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Abstrakt: 

Východiska: Téma situace a zkušeností těhotných žen v kontextu substituční léčby nebylo 

dosud zpracováno, autorka chtěla svou studií přispět k odtabuizování tohoto tématu a 

destigmatizaci těchto žen. 

Cíle práce: Zmapování situace těhotných žen v substituční terapii metadonem a 

upozornění na léčebná specifika těchto žen. 

Metody: K získání dat bylo využito polostrukturovaného rozhovoru a analýza obsahu 

zdravotnické dokumentace, dále byla použita metoda pozorování, kvalifikovaného odhadu 

a klinické kazuistiky. Data byla zpracována prostřednictvím obsahové analýzy, která 

vychází ze zakotvené teorie.  

Soubor: Výzkumný soubor tvoří 7 pacientek, které porodily minimálně jedno dítě 

v průběhu léčby v Centru substituční léčby Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v letech 

2004 – 2014. 

Výsledky: Z analýzy vyplývá, že s těhotenstvím ženy redukují užívání nelegálních drog a 

tabáku. Přesto, že tato těhotenství nebývají plánovaná, přicházela v situaci, kdy byly 

respondentky stabilizované jak v léčbě, tak ve své sociální situaci a měly vcelku dobré 

zázemí. Případně těhotenství bylo motivem k rozhodnutí nastoupit do léčby. Zkušenost 

těhotenství pro ně bývá podnětem pro snížení dávky nebo ambici úplného vysnižování a 

odchodu do abstinence. Důvody bývají konfrontace s NAS dítěte, ale i zkušenost 

s odsuzujícím přístupem zdravotníků. Pouze v případě jediné respondentky zdravotnické 

zařízení, kde byla při porodu hospitalizovaná, zajistilo metadon, v ostatních případech si 

musely respondentky zajistit medikaci vlastními silami. Ve většině případů byla ženám 



zastavena laktace a znemožněno své děti kojit, ačkoliv výzkumné studie kojení podporují. 

Závěr: Studie ukázala na velký potenciál ke změně, který těhotenství obnáší, i v případě 

závislých žen. Je třeba ho dobře využít nejen v léčbě závislých žen, ale zároveň najít cestu 

jak bořit předsudky zdravotníků, aby byli schopni stavět se k těmto ženám primárně jako 

k matkám a až následně v kontextu jejich komorbidity. Klíčem by mohl být rozvoj 

spolupráce adiktologických služeb se zdravotnickými zařízeními a vzdělávání zdravotníků. 

Dalším doporučením je vytvoření doporučených postupů pro kojení u žen v substituční 

terapii. 

Klí čová slova: těhotenství v substituční léčbě, metadon. 

 

  



ABSTRACT OF THE THESIS 
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The name of thesis:  Female and maternal specifics in the context methadone 

maintenance treatment at the Methadone Maintenance Treatment Centre, 
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Abstract: 

Background: The theme of the position and experiences of pregnant women in the context 

of methadone maintenance treatment has not yet been thoroughly examined, the aim 

of the author was to contribute with her study to break the taboo concerning this topic and 

subsequently help to destigmatize these women. 

Goals: The objectives of this study were to map the situation of pregnant women 

in methadone maintenance treatment and to alert to therapeutic specificity of these women.  

Methods: Semi-structured interview and analysis of the medical documentation were used 

to obtain the data. Furthermore, observation method, qualified estimate and clinical case 

reports were also used. Data were processed through content analysis, which is based 

on grounded theory. 

File: The research group consists of 7 patients who were treated in the Methadone 

Maintenance Treatment Centre, Department of Adictology First Faculty of Medicine, 

Charles University and General University Hospital in Prague, who gave birth to at least 

one child between 2004 and 2014. 

Results: The analysis shows that during their pregnancy women reduce the use of illicit 

drugs and tobacco. Despite these pregnancies are usually not planned, it was observed that 

in these women the pregnancy occured in a situation when the respondents were stabilized 

in both the treatment and in their social situation and had fairly good base. The experience 

of pregnancy played a stimulating role for dose reduction or complete dose reduction 

leading to abstinence. The reasons are usually the confrontation with the NAS of their child 

but also the experience of judgemental approach of the medical staff. Only in one case, the 

medical facility, where a responder was hospitalized during the labour, ensured access 



to methadone. In the rest of the cases, the respondents had to access their medication 

on their own. Furthermore, in most cases women have been stopped and prevented 

from lactation to breastfeed their children, although results forms research support 

the breastfeeding in these women. 

Conclusions: The study confirms the great potential for a change caused by the state 

of pregnancy, even in the case of addicted women. This potential should be used during 

the treatment of addicted women and furthermore, way to break down the prejudices 

of healthcare professionals should be sought for them to be able to approach these women 

primarily as mothers and only subsequently in the context of their comorbidities. The key 

could be greater cooperation of addiction services with medical facilities and education 

of healthcare professionals. Another recommendation is the creation of the guidelines 

for breastfeeding women during substitution therapy. 

Keywords: pregnancy in methadone maintenance treatment, methadone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji Mgr. Lence Šťastné, Ph.D. za cenné připomínky a odborné vedení této 

práce. A děkuji také všem, kteří v mém okolí nešetřili tolerancí, trpělivostí a podporou.  

 

 



9 
 

Obsah 

OBSAH ................................................................................................................................................ 9 

ÚVOD ................................................................................................................................................11 

1 ZÁVISLOST NA OPIOIDECH ......................................................................................................12 

1.1 DIAGNOSTICKÝ RÁMEC ZÁVISLOSTI NA OPIOIDECH ........................................................................... 12 

1.2 PORUCHY ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM OPIOIDŮ ..................................................................................... 12 

1.3 EPIDEMIOLOGIE – SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE ............................................................................... 13 

2 SUBSTITUČNÍ LÉČBA ................................................................................................................17 

2.1 STANDARDY SUBSTITUČNÍ LÉČBY .................................................................................................. 19 

2.2 NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK .................................... 20 

2.3 METADONOVÁ SUBSTITUČNÍ LÉČBA .............................................................................................. 20 

2.4 EPIDEMIOLOGIE – UŽIVATELÉ SUBSTITUČNÍ TERAPIE V ČESKÉ REPUBLICE .............................................. 21 

3 ŽENSKÁ SPECIFIKA V KONTEXTU ADIKTOLOGIE .......................................................................23 

3.1 ŽENSKÁ SPECIFIKA V SUBSTITUČNÍ TERAPII...................................................................................... 24 

3.2 VLIV OPIOIDŮ NA TĚHOTENSTVÍ, PLOD A NOVOROZENCE ................................................................... 26 

3.2.1 Neonatální abstinenční syndrom ............................................................................... 27 

3.2.2 Kojení ......................................................................................................................... 30 

3.3 EPIDEMIOLOGIE – ŽENY V ADIKTOLOGII ......................................................................................... 31 

4 ŽENSKÁ A MATEŘSKÁ SPECIFIKA V KONTEXTU METADONOVÉ SUBSTITUČNÍ LÉČBY V CENTRU 

SUBSTITUČNÍ LÉČBY KLINIKY ADIKTOLOGIE 1. LF UK A VFN V PRAZE .................................................33 

4.1 VÝZKUMNÉ CÍLE A OTÁZKY .......................................................................................................... 33 

4.2 CENTRUM SUBSTITUČNÍ LÉČBY KLINIKY ADIKTOLOGIE 1. LF UK A VFN V PRAZE .................................... 34 

4.2.1 Průběh léčby v Centru substituční léčby ..................................................................... 35 

4.3 VÝBĚR VÝZKUMNÉHO SOUBORU .................................................................................................. 37 

4.4 METODY ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT ........................................................................................ 38 

4.4.1 Polostrukturovaný rozhovor ...................................................................................... 38 

4.4.2 Pozorování ................................................................................................................. 38 

4.4.3 Analýza dokumentů – obsahová analýza dat ............................................................ 39 

4.4.4 Kvalifikovaný odhad ................................................................................................... 40 

4.4.5 Klinická kazuistika ...................................................................................................... 41 

4.5 METODY ANALÝZY DAT .............................................................................................................. 42 

4.5.1 Obsahová analýza ...................................................................................................... 42 

4.5.2 Otevřené kódování ..................................................................................................... 42 

4.5.3 Axiální kódování ......................................................................................................... 43 

4.6 ETICKÝ RÁMEC ......................................................................................................................... 44 

4.7 POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU ................................................................................................... 45 

4.8 VÝSLEDKY ............................................................................................................................... 46 

4.8.1 Situace otěhotnění ..................................................................................................... 46 

4.8.2 Překážky a komplikace ............................................................................................... 48 

4.8.3 Změny ........................................................................................................................ 51 

4.8.4 Klinická kazuistika – Táňa (G) .................................................................................... 56 



10 
 

5 DISKUSE ..................................................................................................................................61 

ZÁVĚR ...............................................................................................................................................65 

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ ..........................................................................................................67 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE .......................................................................................................68 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................75 

 
 

 

 

 

  



11 
 

Úvod 

 Ženy tvoří zhruba třetinu populace závislých na nelegálních drogách. Služby pro ně 

se na obecné rovině víceméně příliš neodlišují od těch pro muže, resp. jen minimum služeb 

rozlišuje ve své nabídce gender. Jisté však je, že obě pohlaví svá specifika mají a mezi ta 

ženská patří především mateřství, případně jeho potenciál a s tím související fenomény. 

Specifika ženské role je třeba mít na zřeteli i v péči o závislé ženy. Právě potenciál 

mateřství může mít totiž často vliv na motivaci k léčbě a následně její úspěšnost. A stejně 

tak na straně zařízení, poskytujících péči, může dovednost zacházet s ženskými fenomény 

a schopnost je využít výrazně přispívat k efektivitě léčby.  

Především na straně laické, ale i odborné veřejnosti vyvolávají závislé ženy mnoho 

pohoršení a předsudků a tato stigmatizace ženám příliš neusnadňuje cestu k úzdravě. 

Především ty na straně zdravotníků, příp. dalších odborníků, jsou pak často příčinou docela 

zbytečných bariér a komplikací v procesu léčby či cestě k ní. A právě těmito překážkami, 

s kterými se pacientky, konkrétně pacientky metadonového substitučního programu 

Kliniky adiktologie v procesu léčby potkávají, se autorka zabývá ve své práci.  

Souvisejícím tématem výzkumu je také postoj k léčbě a abstinenci v souvislosti 

s těhotenstvím a mateřstvím. S těmito pacientkami autorka pracuje v Centru substituční 

léčby Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde 

studie probíhala, víc než 12 let. Tématu tedy věnuje pozornost dlouhodobě. Zároveň 

využívá bližší znalost prostředí i konkrétních respondentek, která by pro studii mohla být 

více obohacením, než zkreslením, i když i těchto rizik si je vědoma. 
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1 Závislost na opioidech 

1.1 Diagnostický rámec závislosti na opioidech 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) řadí závislost na opioidech do kategorie 

psychických a duševních poruch, které se označují kódem diagnózy F11: Poruchy duševní 

a poruchy chování způsobené užíváním opioidů. Hlavními diagnózami pro zvážení 

indikace substituční léčby jsou škodlivé užívání (F11.1), což je způsob užívání 

psychoaktivní látky, která poškozuje somatické nebo duševní zdraví; a syndrom závislosti 
(F11.2) - jedná se o seskupení behaviorálních, kognitivních a patofyziologických 

fenoménů, které se vyvinou po opakovaném užívání psychoaktivní látky. V typickém 

případě zahrnují silnou touhu získat látku, obtíže s kontrolou jejího užívání, trvalé užívání i 

přes nebezpečné konsekvence a upřednostňování užívání látky před jinými aktivitami a 

povinnostmi, zvýšená tolerance a někdy somatický odvykací stav. Odvykací stav (F11.3) 

je skupina příznaků různého seskupení a stupně závažnosti, které se vyskytují po úplném 

nebo částečném odnětí látky, následujícím po trvalém užívání této látky. Začátek a průběh 

jsou časově limitovány a souvisejí s typem látky a dávkou, která byla užívána 

bezprostředně před vysazením nebo redukcí užívání. Odvykací stav může být komplikován 

křečemi nebo deliriem. Dále je třeba v souvislosti s užíváním opioidů zmínit diagnózu 

abstinence při substituční léčbě (F11.22), která se vztahuje na pacienty, kteří 

v současnosti abstinují v klinicky kontrolovaném udržovacím nebo náhražkovém režimu 

(např. s metadonem nebo buprenorfinem). A dále poruchy vyvolané užíváním několika 
látek a užíváním jiných psychoaktivních látek (F19), kterou se obvykle označují 

polymorfní závislosti, kde není zřejmé, která je převládající (Smolík, 1996). 

 

1.2 Poruchy způsobené užíváním opioidů 

Poruchy vyvolané užíváním opioidů dělíme na psychické a somatické. Mezi ty 

psychické řadíme následující: 

• Užívání ve velkých dávkách a/nebo po delší než původně zamýšlené období. 

• Narůstající podíl času věnovaného obstarávání prostředků nutných pro získání 

návykových látek. 

• Neschopnost plnit domácí, školní či pracovní povinnosti. 

• Omezené sociální, profesionální či rekreační aktivity. 

• Přetrvávající touha a/nebo neúspěšné pokusy o ukončení užívání. 

• Pokračující užívání navzdory potížím v jiných oblastech života. 

• Zvyšující se tolerance, podmiňující potřebu vyšších dávek k dosažení téhož účinku. 

• Charakteristické odvykací příznaky (craving, bolesti svalů a kloubů, sekrece z nosu 
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nebo kýchání, slzení, průjem, nauzea či zvracení, rozšířené zornice a další). 

• Potíže se zahájením resp. udržením abstinence. 

 

Somatická poškození dělíme na akutní a chronická: 

• Akutní somatické: intoxikace charakterizovaná obecným útlumem, nevolností a 

zvracením, zúženými (někdy paradoxně rozšířenými – při těžkém stupni otravy) 

zornicemi, snížením srdeční frekvence, tlaku a tělesné teploty a při doteku 

studenou, lepkavou a namodralou kůží. Stav může vyústit v útlum dýchání, plicní 

edém, křeče, zástavu dechu a smrt. Nízké dávky opioidů snižují zejména dechovou 

frekvenci, vyšší dávky snižují i dechový objem. 

• Chronické somatické, které dělíme dál na změny vratné, protože ustupují 

bezprostředně nebo krátce po vysazení opioidů, mezi ně řadí se zejména chronická 

zácpa, soubor histaminových příznaků (svědění, pocení, zarudnutí, pocit horka), 

zhoršená pasáž moči, útlum kašlacího reflexu a zúžení zornic; a nevratné. 

 

Mezi nejčastější příčiny nevratných chronických somatických poškození patří: 

• Příměsi k účinné látce: mohou zahrnovat široké spektrum látek farmakologického 

původu (paralen, soda bicarbonata) nebo jiné povahy (cukr, prací prášky). 

• Způsob aplikace zneužívané látky: 

→ Nejčastěji injekční: zdravotní poškození zahrnují přenos infekčních nemocí, 

zejména přenosných krví (HIV, žloutenka typu C), akutní poškození 

cévního systému (zánět žil, trombóza), související defekty kůže a poruchy 

oběhového systému včetně embolií všech typů. 

→ Vdechováním zplodin a výparů (z opioidů, obvykle heroinu v cigaretách 

nebo žhaveného na hliníkových fóliích apod.) a šňupáním (poškozuje nosní 

sliznici a přepážku). 

• Socioekonomické životní podmínky uživatele návykových látek: zahrnuje 

především ohrožení, vyplývající ze zhoršeného (frekvencí i kvalitou) stravovacího 

režimu, špatného dodržování základní hygieny atd. Prokázán byl rovněž negativní 

vliv opiodů na imunitní systém (Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR), 2007). 

 

1.3 Epidemiologie – situace v České republice 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) ve své Výroční 

zprávě za rok 2012 uvádí odhad problémových uživatelů (tj. injekční a/nebo dlouhodobí či 

pravidelní uživatelé opiátů, drog amfetaminového typu nebo kokainu) následovně: jejich 

prevalence byla v ČR v roce 2012 odhadnuta na přibližně 41 300 problémových uživatelů 
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drog. 30 700 z nich jsou uživateli pervitinu a 10 600 užívá opioidy, z toho 4 300 heroin a 

6 300 buprenorfin (viz tabulka 1 a 2). Významné změny lze pozorovat u uživatelů opiátů, 

kde se počet uživatelů heroinu snížil (stejně jako v několika posledních letech) a naopak 

zvýšil počet uživatelů buprenorfinu oproti předchozímu roku. V malé míře se mezi 

uživateli opiátů vyskytuje užívání surového opia. Největší podíl u všech zjišťovaných 

položek (problémoví uživatelé drog celkem: 14 600 osob, počet uživatelů opiátů: 7 550 

osob, počet problémových injekčních uživatelů drog: 14 600 osob) má hlavní město Praha, 

oproti ostatním krajům až několikanásobně. V případě uživatelů opiátů následují kraje 

Ústecký (800 osob), Středočeský (600 osob) a Jihomoravský (600 osob). Vysokou míru 

problémových uživatelů drog má mimo uvedené kraje i kraj Karlovarský (viz tabulka 2 a 

3) (Mravčík et al., 2013). 

 

Tabulka 1: Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání drog 

provedených multiplikační metodou za použití dat z nízkoprahových programů v letech 

2002 – 2012 (Mravčík et al., 2013, s. 46) 

Rok 

Problémoví uživatelé 
drog celkem Problémoví uživatelé opiátů/opioidů 

Problémoví 
uživatelé 
pervitinu 

Injek ční uživatelé 
drog 

Počet 

Celkem 
na 1000 
osob 15-

64 let 

Uživatelé 
heroinu 

Uživatelé 
bupreno-

rfinu 
Celkem 

Celkem 
na 1000 

osob 
15-64 

let 

Počet 

Celkem 
na 1000 

osob 
15-64 

let 

Počet 

Celkem 
na 1000 
osob 15-

64 let 

2002 35 100 4,89 - - 13 300 1,85 21 800 3,04 31 700 4,41 
2003 29 000 4,02 - - 10 200 1,41 18 800 2,61 27 800 3,86 
2004 30 000 4,14 - - 9 700 1,34 20 300 2,80 27 000 3,73 
2005 31 800 4,37 - - 11 300 1,55 20 500 2,82 29 800 4,10 
2006 30 200 4,13 6 200 4 300 10 500 1,44 19 700 2,69 29 000 3,97 
2007 30 900 4,20 5 750 4 250 10 000 1,36 20 900 2,84 29 500 4,01 
2008 32 500 4,39 6 400 4 900 11 300 1,52 21 200 2,87 31 200 4,21 
2009 37 400 5,04 7 100 5 100 12 100 1,63 25 300 3,40 35 300 4,75 
2010 39 200 5,30 6 000 5 000 11 000 1,48 28 200 3,81 37 200 5,03 
2011 40 200 5,51 4 700 4 600 9 300 1,27 30 900 4,24 38 600 5,29 
2012 41 300 5,71 4 300 6 300 10 600 1,47 30 700 4,25 38 700 5,35 

 
 

 

 

 

 

 



15 
 

Tabulka 2: Prevalenční odhady problémových uživatelů drog ČR v r. 2012 podle krajů – 

střední hodnoty (Mravčík et al., 2013, s. 47) 

Kraj 

Počet 
problémových 

uživatelů 
celkem 

Počet uživatelů opiátů Počet 
uživatelů 
pervitinu 

Počet 
injekčních 
uživatelů 

drog 
Heroin 

Bupre- 
norfin 

Celkem 

Hl. m. Praha 14 600 2 700 4 850 7 550 7 000 14 600 
Středočeský 2 500 100 500 600 1 900 2 400 
Jihočeský 2 000 <50 250 250 1 750 2 000 
Plzeňský 1 250 150 150 300 1 000 1 100 
Karlovarský 1 950 50 0 50 1 900 1 900 
Ústecký 4 600 350 450 800 3 750 4 100 
Liberecký 1 750 <50 <50 <50 1 750 1 700 
Královéhradecký 1 050 100 50 150 950 1 000 
Pardubický 1 000 <50 <50 50 950 1 000 
Vysočina 750 <50 <50 50 700 700 
Jihomoravský 2 650 600 <50 600 2 050 2 400 
Olomoucký 2 350 50 0 50 2 300 1 900 
Zlínský 1 850 50 <50 <50 1 800 1 600 
Moravskoslezský 3 000 50 <50 50 2 950 2 400 
Celkem ČR 41 300 4 300 6 300 10 600 30 700 38 700 

 
 

Obrázek 1: Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel ve věku 15-64 let v ČR 

v r. 2012 podle drog a krajů – střední hodnoty (Mravčík et al., 2013, s. 47) 

 

U prvožadatelů o léčbu dominují v ČR uživatelé stimulancií (74,1 %), následují 

uživatelé kanabinoidů (16,5 %) a na třetím místě jsou uživatelé opiátů (7,8 %), z toho 

heroin uvedlo v ČR jen 4,3 % z nových klientů. Procentuální zastoupení uživatelů opiátů 

mezi nově evidovanými uživateli bylo v roce 2013 nejvyšší v Praze a činí 14,3 %. 
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Na druhém místě je Středočeský kraj s 12,3% podílem, na třetím místě pak Jihomoravský 

kraj s 10,4% podílem opiátů. Ze vzájemného zastoupení jednotlivých skupin drog lze 

konstatovat, že problematika heroinu a dalších opiátů dominuje v Praze a částečně 

ve Středočeském, Jihomoravském a Ústeckém kraji, v ostatních krajích mají výraznou 

převahu uživatelé stimulancií, téměř výhradně pervitinu (Petrášová & Füleová, 2014). 

