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1 Úvod 

Pro účely této koncepce se pojmem „adiktologie“ rozumí v nejširším slova smyslu interdisciplinární obor zaměřující 
se na prevenci, léčbu a/nebo minimalizaci poruch a nemocí souvisejících s užíváním návykových látek a poruch 
vznikajících v souvislosti s různými formami závislostního chování. 

Obor adiktologie patří mezi středně velké zdravotnické obory. Adiktologická léčebně-preventivní péče zahrnuje 
prevenci těchto poruch, jejich včasnou identifikaci a intervenci, poradenství, léčbu, sociální rehabilitaci a reintegraci 
osob těmito poruchami postiženými. Při poskytování adiktologických služeb by na základě bio-psycho-sociálního 
modelu závislosti

1
 měly být využívány specifické léčebné, edukativní a preventivní postupy a postupy sociální práce. 

V materiálu je předložen návrh koncepce adiktologických služeb pro uživatele psychoaktivních látek (a rovněž 
patologické hráče), který z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a 
usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových zařízení.  

Adiktologická péče má několik rovin a typů, což je dáno různým charakterem služeb, přítomností několika 
zákonných rámců, prostředím jejich poskytování, a různorodostí odborností, které se při péči o uživatele návykových 
látek a/nebo patologické hráče střetávají.  

V současné době je možno v praxi rozlišit adiktologickou péči zdravotnickou, členící se dále na adiktologii lékařskou 
(čili v obor návykových nemocí) a adiktologii nelékařskou (odpovídající profilu relativně nového zdravotnického oboru 
adiktologie a nelékařské odbornosti adiktolog) a péči nezdravotnickou, zahrnující péči v programech sociálních 
služeb, v zařízeních speciálního školství nebo např. ve věznicích. 

Adiktologická péče má dále charakter péče specializované v zařízeních, jejichž jedinou či dominantní cílovou 
skupinou jsou klienti a pacienti užívající návykové látky, nebo může být poskytovaná v zařízeních, jejichž cílová 
skupina je definována šířeji (např. pacienti s poruchou z okruhu psychiatrických diagnóz, do kterých patří také 
poruchy způsobené užíváním návykových látek) nebo velmi široce (všechny osoby – klientela praktického lékaře pro 
dospělé).  

Dále je možno rozlišit péči ambulantní a lůžkovou, a to v různých typech zařízení uvedených výše podle 
oboru/resortnosti i podle specializace.  

Cílem tohoto materiálu je iniciovat diskuzi v odborné obci a připravit koncepční a ekonomicky přijatelný návrh 
transformace adiktologické péče, který bude přijatelný pro plátce (zdravotní pojišťovny a ostatní donory), pro státní 
správu a krajské a místní samosprávy a bude v souladu s politikou a zákonným rámcem v oblasti zdravotních služeb 
a veřejného zdraví a zdravotnictví obecně, bude zapadat do rámce poskytování sociálních služeb a bude také 
v souladu s vládní strategií protidrogové politiky. 

Cílem této koncepce je definovat síť specializovaných adiktologických služeb, jejíž těžiště bude spočívat 
v resortu zdravotnictví a jejíž články budou poskytovat zdravotnickou péči v oboru adiktologie jako hlavní 
nebo podstatnou část své činnosti. Koncepce sítě adiktologických služeb bude dále doplněna o další koncepční 
dokumenty, které dohromady vytvoří koncepci oboru adiktologie jako takového – tj. koncepce vzdělávání (pre-, post- 
graduální a celoživotní), vědy a výzkumu v adiktologii, etický kodex oboru a v neposlední řadě doporučené postupy 
v adiktologii. 

Tato koncepce navazuje na 1. revizi Koncepce oboru psychiatrie z roku 2008 Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P., 
jež obsahuje i část věnovanou adiktologické péči ambulantní i lůžkové. Dalšími východisky jsou Standardy odborné 
způsobilosti služeb pro uživatele drog Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), které stanovují 
kriteria pro dobrou praxi jak pro ambulantní tak pro lůžková adiktologická zařízení. 

Především však tato koncepce integruje návrhy ambulantní a lůžkové adiktologické péče v České republice vzniklé 
v rámci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP v nedávné minulosti (Radimecký et al., 2009; Randák et al., 
2011) a dále je rozvíjí. 

2 Vymezení základních pojmů 

Adiktologie 

Pro účely této koncepce se pojmem „adiktologie“ rozumí v nejširším slova smyslu interdisciplinární obor zaměřující 
se na základě bio-psycho-sociálního modelu závislosti na poruchy související s užíváním psychotropních látek a 
příbuzné poruchy se závislostním chováním z hlediska jejich prevence, včasné intervence, poradenství, léčby, 
sociální rehabilitace a reintegrace osob s těmito poruchami a souvisejících výzkumných a metodologických aspektů. 
Adjektivum „adiktologický“ se v tomto dokumentu vztahuje vesměs k celém oboru adiktologie. Ve spojení (pouze) s 

                                                           
1
 Případně se zahrnutím spirituální složky v rámci bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti – viz dále v části Vymezení 

základních pojmů. Dále v textu tohoto dokumentu je s vědomím spirituální dimenze závislosti a poruch spojených se závislostním 
chováním používán termín bio-psycho-sociální. 
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nelékařskou zdravotnickou profesí „adiktolog“ (viz níže) je používáno jen výjimečně, s vysvětlením, nebo toto užší 
vymezení vyplývá z kontextu. 

