Po postupném vysnižování morphinu byl převeden 

na Phenobarbitalový roztok, před propuštěním do domácího ošetření byla matka přijata a 

zaučena v péči o syna a podávání léku Phenaemaletten. Matka se synem dochází pravidelně 

na kontroly k dětskému lékaři a je ve stálém kontaktu s OSPOD.

Klientka č.3

Klientce je 25 let. Má základní vzdělání. Od 16 let abúzus heroinu, nejprve inhalačně, od 19 

let intravenózně. Rodiče jsou rozvedeni, má jednoho sourozence. S rodiči má problematický 

vztah. Ve své plnoletosti se odstěhovala od rodičů a bydlela ve squatu. Peníze na drogy si 

sháněla drobnými krádežemi. Seznámila se s přítelem, který je také uživatel a zjistila, že je 

těhotná. O těhotenství se svým parterem mluvila a shodli se na tom, že oba podstoupí léčbu, 

aby se mohli o dítě starat. Otec klientky projevil snahu klientce pomoci a nabídl jim 

ubytování pod podmínkou nástupu do léčby. První kontakt klientky s Centrem byl v roce 

2009, kdy byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Spolupráce s Centrem probíhala bez problémů. 

Klientka se pravidelně dostavovala na sjednané schůzky. Společně se svým přítelem byla 

poslána do substituční terapie. Tam jí byla naordinována substituční látka Subutex. Klientka 
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byla doporučena do Denního stacionáře Sananim a po porodu k nástupu do terapeutické 

komunity Karlov, kam také krátce po porodu nastoupila.

Průběh péče o dítě klientky 3.

Syn narozený v roce 2009. Matka na substituční terapii Subutexem, pozitivní Hepatitis C.

Porod – per s.c. ( císařský řez ), 37+0 týden těhotenství, porodní váha 2050g. Klinicky po 

porodu určil lékař 35 týden těhotenství. Pro nezralost a předpoklad abstinenčních příznaků byl 

chlapec přeložen na JIP. Po 24 hodinách od porodu se začínají projevovat novorozenecké 

abstinenční příznaky ( desturace, hypoventilace, opakované zvracení, hypertonický, 

ekvivalenty křečí ).Byla zahájena terapie Phenobarbitalem. Finnegan skóre 12, ve smolce 

pouze metabolit Subutexu. Neurologické vyšetření potvrdilo křeče jako příznak abstinenčního 

syndromu. 10 den po porodu byl Phenobarbital vysazen pro ustupující abstinenční příznaky. 

K chlapci byla přijata matka na zaučení v péči o dítě a chlapec byl plně kojen. Po propuštění 

do domácí péče byla kontaktovaná sociální pracovnice. Chlapec zůstal v péči matky, která na 

doporučení z Denního stacionáře Sananim nastoupila léčbu v terapeutické komunitě Karlov.

Klientka č.4

Klientce je 36 let. Od 18 let abúzus Heroinu. Otec jí zemřel a s matkou nemá žádný kontakt. 

Má dokončený učební obor prodavačka. Bydlí u přátel a na drogy si vydělává prostitucí. První 

kontakt s Centrem pro rodinu měla v roce 2006, kdy byla již v 6.měsíci těhotenství. Jelikož 

klientka měla zájem o dítě, doporučila jí kamarádka návštěvu Centra pro rodinu. Klientka má 

již tři děti, které jsou v ústavní léčbě. Snahou terapeutky bylo stabilizovat sociální situaci 

klientky, doporučit substituční terapii a doporučit prenatální poradnu, do které klientka bude 

chodit. Na další návštěvu se klientka nedostavila a přišla bez ohlášení jiný den. Během terapie 

se projevovala jako dostatečně nemotivovaná k léčbě. Svůj kontakt s centrem omezila a 

přestala spolupracovat. Po porodu, na dotaz sociální pracovnice na klientku, muselo Centrum 

pro rodinu oznámit, že klientka nespolupracuje.

Průběh péče o dítě klientky 4.

Syn narozený v roce 2006. Matka abúzus Heroin, nesledované těhotenství, matka Hepatitis C, 

BWR pozitivní. Poslední dávku matka udává 5.hodin před porodem.