Nejpočetnější věkovou skupinou mezi uživateli heroinu je opět skupina 25 -

39letých (329 osob, 80,4 / 100 000 obyvatel, což představuje i nejvyšší prevalenci). Poměr 

mužů a žen je celkově 2,7 : 1. U nově evidovaných uživatelů heroinu jsou co do počtu 

nejvíce zastoupenou věkovou skupinou 25 – 39 let. Poměr mužů a žen je u uživatelů 

heroinu 4,4 : 1, ve všech věkových skupinách převažují muži nad ženami (Petrášová & 

Füleová, 2014). 

Jako závažné je nutné hodnotit zjištění, že nadále přetrvává vyšší počet uživatelů 

buprenorfinu mimo substituční programy, kteří k této návykové látce užívají i další drogy. 

Celkem 130 uživatelů preparátů obsahujících buprenorfin užívalo jako sekundární drogu 

nejčastěji pervitin (40 osob), heroin (16 osob), marihuanu (6 osob), alkohol (2 osoby), 

benzodiazepiny (2 osoby), ale také kodein a ostatní opiáty. Uživatelé Subutexu a Suboxonu 

jako sekundární drogy jej užívali nejčastěji k základní droze heroinu (81 osob), pervitinu 

(59 osob), marihuany (2 osoby) a kodeinu a brownu (2 osoby). Celkem 126 z evidovaných 

uživatelů Subutexu a Suboxonu užívalo drogu injekčně (92,1 %). Uživatelé buprenorfinu 

jako základní drogy byli nejčastěji ve věku 25 – 39 let (76,2 %), 40 a více let (15,9 %) a 

20 – 24 let (6,3 %). Muži tvořili 71,4 % a ženy 28,6 % (Petrášová & Füleová, 2014). 

V roce 2013 byla Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

provedena souhrnná analýza výročních zpráv o realizaci protidrogové politiky v krajích 

v roce 2012. Byl zaznamenán další nárůst užívání léků na bázi opiátů/opioidů 

v Jihočeském a Plzeňském kraji. Klienti popisují nízkou kvalitu heroinu, který nahrazují 

užíváním morfinových tablet Vendal® Retard samotných (v Plzni) nebo v kombinaci se 

Subutexem® (v jižních Čechách). Podle sdělení pracovníků terénních programů se jedná 

o léky, které uživatelé získávají na předpis s minimálním doplatkem. Z Plzně hlásí také 

zneužívání benzodiazepinů a fentanylu získávaného extrakcí za pomoci lihu jak 

z nepoužitých, tak z použitých transdermálních náplastí. Ve Středočeském kraji bylo v roce 

2012 dokonce zaznamenáno injekční užívání Suboxone®  (Mravčík et al., 2013). 
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2 Substituční léčba 

Léčba opiátových závislostí se ubírá dvěma hlavními směry. První řadíme mezi 

abstinenčně orientované způsoby léčby, tzn. že pacient je podporován a veden k důsledné 

abstinenci od návykových látek (často s výjimkou tabáku), obvykle po detoxifikaci 

od opiátů (terapeutické komunity, rezidenční léčby). Druhým směrem je léčba substituční, 

kde se k léčbě využívá substituční látky. 

Metadonová substituční léčba je na celém světě nejrozšířenějším typem léčby 

závislosti na opiátech (Kreek & Vocci, 2002). Spočívá v nahrazení původně užívané drogy 

(s krátkodobým účinkem, obvykle ilegálního původu, často neznámé koncentrace 

sobsahem toxických příměsí, aplikované rizikovými způsoby – nesterilně, intravenózně) 

substitučním preparátem, který nejen že je předepisován lékařem, ale má především 

výhodnější bezpečnostní profil, tj. známou koncentraci, dlouhodobější účinek v organismu, 

absenci toxických příměsí, užíván bývá nejčastěji perorálně (Popov, 2003). 

„Přínos substituční léčby spočívá v tom, že dává závislým uživatelům drog možnost 

omezit rizikové chování a stabilizovat svůj zdravotní a sociální stav. Substituční léčba je 

obecně určena pro závislé uživatele, pro něž je těžké přestat drogu zcela užívat. Je žádoucí, 

aby substituční látky měly delší dobu působení (biologický poločas), než droga, kterou 

nahrazují, tím prodloužily dobu do nástupu abstinenčních příznaků, a tedy snížily frekvenci 

užívání. Pacient se tak může soustředit na běžné životní aktivity, aniž by musel neustále 

shánět a užívat drogy. Nahrazení nelegální drogy předepsanou látkou navíc pomáhá 

snižovat trestnou činnost a podporuje proces změny pacientova životního stylu“ (Verster & 

Buning, 2003, s. 16). 

Preston (1999) uvádí nejčastěji formulované cíle substituční léčby opiátů: 

• Ukončení injekční aplikace drog. 

• Omezení/ukončení užívání ilegálních drog. 

• Omezení rizikového chování spojeného se získáváním a užíváním drog. 

• Stabilizace či omezení užívání drog. 

• Snížení kriminality. 

• Ukončení užívání heroinu a/nebo jiných ilegálních opiátů. 

• Zlepšení vztahů s okolím. 

• Udržení nebo znovunalezení zaměstnání. 

• Pokračování nebo zahájení studia. 

Popov (2008) poukazuje na důležitost udržení a/nebo zlepšení somatického a/nebo 

psychického stavu obecně. 
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V České republice se provádí substituční léčba závislosti na opiátech následujícími 

látkami: 

1. Metadon (metadon hydrochlorid, C
21

H
27

NO (obrázek 2) je plný agonista 

opiátových receptorů; dostupný od roku 1997 v podobě roztoku, určený 

k orálnímu podání, podávaný ve specializovaných centrech, kam si pacient 

pravidelně pro svou dávku dochází za současného plnění pravidel toho kterého 

zařízení (Nechanská, 2014). 

 

     Obrázek 2: Chemický vzorec metadonu 

 

 

 

 

 

 

2. Buprenorfin (C
29

H
41

NO
4
) je částečný agonista opiátových receptorů; dostupný 

v lékárnách v podobě sublingválních tablet, které si pacient sám hradí, 

preskribovaný prostřednictvím speciálního opiátového receptu (s modrým 

pruhem), pod obchodními názvy: 

a) Subutex® - na trhu od roku 2000 

b) Suboxone® - v kombinaci s naloxonem, dostupný na trhu od roku 2008, 

může předepsat jakýkoliv lékař bez ohledu na specializaci 

c) Buprenorphine Alkaloid® - dostupný na trhu od roku 2011 

d) Ravata® - dostupný na trhu od roku 2011 (Nechanská, 2014) 
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Tabulka 3: Počet léčených osob podle substituční látky v roce 2013 (Nechanská, 2014, 

s. 4) 

Substituční látka /léčivý přípravek 
Osoby 

muži ženy celkem 

Metadon 417 189 606 

Buprenorfin  1 211 494 1 705 

- z toho:   Buprenorphine Alkaloid 11 3 14 

                Ravata 42 22 64 

                Subutex 732 309 1 041 

                Suboxone 426 160 586 

Celkem 1628 683 2 331 

 

2.1 Standardy substituční léčby 

Poslední aktualizované Standardy substituční léčby (SSL) vyšly ve Věstníku 

Ministerstva zdravotnictví v květnu 2008 (MZ ČR, 2008, s. 10-26). Jedná se o souhrn 

obecně platných pravidel pro poskytování substituční terapie závislosti na opioidech. 

Substituční léčba závislosti na opioidech lege artis je taková, která splňuje postupy a 

používá výhradně substituční látky (metadon a buprenorfin) uvedené právě v SSL. 

V dokumentu lze kromě definice substituční léčby najít kapitoly věnující se personálním a 

technickým předpokladům léčby, vstupním podmínkám procesu péče a terapeutickým 

postupům, tj. nastavení optimální dávky substituční látky, doporučená dávkovací schémata, 

interakce s léky, nefarmakologické složky substituční léčby. 

SSL definují čtyři typy substituční léčby: 

• Základní substituční léčba – poskytování substituční látky doplněné o adekvátní 

somatickou léčbu a sociální poradenství, které je zajištěno externě. 

• Rozšířená substituční léčba – poskytování substituční látky, doplněné především 

o adekvátní somatickou léčbu, psychoterapii a sociální poradenství (to může být 

zajištěno externě). Služba je poskytována pod supervizí specializovaného 

pracoviště. 

• Komplexní substituční léčba – viz základní substituční léčba, rozšířena o nabídku 

dalších služeb v rámci zařízení (terapie somatických a psychických poruch, 

skupinová psychoterapie, rodinná terapie, pracovní terapie, následná péče, 

vzdělávání o aspektech užívání návykových látek, osobní a pracovní poradenství 

atd.). 

• Minimální substituční léčba – omezuje se na poskytování substituční látky bez další 

terapie (MZ ČR, 2008, s. 10-26). 
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2.2 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných 
substitučních látek 

Od května 2000 funguje v České republice Národní registr uživatelů lékařsky 

indikovaných substitučních látek (dále jen NRULISL), jehož správcem a zpracovatelem je 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Nejvýznamnější změnou 

v substituční léčbě byla novela zákona č. 379/2005 Sb., která nabyla účinnost 1. ledna 

2006 a podle které mají všichni lékaři poskytující substituční léčbu zákonnou povinnost 

hlásit své pacienty do NRULISL a zabránit tak vícečetné preskripci, což je i jedním z cílů 

tohoto registru. Od roku 2007 probíhaly práce na změně technologie z hlášenek v papírové 

podobě na webovou aplikaci kvůli očekávanému nárůstu pacientů i hlásících ordinací. 

Protože ale stále značný počet ordinací nemá osobní počítač či online připojení, lze 

od února 2011 opět hlásit klienty do NRULISL  pomocí formulářů v papírové podobě. 

Jejich používání je ovšem podmíněno souhlasem správce registru, tj. ÚZIS ČR, protože 

neumožňují před zahájením léčby online ověřování, zda pacient nevyužívá substituční 

terapii jinde. Toto povolení je časově omezeno na dobu cca 3 měsíců, během kterých si 

lékař musí opatřit příslušnou výpočetní techniku a on-line připojení (Nechanská, 2012). 

Substituční terapii poskytovalo v roce 2000 celkem 7 akreditovaných 

metadonových center a jejich počet postupně narostl až na 13 zařízení v roce 2007 – viz 

tabulka 4. V roce 2008 přibylo 11 hlásících zařízení, protože se do elektronické verze 

NRULISL začala hlásit i neakreditovaná pracoviště (např. psychiatrické ambulance a 

ordinace praktických lékařů). V roce 2009 už hlásilo léčené klienty celkem 

34 zdravotnických zařízení, včetně praktických lékařů, psychiatrů, věznic a Vojenské 

nemocnice. V roce 2013 vzrostl počet těchto zařízení na 64 zdravotnických zařízení 

hlásících své substituované pacienty (Nechanská, 2014). 

 

2.3 Metadonová substituční léčba 

Popov (2008) cituje Parina, který formuluje výhody metadonu pro substituční terapii: 

• Účinkuje 24 – 36 hodin, což umožňuje aplikaci 1x denně; lze ho podávat perorálně 

a tím se eliminuje nitrožilní aplikace. 

• Nemá euforický analgetický účinek, neovlivňuje vědomí ani náladu a umožňuje tak 

normální sociální fungování. 

• Řádně nastavená dávka metadonu blokuje narkotický účinek jiných opioidů 

v případě jejich užití. 

• Nezvyšuje toleranci, výše substituční dávky tak může zůstat stabilní a není třeba ji 

navyšovat. 
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• Zmírňuje craving, který bývá nejčastějším důvodem relapsu. 

• V terapeutických dávkách je medicínsky bezpečný a netoxický. 

Metadonová substituční léčba představuje nejdůkladněji vyhodnocený způsob léčby 

drogové závislosti, protože byla v posledních 40 letech předmětem mnoha studií v různých 

zemích a s různými skupinami pacientů (Gossop, 2009). „Metadonové kliniky dosahují 

vyšší podíl klientů, které se daří udržet v léčbě, než je tomu v případě jiných léčebných 

modalit pro obdobné klienty. Ačkoliv dávkování metadonu je třeba klinicky monitorovat a 

individuálně optimalizovat, klienti mají lepší výsledky, pokud jsou stabilizováni spíš 

na vyšších než na nižších dávkách v rozsahu typického dávkování v současnosti. 

Po ukončení metadonové léčby mají klienti, kteří zůstali v léčbě déle, lepší výsledky než 

klienti, kteří absolvovali kratší léčebné programy“ (Gossop, 2009, s. 17). 

 

2.4 Epidemiologie – uživatelé substituční terapie v České 
republice 

Během roku 2012 bylo v NRULISL evidováno 2 298 léčených osob z toho 

1 632 mužů a 666 žen (viz tabulka 4), ve věku od 17 do 72 let, v roce 2013 došlo jen 

k minimálnímu nárůstu léčených osob a to na 2 311 (1 628 mužů a 683 žen). Nejvíce 

zastoupená věková kategorie mezi hlášenými pacienty jsou v posledních letech ti ve věku 

30 – 39 let (v roce 2013 to bylo více než 2/3), následuje necelá čtvrtina pacientů ve věku 

20 – 29 let, pacienti starší 40 let tvořili téměř 12 % a těch do 20 let bylo necelé 1 % 

(Nechanská, 2013, 2014). 

Průměrný věk léčených osob v roce 2011 byl 32 let, v roce 2012 už 32,8 let. Muži 

byli v roce 2013 v průměru o 2,4 roku starší než ženy (muži 33,5 let, ženy 31,1 let), 

nad průměrem byli klienti žijící v Praze (33,7 let). Z hlediska regionálního srovnání připadl 

největší podíl osob léčených v NRULISL  na klienty s trvalým bydliště v Praze, a to téměř 

41 % (944 osob). Následují kraje Středočeský (402 osob, tj. víc než 17 %) a Ústecký 

(335 osob, tj. téměř 15 %) (Nechanská, 2012, 2013). 
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Tabulka 4: Počet léčených osob v NRULISL v l. 2002 – 2012 podle pohlaví (Nechanská, 
2013) 

Rok 

Počet 
aktivně 
hlásících 
zařízení 

Počet léčených osob 

Muži Ženy Celkem 
Z toho 

metadonem 
bupreno-
rfinem 

2000 7 173 72 245 245 0 

2001 8 369 164 533 510 23 

2002 8 393 167 560 511 49 

2003 8 557 232 789 520 269 

2004 8 605 261 866 546 320 

2005 9 578 247 825 571 254 

2006 12 652 286 938 589 352 

2007 13 719 319 1 038 605 433 

2008 24 949 407 1 356 689 667 

2009 34 1 089 466 1 555 686 869 

2010 45 1 500 613 2 113 744 1 369 

2011 55 1 621 669 2 290 667 1 623 

2012 59 1 632 666 2 298 657 1 641 
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3 Ženská specifika v kontextu adiktologie 

V moderní společnosti, ve srovnání s tou tradiční, došlo k radikální proměně 

sociálně-ekonomického postavení žen. Mezi fenomény emancipace patří nezávislost ženy 

na manželovi a na rodině, osvobození se od tradiční role ženy, individualizace, 

antikoncepce a další. Tento trend přinesl velkou změnu i do mezilidských vztahů a 

následně i potíže sebeidentifikace, které lze popsat jako neschopnost ztotožnit se 

s typickou sociální rolí.   

Ženy se mužům přizpůsobovaly v mnoha ohledech, včetně užívání alkoholu a drog. 

To jim ale působí obvykle výrazně větší komplikace než mužům. Děje se tak nejen kvůli 

odlišným očekáváním společnosti, ale i jiným biologickým dispozicím. 

Millerová (2011) uvádí následující poznatky o ženách v souvislosti se závislostí: 

• Ženské tělo obsahuje víc tuku, proto ženy alkohol vstřebávají a dochází tak u nich 

při konzumaci stejného množství alkoholu k rychlejší intoxikaci než u mužů. 

• V období před menstruací se mohou ženy snadněji intoxikovat. 

• Ženy, které užívají hormonální antikoncepci, mají při konzumaci alkoholu vyšší 

hladinu alkoholu v krvi, protože játra metabolizují obojí současně. 

• Mnohé z žen, jež jsou problémovými uživatelkami alkoholu, byly někdy 

v minulosti vystaveny sexuálnímu násilí. 

• Většina sedativ, antidepresiv a amfetaminů je předepisována ženám. 

• Ženy bývají přehnaně zodpovědné a popírají a potlačují své potřeby (Millerová, 

2011). 

Nešpor (2014, online) uvádí několik odlišností žen od mužů ve vztahu k užívání 

psychoaktivních látek: „Ženy mají menší játra a existují i další podstatné biologické 

rozdíly (nižší hmotnost, vyšší obsah tuku v těle, nižší aktivita příslušných enzymů atd.). 

Psychoaktivní látky působí proto u žen silněji než u mužů. Zdravotní dopady u nich tedy 

nastávají zpravidla dříve a rychleji se rozvíjí závislost. Návykové chování u žen okolí více 

odsuzuje. Ženám navíc více záleží na tom, jak vypadají a jak působí na okolí. Tím lze 

vysvětlovat častější samotářské a utajované pití nebo zneužívání jiných látek. Závislé ženy 

trpí častěji depresemi a úzkostí, méně časté u nich bývají poruchy osobnosti. Závislá žena 

bývá častěji týrána, fyzicky napadána a sexuálně zneužívána. K specificky ženským 

problémům patří riziko poškození plodu v těhotenství v důsledku požívání alkoholu, 

kouření tabáku nebo v důsledku působení jiných látek.“ Kotková (2011) ještě u žen uvádí 

větší emoční labilitu, tendenci k sebepoškozování, poruchám příjmu potravy a zmiňuje se i 

o prostituci, která se u závislých žen jistě vyskytuje častěji než u mužů.  
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Ženy se častěji dostávají do problémů s návykovou látkou kvůli partnerovi, který už 

podobné potíže má nebo látky užívá. Mívají silnější pud sebezáchovy než muži 

(Nešpor, 2003). 

Nešpor (1997, s. 66) dále ale zdůrazňuje i specifika závislosti žen s pozitivnější 

prognózou: „Ženy jsou většinou zdrženlivější a opatrnější, tak lze vysvětlit jejich relativně 

menší počet v porovnání se závislými muži. Ženy si méně komplikují život trestnou činností, 

rodinné vztahy jsou pro ně silným motivem ke změně.“ Na rozdíl od mužů si snáz vytvářejí 

zdravější životní styl (Nešpor, 2003). 