Adiktologická péče 

Pro účely této koncepce se míní diferencovaně poskytovaná péče v ambulancích, stacionářích či lůžkových 
(pobytových) zařízeních uživatelům všech typů psychoaktivních látek a patologickým hráčům a lidem trpícím 
obdobnými poruchami, jež sestává zejména z komplexní diagnostiky, individuální a skupinové psychoterapie, 
farmakoterapie, socioterapie, sociální práce, rodinné terapie, poradenství a edukace příbuzných a rodin osob, které 
trpí návykovými poruchami nebo jsou jimi ohroženy, a dalších léčebných metod dle specifických potřeb pacientů. 
Dlouhodobá komplexní péče je významná pro minimalizaci epizod relapsu a jejich nepříznivých zdravotních a 
sociálních důsledků.  
 

Adiktolog 

Adiktolog je nelékařská zdravotnická odbornost (viz zák. č. 96/2004 Sb., v platném znění), která se zabývá prevencí, 
léčbou a/nebo minimalizací rizik a poruch působených užíváním alkoholu, tabákových výrobků a jiných 
psychoaktivních látek včetně těch, působených hazardní hrou a patologickým hráčstvím. Odbornost má 
interdisciplinární charakter, v léčbě klientů/pacientů je používán komplexní přístup s využitím individuálně 
uplatňovaných specifických léčebných, edukativních a preventivních postupů včetně sociální práce, jejichž efektivita 
je dostatečně podložena poznatky z výzkumu.  

Bio-psycho-sociální model závislosti  

Světová zdravotnická organizace definuje vznik syndromu závislosti jako důsledek vývoje a udržování problémů 
spojených s užíváním návykových látek či jiných forem potenciálně závislostního chování, jež jsou determinovány 
komplexním systémem vzájemně spolupůsobících a posilujících se rizikových faktorů na úrovních společnosti, 
sociální skupiny a rodiny, do níž jednotlivec patří a jeho biologických a psychologických predispozic (Edwards a kol., 
1981). V současnosti je v modelu závislosti stále častěji zdůrazňována spirituální dimenze syndromu závislosti, pak 
se hovoří o bio-psycho-socio-spirituálním modelu závislosti (American Society for Addiction Medicine, 2012; Kudrle, 
2003a; Kudrle 2003b). Tyto modely závislosti proto při léčbě uživatelů psychoaktivních látek a patologických hráčů 
implikují využití komplexně a diferencovaně poskytovaných výzkumem podložených intervencí z oblasti 
farmakoterapie, psychoterapie, edukace, sociální práce a psychosociální rehabilitace.  

Psychoaktivní látky 

V souladu s Mezinárodní klasifikací nemocí (MKN-10) jsou psychoaktivními látkami ty, které se podílejí na vzniku 
poruch uvedených v diagnostických skupinách F10–F19, tj. alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa nebo hypnotika, 
kokain, stimulancia včetně kofeinu, halucinogeny, tabák, organická rozpouštědla a jejich kombinace. 

Patologické hráčství 

V MKN-10 jde o diagnostickou jednotku F63.0 z okruhu nutkavých a impulzivních poruch (F63). Běžně, ale s 
odbornými výhradami, je ztotožňována s pojmem gambling. Má následující charakteristiky: 

 Časté opakované epizody hráčství dominují v životě na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních 
hodnot a závazků.  

 Postižení popisují intenzívní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, spolu se zaujetím myšlenkami a 
představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí.  

 Trvale se opakující hráčství, které pokračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky, jako je ztráta 
peněz a majetku, narušené rodinné vztahy a rozkol osobního života. 

Gambling neboli hazardní hraní je neodborný, ale běžně užívaný ekvivalent diagnostické jednotky patologické 
hráčství. Jde o zúžení zájmu a činnosti na hazardní hru. Poškozený prochází periodami výher a proher. Při výhře 
není schopen často přestat hrát, pokračuje až když vše prohraje a po prohře se vrací s dalšími penězi, aby získal 
ztracené peníze ze hry zpět, je schopen se dopouštět lhaní, podvodů, krádeží a jiného kriminálního chování, čehož 
ve chvílích náhledu lituje. Dostává se často do dluhů a v nich spoléhá na své bližní. Jednou z priorit léčby jsou proto 
intervence vedoucí k (opětovnému) získání kompetencí a dovedností, jak zacházet odpovědně s financemi.  

Závislost, zneužívání a škodlivé užívání 

Podle ASAM je závislost primární, chronická nemoc systému odměňování v mozku, motivace, paměti a dalších 
souvisejících funkcí.  Poruchy těchto funkcí vedou k charakteristickým biologickým, psychologickým, sociálním a 
spirituálním projevům v patologickém chování jednotlivce, který užíváním substancí a/nebo pokračováním v chování 
s potenciálem vzniku a rozvoje závislosti dlouhodobě usiluje o dosažení odměny a/nebo úlevy. Závislost je 
charakteristická neschopností abstinovat, postižením kontroly chování, bažením, sníženou schopností rozpoznávat 
či připouštět si výrazné problémy vznikající v důsledku vlastního chování a v mezilidských vztazích, stejně jako v 
dysfunkčních emočních reakcích. Stejně jako u dalších chronických nemocí, v cyklu závislosti se vyskytují relaps a 
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remise. Bez léčby nebo zapojení do úzdravných aktivit je závislost progresivní a může vyústit v invaliditu nebo v 
předčasnou smrt (American Society for Addiction Medicine, 2012).  

