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Jak Česko zvládá péči o děti se závislostmi na návykových látkách 

 

V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se 24. 5. 2018 konala celostátní odborná 

konference na téma PŘÍSTUPY V DĚTSKÉ ADIKTOLOGICKÉ PÉČI, tedy péči, která se zaměřuje na děti a 

dorost se závislostí na návykových látkách. Jako hosté tu vystoupili přední čeští odborníci na tuto 

problematiku, prof. MUDr. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, primářka 

Detoxikačního oddělení pro děti a dorost Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

MUDr. Světlana Kroftová, Mgr. Jarmila Vedralová, koordinátor protidrogové politiky MZ ČR a MUDr. 

Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví. Konference se konala pod záštitou poslankyně 

Evropského parlamentu Ing. Kateřiny Konečné, která se problematice závislostí dlouhodobě věnuje a 

podporuje odborné vzdělávací programy i odbornou mezirezortní spolupráci v této oblasti. 

Primářka Detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského MUDr. Kroftová 

uvedla, že centrem v roce 2017 prošlo 1 815 dětí, z toho asi 400 intenzivním desetidenním pobytem 

na lůžku. „Nejmladšímu našemu pravidelnému uživateli drogy bylo 14 let. Což znamená, že s drogou 

začíná o 1-2 roky dříve. Průměrný věk našich pacientů je 15. 7 roku. Děti se k nám nejčastěji dostávají 

z dětských oddělení nemocnic, od kurátorů nebo nás kontaktují samotní rodiče, zcela většinově 

pocházejí buď z neúplných dysfunkčních rodin, nebo také naopak z rodin s přehnanou péčí a nároky 

na dítě. Z užívaných látek vede v Česku pervitin. Já osobně však za daleko závažnější problém 

považuji užívání marihuany, a to z toho důvodu, že marihuana v očích veřejnosti často není 

považována za drogu, přístup k jejímu užívání je benevolentní a její dostupnost snadná. V poslední 

době se také často setkáváme s kombinací marihuany či pervitinu s alkoholem. Bohužel je v Česku 

nedostatek odborníků, kteří se této problematice věnují a chybí nám příslušná pracoviště v krajích,“ 

vysvětlila primářka Kroftová.   

Její argumenty podpořil ve své prezentaci i profesor Miovský, který na své klinice pracuje s dospělými 

i dětskými pacienty. „Závislých dětí, které potřebují zdravotní péči, totiž neustále přibývá. Ve 

spotřebě alkoholu u dětí do 15 let zaujímá Česká republika přední místa v EU i ve světě. A to rozhodně 

není výsledek, na který bychom měli být pyšní. V každém kraji by měly pracovat dětské adiktologické 

ambulance, jejichž úlohou je pomáhat s doléčováním pacientů, kteří projdou hospitalizací v 

detoxikačním centru, a zároveň by byly vstupním centrem, kde je možné problém s drogově závislým 

dítětem řešit. Cílem našeho setkání je pomoci především kolegům z terénu, kteří intenzivně pracují 



s dětmi užívajícími návykové látky. Aby však byla jejich práce efektivní, je potřeba odborné podpory, 

kterou by nabídly právě krajské adiktologické ambulance pro děti,“ řekl profesor Miovský.  

„Ministerstvo zdravotnictví podporuje vznik adiktologických ambulancí v krajích. V loňském roce 

bylo uvolněno celkem 3,3 milionu Kč na podporu vzniku a provozu dětských adiktologických 

ambulancí, a to v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji. V letošním roce byla jednou z dotačních 

priorit opět oblast dětské adiktologické péče a pro letošek byly podpořeny takto zaměřené projekty 

v celkové částce 4,8 mil. Kč. Zároveň MZ počítá i se spoluprací s odbornými společnostmi při 

metodické podpoře krajských pracovišť,“ uvedla Mgr. Vedralová.    

Europoslankyně Konečná k tomu dodává: „Úlohou nás politiků je vytvoření legislativního rámce pro 

umožnění efektivní spolupráce všech subjektů, které do péče o závislosti zasahují, a to je jak 

ministerstvo zdravotnictví, tak ministerstvo práce a sociálních věcí a také ministerstvo školství. Práci 

zařízení, která se věnují závislostem na psychotropních látkách i jiným druhům závislostí je třeba co 

nejvíce usnadnit a nikoli ji přemírou vzájemně nekompatibilní administrativy a předpisů 

komplikovat.“ 

 

 

Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského 

V Detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které je jediným 

lůžkovým pracovištěm v ČR, je ročně hospitalizováno kolem 350-400 dětí, které mají problémy s 

drogami. Buď jsou na drogách závislé, nebo patří k pokročilým experimentátorům. Centrum funguje 

od roku 2004 a za tu dobu se snížil průměrných věk jeho pacientů. Zatímco v době otevření se 

pohyboval mezi 17 a 18 lety, nyní je věkový průměr 15,7 roku.  
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