Blume (1997) uvádí, že ženy jsou svým okolím posuzovány podle přísnějších 

morálních norem než muži. Preslová v podobném duchu (2007) popisuje specifická 

očekávání, která společnost klade před drogově závislou těhotnou ženu nebo matku a to 

nejenom společnost laická, ale i odborná a stejně tak i vlastní komunita uživatelů drog, což 

jí kromě samotného mateřství přináší další velkou zátěž. Často se děje, že i odborníci 

v drogové problematice vyvíjejí na takovou ženu tlak, aby fungovala dříve, než by 

k takové fázi sama dozrála, což se nemusí potkat s úspěchem. Takové ženě, které 

nezvládne abstinovat nebo dostatečně pečovat o své dítě, hrozí stigmatizace, že selhala 

ve své ženské a mateřské roli, protože není obětavá a odpovědná dle představ, které 

společnost těmto rolím přisuzuje. I v případě snah své roli dostát dle očekávání je velmi 

často konfrontována s nedůvěrou, kontrolou a kritikou ze strany blízkých, zdravotníků i 

dalších odborníků. To v ní často ještě prohlubuje už tak přítomný pocit viny a obavy 

ze selhání. Preslová (2007, s. 389) dál uvádí, že „žádná jiná skupina uživatelů drog, než 

závislé matky, nevyvolává na obou stranách tolik očekávání, předsudků a jasných představ, 

jak by to vše mělo vypadat“.  

Odborníci sami mají k těmto ženám ambivalentní postoje. Někteří kategoricky 

odmítají, aby motivací k léčbě závislých žen bylo dítě, jiní dítě vnímají jako ten 

nejpřirozenější motiv k ukončení užívání drog a rozhodnutí se pro radikální změnu včetně 

rozhodnutí se pro abstinenci. Millerová (2011) vybízí poradce v drogových službách 

k tomu, aby závislým těhotným ženám poskytovali informace o vlivu užívání drog či 

alkoholu na plod důrazným, srozumitelným, ale zároveň neodsuzujícím způsobem. 

 

3.1 Ženská specifika v substituční terapii 

Závislost na opiátech pro ženu obnáší spoustu nejen zdravotních komplikací. 

Kromě nejrůznějších infekcí má často poruchy menstruačního cyklu v důsledku nízké 

hmotnosti, která je častým následkem náročného životního stylu aktivních uživatelů 

nelegálních drog. S nízkou hmotností žen a poruchami menstruačního cyklu jde obvykle 

ruku v ruce přechodná neplodnost ženy, ačkoliv to není samozřejmostí. V substitučním 
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programu se po nějakém čase u fungujících, tedy od ostatních nelegálních drog 

abstinujících pacientek hmotnost upraví blíž k normě a následně se upraví i menstruační 

cyklus (Schmittner et al., 2005). Jen zřídka jsou případná otěhotnění u této populace 

plánovaná. Častější je, že čerstvou matku těhotenství překvapí, neboť i přes hojnou edukaci 

o antikoncepci je tato forma ochrany před neplánovaným početím spíš opomíjena a 

podceňována (Kmoch et al., 2011). 

K otěhotnění může dojít v průběhu substituční terapie, ale může být též důvodem 

pro zahájení léčby. V praxi metadonové substituce je nejčastější reakcí čerstvé matky, která 

se rozhodla si dítě ponechat, potřeba udělat mj. změnu ve vztahu k užívané látce. Ženy 

užívající nelegální opioidy mohou udělat rozhodnutí vstoupit do léčby a ženy v substituci 

ne ojediněle chtějí redukovat dávku metadonu s ohledem na plod. „Detoxifikace se obecně 

v průběhu těhotenství nedoporučuje, pokud je nutné k ní přistoupit, je vhodné tento krok 

směřovat do období II. trimestru.“ (Vavřinková & Binder, 2007a, s. 4). V prvním trimestru 

totiž hrozí vyvolání potratu v důsledku abstinenčního syndromu, ve třetím předčasný 

porod. Totéž platí i pro redukci substituční látky. 

U těhotné závislé ženy je důležité dosáhnout stabilní hladiny drogy a snížit tak 

možnost vzniku fetálních abstinenčních příznaků u dítěte. Vzhledem k pravidelné docházce 

pro metadon existuje větší možnost sledovat těhotenství a alespoň částečně ho kontrolovat. 

Matky zařazené do metadonového programu mají obvykle lepší prenatální péči a vedou 

méně rizikový způsob života ve srovnání se závislými na heroinu (Vavřinková & Binder, 

2007a). 

Z předchozího vyplývá, že substituční terapie je pro těhotnou uživatelku opiátů 

nejvhodnějším typem léčby, protože kromě psychického stavu stabilizuje i hladinu opiátu 

v těle matky, jehož kolísání by mělo negativní vliv na plod. 

Bečka (2007, str. 371) k fungování pacientek v metadonovém programu uvádí: 

„Podle našich zkušeností patří těhotné a matky k nejlépe spolupracujícím pacientům. 

Právě u nich však zároveň dosti vystupuje stigmatizace celým drogovým problémem a 

z něho plynoucí substituční léčbou. V neposlední řadě též těžce nesou odvykací stav svého 

dítěte, jehož se staly svědky. To vše někdy může vést k neuváženým rozhodnutím 

pro překotný odchod ze substituce, před nímž je třeba je varovat a snažit se je přimět 

ke střízlivějšímu jednání. V dalším vývoji se pak setkáváme se snahou kompenzovat 

zmíněný pocit stigmatizace a nedostačivosti v mateřské roli nadměrnou péčí a 

uspokojováním všech požadavků dítěte, k čemuž často přistupuje obecně zhoršený smysl 

pro pravidla a výchovná nedůslednost. Zároveň obvykle nastává akcentace vztahových 

problémů s otcem dítěte, který není zdaleka vždy schopen dostát své rodičovské roli.“ 

Dále se Bečka (2007) ve svém článku „Ženy v metadonovém programu Apolinář“ 

zabýval i retencí žen v léčbě, způsoby jejího ukončování a jejich následné prosperity 
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ve smyslu abstinence. Uvádí, že ženy realizují odchod do abstinence častěji než muži a 

výrazně převládají mezi těmi, o jejichž pokračující abstinenci existují hodnověrné zprávy. 

Naopak jsou ženy méně zastoupeny mezi těmi, kdo se k užívání návykových látek (ať už 

opiátů nebo např. alkoholu) vrátili (viz obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Ženy v metadonovém programu Apolinář (Bečka, 2007) 

 

 

3.2 Vliv opioidů na těhotenství, plod a novorozence 

Vavřinková & Binder (2006) upozorňují, že patofyzické účinky opiátu na těhotnou 

ženu jsou jen mírné. Patří sem snížení hypotalamické sekrece LHRH a plazmatické hladiny 

LH, ACTH a testosteronu. Jako mnohem závažnější uvádějí vlivy na těhotenství 

v důsledku intravenózní aplikace drog a rizikového životního stylu spojeného s jejich 

užíváním, jako jsou např. infekční onemocnění (hepatitidy, HIV, sexuálně přenosné 

choroby, TBC, bakteriální pneumonie atd.), u kterých je prokázána vyšší incidence právě 

u problémových uživatelů drog. V souvislosti s intravenózní aplikací dále zmiňují autoři 

ještě komplikace při odběrech krve u problémových uživatelek drog. V takových případech 

je nutné odběr krve provádět z nestandardních míst, jako je např. krk, třísla nebo nárt. 

Pokud jsou ale gravidní ženy stabilizované v substituci, tyto obtíže jsou často eliminovány, 

protože odpadá důvod užívat nelegální opiáty nebo injikovat. 

Jedním z následků užívání opioidů v těhotenství může být také funkční 

nedostatečnost placenty (Vavřinková & Binder, 2006), která způsobuje nutriční a respirační 

nedostatečnost u plodu. Novorozenci se proto rodí s nižší porodní váhou ve srovnání 
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s běžnou populací.  Italská srovnávací studie (Minozzi et al., 2013) porovnávala 

4 randomizované kontrolované studie hodnotící účinnost farmakologické léčby na opiátech 

závislých těhotných žen, kdy 3 z nich srovnávaly ženy v substituci metadonem a 

buprenorfinem, jedna ženy s metadonem a ty s perorálně podávaným morfinem 

s prodlouženým uvolňováním. Slabinou tří ze zahrnutých studií byl vysoký výskyt 

odstoupení ze studie (30 - 40 %) především u substituovaných buprenorfinem. Porodní 

váha novorozenců byla vyšší ve dvou studiích u dětí narozených matkám na buprenorfinu 

oproti těm na metadonu a morfinu. Došli k závěru, že metadon se zdá být efektivnější 

pro udržení žen v léčbě, zatímco buprenorfin je šetrnější k dítěti, u kterého je pak 

pravděpodobnější, že pokud se rozvine neonatální abstinenční syndrom, bude méně 

závažný než u dětí matek substituovaných metadonem. 

Podle jedné ze studií (Vestal-Laborde et al., 2013) se ukazuje, že užívání opioidů 

matky má vliv na regulaci tvorby myelinu u plodu a může narušit normální proces 

dozrávání mozku v kritických fázích jeho vývoje. 

U rodiček závislých na opiátech byl v průběhu porodu pozorován výrazně nižší 

práh bolesti a vyšší nároky na analgetickou terapii. Osvědčilo se u nich vést porod 

v epidurální analgezii (Vavřinková & Binder, 2006). „Dobrá komunikace mezi 

terapeutickými týmy porodnice a adiktologického zařízení, kde je rodičce poskytována 

substituční terapie, je v průběhu těhotenství velmi důležitá. Současná praxe podporuje 

pokračování substituční léčby při přijetí k porodu. To může představovat problém 

pro analgetické řešení bolesti při porodu, protože substituované pacientky často vyžadují 

vyšší než obvyklé dávky opioidů k dosažení analgezie“ (Arunogiri et al., 2013, online). 

 

3.2.1 Neonatální abstinenční syndrom 

Užívání psychoaktivních látek u těhotné ženy obnáší jistá rizika také pro plod, 

protože psychoaktivní látky pronikají placentární bariérou a působí na plod. Jedním 

ze závažných rizik je neonatální abstinenční syndrom (viz tabulka 5). Proto také 

u substituční terapie se v důsledku expozice plodu opiátům může vytvořit fyzická závislost 

u plodu a po porodu u novorozence pak abstinenční příznaky, které se mohou a nemusí 

rozvinout v neonatální abstinenční syndrom (NAS) v horizontu obvykle 48 – 72 hodin 

po porodu (Arunogiri et al., 2013), příp. až 2 – 4 týdnů po narození (v případě metadonu), 

protože látka se postupně uvolňuje z depozit v organismu plodu. Jeho příznaky mohou 

přetrvávat 3 - 4 měsíce po porodu (Vavřinková & Binder, 2006). 

Současné poznatky ukazují, že 50 až 80 % novorozenců vystavených během 

těhotenství expozici metadonu vykazuje známky NAS. Zatímco v případě buprenorfinu je 

to asi 47 % a jsou méně závažné, vyžadují tedy méně medikace a kratší dobu hospitalizace 
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ve srovnání s novorozenci matek substituovaných metadonem. NAS je vysoce variabilní a 

je ovlivněn celou řadou faktorů: kromě substituční léčby matky ho významně ovlivňuje i 

např. kouření tabáku, míra schopnosti matky abstinovat od ostatních látek při substituci 

atd.  (Arunogiri et al., 2013). 

 

Tabulka 5: Látky, které vyvolávají NAS (Vavřinková & Binder, 2006) 

Opiáty Ostatní drogy 

Kodein Barbituráty 

Heroin/ metadon Kofein 

Ostatní (morfin, fentanyl, meperidin) Kokain 

Pentazocin Diazepam 

Propoxyfen Etanol 

 Marihuana 

 Nikotin 
 

Vztah mezi NAS a výší mateřské dávky metadonu je často prezentován jako 

sporný. (Finnegan et al., 2009) Někteří autoři nacházejí důkazy o souvislostech mezi 

oběma fenomény (Doberczak et al., 1993; Malpas et al., 1995; Sharpe & Kuschel, 2004). 

Z přehledové studie a metaanylýzy, které vytvořili Cleary et al. (2010) vyplývá, že nelze 

potvrdit, že existuje vztah mezi mateřskou dávkou metadonu a závažností NAS. 

NAS, který vyžaduje léčbu a hospitalizaci dítěte, je diagnostikován pomocí 

nástroje, jehož autorkou byla v 70. letech Loretta Finneganová (Finnegan et al., 1975). 

Jedná se o škálovací systém, který hodnotí jednotlivé symptomy dle intenzity na základě 

zjištění specifických známek chování a funkcí vegetativního nervového systému ve třech 

oblastech: 

• Centrální nervový systém: výrazná dráždivost až generalizované křeče, zvýšený 

tonus svalstva, neklid, třes, zívání, kýchání, nekoordinované pohyby úst a očí, 

vysoko laděný pláč, období spánku jsou krátká. 

• Gastrointestinální trakt: poruchy koordinace sání a polykání, zvracení, řídká nebo 

vodnatá stolice. 

• Respirační trakt a vegetativní nervový systém: sekrece z nosu, ucpaný nos, 

zrychlené dýchání, namáhavé ztížené dýchání, poruchy prokrvení kůže, apnoické 

pauzy, vysoká teplota, zrychlená srdeční frekvence, výrazné pocení (Vavřinková & 

Binder, 2006). 
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Terapie NAS je podpůrná (termoneutrální prostředí, minimalizace hluku a světla, 

pevné zavinutí dítěte atd.) a farmakologická. V českém prostředí se podávají opiové 

preparáty a/nebo fenobarbital. V případě NAS se u matek zastavuje laktace (Vavřinková & 

Binder, 2006). 

Doporučené postupy České neonatologické společnosti (ČNS, 2014, online) nabízí 

mimo jiné tato doporučení: „Ošetřující tým se musí snažit neoddělovat matku od dítěte, 

pokud to nevyžaduje stav novorozence. Je nutné podpořit mateřskou péči a 

nefarmakologické intervence (péče matky) redukující abstinenční syndrom. (…) Podpora 

kojení pouze je-li matka stabilizovaná v metadonovém programu.“ Čeští neonatologové 

využívají modifikované skóre Finneganové (viz příloha 1). U novorozenců se zde hodnotí 

intenzita u jednotlivých symptomů na škále 1 - 5 podle zjištěných specifických známek 

chování a funkcí vegetativního nervového systému opakovaně v intervalu 4 hodin. 

Novorozenci, u kterých je zjištěna hodnota NAS 3 x za sebou 8 a více nebo 2 x 12 a více, 

musí být léčeni morfinem (0,5 mg/ml vodný roztok) dle doporučeného schématu (viz 

tabulka 6). Interval skórování je 4 hodiny do stabilizace stavu. 

 

Tabulka 6: Morfinový režim léčby NAS (ČNS, 2014, online) 

NAS skóre (po 4 hodinách) intervence 

Skóre =, > 8 
Morfin 0,5 mg/kg váhy dítěte/den, orálně, 
ve 4 jednotlivých dávkách 

Přetrvává skóre =, > 8 i při medikaci: 
morfin 0,5 mg/kg váhy dítěte/den 

Morfin 0,7 mg/kg váhy dítěte/den, orálně, 
ve 4 jednotlivých dávkách 

Přetrvává skóre =, > 8 i při medikaci: 
morfin 0,7 mg/kg váhy dítěte/den 

Morfin 0,9 mg/kg váhy dítěte/den, orálně, 
ve 4 jednotlivých dávkách 

Medikace morfinem 0,9 mg/kg váhy 
dítěte/den 

Monitoring kardiorespiračních funkcí 

 

Pokud je skóre pod úrovní indikující léčbu po dobu 48 hodin, redukuje se dávka 

o 0,1 ml (0,05 mg) na dávku každé 4 dny nebo déle dle hodnot skóre. Obvyklá délka léčby 

je 1 – 2 měsíce (ČNS, 2014, online). 

Americká neonatologická společnost (1998) doporučuje novorozencům, u kterých 

se rozvine NAS, primárně poskytovat podpůrnou léčbu, protože ta farmakologická může 

prodloužit hospitalizaci a vystavuje dítě expozici drogy, která nemusí být nutně 

indikována. Podpůrná péče zahrnuje zavinování, snížení smyslové stimulace, časté krmení 

v malých dávkách (24 cal/g) a monitoring spánkového režimu, udržování stabilní teploty, 

přibývání na váze. Podpůrná péče ve formě infuzí může být nezbytná ke stabilizaci stavu 
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kojence v akutní fázi bez nutnosti farmakologické intervence. Ztráta hmotnosti může být 

způsobena nedostatečnou výživou spíše než nutností farmakoterapie. 

 

3.2.2 Kojení 

V zahraničních zdrojích převládá kladný postoj ke kojení matek v substituční 

terapii právě kvůli možnosti snížit intenzitu NAS (Abdel-Latif et al., 2006; Isemann et al., 

2011; Jansson et al., 2008; McQueen et al., 2011; Pritham et al., 2012; Pritham, 2013). 

Kojení je pro kojence z imunologického hlediska přínosné a jako forma kontaktu s dítětem 

prospívá i matce. Metadon se sice vylučuje do mateřského mléka, ale studie ukazují, že 

hladiny metadonu v mateřském mléce jsou velmi nízké (Begg et al., 2001; Jansson et al., 

2008; Wojnar-Horton et al., 1997; Geraghty et al., 1997; McCarthy & Posey, 2000). 

Americká studie (Jansson et al., 2008) uvádí, že v mateřském mléce žen, které užívaly 

dávky metadonu 50 – 105 mg/den, bylo zjištěno jen malé množství metadonu (21 – 

462 ng/ml), navíc bez souvislosti s dávkou matky, a kojení proto doporučila. Výhody 

kojení často převáží nad účinkem nízkého množství metadonu, které přechází 

do mateřského mléka. Původní doporučení Americké pediatrické společnosti (AAP, 1998) 

bylo, aby matky, které užívaly dávky metadonu více než 20 mg denně, nesměly kojit.  

V současné době ale stejná společnost (AAP, 2001) doporučuje kojení při terapii 

metadonem. Americká společnost porodníků a gynekologů (ACOG, 2012) ale zdůrazňuje, 

aby kojení bylo podporováno u matek, které neužívají další léky, nejsou HIV pozitivní, 

příp. nemají žádné další kontraindikace.    

Prithamová (2013) se ve svém přehledovém článku, mapujícím odbornou literaturu 

za období leden 1990 až duben 2013, zabývala vztahem mezi kojením, mírou závažnosti 

NAS a délkou hospitalizace novorozenců vystavených v těhotenství vlivu metadonu a 

buprenorfinu. Došla k závěrům, že kojení může účinně snižovat příznaky NAS v důsledku 

přítomnosti substitučních látek v mateřském mléce. Fyzický kontakt matky s dítětem 

při kojení také hraje významnou roli při zmírňování příznaků NAS. Vybízí k akceptaci 

výhod kojení pro substituované matky a jejich novorozence, které umožní lékařům 

bez obav doporučit a účinně podporovat kojení v zájmu dlouhodobého zdraví těchto 

vysoce rizikových žen a jejich dětí. 

Norská studie, zabývající se mírou a délkou kojení žen v substituční terapii a dále 

vlivem kojení na výskyt a délku NAS, posuzovala 124 žen léčených buď metadonem, nebo 

buprenorfinem během těhotenství a jejich novorozence narozené v letech 1999 až 2009.  

Ukázala se vysoká míra (77 %) zahájení kojení u žen v substituční léčbě, ale i vysoká míra 

předčasného zastavení laktace. Kojení novorozenci, kteří byli metadonu vystaveni již 

v prenatálním období, měli významně nižší výskyt NAS vyžadující farmakoterapii (53 % 
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vs. 80 %), a potřebovali kratší farmakologickou léčbu NAS než novorozenci, kteří nebyli 

kojeni (Welle-Strand et al., 2014). 