Současná Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) používá pojmy syndrom závislosti a škodlivé užívání, zatímco 
Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-
IV) Americké psychiatrické asociace (American Psychiatric Association, 1994) používá pojmy závislost a zneužívání 
látek.  

Škodlivé užívání (abusus) je klasifikováno kódem diagnózy F10 až F19 .1 a je definováno jako užívání vedoucí k 
poruše zdraví. Poškození může být somatické nebo psychické. Syndrom závislosti je klasifikován kódem diagnózy 
F10 až F19.2 a je definován jako soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po 
opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přáni užít drogu‚ porušené ovládání při jejím užívání‚ 
přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky‚ prioritu v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ 
zvýšenou toleranci pro drogu a někdy somatický odvykací stav. Syndrom závislosti může být pro specifickou 
psychoaktivní substanci , pro skupinu látek  nebo pro širší rozpětí farmakologicky rozličných psychoaktivních 
substancí. 

Podle 4. edice Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch (DSM-IV) je abusus definován jako 
maladaptivní vzorec užívání látky vedoucí ke klinicky významnému poškození nebo psychické úzkosti, projevených 
jednou (či vícekrát) v následujících 12 měsících:  

 opakující se užití látky vedoucí k neplnění zásadních povinností v práci, škole nebo doma; 

 opakující se užití látky v situacích, kdy je to fyzicky nebezpečné (např. řízení automobilu pod vlivem); 

 opakující se právní problémy spojené s užíváním látky (např. problémy s policií nebo uvěznění);  

 užívání pokračující i přes trvalé nebo opakující se sociální či mezilidské problémy způsobené nebo obnovené 
efektem dané látky (např. naléhání partnera). 

Závislost na návykových látkách popisuje DSM-IV jako maladaptivní model užívání návykové látky, prokázaný 
výskytem minimálně tří z následujících příznaků během jednoho dvanáctiměsíčního období: 

 Tolerance, projevující se jedním z následujících příznaků: potřeba nápadně zvýšených dávek k dosažení 
intoxikace nebo žádaného účinku a/nebo nápadně snížený účinek při užívání stejného množství návykové látky.  

 Příznaky z vysazení drogy, projevující se jedním z následujících příznaků: abstinenční příznaky typické pro 
danou návykovou látku a/nebo užití stejné nebo velmi podobné látky pro potlačení nebo prevenci abstinenčních 
příznaků.  

 Návyková látka je často užita ve větším množství, než bylo zamýšleno.  

 Je přítomna trvalá touha nebo neúspěšná snaha o snížení nebo kontrolu užívání.  

 Mnoho času je stráveno při aktivitách nutných k získání nebo užívání návykové látky nebo ke vzpamatování se z 
jejích účinků.  

 Důležité společenské, profesní nebo rekreační aktivity nejsou vůbec provozovány nebo jsou omezeny kvůli 
užívání návykové látky.  

 Užívání návykové látky nepřestává, přestože je známa existence trvalých nebo vracejících se fyzických či 
psychologických problémů, pravděpodobně působených nebo eskalovaných užitou návykovou látkou. 

3 Rozsah problému užívání návykových látek v ČR  

Jsou uvedeny údaje o prevalenci užívání návykových látek a patologického hráčství v populaci ČR. Výskyt následků 
(infekční onemocnění, předávkování, mortalita) uveden není vzhledem k tomu, že není primárním zájmem služeb 
adiktologické péče. 

Z výzkumů v posledních třech letech se ukazuje, že zkušenosti s užitím nelegálních drog jsou v obecné populaci 
stabilní. Nejčastěji užívanými nelegálními drogami v dospělé populaci jsou konopné látky (23–34 %) a extáze (4-10 
%). Užití konopných látek v posledním roce uvedlo 10–15 % respondentů, užití jiných nelegálních drog méně než 4 
% dotázaných dospělých (graf 1). V posledním měsíci uvádí užití nelegálních drog mimo konopné látky méně než 1 
% respondentů. Mladí dospělí ve věku 15–34 let vykazují vyšší míry užívání – přibližně pětina má zkušenosti s 
konopnými látkami v posledním roce.  

S novými syntetickými drogami (tzv. legal highs) má podle studie v ČR zkušenost 4,5 % mladých dospělých ve věku 
15–34 let (6 % mužů a 3 % žen); obdobný výsledek přinesla i evropská studie Eurobarometr mezi mladými Čechy 
ve věku 15–24 let (4 %). 

Problémové užívání drog zahrnuje podle definice Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti injekční užívání drog a/nebo dlouhodobé či pravidelné užívání opiátů a/nebo drog amfetaminového typu 
a/nebo kokainu, nezahrnuje tedy např. intenzivní či závislostní užívání těkavých látek a/nebo konopných drog. V ČR 
není do prováděných odhadů dosud zahrnováno užívání kokainu, jehož výskyt zůstává dlouhodobě na velmi nízké 
úrovni. Ze skupiny amfetaminů je z obdobných důvodů odhadován pouze počet uživatelů pervitinu 
(metamfetaminu). Mezi opiáty typicky užívanými v ČR patří především heroin a Subutex

®
. 
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V roce 2010 mírně vzrostl odhadovaný počet problémových uživatelů drog. Střední hodnota odhadu využívajícího 
dat o klientech z nízkoprahových programů dosáhla 39,2 tis. osob. Na nárůstu se podílejí především uživatelé 
pervitinu (28,2 tis.), v případě uživatelů opiátů došlo naopak k poklesu (11,0 tis.). Zvýšil se také odhadovaný počet 
injekčních uživatelů drog, a to na cca 37,2 tis (tabulka 3). Kraji s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog a 
zároveň s nejvyšším počtem uživatelů opiátů jsou tradičně Praha a Ústecký kraj. Zejména v Praze, ale i v dalších 
českých krajích je rozšířeno injekční užívání Subutexu

®
. Běžné je také současné užívání pervitinu a opiátů. 

