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Klienti Terénního programu Ulice mají s léky řadícími se do skupiny benzodiazepinů 

značné zkušenosti. Proto jsme se rozhodly zjistit více o léku zvaném Diazepam. Mezi našimi 

klienty slýcháváme: „Přinesli Diák, tak jsme si dali,“ nebo „Diák jsem si dala, když jsem 

chtěla spát po týdenní jízdě na perníku.“ Při shánění informací jsme se obrátily nejen na naše 

klienty, ale také na psychiatry. U nichž jsme předpokládaly častější předepisování zmíněného 

léku vzhledem k jejich odbornosti, toto se nám během výzkumu vyvrátilo. Klienti spíše 

Diazepam získávají u praktických doktorů.  

Charakteristika Diazepamu 

Používá se při stavech úzkosti, napětí, neklidu, strachu a svalového napětí. Dále 

k potlačení epileptických křečí nebo k zamezení jejich vzniku. Uplatnění nachází také při 

léčbě abstinenčního syndromu u alkoholiků nebo jako premedikace před lékařskými zákroky. 

Klienti nejčastěji udávali, že tento přípravek užívají, protože je uklidní, uvolní a lépe usínají. 

Časté bylo spojení Diazepamu a agresivního chování u našich klientů, které přichází ve větší 

míře po užití léku. Přípravek nesmějí užívat jedinci mladší 6 měsíců věku. Doba jeho užívání, 

na kterou je, předepisován lékařem je individuální, zpravidla od 1 do 6 týdnů. V případě 

nedodržení krajní lhůty hrozí vznik závislosti. Takto krátká doba značí, že se Diazepam 

podává jen po přechodné období. Výjimkou je léčba epilepsie, kdy ho lze podávat 

dlouhodobě. (1, 2, 3)  

Účinnou látkou v tomto preparátu je diazepamum. Samotný Diazepam je v českém prostředí k 

dostání v podobě tablet nebo rektálním či injekčním roztoku. Tablety jsou vyráběny v 

provedeních 5 nebo 10 mg. Vzhledově se jedná o bílé ploché tablety s půlicí rýhou na jedné 

straně a na straně druhé označené číslem 5 nebo 10 (podle gramáže). Pro rektální roztok je 

charakteristická lehce nažloutlá barva. Jedna tuba rektálního roztoku (2,5 ml) obsahuje 5 nebo 

10 mg účinné látky, což je označeno a rozlišeno v názvu léku. Injekční roztok je čirý, slabě 

žlutý nebo zelenožlutý, přičemž v jedné ampuli (2 ml) je přesně 10 mg diazepamumu.  



Pokud uvažujete nad injekční aplikací, je potřeba brát ohled na fakt, že vedle účinné látky 

jsou ve výše zmíněných produktech ještě další příměsi. U roztoků se jedná například o 

kyselinu benzoovou. Tablety obsahují navíc kukuřičný a bramborový škrob nebo želatinu. 

Jedná se o přípravky Apaurin, Diazepam desitin rectal tube a Diazepam Slovakofarma. 

Všechny tyto produkty jsou zneužívány našimi klienty. (1, 2, 3) 

Diazepam se vydává na lékařský předpis a je částečně hrazen zdravotní pojišťovnou. 

Orientační doplatek je od 40 Kč. Lze ho sehnat i na černém trhu. Naši klienti mají nejčastěji 

zkušenosti s tabletami, u nichž se částka pohybuje od 100 Kč do 300 Kč za plato (10 tablet). 

Jedna z klientek vypověděla: „Sháním ho z černýho trhu, ale dá se to zahrát i na doktora, tak 

aby si myslel, že je potřebuju.“ Nejčastěji jsme slyšely, že by lidé využívající naše služby 

nešli za psychiatrem nebo psychologem, ale spíše za svým praktickým lékařem, kteří tyto léky 

dle jejich slov předepisují, když si o ně řeknou. (1, 3) 

Rizika Diazepamu 

Většina rizik užívání Diazepamu je spojena s jeho účinkem. Ten má dopad na 

centrální nervovou soustavu a způsobuje únavu, spavost, zhoršenou koncentraci a pohybovou 

koordinaci. Užívání Diazepamu může zapříčinit i tzv. anterográdní amnézii, kdy si jedinec 

nějakou dobu po užití léku nebude pamatovat vůbec nic nebo jen určité úseky. Jak už bylo 

řečeno, velkým rizikem, které s sebou podávání léku přináší, je vznik závislosti a zvýšení 

tolerance. Jeden z oslovených psychiatrů dodává: „U 1/3 úzkostných lidí vznikne závislost za 