Balain & Johnson (2014) se zabývaly také  postojem zdravotnického personálu 

ke kojení ve vztahu k NAS. Z průzkumu s 30 oslovenými zdravotníky (lékaři i nelékaři) 

vyplynul negativní postoj k doporučování a podpoře kojení. Nedostatek informací 

o výhodách kojení a nedostatek podpůrných postojů mezi zdravotnickými pracovníky 

může být jedním z hlavních důvodů nízkého výskytu kojení u substituovaných matek. 

 

3.3 Epidemiologie – ženy v adiktologii 

Ženy tvoří zhruba třetinu mezi uživateli drog. Podle odhadu problémových 

uživatelů drog prováděného v Praze (Mravčík & Sopko, 2013) to v roce 2006 bylo 

7 477 žen oproti 16 408 mužům a v roce 2007 celkem 9 704 žen oproti 21 278 mužům. 

U uživatelek opiátů je poměr oproti mužům ještě nižší, ženy tvoří zhruba čtvrtinu. 

Mezi uživateli heroinu je poměr mužů a žen celkově 2,7 : 1 (Petrášová & Füleová, 2014). 

Stejný poměr zůstává zachován i u uživatelek opiátové substituce. Během roku 2013 bylo 

v NRULISL evidováno 683 žen z 2 311 léčených pacientů, to je o 17 více oproti 

předchozímu roku, kdy šlo o 2 298 léčených osob (viz tabulka 4) (Nechanská, 2013, 2014). 

V českých podmínkách je k dispozici málo statistických údajů o ženách 

uživatelkách drog a ještě méně o těhotných závislých ženách. V souhrnné zprávě Ústavu 

zdravotnických informací a statistik ČR v ročence Rodička a novorozenec 2012 (ÚZIS, 

2013) je uvedeno, že bylo vedeno 108 955 porodů a lze dohledat evidované údaje 

o rodičkách podle návykových látek užívaných v těhotenství (viz tabulka 7). Lze usuzovat, 

že tato data jsou významně podhodnocena. 
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Tabulka 7: Rodičky podle návykových látek užívaných v těhotenství a věku (ÚZIS, 2013) 

Návyková 
látka 

Věková skupina Celkem 

 - 17 18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 + neudáno 

 absolutně 

neudáno 532 1 658 11 366 29 919 36 869 18 163 22 98 529 

Kouření (K) 239 575 2 200 1 834 1 264 770 1 6 883 

Alkohol (A) - - 5 14 21 10 - 50 

Drogy (D) 1 10 25 18 16 5 - 75 

Kombinace:         

Kouření + 
alkohol 

4 - 7 11 8 9 - 39 

Kouření + 
drogy 

3 16 67 50 43 12 - 191 

Alkohol + 
drogy 

- - - 3 - 1 - 4 

Kouření + 
alkohol + 
drogy 

1 1 9 6 1 1 - 19 

celkem 780 2 260 13 679 31 855 18 971 23 23 105 750 

 

Jak již bylo zmíněno, v českém prostředí nemáme tato data k dispozici, ale např. 

v roce 2010 proběhl v USA Národní průzkum o užívání drog a zdraví, který uvádí, že 

4,4 % těhotných žen užilo nelegální drogy v posledních 30 dnech a 10,8 uvádí aktuální 

užívání alkoholu (US Department of Health and Human Services, 2011). 
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4 Ženská a mateřská specifika v kontextu metadonové 
substituční léčby v Centru substituční léčby Kliniky 
adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

1

 

Výběr tématu této studie logicky vyústil z několikaleté práce autorky v Centru 

substituční léčby Kliniky adiktologie, kde je studie realizována a kde se mj. setkává i 

s těhotnými ženami.  Zkušenost s nimi je taková, že se často v období těhotenství dostávají 

pro svou závislost a s ní spojené fenomény do střetu s mnohými překážkami a 

komplikacemi, často jen v důsledku předsudků a nedostatku informací mnoha 

zúčastněných. Autorka by ráda situaci těchto žen zmapovala a pojmenovala oblasti, které 

budí předsudky, a tak přispěla do jisté míry k odtabuizování tématu těhotných žen 

vsubstituční léčbě a jejich destigmatizaci. 

Plán a design pro tuto studii vznikl v polovině roku 2013. Teprve v dubnu 2014 byl 

předložen etické komisi Všeobecné fakultní nemocnice ke schválení, ta ho schválila 

v červenci 2014.  Součástí předloženého návrhu byly souhlasy vedení Kliniky adiktologie i 

Všeobecné fakultní nemocnice s realizací studie právě na jejich půdě. Následně došlo 

k výběru výzkumného souboru, oslovování vhodných respondentek a domlouvání schůzek 

k realizaci rozhovorů.  Rozhovory se uskutečnily v období červenec až září 2014, v září 

2014 byly přepsány a v průběhu října a listopadu 2014 zpracovány.  

 

4.1 Výzkumné cíle a otázky 

Cílem této studie je zmapovat a popsat situaci těhotných žen a matek v substituční 

terapii metadonem, upozornit na léčebná specifika těchto žen a případně navrhnout vhodná 

opatření a doporučení pro práci s touto klientelou. Předmětem zájmu jsou nejen zkušenosti 

matek se zařízeními poskytujícími péči, ale především hledání souvislostí mezi 

těhotenstvím či mateřstvím a abstinencí, léčebné využití potenciálu ke změně a případné 

komplikace, s kterými se ženy v procesu péče v době těhotenství potkávaly. 

Výzkumné otázky 

Ve své studii si autorka klade za cíl zodpovědět následující otázky: 

1. V jaké situaci se nacházejí pacientky, které v rámci substituční léčby otěhotní? 

2. Má jejich otěhotnění a následné mateřství vliv na jejich postoj k abstinenci 

                                                 
1

 Vysvětlení zkratek: 1. LF – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, VFN – Všeobecná fakultní nemocnice v 

Praze 
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od nelegálních drog a tabáku? 

3. Jaké mají substituované pacientky zkušenosti s především zdravotnickými 

zařízeními, s kterými v procesu péče o těhotnou ženu přicházejí do styku? 

4. S jakými komplikacemi se v tomto procesu potkávají? 

 

4.2 Centrum substituční léčby Kliniky adiktologie 1. LF UK a 
VFN v Praze 

Metadonový substituční program v Centru substituční léčby (dále jen CSL) 

při Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zahájil svoji 

činnost 28. července 1997 jako první zařízení tohoto typu v České republice. První tři roky 

fungoval v režimu nízkoprahové harm-reduction služby - byl určen pro problematičtější 

část drogové klientely, převážně vyšších věkových kategorií, a pravidla pro udržení se 

v programu byla oproti těm současným poměrně mírná. Zahájení činnosti metadonového 

centra DROP IN o. p. s. v roce 2000 umožnilo CSL začít se postupně profilovat jako 

vysokoprahové centrum s terapeutickými ambicemi a pravidly, která kladou na své 

pacienty vyšší nároky, zejména co se týká (ne)užívání dalších psychoaktivních látek kromě 

metadonu, postupem času i vč. alkoholu (Bečka, 2007). 

Kromě samotné substituční terapie metadonem je zde poskytován poradenský 

servis, zahrnující oblast zdravotní, sociální i adiktologickou, dále individuální i skupinová 

terapie. Další složkou je podpora resocializace klientů - podpora nových sociálních vazeb a 

tvorby zázemí ve společnosti. Pacientům je nabízena i možnost zprostředkování kontaktu 

na jiná zařízení, umožněn a podporován je i následný kontakt s CSL ve formě doléčování. 

Díky grantové podpoře může zařízení nabízet v dnešních podmínkách nejspíš 

nadstandardně i nejrůznější možnosti sociokulturních a sportovních aktivit. 

Základní terapeutický tým je aktuálně tvořen dvěma lékaři, kteří jsou v CSL 

k dispozici 4 dny v týdnu, adiktologem, který je vedoucím programu, a 4 zdravotními 

sestrami v trvalém pracovním poměru a jednou v pracovním poměru dohodou. Do širšího 

týmu lze zahrnout spolupracujícího lékaře-internistu, supervizora týmu a také primáře a 

vrchní sestru Kliniky adiktologie, kteří se účastní pravidelných porad a jsou součástí 

rozhodovacích procesů. Provoz CSL je celotýdenní vč. víkendů, což umožňuje zajištění 

většího bezpečí všem klientům, tedy i těm, kteří nejsou zcela stabilizováni. 

Za celou dobu fungování programu s ním přišlo do kontaktu 355 pacientů, z nich 

48 opakovaně, 11 z nich i více než 2x. Celkový počet kontaktů (nástupů do léčby) je tak 

429 (stav k 10/2014). Kapacita programu je dlouhodobě 70 pacientů, ta ale není několik 

posledních let naplněna, průměrné využití služby se pohybuje kolem 65 pacientů. 
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4.2.1 Průběh léčby v Centru substituční léčby 

Pacient, který má zájem o substituční léčbu, se objedná k vstupnímu vyšetření, kde 

je mu odebrána anamnéza a podstoupí psychiatrické vyšetření. Je-li lékařem shledán 

vhodným k substituční léčbě, o jeho definitivním přijetí do programu následně rozhoduje 

porada terapeutického týmu. Rozhodnutí o nepřijetí může nastat např. v případě další 

závislosti, kterou pacient nemá zájem během substituční léčby řešit. 

Pacient, o jehož přijetí už bylo rozhodnuto, je vyzván k odevzdání moči 

k toxikologickému vyšetření (monitoring užívaných látek, prokázání užívání opiátů) a 

k odběrům krve k laboratornímu vyšetření a poté se dostaví k somatickému vyšetření 

u internisty. Pokud internista pacienta k substituční léčbě doporučí a v toxikologickém 

vyšetření se prokáže užívání opiátů, pacient může být přijat do programu. Laboratorní 

vyšetření obnáší biochemické vyšetření (Na, K, Cl, urea + kreatinin, kyselina močová, 

bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP, CB, CRP, glukóza, trygliceridy + celkový cholesterol, 

TSH), krevní obraz + diferenciál, sérologické vyšetření (syphylis: VDRL, EIA; HIV: anti-

HIV ½; hepatitidy: HBs Ag, anti-HBs IgG, anti-HBc IgG, anti-HAV IgG, anti-HAV IgM, 

anti-HCV a biochemické vyšetření moči + sediment. Ženy absolvují ještě standardní 

gynekologické vyšetření. 

Pacient je seznámen s pravidly programu a podepisuje informovaný souhlas, 

terapeutickou smlouvu a pravidla programu. Počáteční dávku i její další nastavování 

konzultuje vždy s lékařem a zprvu ji užívá výhradně pod dohledem sestry v CSL. První 

2 měsíce je v tzv. zkušební době, kdy do CSL dochází denně vč. víkendů. 1x týdně a 

nepravidelně je vyzván k odběru moči a testován na budivé aminy, opiáty, benzodiazepiny 

a etylglukuronid – metabolit alkoholu prokazující užití alkoholu několik dní zpětně. 

Užívání alkoholu je s pravidly programu neslučitelné. Důvodem je nejen možný nárůst 

útlumu při kombinaci alkoholu a opiátu, ale i prevence rozvinutí další závislosti 

v budoucnosti. Je možné testovat i další látky. Pacient odevzdává svou moč vždy 

pod dohledem sestry, aby se vyloučila možnost jeho manipulace s močí (např. odevzdání 

cizí moči). K prokázání užití alkoholu se používá i namátková dechová zkouška 

alkotesterem. 

Zkušební doba, která následuje po přijetí, trvá 2 měsíce a slouží k zorientování se 

v programu – pacient se prakticky seznamuje s pravidly programu a režimem zařízení. Je 

to čas, který by měl využít k tomu, aby se zbavil užívání dalších návykových látek, které se 

neslučuje s pravidly programu, nebo např. závislosti na jehle. Po uplynutí zkušební doby 

terapeutický tým znovu rozhoduje o dalším setrvání pacienta v programu na základě 

zhodnocení jeho dosavadního fungování. Pokud je shledána malá snaha o abstinenci či 

nízká schopnost zvládnout pravidla programu, může mu být léčba ukončena. V takovém 

případě má k dispozici týden, aby se rozhodl a příp. učinil potřebné kroky k přestupu 

do jiného substitučního programu anebo vysnižoval dávku metadonu. 
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Poté, co splní podmínku měsíce „čistých“ toxikologických vyšetření (tj. bez 

pozitivních nálezů na testované látky), má pacient možnost získat výdeje dávek metadonu 

na víkendy s sebou domů. Dávka je připravena v plastové uzavíratelné lahvičce na každý 

konkrétní den. V případě, že pacient doloží pracovní smlouvu či jinou smlouvu dokládající 

jeho pracovní činnost, je mu umožněna docházka 3x týdně. Neměly by to být dny po sobě 

následující – pacientovi je tak znemožněno kontrolované užívání návykových látek, neboť 

jejich průkaznost v moči je časově omezená. 

Po roce bezproblémového fungování v programu může pacient získat možnost 

kontaktu 2x týdně a po dvou letech i 1x týdně, na ostatní dny dostává vydány dávky 

metadonu s sebou domů. Bezproblémové fungování obnáší dodržování pravidel programu 

a terapeutické smlouvy. V potaz se berou i veškeré střety pacienta s mantinely programu, 

proto musí být nastaveny srozumitelně a transparentně, což sice někdy budí nevoli 

pacientů, zároveň ale poskytují důležitou a jasnou oporu a mají výrazný terapeutický efekt. 

Např. u odevzdávání moči k toxikologickému vyšetření se klade důraz nejen na negativní 

výsledek, ale i fakt, že se jejímu odevzdávání klient nevyhýbá nápadně často (existuje 

pravidlo pro možnost neodevzdání moči – bere se v potaz, že z nejrůznějších důvodů není 

možné okamžitě na vyžádání). 

Povinné jsou i pravidelné kontakty s adiktologem formou individuálních 

rozhovorů, pro pacienty s kontaktem 3x týdně a častějším je povinná účast na skupinové 

terapii. 1x za rok má pacient povinnost podrobit se vyšetření ke kontrole somatického 

stavu – sledují se např. žloutenka typu C, absolvují jaterní testy atd.; pacientky podstupují 

gynekologické vyšetření u svého ošetřujícího lékaře. 

V případě jakéhokoliv pravidla může pacient v odůvodněných případech žádat 

o výjimku, o jejímž udělení pak jedná terapeutický tým. Týmovým rozhodováním je 

zajištěna větší objektivita a multidisciplinární přístup. 

Má-li pacient po ukončení léčby zájem se do ní vrátit, záleží na okolnostech, 

za jakých ji opouštěl. V případě odchodu z vlastního rozhodnutí po předchozí léčbě bez 

závažných problémů (tzv. řádném ukončení) se může o znovupřijetí ucházet kdykoliv. Děje 

se tak obvykle v situacích, kdy odešel do abstinence, která je nyní ohrožena, případně už 

došlo k relapsu. Pokud byl ale z programu vyloučen pro porušování pravidel, může se 

o další přijetí ucházet nejdříve za 6 měsíců anebo po 3 měsících prokazatelně 

bezproblémové účasti v jiném substitučním programu (podstatná je prokázaná abstinence 

od ilegálních drog) (VFN, 2013). 
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4.3 Výběr výzkumného souboru 

Metodou záměrného výběru byly z evidence CSL KAD v první řadě vybrány 

všechny ženy, které se zde léčily v letech 2004 - 2014. S pomocí jejich zdravotnické 

dokumentace byly identifikovány ty, které během metadonové substituční léčby v CSL 

KAD otěhotněly nebo porodily dítě. Vybraný soubor žen musel tedy odpovídat 

následujícím zadaným kritériím: 

Ženy, které porodily 

1. minimálně 1 dítě během metadonové substituční terapie v CSL KAD 

2. v letech 2004 - 2014. 

Od roku 1997, tedy za celou dobu realizace metadonového substitučního programu, 

porodilo v léčbě během substituce metadonem celkem 19 pacientek. Z nich 12 odpovídalo 

oběma zadaným kritériím, 6 z nich se léčí v programu dosud. Vybrané pacientky, které se 

v programu CSL aktuálně léčí (6), byly osloveny a vyzvány k účasti na studii v přímém 

kontaktu autorkou studie. U ostatních pacientek (6) bylo využito kontaktních informací 

ze zdravotnické dokumentace, u 3 pacientek nebyly kontakty funkční. Zbylé 3 byly 

kontaktovány telefonicky a jen v jednom případě se povedlo schůzku za účelem realizace 

rozhovoru domluvit, tento rozhovor s bývalou pacientkou se uskutečnil. Jedna odmítla, 

jedna účast opakovaně přislíbila, ale schůzku vždy na poslední chvíli rušila, na poslední, 

třetí domluvenou schůzku nedorazila a poté se ji již nepodařilo zkontaktovat. Tři se 

v důsledku nefunkčních telefonních čísel nepodařilo zkontaktovat vůbec. Během realizace 

rozhovorů byly respondentky osloveny s prosbou o kontakty na jiné matky, které porodily 

dítě v průběhu léčby v CSL. Touto cestou se podařilo získat dva kontakty, ale žádný z nich 

nebyl pro studii užitečný. 

Výzkumný soubor je tvořen tedy těmi pacientkami, které se podařilo získat 

pro realizaci rozhovoru (7), ať už šlo o pacientky, které se nachází aktuálně v léčbě (6), tak 

i pacientky, které léčbu v minulosti z jakéhokoliv důvodu ukončily (1). 

Ze sedmi vybraných žen jsou dvě druhorodičky, přičemž své první dítě rodily dřív 

než před deseti lety (2) nebo v substituci buprenorfinem (1), ostatní (5) v průběhu léčby 

v CSL rodily své první dítě. 
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4.4 Metody získávání a zpracování dat 

4.4.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Se všemi pacientkami, které souhlasily s účastí ve studii, byl realizován 

polostrukturovaný nestandardizovaný rozhovor na základě k tomuto účelu vytvořené 

struktury otázek (viz příloha 2). 

Jde o nejrozšířenější podobu metody interview. Snoubí v sobě výhody 

strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru (není omezen jasnou strukturou, kterou 

nelze překročit, je zde možnost improvizace a doptávání, zároveň nějakou strukturu a 

koncept má) a eliminuje nevýhody obou. Vyžaduje přípravu závazného schématu, které 

specifikuje okruhy témat a otázek. Pořadí těchto otázek je možné v průběhu rozhovoru 

dle situace měnit za účelem větší výtěžnosti rozhovoru. Je tedy nutné definovat si tzv. jádro 

rozhovoru - tj. minimum témat a otázek, které je nutné probrat. Na toto jádro navazují další 

doplňující témata a otázky. Ty je možné při následné analýze a zpracování dat využít anebo 

je lze vynechat (Miovský, 2010). 

Rozhovory probíhaly v CSL KAD v konzultační místnosti nebo v ordinaci, tedy 

v prostředí, které pacientky dobře znají. Rozhovor byl fixován prostřednictvím diktafonu, 

následně doslovně přepsán a dále zpracován do okruhů dle struktury výzkumných témat. 

Respondentky byly požádány, aby si rezervovaly pro rozhovor minimálně hodinu času. Jen 

ve dvou případech trvaly rozhovory déle. Před začátkem rozhovoru jim byly poskytnuty 

informace o studii, respondentky měly možnost se doptat, následně podepisovaly 

informovaný souhlas (viz příloha 3), kde bylo možné vyjádřit ne/souhlas s 1. rozhovorem, 

2. obsahovou analýzou dat ze zdravotnické dokumentace, 3. uchováním přepisu rozhovoru 

ve zdravotnické dokumentaci. Všechny z oslovených respondentek vyjádřily souhlas 

s rozhovorem a se zpracováním dat ze zdravotnické dokumentace, 3 vyjádřily nesouhlas 

s uchováním jeho přepisu v jejich zdravotnické dokumentaci. 

Rozhovor byl zaměřen na 3 okruhy. Respondentky byly dotazovány na situaci, 

v jaké otěhotněly, zda a jak mělo těhotenství vliv na jejich přístup k léčbě a jaké další 

změny s sebou přineslo v kontextu substituční terapie. Předmětem rozhovoru byly i 

specifické komplikace (jako např. NAS, zástava laktace atd.) a překážky, které v procesu 

těhotenství ženám přinesla právě skutečnost, že jsou současně v substituční terapii 

metadonem. 