Ze studie validizace škály intenzivního užívání konopných látek (CAST, cannabis abuse screening test) v r. 2010 
vyplynulo, že pro 71,2 % uživatelů konopných drog představuje užívání relativně malé riziko. Naopak 9,5 % uživatelů 
(12,2 % mužů a 5,0 % žen) se užíváním konopných drog vystavuje značnému riziku a bylo by tedy vhodné, aby jim 
byla poskytnuta odborná intervence. Extrapoluje-li se tento podíl na celou populaci ČR, znamená to cca 1,0–1,5 % 
dospělé populace, tj. 75–110 tis. uživatelů konopných látek ve vysokém riziku. Nejvyšší podíl uživatelů konopných 
látek, kteří jsou vystaveni značnému riziku, přitom vykazuje věková skupina 35–44 let. 

V roce 2010 byla provedena extrapolace dat o míře prevalence opakovaného aktuálního užití drog (užití alespoň 
jednou týdně v posledním měsíci) z Celopopulační studie užívání návykových látek v ČR v r. 2008 na celou populaci 
ve věku 15–64 let. Podle výsledků bylo v r. 2008 v ČR přibližně 360 tis. pravidelných uživatelů konopných látek, 37 
tisíc uživatelů pervitinu, 36 tisíc uživatelů extáze a 31 tisíc uživatelů halucinogenních hub. Nejvyššího počtu přitom 
dosahují uživatelé sedativ, kterých je v populaci pravděpodobně zhruba 990 tisíc.  

Pokud jde o užívání alkoholu, odhadovaný počet osob ve věku 18–64 let užívajících alkohol rizikově či škodlivě se v 
ČR pohybuje v intervalu od 990 tis. až 1,4 mil. (z toho 800 tis. až 1 mil. mužů a 220–320 tis. žen). Počet osob ve 
značném riziku závislosti nebo závislých na alkoholu se odhaduje na 50–150 tis. osob (z toho 40–135 tis. mužů a 7–
10 tis. žen). 

Na základě údajů o zkušenostech s hazardní hrou u dospívajících v ČR (přibližně každý 10. muž ve věku 18 let 
hraje na automatech 1x měsíčně nebo častěji), údajů o počtu výherních automatů v ČR (přibližně jeden na 200 
obyvatel) a výsledků prevalenčních studií z jiných zemí byl počet patologických hráčů v ČR odhadnut na 0,5 až 1 % 
populace (Nešpor a Csémy, 2005), tj. přibližně 35 až 70 tis. osob. 

Podrobnější údaje o rozsahu a vzorcích užívání návykových látek v ČR jsou uvedeny v příloze. 

4 Legislativní rámec, strategie a politiky v oblasti adiktologické péče 

4.1 Legislativní rámec služeb pro uživatele návykových látek 

Legislativně je léčba závislostí zarámována celým souborem zákonů a podzákonných předpisů rezortu zdravotnictví,  
v jehož středu stál zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu vzniklý v období socializmu, který přetrval do r. 1990 
beze změny a poté byl mnohokrát novelizován. Od dubna 2012 bude nahrazen zákonem 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který byl schválen 
v listopadu 2011. Součástí zdravotnického práva je celá řada dalších předpisů definujících mimo jiné oblasti 
zdravotního pojištění, zdravotnických profesí, ochranu veřejného zdraví atd. 

Pro oblast léčby uživatelů návykových látek je nejvýznamnějším z celého balíku zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Zákon kodifikuje 
základní zásady a principy, které byly součástí všech dosavadních národních protidrogových strategií od 90. let 
minulého století. Pro účely zákona se pojem „protidrogová politika“ vztahuje nejen na nelegální drogy, ale i 
na tabákové výrobky a alkohol. Zákon poprvé za existence ČR definoval typy služeb určené uživatelům drog, 
v současné době (začátek r. 2012) probíhá jeho novelizace mimo jiné v částech typů adiktologické péče tak, aby byl 
v souladu s rámcem zdravotní péče, který nově vymezuje zákon o zdravotních službách. Nicméně zatím jsou typy 
adiktologických služeb v § 20 zákona č. 379/2005 Sb. definovány následovně: 

 akutní lůžková péče, kterou je diagnostická a léčebná péče poskytovaná pacientům, kteří se požitím alkoholu 
nebo jiných návykových látek uvedli do stavu, v němž jsou bezprostředně ohroženi na zdraví, případně ohrožují 
sebe nebo své okolí

2
, 

 detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná ambulantními a ústavními zdravotnickými zařízeními při 
předcházení abstinenčnímu syndromu, 

 terénní programy, kterými jsou programy sociálních služeb a zdravotní osvěty pro problémové uživatele jiných 
návykových látek a osoby na nich závislé, 

 kontaktní a poradenské služby, 

 ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách, 

 stacionární programy, které poskytují nelůžkovou denní léčbu problémovým uživatelům a závislým na alkoholu 
a jiných návykových látkách, jejichž stav vyžaduje pravidelnou péči bez nutnosti vyčlenit je z jejich prostředí, 

 krátkodobá a střednědobá ústavní péče, kterou je léčba problémových uživatelů a závislých na alkoholu a jiných 
návykových látkách ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v obvyklém rozsahu 5–14 týdnů, 