3 měsíce a to tak, že splňují veškeré kritéria závislosti.“ Tyto komplikace se mohou objevit při 

každodenním užívání již po několika týdnech. Při náhlém vysazení může dojít po 2 až 4 

dnech k poruchám spánku, opětovnému pocítění úzkosti, napětí aj. (2, 3) Jeden z oslovených 

odborníků nám sdělil: „Moc ho nepředepisuji, když už tak na úzkosti a pro navození spánku, 

závislým na naléhání.“ Největším rizikem je v kombinaci s jinými látkami. Zaměřili jsme se 

na ty nejčastější, které naši klienti užívají a to na alkohol, opioidy a stimulancia. Látky, které 

působí tlumivým účinkem na centrální nervovou soustavu (alkohol, opioidy – Vendal retard, 

heroin, Subutex) účinnost přípravku zvyšují, může tedy dojít k útlumu dechu, vědomí či 

srdeční činnosti. Osoby, které jsme oslovily, nejčastěji vypověděly: „S heroinem to víc kope, 

silnější stav.“, „Když si to dáš na Vendal, jsi zkouřenej, agresivní a násobí se to. Dáš si půlku 

Vendalu, na to 4 prášky a vydrží to celý den.“ Účinek léku pak snižují stimulancia (pervitin, 

kokain), kombinace dvou drog (léků) vede k riziku předávkování se jednou z nich. (4) „Díky 



perníku a Diáku jsem nefrčel, vyndalo mě to z perníku. Beru ho, když se potřebuju dostat 

z nafrčenosti.“ Diazepam má také své přednosti. Výhody Diazepamu podle odborníků jsou: 

„Jejich rychlý nástup.“, „Cena nebo dlouhý poločas rozpadu, což léku neubírá na účinnosti.“ 

Dle klientů: „Nutí vás usnout, zaspat.“, „Víc mi na tom chutná heroin, víc to vydrží a násobí 

se to.“  

První pomoc 

 Předávkování se neobjevuje často, když dodržíte pokyny svého lékaře a v případě, že 

tento přípravek nekombinujete s jinými látkami.  

Když nastane předávkování - postupujeme následovně: Co nejrychleji se pokusit zjistit pod 

vlivem jaké látky a jakého množství postižený je, abychom tuto informaci mohli sdělit 

pracovníkům záchranné služby. Pokud je osoba při plném vědomí (dýchá, spolupracuje, není 

dezorientovaná), podáme půllitr teplé osolené vody a vyvoláme tím zvracení. Vždy voláme 

155. Odmítá-li postižený spolupráci nebo jí není schopen, sledujeme základní životní funkce 

(dech, srdeční činnost) a uložíme jej do zotavovací polohy na boku. Při zástavě dechu a 

krevního oběhu zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci. Zaprvé uvolníme dýchací cesty a to 

provedením záklonu hlavy, následně zahájíme srdeční masáž. Ta se provádí s frekvencí 30 

stlačení ve středu hrudního koše ve spojnici bradavek a je provázena dýcháním z plic do plic a 

to dvěma vdechy. Tento postup opakujeme dvakrát do minuty. Pokud umělé dýchání není 

možné např. poranění obličeje, nebezpečí infekce aj. provádíme pouze nepřímou srdeční 

masáž a to s frekvencí 100 stlačení za minutu („téměř 2x za sekundu“). Je potřeba pokračovat 

až do příjezdu záchranné služby, případně do úplného vyčerpání. (6,7) 

Harm Reduction: 

 Minimalizace rizik je věc, kterou v každodenní činnosti našim klientům sdělujeme. 

Proto i zde musí být prostor pro pár základních rad při užívání Diazepamu. 

 Pokuste se Diazepam neužívat s jinými látkami. Pokud se tak stane, pamatujte na 

dobré pravidlo „všeho s mírou“.  

 Berte látky v menší míře, než jste zvyklí. 

 Nejprve nechte působit jednu ze zvolených látek a po delší době aplikujte další.  

 Přemýšlejte nad tím, jakým způsobem lék užijete. Dle našeho klienta: „Jakýkoliv lék, 

co je dělanej do huby, je lepší do huby“ – a má pravdu.  

 Myslete na své zdraví – pravidelně jezte a pijte.  



 Jestliže jste delší dobu danou drogu nebo lék neměli, rozdělte si jej na několik častí a 

mezi jednotlivými dávkami mějte delší pauzy.  

 Neaplikujte si sami, snažte se být vždy s někým, kdo by se o vás postaral nebo 

v nejhorším případě poskytl první pomoc.  

 Snažte se Diazepam nekombinovat s látkami, které mají stejný účinek.  

 Jestli kombinujete léky s rozdílným účinkem, myslete na to, aby toto množství bylo 

menší, než na jaké jste obvykle zvyklí.  

 Snažte se užít nejprve lék, který má pomalejší nástup a čekejte, než začne účinkovat, 

poté si zvolte drogu s rychlejším účinkem (to, co si obvykle aplikujete injekčně). 

 Pokuste se mít přehled, jak dlouho vydrží vaše kombinace účinkovat. (5) 
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