 

4.4.2 Pozorování 

Miovský (2010) řadí pozorování mezi vůbec nejstarší metody získávání 

psychologických poznatků a přesto nezaznamenalo v akademické psychologii výrazný 
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vývoj. Pozorování jako metodu lze dělit z několika možných hledisek. Dle předmětu 

pozorování rozlišujeme introspektivní (sebe sama) a extrospektivní (vnější objekty). 

Pozorování vnějších jevů a procesů znovu dělíme na zúčastněné a nepřímé - pozorovatel je 

nebo není přímo účasten zkoumaných procesů a jevů, dále tak může činit otevřeně nebo 

skrytě ostatním účastníkům. 

Ferjenčík (2000) definuje vědecké pozorování jako plánovitě selektivní, tj. takové, 

kde si výzkumník předem naplánoval, definoval a maximálně vymezil předmět výzkumu. 

WHO (200) uvádí, že pozorování lze provádět prostřednictvím smyslových orgánů 

nebo pomocí přístrojů. Vnímané je pečlivě a systematicky zaznamenáváno. Pozorovatelé 

mohou zaznamenávat všechno, co vidí, nebo mohou zaznamenávat pouze určité jevy a 

proměnné. K zaznamenávání slouží standardní protokoly, např. hodnotící formuláře 

vyplňované před, během a po programu. Pozorování může sloužit i k ověřování platnosti 

informací získaných prostřednictvím dotazníků nebo rozhovoru. 

Metoda pozorování s sebou může přinášet výhody v podobě možnosti zkoumání 

jevu v přirozeném prostředí a podmínkách, výzkumník tak má i lepší možnost porozumět 

kontextu pozorovaných jevů. Nevýhodou naopak je vyšší nárok na schopnosti 

pozorovatele, subjektivita a následně sporná validita takového pozorování. 

Všechny respondentky byly v průběhu rozhovoru stabilizované na své dávce 

metadonu, nejevily známky intoxikace ani abstinenčního syndromu. O tématu svého 

těhotenství mluvily ochotně a odpovídaly spontánně. Ve dvou případech se projevila mírná 

nervozita, kterou obě respondentky vysvětlovaly přítomností nahrávacího zařízení, patrná 

byla i snaha mluvit formálně a spisovně. Poté, co jim byla zopakována informace, že 

nahrávka nebude použita jinak než k anonymizovanému zpracování rozhovoru, nervozitu 

vystřídala větší spontaneita a důvěrnější atmosféra. 

 

4.4.3 Analýza dokumentů – obsahová analýza dat 

„Významnou skupinu metod, uvádí Ferjenčík (2000, s. 184), která se soustředí 

právě na rozbor (většinou) písemných sdělení – textu – označujeme jako obsahovou 

analýzu (nebo analýzu obsahu). Protože jde o skupinu různorodých metod, je těžké podat 

její univerzální definici.“ 

Analýza dokumentů je výzkumnou strategií, která získává potřebné informace, 

relevantní k cílům studie, z již existujícího materiálu (textový, zvukový, obrazový atd.), 

na jehož vzniku nemá výzkumník obvykle žádný podíl (Miovský, 2010). 

Plichtová (v Miovský, 2010) užívá pojem interpretativní obsahová analýza – tj. ta, 

která zkoumá též implicitní významy skryté v textu nebo jeho formě. Na obecné rovině je 
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nutné definovat a identifikovat pro zamýšlený výzkum vhodné dokumenty a následně 

shromažďovat a třídit získaná data. Buď dle předem definovaných kritérií, anebo lze 

vytvářet kategorie na základě charakteru získaných dat. 

V klinickém prostředí je bohatým zdrojem cenných dat pro analýzu právě 

zdravotnická dokumentace. Podkladem pro obsahovou analýzu dat je v tomto případě 

struktura výzkumných otázek (viz příloha 2). 

Předmětem zájmu v rámci studie byly primárně výsledky toxikologických vyšetření 

pacientek v průběhu léčby se zaměřením na období těhotenství a hledání příp. souvislostí 

mezi zjištěným těhotenstvím a schopností změny, příp. udržení abstinence. Analyzována 

byla i ostatní data z dokumentace, která by mohla souviset s tématem ženských a 

mateřských specifik v kontextu substituční léčby těchto respondentek a na tyto byly event. 

později respondentky doptávány. 

 

4.4.4 Kvalifikovaný odhad 

Hojně užívaná metoda kvalifikovaného odhadu je postavena na předpokladu, uvádí 

Miovský (2010, s. 187), „ ....že člověk, který přichází s určitým fenoménem (který nás 

výzkumně zajímá) do pravidelného a intenzivního kontaktu, má o tomto fenoménu dobrou 

představu podpořenou právě svojí zkušeností. Tuto svoji zkušenost a znalost je schopen 

vyjádřit tak, aby to bylo použitelné pro výzkumné účely. V podstatě se tak tento expert stává 

prostředníkem mezi výzkumníkem a zkoumaným fenoménem (…). Metoda kvalifikovaného 

odhadu je založena na introspektivním přístupu. (…) Při dobrém a kvalitním zvládnutí této 

metody v ní získáváme cenný výzkumný nástroj. Ukazuje se, že lidé s hlubokou zkušeností 

s určitým jevem jsou často schopni sdělovat a nacházet takové údaje, které mohou naše 

poznatky posunout v úvodu výzkumu nebo i v průběhu analýzy značně kupředu.“ 

V případě osoby experta je třeba mít na zřeteli: 

• Délku zkušenosti s daným jevem či praxe v dané oblasti. 

• Intenzitu zkušenosti v jeho praxi (zabývá se daným tématem okrajově v rámci např. 

jiné cílové skupiny nebo má zkušenost s daným tématem např. dva dny v týdnu…). 

• Frekvenci výskytu fenoménu, který je předmětem zájmu výzkumu. 

• Formální vzdělání experta. 

• Povahu zkušenosti experta: vnitřní (daný jev se ho osobně týká) x vnější (daný jev 

se ho osobně netýká) (Miovský, 2010). 

Autorka uplatnila kvalifikovaný odhad např. při výběru výzkumného souboru, 

při pozorování respondentek, jejich chování v průběhu rozhovoru, zhodnocení 
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poskytnutých informací a jejich srovnání s informacemi získanými ze zdravotnické 

dokumentace.  

 

4.4.5 Klinická kazuistika 

Případová studie, jeden z nejrozšířenějších typů výzkumu, se zaměřuje na objekt 

výzkumného zájmu, tedy případ, kterým může být osoba, skupina osob (rodina, školní 

třída atd.) nebo např. organizace. Podstatným znakem případu ale je jeho jasně vymezená 

hranice a kontext. „Strategii případové studie lze charakterizovat jako: 

• strategii zdůrazňující komplexnost celého případu, souvislosti funkčních a životních 

oblastí života účastníka výzkumu (případu) a jeho historicko-biografické pozadí; 

• strategie představující výchozí místo pro hledání, popis a vysvětlování vlivu 

různých faktorů a souvislostí v kontextu daného případu; 

• metodu využitelnou ke zpětné kontrole výsledků dosažených prakticky jakýmikoli 

výzkumnými psychologickými metodami a postupy, kdy platnost těchto výsledků 

ověřujeme na případové úrovni“ (Miovský, 2010, s. 94 – 95). 

Ferjenčík (2000) popisuje případovou studii jako intenzivní a obvykle i 

dlouhodobější výzkum jedné vybrané osoby, který má vést k porozumění vnitřní a často 

neopakovatelné dynamiky vývoje jedince, vývoje a průběhu jeho onemocnění, léčby, 

vývoje jeho interakce s prostředím atd. Informace o takovém vývoji výzkumník získává 

bezprostředně (v přímém kontaktu, v rozhovoru, atd.), ale i zprostředkovaně (rozborem a 

studiem dokumentů, rozhovory s osobami, které jsou či byly v kontaktu se zkoumanou 

osobou). 

Miovský (2010) dále cituje Bašteckou, která jednopřípadovou studii popisuje jako 

nejčastější podobou případové studie. V psychologii je její nejpoužívanější formou klinická 

kazuistika (case study). Její účel nebývá primárně výzkumný, ale spíš diagnostický, 

výukový či terapeutický. 

Pro kazuistiku do této studie byl vybrán příběh jedné z respondentek, který má 

demonstrovat vývoj, změny a zlepšení, které přineslo těhotenství, a chce přiblížit její 

rozhodnutí ke snižování dávky metadonu po zkušenosti těhotenství a porodu v substituci. 

Zdrojem pro tvorbu kazuistiky byla nejen zdravotnická dokumentace, ale i dlouholetá 

systematická spolupráce autorky s touto respondentkou. 

 



42 
 

4.5 Metody analýzy dat 

4.5.1 Obsahová analýza 

V této studii byly použity následující postupy obsahové analýzy, které vycházejí 

ze zakotvené teorie Strausse a Corbinové (1999, str. 14), což je: „teorie induktivně 

odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje.“ Je tvořena a předběžně ověřována 

systematickým shromažďováním údajů o jevu, který je předmětem zkoumání, a analýzou 

takto získaných údajů. Proto se tyto činnosti (shromažďování informací, jejich analýza a 

teorie) navzájem doplňují. Není zde primárně ověřována teorie, ale zaměřuje se 

na zkoumanou oblast, z které významy postupně vyplývají (Strauss & Corbinová, 1999). 

 

4.5.2 Otevřené kódování 

Kódováním lze označit proces analýzy údajů. Otevřeným kódováním se označuje 

proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů. 

(…) Je to ta část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí 

pečlivého studia údajů. Bez tohoto prvního a základního analytického kroku by nemohl 

proběhnout zbytek analýzy ani následná komunikace. Během otevřeného kódování jsou 

údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny 

podobnosti a rozdíly a také jsou kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných. Během 

tohoto procesu jsou zvažovány a zkoumány naše vlastní i cizí domněnky o jevu, což vede 

k novým objevům“ (Strauss & Corbinová, 1999, s. 42 – 43). 

Označování jevů 

Rozborem a konceptualizací údajů se myslí rozbor pozorování, věty, odstavce atd., 

včetně přidělení jména každému samostatnému případu, myšlence nebo události, které 

bude tento jev reprezentovat. 

Určování kategorií 

Kolem jevů identifikovaných v údajích lze seskupovat pojmy. Proces seskupování 

pojmů, které souvisí se stejným jevem, nazýváme kategorizace. Jev reprezentovaný určitou 

kategorií dostane také pojmové označení, které by mělo být abstraktnější než jména pojmů, 

které tato kategorie shrnuje. 

Pojmenovávání kategorií 

Pojmenování by mělo co nejvíc logicky souviset s údaji, které označuje a mělo by 

být dostatečně názorné, aby jasně odkazovalo na to, co reprezentuje. Označení kategorie 
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opět musí být abstraktnější než pojmů, které zahrnuje. Je vhodné, aby bylo dobře 

zapamatovatelné, aby se s ním dobře zacházelo a bylo možné jej analyticky rozvíjet. 

Rozvíjení vlastností a dimenzí kategorií 

Kategorie mají vlastnosti, na základě kterých je lze rozložit na jednotlivé dimenze 

(dimenzionalizace), které reprezentují umístění vlastnosti na nějaké škále. Dimenze a 

vlastnosti je třeba rozpoznávat a systematicky rozvíjet, protože jsou základem 

pro vytváření vztahů mezi kategoriemi, event. subkategoriemi a hlavními kategoriemi.  

Obměny způsobů otevřeného kódování 

Existuje mnoho způsobů pojetí procesu otevřeného kódování. Jedním z nich, 

plodným a zároveň velmi pracným, je analýza rozhovorů a pozorování „řádek za řádkem“ - 

tj. pečlivé zkoumání úseků textu nebo i jednotlivých vět či slov. Jinou možností je ptát se 

po smyslu celého dokumentu, rozhovoru, pozorování; hledat rozdíly a odlišnosti od těch 

ostatních, a tyto znovu analyzovat (Strauss & Corbinová, 1999). 

 

4.5.3 Axiální kódování 

Jde o „soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu 

uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi. To se 

činí v duchu kódovacího paradigmatu, které zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie 

jednání a interakce a následky“ (Strauss & Corbinová, 1999, s. 70). Axiální kódování se 

zaměřuje na bližší určení kategorie (jevu) za pomoci příčinné podmínky, kontextu, 

v kterém je jev zasazen, strategií jednání a interakce, kterými je zvládán či vykonáván, a 

následků těchto strategií. Jedná se o „induktivně-deduktivní proces o několika krocích, 

které jsou stejně jako při otevřeném kódování vykonávány prostřednictvím porovnávání a 

kladení otázek. Ovšem při axiálním kódování je použití těchto postupů zaměřenější a je 

zacílené na objevení a rozvinutí kategorií ve smyslu paradigmatického modelu“ (Strauss & 

Corbinová, 1999, s. 84). 
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Obrázek 4: Paradigmatický model (Strauss & Corbinová, 1999, s. 72): 

 

 

4.6 Etický rámec 

Před zahájením léčby v Centru substituční léčby Kliniky adiktologie (CSL KAD) 

podepisuje každý z pacientů v terapeutické smlouvě souhlas s tím, že jeho dokumentace 

bude „k dispozici pro vědecké účely lékařům a dalším odborníkům, kteří absolvují v centru 

vzdělávací program. S osobními a zdravotními daty bude nakládáno jako s důvěrnými a 

všichni pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.“ 

Před zahájením samotného rozhovoru byl každý výzkumný subjekt informován 

o účelu, za jakým s ním bude rozhovor realizován, byl seznámen s právy účastníků 

výzkumu – možnost od rozhovoru za účelem výzkumu odstoupit, právo na informace a 

ochranu osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. a podepsal informovaný souhlas, který 

byl založen jako součást jeho zdravotnické dokumentace. Rozhovor byl realizován 

bez nároku na odměnu. Data byla zpracována tak, že všechny údaje, podle kterých by bylo 

možné pacienta identifikovat, byla anonymizována. 

Zásadní etický problém zde mohl nastat v důsledku souběhu rolí výzkumníka a 

terapeuta, vzhledem k tomu, že výzkum byl realizován v programu, v kterém je autorka 

studie nejen členem terapeutického týmu a s každým klientem se věnuje individuální práci, 

ale zároveň je vedoucí programu. Tento fakt mohl působit určité zkreslení především 

u realizovaných rozhovorů, kde případné výhrady vůči poskytované péči v rámci Kliniky 

adiktologie mohly zůstat zamlčeny v obavách z případných následků kritiky. 

Příčinné podmínky

Jev

Kontext

Intervenující 
podmínky

Strategie jednání a 
interakce

Následky
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Respondentky též mohly nabýt pocitu, že jako vedoucí služby musí autorce studie 

v záměru realizace rozhovoru vyhovět. 

Vzhledem k tomu, že autorka v programu působí víc než 12 let a u většiny 

respondentek byla svědkem jejich příběhu v reálném čase, mohla ji tato zkušenost svádět 

jim jisté situace, vzpomínky a souvislosti připomínat, či je interpretovat. 

Uvedená rizika, plynoucí ze souběhu rolí, lze eliminovat jen velmi obtížně. Už 

samotné uvědomění si faktu, že taková rizika existují, může napomoci k jejich 

minimalizaci. Minimálně bylo tedy nutné každou z respondentek na tento fakt upozornit a 

vysvětlit, že její ochota vést rozhovor nebude a nemůže být dávána do souvislosti s její 

léčbou a i v případě nesouhlasu s rozhovorem nebo některými tématy má na tento postoj 

jednoznačný nárok. 

Zároveň má autorka zkušenost, že téma těhotenství a mateřství je pro většinu žen 

tématem spíš vítaným, včetně žen závislých, pro které toto zásadní životní téma obnáší 

často i určitou traumatizaci spojenou se stigmatizací závislé matky. Fakt, že autorka 

respondentky dlouhodobě zná, mohl být zároveň výhodou ve smyslu větší důvěry 

informace o sobě poskytovat.   

 

4.7 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvoří 7 pacientek v metadonové substituční léčbě, které v CSL 

v průběhu léčby porodily dítě. Šest z nich se zde i nadále léčí a jedna se aktuálně nachází 

v metadonové substituční léčbě v jiném zařízení, kam přestoupila z CSL. Ze sedmi 

vybraných žen jsou dvě druhorodičky, 5 z nich rodilo své první dítě. V případě 

druhorodiček byl rozhovor zaměřen na situaci těhotenství a porodu druhého dítěte. Dvě 

respondentky nastupovaly do léčby jako těhotné, ostatní (5) otěhotněly až v průběhu léčby. 

Žádná ze zúčastněných respondentek neukončila léčbu během těhotenství. Všechny 

respondentky byly se svým dítětem na rodičovské dovolené. Pouze v případě jedné, která 

nastupovala až v průběhu léčby a v době po porodu měla drogovou recidivu, došlo 

ke změně a na rodičovskou dovolenou nově nastoupil otec dítěte a partner respondentky. 

K této změně došlo po vzájemné dohodě mezi respondentkou, partnerem a pracovnicí 

příslušného Oddělení sociálně-právní ochrany dítěte. 

Věk respondentek se v době realizace rozhovoru pohyboval v rozmezí 29 až 50 let, 

resp. jedna z nich byla 50letá, ostatních šest bylo ve věku 29 až 35 let. Do léčby 

nastupovaly tyto ženy ve věku 21 až 33 let, v rozpětí let 1997 až 2012. V době porodu se 

jejich věk pohyboval mezi 24 a 42 lety. Rodily mezi lety 2006 až 2014. 
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Příjem ze zaměstnání mají momentálně 3 respondentky, ze sociálních dávek nebo 

invalidního důchodu také 3 respondentky. Jedna pobírá rodičovské dávky. Pět 

respondentek žije aktuálně v partnerském vztahu. Jedna respondentka je vdaná, ostatních 

šest svobodných. Celkem 3 respondentky mají středoškolské vzdělání s maturitou, 

4 respondentky základní vzdělání. 

  

4.8 Výsledky 

4.8.1 Situace otěhotnění 

Jedna z výzkumných otázek se ptá po situaci, v které se nacházejí pacientky, které 

v rámci substituční léčby otěhotní? Autorka dělí odpovědi ze dvou hledisek: 

1. ze zdravotního – tj. zda v období otěhotnění respondentka a) pravidelně 

menstruovala, b) dítě plánovala, c) chránila se před otěhotněním, d) užívala 

nelegální drogy, e) v jaké fázi těhotenství zjistila, že je těhotná, a jak, f) byla 

v léčbě a jakou dávku metadonu užívala v době porodu, g) změnila se nějak tato 

dávka po porodu, h) prodělala v minulosti potraty, ch) chrání se před otěhotněním 

aktuálně? 

2. z hlediska zázemí (socioekonomický status) – tj. zda měla respondentka v době 

otěhotnění a) bydlení a jaké, b) zdroj příjmů a jaký, c) partnerský vztah, jak dlouho 

a s jakou perspektivou? 

Z rozhovorů vyplynuly následující poznatky, doplněné event. o data 

ze zdravotnické dokumentace: 

Před otěhotněním měly pravidelnou menstruaci 4 respondentky, 3 nepravidelnou, 

z nich 1 v době otěhotnění byla uživatelkou drog bez substituce a jedna z respondentek, 

dlouholetá pacientka v substituci, měla amenorheu. 