                                                           
2
 De facto se toto ustanovení týká tzv. záchytných stanic – viz dále. 
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 rezidenční péče v terapeutických komunitách, kterou je program léčby a resocializace ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních v obvyklém rozsahu 6–15 měsíců, 

 programy následné péče, které zajišťují zdravotnická zařízení a jiná zařízení; obsahují soubor služeb, které 
následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet podmínky pro udržení abstinence, 

 substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na návykových látkách, jež spočívá 
v podávání nebo předepisování látek nahrazujících původní návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických 
zařízeních ambulantní péče pod vedením lékaře. 

V r. 2006 byl přijat zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách připravovaný od počátku 90. let
3
, který stanovuje 

zejména typy sociálních služeb, systém jejich financování, zajištění jejich dostupnosti a kvality. Sociální služby jsou 
definovány jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Zákon definuje 31 typů sociálních služeb, které rozděluje 
na (1) služby sociální péče, (2) služby sociální prevence a (3) sociální poradenství, které je základní činností při 
poskytování všech typů sociálních služeb. Uživatelé návykových látek jsou v zákoně uvedeni jako cílová 
skupina některých služeb sociální prevence a pro oblast léčby a péče o uživatele návykových látek jsou relevantní 
zejména následující typy sociálních služeb: 

 terénní programy, 

 kontaktní centra, 

 terapeutické komunity, 

 služby následné péče a chráněné bydlení, 

 domovy se zvláštním režimem (zahrnující zejména pobytovou péči pro starší klienty závislé na alkoholu), 

 sociální rehabilitace. 

Z výše uvedených výčtů zákonem definovaných typů služeb je patrný překryv mezi zdravotnickým 
a sociálním zakotvením služeb pro uživatele návykových látek a z něj vyplývající konflikt, který se často 
projevuje v praxi poskytování těchto služeb. Také tento konflikt by měla koncepce sítě adiktologických 
služeb pomoci odstranit – zejména definováním typů, rozsahu a podmínek poskytování zdravotní 
adiktologické péče včetně její části poskytované v kontextu sociálních služeb (podobně jako v případě 
např. sociálních služeb pro seniory). 

Technické podmínky poskytování odborné péče v zařízeních adiktologické péče stanovuje Vyhláška o požadavcích 
na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 
Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a 
věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České 
republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě ze dne 30. června 2010. 

4.2 Odborná způsobilost pracovníků pracujících ve službách pro uživatele drog 

Od r. 1980 je možná lékařská specializace „v léčení alkoholizmu a jiných toxikomanií“, která je v současnosti podle 
vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů nástavbovým oborem specializačního vzdělávání lékařů „návykové nemoci“, do kterého může 
být lékař zařazen, pouze pokud má složenu zkoušku v základním specializačním oboru psychiatrie (tento systém 
lékařských specializací byl znám také jako atestace). Atestační specializací může být podmíněna např. způsobilost 
k poskytování určitého typu léčby (např. farmakoterapie) či uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou o úhradě 
léčebných výkonů z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V oblasti léčby závislostí jsou však definovány 
pouze dva výkony navázané na specializaci v oboru „návykové nemoci“, které navíc nesouvisí s léčbou uživatelů 
nealkoholových drog, a to vyšetření alkotestem a disulfiramová (antabusová) reakce prováděná u pacienta při 
zahájení desenzibilizační léčby při závislosti na alkoholu; ostatní výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění 
jsou vázány buď na odbornost psychiatra, nebo se jedná o univerzální průřezové výkony pro různé odbornosti. 
Např. podání preparátu při substituční léčbě opioidovými agonisty není definováno jako výkon hrazený ze 
zdravotního pojištění a na odbornost „návykové nemoci“ není vázána ani preskripce substitučních preparátů. 
Uvedené faktory tudíž v současnosti snižují motivaci a potřebu k získání nástavbové specializace. K 31.12.2009 
evidoval ÚZIS 1465 lékařů oboru psychiatrie (z toho 38 lékařů s nástavbovou specializací „návykové nemoci“) 
z celkem 38 818 lékařů pracujících v ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2010).  

V r. 2005 vzniklo Centrum adiktologie
4
, multidisciplinární výzkumné a vzdělávací pracoviště zaměřené na oblast 

závislostí. Spolu s jeho vznikem došlo k zakotvení oboru adiktologie jako interdisciplinárního vědního oboru. Byl 
zahájen bakalářský studijní program v oboru adiktologie; v r. 2008 graduovalo prvních 15 bakalářů adiktologie. 
Na počátku akademického r. 2008–2009 bylo ve 3 ročnících denního studia 75 studentů a v 1. ročníku 
kombinovaného studia 53 studentů. V současné době je otevřen také magisterský program. V souvislosti s těmito 
studijními programy vzniklo v r. 2008 novelizací zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,

5
 ve 

                                                           
3
 Dosavadní legislativa v oblasti sociálních služeb byla zcela nedostatečná – ze sociálních služeb upravovala jen ústavní péči 

a pečovatelskou službu, další typy služeb nebyly právně upraveny. 
4
 Plný název Centra adiktologie je: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze. 
5
 Změny zákona provedeny zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 11/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem 189/2008 Sb. 

