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Mapování stavu
• Únor 2007
• 7 HR zařízení na území SK – K-centrum Nymburk, K-centrum Mladá
Boleslav, Centrum terénních programů, K-centrum Kolín, Terénní
programy Kolín, K-centrum Příbram, K-centrum Benešov
• Dotazník vedoucím zařízení – e-mailovou formou, 7 otázek

Okruhy otázek
• Otázky zaměřeny na:
– Počet klientů využívajících substituční léčbu Subutexem
– Místa využívání substituční léčby
– Existenci písemných / ústních dohod se zařízeními / lékaři
předepisujícími Subutex / realizujícími substituční léčbu
– Využívání substituční léčby mimo SK, klienty z SK
– Kontraindikace i.v. užívání ve směru předepisování Subutexu
– Návaznost / komplexnost substituční léčby
– Subjektivní hodnocení substituční léčby Subutexem ze strany
klientů / pracovníků v HR službách v SK

Výstupy I
• 105 klientů užívá Subutex legálně / 275 nelegálně (obtížná
zjistitelnost legálního / nelegálního užívání – dokupování na
černém trhu)
• Klienti využívají substituční léčbu Subutexem v 15ti zařízeních
(u 15ti lékařů), dle spádovosti nejčastěji MUDr.Hampl, Riesel,
Řehák, dále Sananim, Drop-in
• U 3 zařízení (M.Boleslav, Nymburk, Benešov) existují dohody
s lékaři/zařízeními realizujícími substituci, ostatní bez dohody
– ponecháno na klientech
• Z mimo SK zařízení klienti nejčastěji využívají substituci v
Hep. poradně (MUDr. Řehák), CADAS, CMS Drop-in

Výstupy II
•
•
•
•

Pro většinu lékařů předepisujících Subutex v SK není
i.v. aplikace kontraindikací (tj, nezajímají se o to, zda
klient užívá lék per os)
Většinou lékaři pouze medikují, nenabízí návaznou
terapii
Dle subjektivního hodnocení HR zařízení v SK je
současný systém substituční léčby v SK špatně
nastaven
Klienti HR zařízení jsou se současným stavem
substituční léčby v SK vesměs spokojeni, ti, kteří chtějí
substituci využívat důsledně (tj. smysluplně) dojíždějí
do zařízení do Prahy

Závěry
• Nedostatek odborníků poskytujících substituční léčbu ve
Středočeském kraji.
• Metadonová substituce chybí v SK zcela
• Lékaři, kteří Subutex v SK předepisují, nepovažují v naprosté
většině i.v. aplikaci Subutexu za kontraindikaci
• Deficit návazné péče (poradenství, terapie atd.)
• Častá nekontrolovatelná medikace
• Abnormálně rozvinutý černý trh se Subutexem
• Pokud chce klient z SK absolvovat substituční léčbu se vším všudy,
musí kontaktovat některý z pražských programů (CADAS, CMC,
Prev-centrum).
• Ze strany odborníků z HR služeb SK je situace kolem Subutexu
vnímána jako alarmující a vyžaduje akutní systémové řešení.
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