Šest ze sedmi těhotenství bylo neplánovaných. Respondentka, která těhotenství 

plánovala, se v tu dobu nacházela bez léčby, užívala v době otěhotnění heroin a pervitin: 

„A trošku to bylo i proto, že já jsem chtěla přestat, ale věděla jsem, že to dítě pro mě bude 

takovej závazek a že to ustojim, takhle jsem to prostě cejtila. Ale v prvních měsících jsem to 

začla vzdávat, protože jsem si uvědomila, že to není až tak jak jsem si to představovala, že 

okamžitě přestanu, bylo to mnohem těžší a já jsem si myslela, že díky tomu, že máma je 

učitelka, že mam daný takový jako zábrany a dalo by se říct… asi odpovědnost, že jakmile 

budu vědět, že jsem těhotná, tak přestanu brát, ale já jsem až do 3., 4. měsíce dál brala, 

jako omezila jsem to, to jo, ale brala jsem.“  Do léčby nastoupila ve 4. měsíci těhotenství 

(tabulka 8). 
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V 5 případech bylo těhotenství zjištěno těhotenským testem z lékárny, ve dvou 

případech bylo potvrzeno v gynekologické ambulanci. Šest respondentek své těhotenství 

odhalilo v 1. trimestru, jen jedna v počátku druhého. Jde o stejnou respondentku, která 

trpěla amenorheou (tabulka 8). Ve stejném období všechny vyhledaly prenatální péči. Čtyři 

respondentky začaly chodit rovnou do speciální poradny, kde setrvaly v péči až do porodu, 

3 respondentky docházely po dobu těhotenství ke svému gynekologovi a až před porodem 

do poradny. 

Nelegální drogy užívaly v době otěhotnění 3 respondentky, z toho 2 nastoupily 

do léčby až následně, 1 užívala další drogy i v léčbě: „občas před tim jsem brala perník, 

hulení a tripy…“, 4 ostatní respondentky drogy dle vlastní výpovědi neužívaly (tabulka 8). 

Antikoncepci před otěhotněním po/užívaly jen 2 z respondentek, jedna bariérovou, 

druhá hormonální, pro tu bylo otěhotnění překvapením. Pět respondentek ne/po/užívalo 

antikoncepci, sem je zahrnuta i odpověď: „občas“. Jedna respondentka nemůže užívat 

hormonální antikoncepci ze zdravotních důvodů. 

Aktuálně po/užívají antikoncepci opět dvě respondentky, tytéž, které ji užívaly 

před otěhotněním. Pět respondentek antikoncepci  ne/po/užívá, 2 z nich vysvětlují absencí 

sexuálního vztahu a 1 tím, že chce další dítě. 

Potrat v minulosti prodělaly 3 respondentky, z toho dvě 2x (u jedné z nich jeden 

spontánní, jeden záměrný, u druhé oba záměrné), 4 ho nikdy v minulosti neprodělaly. 

Pět respondentek dávku metadonu po porodu snížilo, jedna zvýšila, jedna zůstala 

na stejné dávce (tabulka 8). Snížení dávky shodně vysvětlují traumatizací zážitkem 

novorozeneckého abstinenčního syndromu u svého dítěte nebo přístupem zdravotnického 

personálu, příp. obojím. 

 
Tabulka 8: Situace otěhotnění – zdravotní hledisko 

 
Dávka metadonu v 

mg 
Abúzus psychoaktivních 
látek/ délka substituční 

léčby při otěhotnění 

Předchozí 
menstruace 
pravidelná? 

Těhotenství 
plánované (+) 
x neplánované 

(-) 

Období 
zjištění 

těhotenství 
(trimestr) Při porodu   Aktuální 

A 120 100 Subutex, heroin/ 0 ano - 1. 

B 25 7,5 Metadon/ 5 let ano - 1. 

C 70 60 heroin, pervitin/ 0 ne + 1. 

D 130 200 Metadon/ 9 let ne - 2. 

E 120 50 Metadon/ 2 roky ano - 1. 

F 140 140 
metadon, pervitin, 
marihuana, LSD/ 5 let 

ne - 1. 

G 180 105 Metadon/ 4 roky ano - 1. 
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Z hlediska zázemí se ukázalo, že v době otěhotnění měly 3 respondentky příjem 

ze zaměstnání, jedna z rodičovských dávek, protože byla v tu dobu na rodičovské 

dovolené, jedna dostávala sociální dávky: „Byla jsem čerstvě po mateřské s prvním 

dítětem. 3 měsíce po, měla jsem nastoupit zrovna do zaměstnání.“ 2 byly zcela bez příjmu, 

z nich jedna už byla v substituci a jednu nástup do léčby teprve čekal (tabulka 9). 

Pět respondentek v době otěhotnění bydlelo ve vlastním bytě (včetně nájemních 

vztahů) a většinou samostatně, pouze v jednom případě bydlela respondentka ve velkém 

bytě s matkou, která se tam zdržovala 2 týdny v měsíci. Ve dvou případech měly oddělené 

domácnosti (v domě nebo dvougeneračním bytě) od rodičů. Jedna respondentka bydlela 

na ubytovně: „Byla jsem na ubytovně...prostě nic, nula, dvě igelitky...“. A jedna 

respondentka žila ve squatu („vybydleném“ domě) (tabulka 8). 

Všechny respondentky byly s partnerem, s kterým otěhotněly, už nějaký čas 

v partnerském vztahu. Dva vztahy byly komplikované a neperspektivní: „bylo to špatný, 

užíval perník a hulil a občas halucinogeny. A alkohol.“ Pět z těchto vztahů obstálo 

do současnosti (tabulka 9). 

 

Tabulka 9: Situace otěhotnění – hledisko zázemí (socioekonomické hledisko) 

 Zdroj p říjmu Bydlení/ s kým v bytové jednotce Délka/kvalita partnerského 
vztahu 

A zaměstnání Vlastní samostatné bydlení/ partner 4 roky/ nestálý vztah 

B zaměstnání 
Vlastní bydlení ve velkém bytě/ 
matka, partner 

5 let/ dosud přetrvávající vztah 

C bez příjmu Ubytovna 0,5 roku/ dosud přetrvávající vztah 

D rodičovská dovolená Vlastní bydlení v domě/ partner, dcera 20 let/ dosud přetrvávající vztah 

E sociální dávky 
Vlastní bydlení v 2generačním bytě/ 
partner, dcera 

0,5  roku/ dosud přetrvávající vztah 

F bez příjmu squat 4,5 roku/ agresor a uživatel 

G zaměstnání 
Vlastní bydlení – patro v domě/ 
partner 

3 roky/ dosud přetrvávající vztah 

 

4.8.2 Překážky a komplikace 

Zde je shrnutí odpovědí na otázku, zda byla substituce metadonem v procesu 

těhotenství v něčem překážkou. Konkrétně autorku zajímalo, zda byla zdravotnická 

zařízení schopna (či ochotna) zajistit si metadon pro hospitalizované pacientky a dále jaký 

byl přístup zdravotnického personálu k nim. Zdravotnickými zařízeními je myšlena 

porodnice a příp. i další zařízení, kam jsou matky s dětmi obvykle převáženy v důsledku 

nedostatku místa na neonatologických odděleních při porodnicích. Jedná se o jiná, často 
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mimopražská dětská oddělení nemocnic nebo Dětské centrum. Bližší názvy zařízení 

nebudou záměrně uváděna. 

Otázka po specifických komplikacích v těhotenství, během porodu či po něm, 

u respondentky nebo jejího dítěte, zahrnovala otázky, zda se u dítěte rozvinul NAS, zda a 

příp. jak byl medikován, zda bylo umožněno kojení, zda se objevily potíže se zajištěním 

žilního přístupu a zda měla respondentka dostupné všechny potřebné informace ohledně 

svého těhotenství, porodu a dítěte. 

Šest respondentek uvedlo, že porodnice jim metadon nezajistila a musely tedy 

situaci řešit jiným způsobem v součinnosti s metadonovým programem: „každej chce od 

toho dát ruce pryč, nakonec se musíme my domlouvat se sestřičkama nebo s doktorem 

(z metadonového programu), buď dostanu výdej dopředu, nebo mi to vyzvedne manžel 

na občanku“. Pouze v jednom případě si porodnice zajistila metadon pro hospitalizovanou 

pacientku. Zde šlo o pacientku, která rodila jako poslední ze všech. Ta přesto popisuje 

potíže, které tato situace, pravděpodobně v důsledku nedostatku zkušeností zařízení se 

zajišťováním i poskytováním substitučního preparátu, přinesla: No akorát pak, po tom 

porodu… přemejšlela jsem, že kdybych šla příště rodit, tak bych si to snad radši vzala 

s sebou. Člověk je odkázanej na ně (…) přitom vědí, že by to mělo bejt jednou 

za 24 hodin… vlastně ten den, kdy jsem rodila, tak jsem ještě měla (dávku metadonu), (…) 

jsem šla rodit někdy v půl sedmý ráno, takže jsem si to brala někdy v půl šestý ten den. 

A ten den se mě ještě 3x ptali: na zejtra už nemáte, my vám to na zejtra zařídíme. 

Na kolikátou hodinu to zítra chcete? Řikám: Na sedmou. Naschvál jsem řekla na sedmou, 

protože jsem počítala s tím, že bude zpoždění, když to bude v 9, v 10, dobrý. (…) A převezli 

mě z tý JIPky na normální oddělení, a … jste tam na pokoji, teď to musíte řikat před těma 

lidma, protože já jsem nemohla chodit a oni se neměli k tomu, aby přišli a sami řekli: jo ty 

léky vám dáme v 10, prostě nic, tak jsem se ptala: „kdy dostanu ty svoje léky?“ „A jaký 

léky?“ Takže to bylo pro mě takový nepříjemný, že jsem tam tohle musela řešit 

před ženskejma, co tam ležely na pokoji (…). A vlastně nakonec to trvalo až do půl jedný 

nebo jedný hodiny, než mi to přinesli a to jsem si tam teda fakt odkroutila, to mně bylo zle, 

ještě jsem byla po tom porodu, všechno mě bolelo a takovej absťák jsem neměla, co jsem 

tady. Fakt mně bylo zle, ze mě teklo, já byla úplně mokrá (…). Já chápu, že se to stane, ale 

bylo toho moc…po tom porodu je člověk celkově hotovej a teď do toho tohlecto…“ 

V otázce přístupu zdravotnického personálu ho pouze jedna respondentka označila 

za dobrý. Tři uvedly, že udělaly ve zdravotnických zařízeních, kde se ocitly v souvislosti 

s těhotenstvím, oba druhy zkušeností, jak ty pozitivní, tak i negativní: „ (v porodnici) i 

doktoři byli fakt oškliví. Pak mě převezli do toho kojeňáku a tam už to bylo dobrý.“ 

Tři označily svou zkušenost jako negativní. Některé z negativních zkušeností 

respondentek jsou uvedeny zde: 
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„…trošku mně tam stresovala sestra jeho, která byla hrozně nepříjemná, která mi tam při 

tom jednom odběru dělala takový scény, že tam kopala do židliček přede mnou, že se na to 

může vysrat a že takovýhle žíly… že mně budou muset dávat infuzi do třísla…“ 

„…tam u tý recepce, jak jsou na nástěnce jména, tak u mýho jména bylo „substituce – 

heroin“, to už bych nechtěla zažít…“ 

„…oni ty děti vždycky přivezli na kojení těm matkám a já jsem kojit nemohla, žejo, a ona 

tak do mě rejpla: vy se na něj můžete leda tak koukat, to je tak jediný, co můžete teď 

dělat.“ 

O nedostatku zkušeností zdravotnického personálu, který může osvětlovat důvody 

výše uváděného přístupu, který lze jen těžko označit za profesionální, svědčí i následující 

zkušenost, kterou popsala jedna z respondentek: „Jo ale pak ještě jedna zábavná historka, 

že mi to (metadon) tam přinesla a řekla: tak já vám nesu ten zázrak a teď mi ukažte, co 

s tim děláte? To by mně teda hrozně zajímalo. Oni prostě vůbec nevědí ti lidi, ona si asi 

myslela, že si to tam budu šlehat nebo co. Já řikám já si to tady naleju do toho a vypiju to. 

Všechny ty sestry se mě normálně ptaly, jak se to užívá, co s tim dělám. A ne že by to 

myslela zle, spíš to je zvědavost.“ 

Abstinenční syndrom se rozvinul u 6 dětí, v 5 případech musel být medikován (viz 

tabulka 10). Čtyři respondentky uvedly medikaci morfinem a 3 z nich uvedly jako 

následující medikaci fenobarbital. Jedna si medikaci nepamatovala. 

Kojení bylo umožněno jediné responentce (viz tabulka 10). Šlo o stejný případ, kde 

se nerozvinul NAS, respondentka užívala nejnižší dávku (25 mg) ze všech zúčastněných. 

Potíže se zajištěním žilního přístupu uvedly pouze 3 respondentky. Dostupnost 

potřebných informací ve věci těhotenství, porodu i dítěte potvrdilo 5 respondentek. 

 

Tabulka 10: Komplikace u matky a dítěte v kontextu porodu při substituci metadonem 

 rozvinutí NAS potřeba medikace  možnost kojení 

A + + - 

B - - + 

C + + - 

D + - - 

E + + - 

F + + - 

G + + - 
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4.8.3 Změny 

Respondentky byly dotazovány na změny, které přineslo těhotenství či porod, nejen 

ve vztahu k léčbě. Odpovídaly tak, co je zrovna napadlo, tyto odpovědi byly následně 

shrnuty do kategorií v tabulce 11. 

Nejvíce reflektovanou byla změna v postoji k psychoaktivním látkám, ať už 

k drogám nebo i samotnému metadonu, a pojetí abstinence, tu uvedlo 6 respondentek. 

Pro 2 respondentky bylo otěhotnění důvodem pro rozhodnutí k redukci užívání nelegálních 

drog („…jsem vlastně hodně ubrala opiátů, jsem se snažila a ubrala jsem… hlavně to 

péčko jsem se snažila nebrat…“) a pokusu abstinovat a následně také důvodem nástupu 

do substituční léčby. Jiná respondentka popisuje změnu ve vztahu k léčbě, kterou lze 

definovat jako odpovědnější přístup: „Dokud jsem nebyla těhotná, tak jsem to nebrala tolik 

vážně. A neměla jsem takovej strach si klidně zvýšit metadon, bejt klidně ztlumená, naopak 

se mi to líbilo.“ 

Dvě respondentky zmínily, že s dítětem se objevil nový pocit naplnění, včetně 

naplnění času. Jedna z nich popisuje nejen dítě jako novou životní náplň, ale i nový pocit 

odpovědnosti: „tak teď to to dítě, samozřejmě, vyplnilo jinak ten čas a ten život, ale já si 

myslim, že opravdu ty drogy, že to s tou nudou souvisí (…) vlastně ten 1. rok, když jsem 

tady byla, tak to jsem nedělala nic a byla jsem jenom doma a furt se mi ty drogy motaly 

v hlavě, i když člověku bylo dobře, nepotřeboval to, ale když nic neděláte a nemáte o čem 

přemejšlet nebo jako co řešit, tak řešíte ty drogy, protože nic jinýho neznáte. Jste na tom 10 

let, navíc se vám stejská po takovym tom životě, že jsem celej den měla zábavu (…). 

V podstatě jsem se nudila a člověk se válel doma, čuměl na televizi, maximálně se šel projít 

se psem, šel do práce, ale furt to bylo takový prázdný, ale pak jak jsem si našla už ty koně, 

tak pak jakoby se vám ten život vyplní úplně jinejma věcma a už prostě řešíte úplně jiný 

věci a už si na to ani nevzpomenu. A i když třeba máte pak nějakou takovou krizovou 

situaci řeknu, tak dřív když byla krize, tak první co bylo, tak bylo: pojedu se zmastit, 

automaticky mi to tam vlítlo, ani o tom člověk nepřemejšlel (…). Ale s tim dítětem je to zase 

eště úplně jiný, protože teď máte dítě, eště víc starostí, eště víc odpovědnosti a už vůbec na 

to nemyslíte.“ 

Dvě respondentky popisují nové negativní pocity, které se objevují s těhotenstvím 

nebo porodem, nejčastěji výčitky a pocit viny: „ale měla jsem výčitky v tom těhotenství, že 

jsem na tom metadonu (…) jsem si připadala špatná, že jsem s těma okolnostma takhle 

hazardovala.“ 

Dvě respondentky si uvědomovaly změny ve 3 oblastech, jedna např. kromě vztahu 

k psychoaktivním látkám, také ve své sociální situaci a ve vztazích: „Změnilo se to, že 

jsem šla na ten azyl potom, takže jsem šla z ulice, přestala jsem, myslim, úplně brát i hulit 

(…) přestala jsem fetovat, pak jsem se rozešla s tim klukem. A zařízení sociálních dávek. 
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A začala jsem uvažovat jinak trošku (…) jako že do budoucna víc, asi víc zodpovědně… 

(…) A taky jsem se dala dohromady s tátou, takže vztahy v rodině se zlepšily. A zdravotně 

se mi začlo dařit líp.“ 

Pro čtyři respondentky byla zkušenost těhotenství a porodu důvodem 

pro rozhodnutí snižovat dávku metadonu. Jedním z důvodů byla často právě změna 

v postoji k abstinenci: „Myslim si, že mě to nakoplo k tomu snižování. Protože já jsem 

o tom snižování přemejšlela už dlouho, přítel mě do toho tlačil, ale furt jsem nevěděla, 

jestli to vlastně chci, jestli mi to tak nevyhovuje, tak jak to je, protože svým způsobem to 

fungovalo nějak, člověk byl zajetej, a když to řeknu blbě, tak mě už ani nepřijde, že sem 

feťák, člověk žije už úplně normálně, ty drogy už vůbec neřešíte, peníze na drogy neřešíte, 

takže už si připadáte jako normální (…) a tim pádem mě nic nenutilo, abych to nějak 

měnila a bála jsem se toho (…). Ale pak když jsem byla v tý porodnici a malej dostal ten 

absťák a viděla jsem to, tak mě to prostě fakt štvalo a na jednu stranu jsem si to vyčítala, že 

jsem teda měla snižovat během toho těhotenství (…) že aspoň něco jsem mohla snížit (…). 

Když mu bylo fakt blbě a řval, tak to bylo pro mě fakt těžký se na to koukat a člověk měl 

na sebe vztek“, ale i zkušenosti z porodnice a zážitek NAS u svého dítěte: „…protože mi ta 

bolest, to trápení malýho, na to koukat jak trpěl a na ty absťáčky (…) no to bylo hrozný, 

na jipce, tam šilhal z těch křečí, nemoh ani ručičky natáhnout, měl je takhle skrčený 

v křeči, celý čelo měl zalitý mokrý úplně kapky (…). Já jsem nemohla kojit, tak jsem ho 

krmila flaškou a když jsem ho viděla jak pil a jak mu bylo špatně, jak to do něj nešlo, jak 

ten trávicí trakt vůbec to nepřijímal, to bylo strašný…“ Další respondentka uvedla: „Já 

nechci, aby znova procházelo další dítě tim, co to první. A chci kojit!“ 

Jediná respondentka si žádné změny nebyla vědoma. 