Uvedená novelizace provedena zákonem. č. 339/2008 Sb. 
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znění pozdějších předpisů, povolání adiktologa (vedle povolání např. všeobecné sestry, porodního asistenta atd.) 
a došlo k vymezení odborné způsobilosti k výkonu tohoto povolání.  

V září 2011 byl otevřen vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Adiktolog (v rozsahu více než 900 
hodin), který má připravit účastníky kurzu pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat preventivní, 
léčebnou a rehabilitační péči v oboru adiktologie, a to bez odborného dohledu. Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí 
teoretických znalostí (cca dvě třetiny výuky) a praktických dovedností v oblasti poskytování adiktologických služeb 
formou praktických předmětů, stáží a praxí (cca třetina výuky). 

Z hlediska nelékařských zdravotnických profesí poskytují adiktologickou péči nebo se na ní významně podílí další 
profese: psycholog a zdravotně-sociální pracovník, s nimiž pak ve službách v rámci mezioborových týmů 
spolupracují nezdravotnické profese (etoped, pedagog atd.). 

Je však zřejmé, že navrhovaná koncepce se opírá o dvě klíčové, vzájemně se doplňující a spolupracující profese 
pracující ve specializovaných adiktologických službách: 

 Lékař-specialista v oboru návykových nemocí (lékař-adiktolog). 

 Adiktolog jako nelékařská zdravotnická profese (adiktolog).  

4.3 Léčebné standardy 

V r. 2005 byl po předchozích 10 letech vývoje (pracovní skupina připracující první verzi standardů vznikla v roce 
1995) usnesením vlády ze dne 16. 3. 2005 č. 300 schválen systém certifikace odborné způsobilosti služeb pro 
uživatele drog, který slouží k zajištění kvality služeb poskytovaných v oblasti harm reduction, léčby a následné péče. 
Systém certifikací je v činnosti od r. 2006 a certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace NNO ze 
státního rozpočtu od r. 2007; tato podmínka se nevztahuje na nové projekty poskytování služeb. Definováno je 
9 typů služeb, kvalita služeb se ověřuje pomocí Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, které mají 
část obecnou a pro každý typ služeb část speciální (Kalina K. et al., 2003) – viz tabulka 4-1 

tabulka 4-1: Obsah certifikačních standardů RVKPP 

A – Obecná část  B – Speciální část („typové“ standardy) 

1. Přístupnost odborných služeb  1. Detoxifikace 

2. Práva pacientů/klientů 2. Terénní programy (včetně programu výměny 
injekčního náčiní) 3. Příjem a úvodní zhodnocení  

4. Spektrum služeb a zásady jejich poskytování  3.  Kontaktní a poradenské služby (včetně programu 
výměny injekčního náčiní) 5. Personální práce 

6. Odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů 4.  Ambulantní léčba 

7. Dostupnost, vnější vztahy  5.  Stacionární programy 

8. Organizační aspekty 6.  Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 

9. Finance 7.  Rezidenční péče v terapeutických komunitách 

10. Prostředí a materiálně-technické zázemí 8.  Ambulantní doléčovací programy (včetně programů 
chráněného bydlení a chráněné práce) 11. Minimální bezpečí 

12. Hodnocení kvality a efektivity služeb 9.  Substituční léčba 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (viz výše) přinesl povinnost registrace sociálních služeb; o registraci 
rozhoduje příslušný krajský úřad na základě písemné žádosti poskytovatele služby (u zařízení zřizovaných krajem 
o registraci rozhoduje MPSV). Krajský úřad, případně MPSV, provádí inspekci registrovaných služeb. 
Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb. Systém 
inspekce sociálních služeb a certifikační systém RVKPP se, co se týká požadavků na odbornou způsobilost 
programů, překrývají.  

Postupy pro léčbu závislosti na návykových látkách jsou z perspektivy odbornosti psychiatrie definovány 
Psychiatrickou společností ČLS JEP (Popov and Nešpor, 2006). Je zde uvedena léčba odvykacích stavů a postupy 
a léčebné metody při léčbě závislosti z oblasti psychoterapie a psychosociální intervence, farmakoterapie včetně 
substituční léčby a harm reduction. Je zdůrazněn význam psychiatrické péče zejména při zvládání akutních 
psychických stavů (intoxikace a odvykací stavy, toxické psychózy) a psychiatrické komorbidity (např. deprese, 
poruchy příjmu potravy, patologické hráčství). Novější verze byla prozatím v elektronické formě zveřejněna v roce 
2010 (Nešpor, 2010). 

Společnost pro návykové nemoci připravuje vlastní doporučené postupy v oblasti adiktologie, které budou 
spolu s touto koncepcí sítě služeb dalším významným dokumentem definujícím rámec oboru adiktologie. 
Již dříve byly zpracovány některé dílčí oblasti – např. oblast zvládání akutních stavů (Dvořáček, 2003), oblast 
terapeutických komunit pro závislé apod.. 

V podstatě jediný standard typu „standardu metody“ v oboru adiktologie se týká substituční léčby opioidovými 
agonisty. Platný Standard substituční léčby (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2008) je první revizí první verze 
standardu z r. 2001, která vznikla v počátcích rozvoje substitučních programů v ČR. V současnosti se uvažuje o 
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výrazné novele tohoto standardu, která by v dostatečné míře reflektovala aktuální vývoj substitučních programů i 
„vzorový“ standard pro substituční léčbu WHO z r. 2009. 