Porod – spontánní záhlavím, 36+6 týden těhotenství, porodní váha 2550g, silně zelenožlutě 

zkalená plodová voda.
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Ve stáří 3 dní dochází k rozvoji novorozeneckých abstinenčních příznaků. Byla zahájena 

substituční terapie Morphinem, která pro nízké Finegann skóre 10 byla nahrazena terapií 

Phenobarbitalem. Pro pozitivitu matky BWR měl chlapec naordinovanou léčbu antibiotiky 

PNC G i.v. Matka odešla na revers z porodnice 20. hodin po porodu, za synem nedochází.

Po sociálním šetření v místě bydliště, které matka udala před porodem, bylo zjištěno, že 

matka nechodí do žádné léčby a prostředí není vhodné k výchově syna. Dítě bylo na základě 

předběžného opatření přeloženo do Dětského centra.

5.     Závěr

   Ze zkoumaného vzorku se potvrdilo, že síla novorozeneckých abstinenčních příznaků je 

závislá na látce, kterou těhotná uživatelka zneužívala v době těhotenství. Nejsilnější 

abstinenční příznaky mají novorozenci, jejichž matky v době těhotenství byly v substituční 

léčbě, ale i děti, jejíchž matky užívaly benzodiazepiny. V projektu bylo nejvíce dětí, 

narozených se závislostí na Subutex.

Podle délky a síly abstinenčních příznaků je nutná délka hospitalizace dítěte. Ze zkoumaného 

vzorku je vidět, že děti, jejichž matky užívaly pervitin v době těhotenství, měly minimální 

abstinenční příznaky a jejich hospitalizace byla krátká.

   Váha novorozeného dítěte, jehož matka zneužívala v době těhotenství návykové látky, je 

v průměru nižší u všech typů látek, než u fyziologického těhotenství nezávislé matky. Ze 

zkoumaného vzorku měli nejnižší porodní váhu  děti matek, které zneužívaly benzodiazepiny.

   Děti, jejichž matky byly v substituční léčbě, se v průměru rodí v termínu porodu, ale děti,

jejichž matky užívaly nelegální návykové látky, jsou vedené, podle týdnu těhotenství, jako 

lehce nedonošené. Nejnižší porodní váhu u zkoumaného vzorku měli děti  narozené matkám 

závislým na heroinu.

   Ve výzkumném  vzorku dětí, jejichž matky byly v substituční léčbě Subutexem, bylo 5. dětí,

které byly plně kojené.

V projektu bylo nejvíce dětí, svěřených do péče matky a většina těchto matek bylo 

v substituční léčbě.

Substituční léčba má vliv na spolupráci matky s lékaři gynekology, pediatry a centrem pro 

léčbu drogově závislých. Klientky spolupracují a projevují snahu o léčbu a péči o dítě.

Těhotná závislá uživatelka stojí před velmi závažným problémem, který je psychicky velmi 

náročný. Snaží se najít odpověď na otázky:

- Chci dítě?
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- Zvládnu péči o dítě ?

- Můžu přestat brát, když budu mít dítě?

- Nevezmou mi dítě, když budu brát?

   Těhotné uživatelky si jsou vědomé, že když berou drogy, ubližují svému nenarozenému      

dítěti a velmi často chápou své dítě jako motivační impuls k abstinenci. Bohužel ne vždy své 

předsevzetí dokážou splnit. Důležitý faktor v léčbě je, pokud dítě, které těhotná uživatelka 

čeká, je chtěné. V této situaci klientka spolupracuje s centrem pro drogově závislé, s lékaři a 

sociální pracovnicí.

   V naší republice je vybudovaná podpůrná síť služeb, která pomáhá těhotným ženám –

uživatelkám v jejich složité situaci. Důležitá jsou propojení mezi léčebným zařízením a 

gynekologicko porodnickým oddělením. Další důležitý faktor v léčbě, je možnost léčby 

matky společně s dítětem. Odloučení matky od svého dítěte je velmi stresující a nemotivující 

faktor. Z psychologického hlediska je důležité, aby matka byla se svým dítětem v prvních 

měsících jeho života, kdy se vytváří citová vazba.

   Drogově závislým těhotným ženám je nutné věnovat zvýšenou pozornost, po stránce 

léčebné i psychické podpory, aby mohly pečovat a věnovat se svému dítěti.
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