 

Tabulka 11: Změny ovlivněné těhotenstvím v substituci 

Změny 

 
ve vztahu k 

psychoaktivní
m látkám 

v sociální 
situaci 

ve vztazích 
v pozitivních 

pocitech 
(naplnění) 

v negativních 
pocitech 

(vina, výčitky) 

A +   +  

B +    + 

C +     

D      

E +    + 

F + + +   

G +   +  
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V otázce užívání tabáku uvedly všechny respondentky, že těhotenství mělo vliv 

na jejich užívání tabáku. V šesti případech došlo k redukci vykouřených cigaret po zjištění 

těhotenství, v jednom případě ale i k navýšení počtu vykouřených cigaret: „Já se to až 

stydim říct, já nevim, čim to bylo, já jsem začla kouřit jak fabrika, jsem to říkala i tý 

doktorce, že nevim, co s tim udělat, ale já jsem kouřila snad dvě krabičky za den…“ Jediná 

respondentka během těhotensví přestala tabák kouřit úplně, ale pokračovala v kouření 

marihuany: „Ale když jsem otěhotněla, tak jsem se snažila to úpně stáhnout dolu, s tim, že 

jsem si pomáhala s tim hulenim, což se přiznám, že mi hodně pomáhalo (…) měla jsem 

jedno cigáro v plechový krabičce s sebou na celej den, ráno jsem si zakouřila, pak třeba 

ještě odpoledne třeba dva prásky, když mi bylo blbě, a do toho porodu se to tak drželo.“ 

Jediná respondentka, byť omezila kouření cigaret v těhotenství, se po porodu vrátila 

k původnímu množství vykouřených cigaret, 5 z nich, včetně té, která množství cigaret 

navýšila v těhotenství, užívá po porodu menší množství tabáku než před otěhotněním. Pět 

respondentek po porodu opět navýšilo počet cigaret oproti užívanému množství 

v těhotenství. Jedna respondentka neuměla množství specifikovat, uvedla: „p řešla jsem 

na slimky v tom těhotenství, snažila jsem se míň.“ 

Tabulka 12: Změny v užívání tabáku v souvislosti s těhotenstvím 

Počet vykouřených cigaret 

 před otěhotněním v těhotenství aktuálně 

A - - - 

B 10 0 7 

C 20 40 10 

D 15-20 5-7 10-15 

E 20 2 10-12 

F 20 3-4 20 

G 20 3-5 10-15 

 

V rámci změn, na které mohlo mít těhotenství vliv, se studie zaměřuje i na otázku 

užívání a abstinence od psychoaktivních látek - jak alkoholu (tabák je zpracován 

samostatně výše – tabulka 12), tak i nelegálních drog. Užívání nebo abstinence byly 

hodnoceny z výsledků toxikologických vyšetření ze zdravotnické dokumentace. U každé 

jednotlivé respondentky byly výsledky vyšetření zaznamenány do tabulky dle období 

ve vztahu k těhotenství – léčba: 1. před otěhotněním, 2. v průběhu těhotenství (rozděleno 

na jednotlivé trimestry), 3. po porodu. Pro lepší nastínění výchozí situace ženy jsou 

uvedeny i výsledky toxikologického vyšetření při nástupu do léčby. Všechny tyto tabulky 

byly sloučeny do jedné, protože dobře znázorňují kvalitu fungování respondentek v léčbě, 

ale v některých případech i změnu, kterou odstartovalo těhotenství (viz tabulka 13). 
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V období bezprostředně před otěhotněním užívaly 3 respondentky psychoaktivní 

látky masivně, 2 z nich ale nastupovaly do léčby až po zjištění těhotenství. Další 2 též 

užívaly drogy v léčbě v období před tím, než otěhotněly, ale tyto pozitivity jsou od doby 

otěhotnění vzdálené v řádu několika let (v jednom případě 2 roky, ve druhém téměř 

4 roky), v době bezprostředně před otěhotněním už tedy abstinovaly. Dvěma 

respondentkám bylo v tomto čase užití prokázáno spíš ojediněle (v jednom případě 

3x marihuana (THC), ve druhém 1x THC a 1x benzodiazepiny). 

Během těhotenství zcela abstinovaly 4 ženy. Jedné bylo prokázáno jednou užití 

benzodiazepinů v prvním trimestru těhotenství, ostatní výsledky byly bez pozitivních 

nálezů. V případě dvou žen, které do léčby nastupovaly až v průběhu těhotenství, měla 

jedna z nich po pozitivním vstupním toxikologickém vyšetření v 1. trimestru těhotenství 

všechna ostatní negativní. Druhá z nich užívala opiáty i budivé aminy ještě v 2. trimestru, 

ve 3. už ale měla výsledky na testované látky negativní. 

Po porodu má jediná z žen všechny výsledky toxikologických vyšetření negativní 

(jde ale o respondentku, která rodila 5 měsíců před realizací této studie). Ve 4 případech 

bylo prokázáno užívání v minimální míře vzhledem k délce léčby nebo množství vyšetření. 

V jednom případě měla respondentka 2 pozitivity na alkohol (což ji následně přimělo 

ke změně programu), další respondentce bylo v průběhu 5 let 1x prokázáno užití 

marihuany, jiná měla v průběhu 5 let 1 pozitivní test na benzodiazepiny, další měla 

v průběhu 8 let 1 pozitivní test na benzodiazepiny a 2x na budivé aminy. V případě 2 žen je 

užívání drog sice častější, nikoliv ale masivní, v obou případech šlo o recidivy, které 

respondentky dokázaly relativně včas zastavit, což jim umožnilo zůstat v léčbě. 

K redukci užívání psychoaktivních látek došlo po porodu ve srovnání s obdobím 

před otěhotněním u 6 respondentek. U jedné může být hodnocení sporné vzhledem k tomu, 

že celkem 3 pozitivní výsledky před otěhotněním jsou z období, které trvalo téměř 1 rok, a 

5 pozitivních výsledků po porodu je z období, které trvalo asi 6 let. Autorka se domnívá, že 

i tento poměr lze označit za redukci užívání. 
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Tabulka 13: Výsledky toxikologických vyšetření v kontextu těhotenství (počet testů/počet 

prokázaných pozitivních testů) 

 

Testované látky Vstupní vyšetření 
Léčba před 
otěhotněním 

Trimestry 
těhotenství Léčba po 

porodu 
1. 2. 3. 

A        

Délka období       8 měsíců 

 

Benzodiazepiny 1/0 - - 4/0 8/0 22/0 

Opiáty 1/1 - - 4/0 8/0 22/0 

Budivé aminy 1/0 - - 4/0 8/0 22/0 

Alkohol 0/0 - - 2/0 0/0 19/2 

Další 1/1 (buprenorfin) - - 3/0 2/0 0/0 

B        

Délka období   63 měsíců    60 měsíců 

 

Benzodiazepiny 1/0 65/0 2/0 3/0 3/0 52/0 

Opiáty 1/1 65/0 2/0 3/0 3/0 57/0 

Budivé aminy 1/0 65/0 2/0 3/0 3/0 52/0 

Alkohol 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 44/0 

Další 0/0 6/3 (THC) 2/0 2/0 0/0 5/1 (THC) 

C        

Délka období       24 měsíců 

 

Benzodiazepiny 1/0 - - 4/0 5/0 33/2 

Opiáty 1/1 - - 4/1 5/0 33/2 

Budivé aminy 1/1 - - 4/3 5/0 34/2 

Alkohol 1/0 - - 4/0 5/0 32/0 

Další 1/1 (buprenorfin) - - 0/0 0/0 0/0 

D        

Délka období   90 měsíců    102 měsíců 

 

Benzodiazepiny 1/1 79/12 * 3/0 3/0 3/0 104/1 

Opiáty 1/1 80/3 ** 3/0 3/0 3/0 99/0 

Budivé aminy 1/1 79/23 *** 3/0 3/0 3/0 104/2 

Alkohol 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 43/0 

Další 3/0 2/0 0/0 1/0 0/0 12/0 

*  do 30 měsíců od zahájení léčby 
**  do 20 měsíců od zahájení léčby 
*** do 43 měsíců od zahájení léčby 
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Tabulka 13 (pokračování): výsledky toxikologických vyšetření v kontextu těhotenství 

(počet testů/počet prokázaných pozitivních testů) 

 Testované 
látky 

Vstupní 
vyšetření 

Léčba před 
otěhotněním 

 
Trimestry t ěhotenství Léčba po 

porodu 
1. 2. 3. 

E        

Délka období   11 měsíců    74 měsíců 

 

Benzodiazepiny 1/0 12/1 3/1 3/0 2/0 83/2 

Opiáty 1/1 12/0 3/0 3/0 2/0 83/2 

Budivé aminy 1/0 12/0 3/0 3/0 2/0 83/0 

Alkohol 0/0 12/0 0/0 1/0 0/0 63/0 

Další 0/0 2/1 /THC) 0/0 1/0 0/0 5/1 (THC) 

F        

Délka období   29 měsíců    62 měsíců 

 

Benzodiazepiny 1/0 **** 68/7 8/0 12/0 7/0 75/1 

Opiáty 1/0 **** 68/1 8/0 12/0 7/0 73/0 

Budivé aminy 1/0 **** 68/7 8/0 12/0 7/0 74/0 

Alkohol  1/0 0/0 0/0 0/0 57/0 

Další  
4/3 (1x LSD, 2x 

THC) 
0/0 0/0 0/0 5/0 

G        

Délka období   40 měsíců    5 měsíců 

 

Benzodiazepiny 1/0 45/0 3/0 3/0 3/0 5/0 

Opiáty 1/1 46/7 ***** 3/0 3/0 3/0 5/0 

Budivé aminy 1/1 46/0 3/0 3/0 3/0 5/0 

Alkohol 0/0 36/0 3/0 3/0 3/0 5/0 

Další 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

****  přestup z jiného metadonového programu 
*****  pozitivity v prvních 16 měsících léčby 

 

4.8.4 Klinická kazuistika – Táňa (G) 

Tato klinická kazuistika jedné z respondentek má demonstrovat vývoj a zlepšení 

u pacientky v oblasti duševního zdraví s již tak dobrou prognózou k abstinenci a přiblížit 

její rozhodnutí ke snižování dávky metadonu po zkušenosti těhotenství a porodu 

v substituci. 
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Pacientka měla od počátku víceméně dobré zázemí (dobrá práce, solidní bydlení) a 

tedy i dobré předpoklady pro fungování a abstinenci. Pokulhávaly zde ale vztahy, ten 

partnerský přežíval spíš na základě zvyku a jistého pohodlí, vztah s matkou je dlouhodobě 

konfliktní, po porodu dítěte pacientky víceméně stabilizovaný a korektní. Při nástupu 

do léčby užívá psychofarmaka, která se v průběhu léčby mění dle aktuálního stavu 

pacientky. Rok po nástupu do léčby se objevuje zhoršení psychického stavu, úvahy 

o sebevraždě, změna medikace a recidiva s opiáty. Po celou dobu v léčbě prokazovala 

pacientka malou schopnost sebepřijetí. Se změnou partnera následovalo otěhotnění, a to 

přineslo nutnost vysadit psychofarmaka, protože ta užívaná se s těhotenstvím neslučovala, 

což u pacientky i pomáhajících profesionálů vyvolávalo obavy. Během těhotenství i 

po porodu tedy žádná psychofarmaka neužívala, tento stav trvá až dosud. Je to sice 

6 měsíců, ale její psychický stav se jeví jako stabilizovaný, dokonce i přes snižování dávky 

metadonu, ke kterému se rozhodla po porodu, zhoršení nálady není pozorováno, pacientka 

sama je spokojená, aktivní, potíže ve vztahu zvládá víceméně věcně, emoce ventiluje 

adekvátně. 

Dítě nebylo plánované, v počátku těhotenství měla dokonce pochyby, zda je dobré 

si dítě ponechat, ale vzhledem k předchozí interupci v minulosti se rozhodla pro jeho 

zachování. Aktivní život sice vedla už před otěhotněním, chová a trénuje koně a děti 

v jízdě na koni, ale dítě přineslo do života docela nový smysl. Tím si lze vysvětlit nulovou 

potřebu podpory nálady ať ve formě psychofarmak nebo nelegálních opioidů, které 

momentálně nemají v jejím životě místo. 

Zkušenost s reakcemi ošetřujícího personálu porodnice, které nebyly nijak 

prvoplánově agresivní, spíš ve formě poznámek a odmítání mimochodem, ale především 

zkušenost s abstinenčním syndromem dítěte vedla klientku záhy po porodu k rozhodnutí 

snižovat dávku metadonu a směřovat k úplné abstinenci bez substituce. Snižování dávky 

snáší dobře bez výrazných projevů abstinenčního syndromu nebo jiných komplikací. 

Bez dobrého vlastního motivu pacienta nemá smysl na něj vyvíjet nátlak 

ke snižování nebo odchodu do abstinence bez substituce. Pokud k takovému rozhodnutí 

dojde sám, má nejlepší prognózu k úspěchu. Úkolem profesionálů je reflektovat, 

motivovat, pomáhat se zorientovat, odstraňovat překážky a eliminovat obavy, aby klient 

takový smysl dokázal sám najít vlastními silami a sám vlastnímu potenciálu uvěřit a takto 

posílen našel vlastní cestu k vědomé abstinenci. 

Táně je 32 let, ve stejném věku porodila své první dítě. V roce 2010 byla do CSL 

doporučena ošetřující psychiatričkou z ambulance bývalého okresního města. 
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Anamnéza při nástupu (data ze zdravotnické dokumentace): 

Rodinná anamnéza 

Matka (56), bývalá úřednice, dosud si v administrativě přivydělává. Je aktivní, 

dominantní, upoutává na sebe pozornost, psychická labilita. Táňa si myslí, že důvodem 

neshod je, že nenaplňuje matčiny sny o jiném dítěti. Matka s ní komunikuje především 

na téma Tániných chyb a nedostatků. Táňu porodila ve svých 35 letech. 

Otec (65), pracuje v managementu velkého podniku, workoholik, většinu času tráví 

v zaměstnání, bylo to tak vždy, co si Táňa vzpomíná, proto spolu nemají hlubší vztah, mají 

se ale rádi, popisuje ho jako klidného a rozumného. 

Manželství rodičům funguje dobře, zřejmě pro schopnost společného trávení 

volného času – oba rádi sportují. Jsou zdrávi, nikdo v rodině neužívá návykové látky. 

Sourozence nemá. Rodiče věděli o jejím předchozím užívání, ale o její téměř 5leté 

účasti v metadonové substituci nemají dosud tušení (Povedlo se ji zatajit i v souvislosti 

s porodem). 

Partner (28) je strojový programátor, drogy nikdy neužíval. Znají se 6 let 

(v minulosti Táňa užívala s jeho bratrem), v partnerském vztahu jsou 3 roky. Popisuje ho 

jako hodného, spolehlivého, podporujícího „jako táta“. Počítá se vztahem do budoucna, 

ačkoliv sexuální život téměř nevedou. 

Zdravotní anamnéza 

Prodělala běžné dětské nemoci, 1x zápal plic, 1x zlomenina klíční kosti, v 15 letech 

pokus o suicidum (nenávist k sobě, pocit méněcennosti vyvolaný matkou) užila prášky na 

spaní, byla v bezvědomí. V 18 letech interrupce. Posledních 5 let amenorhea. 

Před 5 lety hospitalizace s trombózou v levé noze (v třísle) s následnou 

endokarditidou a léčba Warfarinem dosud (v období těhotenství Clexane). Z hlediska 

hematologa nedoporučeny postupy vedoucí k vyvolání menstruace. Docházka 

do psychiatrické ambulance kvůli depresi. 

Medikace: Warfarin, Venlafaxin. 

Osobní anamnéza 

Vystudovala gymnázium, 1 rok strávila na jazykové škole. Možnost studia na VŠ 

stále zvažuje jako možnou, ne ale aktuálně. 

S výjimkou pobytu v terapeutické komunitě vždy pracovala, aktuálně několik let 

zaměstnaná ve spediční společnosti s dobrým výdělkem (cca. 30 tisíc), práce ji baví. 
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V minulosti aktivně jezdila na koni, věnovala se atletice, gymnastice, aktuálně 

nepěstuje žádnou zálibu. 

S partnerem žije v domě svých rodičů, kde mají k dispozici celé patro domu. 

Drogová anamnéza 
Cigarety kouří od 15 let, při nástupu do léčby kouří 20 denně. 

Alkohol výjimečně a minimálně (1x za 3 měsíce při příležitosti oslav). 

Marihuana: od 15 let asi 3x, naposledy před 10 lety. 

Pervitin: od 17 let šňupáním, 8-10 x do měsíce. 

Heroin: od 18 šňupáním, zprvu malé dávky a nepravidelně, 19-22 let kouřením přes alobal, 

od 23 let 4 roky intravenózně až 4 g denně, poté hospitalizace, následně 1,5-2g denně 

šňupáním 7x po 4 hodinách. 

Zkušenost s buprenorfinem jen při pokusech o abstinenci, při 8 mg přetrvávaly ráno 

abstinenční příznaky. 

Léčby: v 27 letech detox, následně terapeutická komunita, nedokončila, odchod 

po 8 měsících. 

Kriminální anamnéza 

Nikdy nebyla ve vazbě ani výkonu trestu, měla podmínečný trest za čerpání 

prostředků z účtu matky. Matka sice trestní oznámení vzápětí stáhla, soud ale proběhl. 

Dluhy: asi 200 000,-, většinou u bankovních ústavů a u rodičů, všechny pravidelně splácí. 

Z průběhu léčby 

Po úvodním titrování dávky se po 4 měsících stabilizovala na dávce 180 mg, 

na které se pak držela několik let. Po 3 měsících v programu se dostává do stupně č. 3, tj. 

do kontaktu s CSL 3 x týdně. 

Po roce v programu přichází partnerská krize, vztah se ukazuje spíš jako přátelský 

než partnerský. Táňa navazuje milenecký poměr, kde znovuobjevuje vlastní sexualitu, 

vzápětí se po letech objevila menstruace. Následně se rozvinuly depresivní stavy (odpor 

k sobě, vztek, bezmoc, osamění, ztráta smyslu, i suicidální myšlenky) a stížnosti, že 

předepisovaná medikace (venlafaxin) psychiatrem nefunguje. Následuje relaps s opiáty. 

V CSL nasazen po domluvě s ošetřujícím psychiatrem Lamictal, Venlafaxin postupně 

vysazován. 

Po odeznění relapsu postupuje v CSL podmínečně do 4. stupně léčby, který obnáší 

kontakt se zařízením 2 x týdně. Důvodem je dojíždění ze 70 km vzdáleného města a dobrá 

spolupráce. 
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Asi po 2 letech v programu si kupuje koně, po čase si pořizuje druhého koně, 

začíná jezdit závody, trénovat děti. Navazuje vztah se současným partnerem a otcem dítěte 

(10/2011). Psychicky je stabilizovaná. 

Po 2,5 letech v léčbě zjišťuje, že je těhotná. Vysazuje Lamictal. Též vysazuje 

Warfarin, alternativně užívá injekčně Clexane, po celou dobu těhotenství stabilní dávka 

metadonu: 180 mg. V počátku těhotenství při nevolnostech dojem nedostatku dávky, 

zvyšovat ji ale nechce, na konci těhotenství popisuje bolesti kloubů a poruchy spánku, 

zvyšovat dávku opět nechce.  Snižování dávky v 2. trimestru jí bylo víceméně rozmluveno 

kvůli příp. psychické destabilizaci vzhledem k vysazeným psychofarmakům v počátku 

těhotenství. Během těhotenství rekonstruuje byt. 

Dva měsíce po porodu přichází se žádostí o snížení dávky metadonu, ve kterém 

pokračuje dosud. Momentálně je v 5. stupni léčby, který obnáší kontakt s CSL 1x týdně. 

Craving nemá, psychicky se cítí dobře. 
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5 Diskuse 

Analýza rozhovorů ukázala, že s těhotenstvím ženy redukují užívání nelegálních 

drog a tabáku. V případě tabáku dochází k redukci primárně na období těhotenství, kdy 

respondentky (6) kouřily v rozmezí 0-7 cigaret. Po porodu často (5) množství vykouřených 

cigaret opět narůstá na 7-15 cigaret, ale i tak je tento počet nižší než před otěhotněním, kdy 

byl v rozmezí 10-20 cigaret. Toto zjištění je překvapivé, protože povědomí o uživatelkách 

drog, včetně těch v léčbě je takové, že hodně kouří. Faktem je, že kouří všechny 

z respondentek a jen jediná abstinovala od tabáku během těhotenství, což kompenzovala 

kouřením marihuany. Počty cigaret u výzkumného souboru jsou ale stejné, spíš nižší než 

uvádí Šídová (2013) o běžné populaci těhotných žen. 

Analýza výsledků toxikologických vyšetření ze zdravotnické dokumentace ukázala, 

že v případě ostatních psychoaktivních látek došlo k redukci užívání ve všech 7 případech. 

Před otěhotněním užívaly 3 z respondentek nelegální psychoaktivní látky masivně, včetně 

dvou respondentek, pro které bylo těhotenství důvodem pro nástup do léčby. Další 2 sice 

též užívaly drogy v léčbě před tím, než otěhotněly, nicméně před otěhotněním už 

abstinovaly 2 a 4 roky. Dvěma respondentkám bylo před otěhotněním užití nelegálních 

drog prokázáno spíš ojediněle. 