4.4 Strategie v oblasti léčby 

Cíle a opatření v oblasti léčby uživatelů drog jsou součástí národních strategií v oblasti drog od r. 1993 (Bém et al.  
2003).  

V r. 2010 byla vládou přijata Národní strategie protidrogové politiky na devítileté období 2010–2018, v pořadí již pátý 
vládní koncepční dokumentu protidrogové politiky, i na strategii navazující Akční plán 2010–2012. Akční plán 
definuje na období své platnosti čtyři priority: (1) realizace intervencí zaměřených na snížení vysoké míry užívání 
zejména konopí a dalších legálních a nelegálních drog, (2) snížení vysoké míry problémového užívání pervitinu 
aplikací specifických intervencí a programů, (3) posílení protidrogové politiky v oblasti legálních drog (alkoholu a 
tabáku), zejména v oblasti koncepčních a koordinačních mechanizmů a léčebných opatření, (4) rozvíjení a 
zefektivnění celkových legislativních, finančních a koordinačních mechanizmů protidrogové politiky. 

Léčba a sociální začleňování jsou jedním ze čtyř pilířů strategie a dotýkají se jí více či méně všechny 4 priority 
akčního plánu:  

 Realizace intervencí zaměřených na snížení vysoké míry užívání zejména konopí a dalších legálních a 
nelegálních drog.  

 Zaměřit se na vysokou míru problémového užívání opiátů a pervitinu formulací a aplikací programů specifických 
pro tuto cílovou skupinu.  

 Posílení protidrogové politiky v oblasti legálních drog (alkoholu a tabáku), zejména v oblasti koncepčních a 
koordinačních mechanizmů a léčebných opatření.  

 Rozvíjení a zefektivnění celkových legislativních, finančních a koordinačních mechanizmů protidrogové politiky.  

Pro léčbu a sociální začleňování uživatelů návykových látek definuje akční plán následující oblasti aktivit: 

 Koncepční definování dostupnosti a návaznost programů léčby a následné péče o uživatele drog. 

 Rozvoj specifických intervencí pro vybrané cílové skupiny uživatelů drog, včetně zvýšení kvality substituční léčby 
pro uživatele opiátů. 

 Rozvoj programů pro uživatele drog ve vězení a udržení jejich dostupnosti. 
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5 Zhodnocení stavu současného systému péče o uživatele návykových látek 

Před rokem 1990 byla léčba uživatelů všech typů psychoaktivních látek zajišťována ve státních zdravotnických 
zařízeních – protialkoholních poradnách (později tzv. AT ambulancích – ordinacích pro alkoholismus a jiné 
toxikomanie) a lůžkových zařízeních oboru psychiatrie, a to převážně psychiatry a lékaři s nástavbovou atestací v 
oboru „léčba alkoholismu a jiných toxikomanií“. K rozpadu sítě AT poraden došlo v důsledku opatření ministra 
zdravotnictví Loma, který jim zrušil státní dotace a postavil je na stejnou úroveň s nespecializovanými 
psychiatrickými ambulancemi V sazebníku zdravotních výkonů nejsou žádné speciální lékařské výkony (kódy) pro 
specializaci „návykové nemoci“ kromě antabusové reakce. V podmínkách většinové privatizace ambulantních lékařů 
to pak mělo osudové důsledky – síť specializované ambulantní péče o uživatele návykových látek se prakticky 
rozpadla. V současnosti řada privátních psychiatrů není ochotna péči v oboru adiktologie systematicky poskytovat 
(nebo vykazovat), přestože ji má s plátci zdravotní péče nasmlouvánu. 

Ovšem obor návykových nemocí/adiktologie se v posledních 20 letech vyvíjel v jiných oblastech či jiným směrem. 
Vznikaly nové typy služeb, změnil se přístup k uživatelům psychoaktivních látek. Absenci lékařských služeb začaly 
částečně nahrazovat nově vznikající komunitní služby – kontaktní a poradenská centra, terénní programy, 
terapeutické komunity, doléčovací programy, stacionáře, zřizované pracovníky nestátních nezdravotnických 
organizací převážné jen pro uživatele nelegálních drog. Původní bio-medicínský přístup byl nahrazen bio-psycho-
sociálním s větší poptávkou po kontaktní práci s klientem, minimalizaci rizik, sociální práci, psychoterapii, substituční 
léčbě apod. Do péče o klienty se zapojili pracovníci nemedicínských profesí (psychologové, sociální pracovníci, 
speciální pedagogové apod.). Vznikaly tak nové, dosud chybějící služby, jež se postupně plně profesionalizovaly. 
Stávající síť služeb však nepokrývá celé spektrum problémů spojených s užíváním návykových látek. Služby navíc 
poskytuje v převážné míře odděleně uživatelům alkoholu, tabáku a jiných psychoaktivních látek. 

Stávající roztříštěný systém nezajišťuje dostupnost a potřebnou kvalitu služeb adekvátní jednotlivým typům klientů a 
je jej obtížné koordinovat, kultivovat či rozvíjet. Koncepce systému péče pro uživatele psychoaktivních látek, jež by 
reflektovala změny po roce 1990, dosud chybí. 

Uvedený vývoj vedl až ke vzniku samostatné nelékařské zdravotnické odbornosti „adiktolog“ (novelizace zák. č. 
96/2004 zákonem č. 189/2008, § 21a), která se zabývá zejména prevencí a léčbou škod působených užíváním 
návykových látek včetně alkoholu a tabáku a problémy působenými hazardní hrou včetně patologického hráčství a 
která je do značné míry nositelem koncepčních změn navrhovaných v tomto dokumentu. 