V průběhu těhotenství zcela abstinovaly 4 ženy, jedné byl prokázán pouze jeden 

relaps. Ze dvou, které léčbu nastoupily až v průběhu těhotenství, jedna po nástupu do léčby 

v těhotenství abstinovala, druhá se stabilizovala až ve 3. trimestru. 

Po porodu se u většiny (6) výzkumného souboru prokázalo užití nelegálních drog, 

v 5 případech nelegálních. Z nich ve 4 případech lze hodnotit jako minimální vzhledem 

k délce léčby nebo množství vyšetření. V případě 2 žen se užívání drog ukázalo častější, 

nikoliv ale masivní. 

K redukci užívání psychoaktivních látek došlo po porodu ve srovnání s obdobím 

před otěhotněním u 6 respondentek. U jedné může být hodnocení sporné vzhledem k tomu, 

že celkem 3 pozitivní výsledky před otěhotněním jsou z období, které trvalo téměř 1 rok a 

5 pozitivních výsledků po porodu je z období, které trvalo asi 6 let. Autorka se domnívá, že 

i tento poměr lze označit za redukci užívání. 

Všechny respondentky abstinovaly od alkoholu před i během těhotenství, s jednou 

výjimkou i po porodu. 

Také Šulcová (2013) se zabývala ve své kvalitativní studii potenciálem mateřství 

pro abstinenci u uživatelek drog v doléčovacích zařízeních. Z 10 respondentek v ní uvedly 

dítě jako motivační faktor pro nástup do léčby pouze 3 respondentky. 
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V roce 2003 proběhla v USA (Ebrahim, S. H. et al., 2003) analýza dat z let 1996 – 

1998 o užívání drog v populaci na vzorku 22 303 žen. Průzkum se zabýval užíváním 

legálních i nelegálních drog, které zde bylo definováno jako minimálně jedno užití 

nelegálních drog nebo zneužití neindikovaných léků. Průzkum ukázal, že ženy snižují míru 

užívání nelegálních drog v těhotenství (od 28 % v 1. trimestru do 93 % ve 3. trimestru). 

V redukci užívání pokračovalo po porodu 24 % žen. Tato studie došla k podobným 

výsledkům, s tím rozdílem, že zahrnuje ženy s diagnostikovanou závislostí, na rozdíl 

od americké analýzy, která zahrnuje širší populaci žen – uživatelek. Její výsledky se proto 

jeví jako povzbudivé. 

Většina (6) těhotenství z výzkumného souboru nebyla plánovaná, což je ve shodě 

se stejným zjištěním u žen – uživatelek, která též bývají neplánovaná (Preslová & Maxová, 

2009).  Přesto přicházela v situaci, kdy byly respondentky stabilizované jak v léčbě (4), tak 

ve své sociální situaci a měly vcelku dobré zázemí (dobré bydlení a stálý příjem mělo 

5 respondentek). Pět z nich setrvává ve vztahu s otcem dítěte, ve všech případech jde 

o partnery neužívající nelegální drogy, 1 z nich je též v substituční léčbě. V jednom případě 

se respondentka domnívá, že její partner má problém s alkoholem. Sociální situace 

2 respondententek byla v čase otěhotnění značně neuspokojivá. Jedna žila 

s neperspektivním partnerem ve squatu, druhá na ubytovně, obě bez stálého příjmu, obě 

před otěhotněním užívaly masivně nelegální drogy. Nabízí se souvislost mezi abúzem drog 

a neuspokojivou sociální situací. 

Prenatální péči vyhledaly ženy ve stejném období, kdy se o svém těhotenství 

dozvěděly. Většina (6) je odhalila již v prvním trimestru, jedna ve druhém. Toto zjištění 

koresponduje s tvrzením Vavřinkové & Bindera (2006), že metadonem substituované 

matky mají lepší prenatální péči a vedou méně rizikový způsob života ve srovnání 

s uživatelkami heroinu. Antikoncepci před otěhotněním po/užívaly pouze 2 ženy, stejné 

dvě ji užívají i nyní. Ostatních 5 antikoncepci ne/po/užívalo před otěhotněním (zde jsou 

zahrnuty i ty respondentky, které odpověděly „občas“), ani v současné době. Zdá se, že 

toto zjištění klade nárok na ty, kteří pracují s respondentkami v rámci metadonového 

programu, nicméně 2 z nich vypovídají, že důvodem pro absenci užívání antikoncepce je 

absence sexuálního vztahu a jedna plánuje další dítě. 

Zkušenost těhotenství byla podnětem pro snížení dávky (5) nebo ambici úplného 

vysnižování a odchodu do abstinence. Důvodem byla konfrontace s NAS dítěte (4), 

nemožnost kojit (2), ale i zkušenost s ne zcela profesionálním/odsuzujícím přístupem 

zdravotníků. Jedna respondentka svou zkušenost se zdravotníky hodnotila jako pozitivní, 

3 jako negativní, 3 popsaly oba druhy zkušeností. Negativní zkušenost byla nejčastěji 

popisována jako předsudky a odsuzující chování podporující pocity viny respondentek, 

s kterými k nim zdravotníci přistupovali. Některé z žen připouštěly i možnost zkreslení 

vlastního vnímání dění vzhledem k emoční dekompenzaci, kterou obnáší nejen porod, ale i 

zkušenost se zdravotními potížemi (NAS) vlastního dítěte (6) a následnými pocity viny (2). 
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Více negativních zkušeností učinily respondentky s nelékařským zdravotnickým 

personálem. Respondentky tuto zkušenost dávaly do souvislosti s nižší informovaností a 

z toho důvodu většími předsudky primárně u sester. Tyto zkušenosti lze označit 

za subjektivní. Objektivními zjištěnými fakty ale je, že metadon v době hospitalizace 

při porodu zajistila porodnice jen v jediném případě ze sedmi. Ostatní respondentky si 

musely svou medikaci zajistit bez přičinění porodnice. Toto zjištění považuje autorka 

za alarmující, vzhledem k tomu, že tento postup obnáší značná rizika pro všechny 

zúčastněné. Metadon musí být skladován v chladu, nesmí být dostupný cizí osobě atd. a 

tyto podmínky lze v pokoji hospitalizovaného pacienta jen obtížně zajistit, natož ve stavu 

už zmíněné emoční dekompenzace, v jakém se může žena po porodu nacházet. V případě 

hospitalizace mají být veškeré léky, natož opiáty, podávány zdravotníky, kteří mají mít 

přehled o kompletní medikaci pacienta, nejen kvůli případným kontraindikacím, ale i kvůli 

zamezení případnému nesprávnému použití (např. stav po narkóze) nebo zneužití apod. 

Dalším důležitým zjištěním je skutečnost, že z výzkumného souboru 7 žen bylo 

umožněno kojit pouze jediné, ostatním šesti byla s pomocí medikace zastavena laktace. 

A to i přesto, že zahraniční zdroje převážně doporučují kojení především kvůli efektu 

snížení intenzity NAS dítěte (viz kapitola 3.2.2). Autorka se pokusila zjistit, o co se opírá 

česká neonatologická praxe při indikaci kojení nebo zástavy laktace v případě žen se 

substituční opiátovou medikací. Nedatované doporučené postupy České neonatologické 

společnosti (ČNS) Novorozenecký abstinenční syndrom obsahují pouze nejasnou zmínku 

o podpoře kojení pouze v případě, že je matka stabilizovaná v metadonovém substitučním 

programu (ČNS, 2014). Autorka kontaktovala několik autorit z oboru neonatologie a 

ukázalo se, že jasná doporučení neexistují. Zjistila ale, že jedním z důvodů pro rozhodnutí 

zastavit laktaci u substituovaných žen je obava z nekontrolovaného náhlého odstavení 

dítěte, u kterého by se mohl rozvinout abstinenční syndrom, který bez medikace a další 

podpůrné péče může být pro dítě ohrožující. Prospěšným činem by proto byl vznik 

doporučených postupů ve věci kojení u žen v substituční léčbě, které momentálně v ČR 

nejsou k dispozici a zástava laktace se tak může pro lékaře jevit méně komplikovanou 

volbou. 

I tato výše uvedená fakta o zajištění metadonu a umožnění kojení můžou být jednou 

z příčin negativních zkušeností respondentek se zdravotníky, zároveň tato fakta mohou být 

důsledkem předsudků a malé ochoty zdravotníků k vstřícnému postoji. Nedostatek 

informací o výhodách kojení a nedostatek podpůrných postojů mezi zdravotnickými 

pracovníky popsaly i Balain & Johnson (2014). Zdá se, že zdravotníci minimálně rozlišují 

mezi aktivními uživatelkami a ženami v substituční léčbě. 

Autorka si je vědoma metodologických omezení této studie, která vyplývají 

především z malého počtu respondentek z jednoho zařízení, a z toho důvodu nelze zjištěné 

výsledky zobecňovat. Omezením je jistě i souběh rolí výzkumníka a terapeuta, který mohl 

působit určité zkreslení nejen ve výpovědích respondentek, ale i ve vnímání a interpretaci 
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zjištěného na straně autorky. Autorka ale věří, že tento souběh rolí a zkušenost práce 

s těhotnými substituovanými ženami mohl přinést zároveň větší hloubku získaných dat a 

vhled do situace, které vyvažují zmíněná omezení této studie. 

Doporučení není v tomto případě snadné, neexistuje jednoduchý návod, jak bořit 

předsudky zdravotníků, aby byli schopni stavět se k ženám v substituční léčbě primárně 

jako k rodičkám a matkám a až následně v kontextu jejich komorbidity. Klíčem by mohl 

být rozvoj spolupráce a provázanost adiktologických služeb, v tomto případě substitučních 

programů, se zdravotnickými zařízeními a podpora informovanosti zdravotníků. To se 

primárně týká především oborů somatické medicíny, kde je často uplatňován odlišný 

přístup k pacientovi než v oborech se zaměřením na duševní zdraví. Je třeba více pracovat 

na odstranění předsudků formou vzdělávání a edukace zdravotníků.  

Dalším doporučením podporujícím zlepšení péče o těhotné substituované ženy by 

byla aktualizace dosavadních, nebo vytvoření nových doporučených postupů ke kojení 

matek užívajících substituční opiátové preparáty, které v současné době v České republice 

neexistují. Jejich vznik by mohl nejen sjednotit postupy jednotlivých lékařů a 

zdravotnických zařízení a otevřít těmto ženám cestu ke kojení, ale zároveň by pomohl 

vydělit skupinu žen v substituční léčbě z široké skupiny žen – uživatelek drog, kam jsou 

zdravotníky často zařazovány. 
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Závěr 

Hlavním cílem studie bylo zmapovat situaci těhotných žen a matek v substituční 

terapii metadonem, upozornit na léčebná specifika těchto žen a případně navrhnout vhodná 

opatření a doporučení pro práci s touto klientelou. Předmětem zájmu byly zkušenosti 

matek se zařízeními poskytujícími péči, hledání souvislostí mezi těhotenstvím či 

mateřstvím a abstinencí, léčebné využití potenciálu ke změně a případné komplikace. 

V rámci studie byly provedeny rozhovory s pacientkami Centra substituční léčby 

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, které zde v průběhu substituční metadonové léčby 

porodily v letech 2004 – 2014 minimálně jedno dítě. Data byla získávána nejen 

prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru, ale i analýzou obsahu zdravotnické 

dokumentace, dále bylo využito metod pozorování, kvalifikovaného odhadu a klinické 

kazuistiky. Data byla zpracována prostřednictvím obsahové analýzy, která vychází 

ze zakotvené teorie. Bylo použito otevřené i axiální kódování. 

Výzkumný soubor tvoří 7 pacientek. 6 z nich se dosud léčí v CSL, jedna se 

aktuálně léčí v metadonové substituci v jiném zařízení, kam přestoupila z CSL. Dvě ženy 

jsou druhorodičky, 5 jich rodilo své první dítě. V případě druhorodiček byl rozhovor 

zaměřen na situaci těhotenství a porodu druhého dítěte. Dvě respondentky nastupovaly 

do léčby už jako těhotné, ostatních 5 otěhotnělo až v průběhu léčby. 

Z analýzy vyplývá, že s těhotenstvím ženy redukují užívání nelegálních drog a 

tabáku. Přesto, že tato těhotenství nebyla plánovaná, přicházela v situaci, kdy byly 

respondentky stabilizované jak v léčbě, tak ve své sociální situaci a měly vcelku dobré 

zázemí. 

Zkušenost těhotenství bývá podnětem pro snížení dávky nebo ambici úplného 

vysnižování a odchodu do abstinence. Důvodem bývá konfrontace s NAS dítěte, ale i 

zkušenost s odsuzujícím přístupem zdravotníků. Právě tento jejich přístup může být 

příčinou, proč ze sedmi respondentek bylo kojení umožněno jen jediné z nich, stejně tak 

jako že pouze v jednom případě byl zdravotnickým zařízením zajištěn metadon rodičce 

pro dobu hospitalizace. 

Těhotenství má velký potenciál ke změně v životě ženy, což platí i o ženách 

závislých. Je třeba umět ho dobře využít nejen v léčbě závislých žen, ale zároveň najít 

cestu, jak bořit předsudky zdravotníků, aby byli schopni stavět se k těmto ženám primárně 

jako k matkám a až následně v kontextu jejich komorbidity. Za studie vyplývají tato 

doporučení: rozvoj spolupráce adiktologických služeb se zdravotnickými zařízeními, 

edukace a vzdělávání zdravotníků v oboru adiktologie a vytvoření doporučených postupů 

pro kojení u žen s opiátovou substituční terapií. 
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Téma zkušeností těhotných žen v substituční léčbě se zdravotnickými zařízeními 

nebylo dosud v České republice zpracováno, autorka chtěla svou studií přispět 

k odtabuizování tohoto tématu a destigmatizaci těchto žen. 
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Příloha 1: Doporučení a postupy Čes. neonatol. společnosti (neonatální abstinenční 

syndrom)/ modifikované skóre Finneganové
2

 

Systém Symptomy Skóre 

CNS 

Vysoce laděný pláč 
Kontinuální vysoce laděný pláč 

2 
3 

Spánek < 1 hodina po krmení 
Spánek < 2 hodina po krmení 
Spánek < 3 hodina po krmení 

3 
2 
1 

Mírný přerušovaný třes 
Silný přerušovaný třes 
Mírný nepřerušovaný třes 
Silný nepřerušovaný třes 

1 
2 
3 
4 

Zvýšený svalový tonus 2 
Exkoriace 1 
Myoklonické záškuby 
Generalizované křeče 

3 
5 

Metabolické/ 
Vasomotorické/ 

Respirační 

Teplota (37,3 – 38,3° C) 
Teplota (> 38,3° C) 

1 
2 

Frekvence zívání (> 3-4 krát) 1 
Popotahování nosem 1 
Kýchání (> 3-4 krát) 1 
Nasální souhyb 2 
Dechová frekvence > 60/min. 
Dechová frekvence > 60/min. + dyspnoe 

1 
2 

GIT 

Exscesivní sání 
Problémy s krmením (tolerancí stravy) 

1 
2 

Regurgitace 
Projektilové zvracení 

2 
3 

Řídká stolice 
Vodnatá stolice 

2 
3 
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 http://www.neonatology.cz/upload/www.neonatology.cz/Legislativa/Postupy/abstinencnisyndrom.pdf 



 

Příloha 2: Struktura otázek pro polostrukturovaný rozhovor 

Uvedené otázky byly podkladem pro polostrukturovaný rozhovor. Hledání 

odpovědí na ně bylo zároveň předmětem obsahové analýzy dat ze zdravotnické 

dokumentace. V případě nesrovnalostí či nejasností byla opakovaně dotázána 

respondentka. 

1. Kdy se vaše dítě narodilo? 

2. Bylo těhotenství plánované? 

3. V jakém stadiu těhotenství, jste zjistila, že jste těhotná? Případně v jaké situaci? 

a. práce 

b. bydlení 

c. jak dlouho už v substituci? 

d. partner x délka vztahu 

e. menstruace pravidelná? 

f. předchozí potraty? 

g. ochrana před otěhotněním před a nyní? 

4. Kdy a kde jste vyhledala prenatální péči? (gynekolog, speciální poradna) 

5. Změnilo se něco ve vaší léčbě s těhotenstvím či porodem? Co? 

a. osobní postoj k léčbě a abstinenci/užívání 

b. zdravotní stav 

c. jiné další změny 

6. Byla v něčem substituce překážkou?  V čem? (Zajistila nemocnice metadon 

nebo bylo nutno řešit jiným způsobem? Přístup zdravotnického personálu?…) 

7. Objevily se nějaké specifické komplikace v těhotenství, během porodu či 

po něm u vás či vašeho dítěte? (Kojení, NAS – jak dlouho trval?, VHC, 

problematické zajištění žilního přístupu...; Měla jste všechny potřebné info ohl. 

těhotenství, porodu, Vašeho dítěte?...) 

8. Byla jste v kontaktu ještě s jiným zařízením, jehož služby byly zaměřeny 

k vašemu aktuálnímu či budoucímu mateřství? 

9. Změnilo se nějak vaše kouření cigaret před, během a po těhotenství co do počtu 

vykouřených cigaret? 

 



 

 

Příloha 3: Informovaný souhlas s účastí ve studii 

Informovaný souhlas 

Vážená paní,  

nabízím Vám účast ve studii k mé diplomové práci na téma Ženská a mateřská specifika v kontextu 

metadonové substituce v Centru substituční léčby Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, kterou připravuji 

v rámci studia adiktologie na 1. LF UK a VFN.  Cílem práce je zmapovat situaci těhotných žen a matek 

v substituční terapii metadonem, upozornit na léčebná specifika těchto žen a případně navrhnout vhodná 

opatření a doporučení pro práci s touto klientelou. Předmětem zájmu budou zkušenosti matek se zařízeními 

poskytujícími péči, hledání souvislostí mezi těhotenstvím či mateřstvím a abstinencí, hledání léčebného 

využití potenciálu ke změně a též případné komplikace v průběhu těhotenství a následného mateřství při 

substituci. 

Pro výzkum byly vybrány pacientky, které odpovídají následujícím dvěma kritériím: porodily 

minimálně 1 dítě během metadonové substituční terapie v CSL KAD mezi lety 2004-2014. Z Vaší 

zdravotnické dokumentace bude provedena obsahová analýza dat na základě struktury výzkumných otázek 

(souvisejících s těhotenstvím a mateřstvím). 

Studie má dvě součásti: 

1. Sběr dat formou rozhovoru 

2. Sběr dat z Vaší zdravotní dokumentace 

Účast na sběru dat je dobrovolná a lze bez udání důvodu na jakoukoliv z otázek neodpovídat a příp. 

vyjádřit nesouhlas se zpracováním určitých údajů nebo informací. Bude zachována anonymita poskytnutých 

údajů dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (jméno pacientky ani jiné identifikační údaje 

nebudou uvedeny v žádném tištěném dokumentu/výstupu z výzkumu, v práci bude označena kódem, který 

neumožní zpětnou identifikaci). Váš případný nesouhlas s výzkumem nemá vliv na poskytování 

léčebných intervencí. 

Děkuji za Váš čas i ochotu poskytnout informace pro mou diplomovou práci. Zavazuji se dodržet 

výše uvedené.  Bc. Andrea Sudíková: 

V Praze dne…………………………………………       Podpis…………………………………………. 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru. 

V Praze dne……………………………………………        Podpis…………………………………………… 

Souhlasím se sběrem dat z mé zdravotnické dokumentace. 

V Praze dne……………………………………………        Podpis…………………………………………… 

Souhlasím, aby přepis rozhovoru byl součástí mé zdravotnické dokumentace. 

V Praze dne……………………………………………        Podpis…………………………………………… 

V případě souhlasu se založením přepisu rozhovoru do zdravotnické dokumentace, bude i 

tento Informovaný souhlas s podpisem pacientky jeho součástí. V případě nesouhlasu, bude uchováván 

u realizátora sběru dat. 



 

 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, Praha 2 

 
 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 
do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora. 
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závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, 
jméno 

(hůlkovým 
písmem) 

Číslo dokladu 
totožnosti 
vypůjčitele 
(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 
závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