5.1 Hlavní typy existujících adiktologických zařízení 

V současnosti existují dva základní typy adiktologických zařízení – zdravotnické a nezdravotnické.  

V oblasti ambulantní se v prvním případě jedná typicky o psychiatrické ordinace vykazující léčbu osob 
s návykovými poruchami, v druhém případě typicky o nízkoprahová kontaktní a poradenská centra. Odhaduje se, že 
funkčních ambulantních zařízení oboru psychiatrie poskytujících péči o adiktologickou klientelu (tzv. AT poraden) je 
dnes v ČR 50–70 (Mravčík et al. 2011).  

Nezdravotnická zařízení ambulantní adiktologické péče mají v současné praxi podobu především nízkoprahových 
kontaktních a poradenských center. K hlavním limitům těchto zařízení ve stávající podobě patří skutečnost, že až na 
výjimky nemají statut zdravotnického zařízení a specializují se především na poskytování služeb uživatelům 
nelegálních psychoaktivních látek. Dále se jedná o ambulantní poradenská a léčebná nezdravotnická centra a 
programy, která nemají charakter nízkoprahových služeb, poskytují více strukturovanou péči a mohou mít charakter 
také následné péče, resp. doléčování (after-care); jsou provozována převážně NNO. 

Kromě výše uvedených ambulantních pracovišť byly v nedávné době zřizovány poradny pro odvykání kouření, 
jejichž úzká specializace pouze na kuřáky tabákových výrobků opět vede k fragmentaci péče o závislé na 
návykových látkách v ČR. Navíc jsou tato centra zřizována v rámci lůžkových zařízení oboru pneumologie nebo 
vnitřního lékařství.  

Mezi zařízení ambulantní péče (i přesto, že zahrnují pobyt „na lůžku“) se řadí také tzv. záchytné stanice nebo 
ošetření intoxikovaných osob v jiných typech zdravotnických zařízení. Jedná se o programy zajišťující diagnostickou 
a léčebnou péči pacientům, kteří se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedli do stavu, v němž jsou 
bezprostředně ohroženi na zdraví a životě. Tyto programy však nejsou odbornou veřejností ve své současné 
podobě považovány za adiktologickou péči v pravém slova smyslu a dokud nedojde ke změnám v jejich 
legislativním zakotvení a fungování, budou oborem adiktologie a SNN ČLS JEP považovány za neadiktologickou 
službu (viz dále). 

V oblasti lůžkové péče je základní struktura krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé léčby zajištěna sítí existující 
psychiatrických léčeben a etablovaných oddělení pro léčbu závislostí v rámci nemocničních komplexů a dále po 
roce 1990 vzniklou sítí terapeutických komunit pro drogově závislé. Tato specializovaná zařízení jsou zpravidla 
nadregionálního charakteru. 
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Výše uvedená specializovaná pobytová zařízení jsou doplněna dalšími psychiatrickými zařízeními (psychiatrickými 
odděleními nemocnic, psychiatrickými léčebnami, psychiatrickými klinikami), která nejsou pro léčbu závislostí přímo 
specializovaná a jejichž spádovost bývá regionální. V neposlední řadě jsou součástí sytému lůžkové péče lůžka jako 
součást chráněného bydlení, jež je prostředkem sociální stabilizace pacienta/klienta formou přechodně 
poskytovaného ubytování. 

Mezi zdravotnická zařízení spadají také oddělení a jednotky zajišťující lůžkovou detoxifikaci, které jsou zřizovány 
zejména v rámci lůžkových psychiatrických zařízení, ale v některých případech také v rámci lůžkových oddělení 
jiných oborů.  

Zvláštním typem pobytových programů jsou programy ve vězení a v zařízeních speciálního školství. 

Léčebné a poradenské programy pro uživatele drog a závislé na drogách, případně jejich kapacitu a využití v r. 2010 
shrnuje tabulka 5-1. Podrobné údaje o jednotlivých typech zařízení a jejich klientech jsou uvedeny v příloze. 
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tabulka 5-1: Léčebné a poradenské programy poskytující služby uživatelům alkoholu a dalších drog v ČR v r. 2010 

Typ programu 

Celkem
1
 

Z toho údaje zvlášť pro alkohol a nealkoholové drogy 

Nelegální drogy Alkohol 

Počet zařízení / 
programů 

Kapacita 
(míst, lůžek) 

Využití 
(počet osob)

 
 

Počet zařízení / 
programů 

Využití 
(počet osob) 

Počet zařízení / 
programů 

Využití 
(počet osob) 

Ambulantní zdravotnická zařízení oboru psychiatrie  453 – 40 198 
2
 370 15 187 428 24 182 

Ambulantní (nezdravotnické) programy provozované NNO 13 
5
 – 1 813 

5
 

Cílovou skupinou těchto zařízení jsou především uživatelé nealkoholových 
(ilegálních) drog. 

Denní stacionáře 1 10 40 
Cílovou skupinou těchto zařízení jsou především uživatelé nealkoholových 
(ilegálních) drog. 

Registrovaná zdravotnická zařízení poskytující substituční 
léčbu 

45 – 2 113 Cílovou skupinou těchto zařízení jsou uživatelé opiátů. 

Záchytné stanice 16 157 30 487 
Cílovou skupinou těchto zařízení jsou především uživatelé alkoholu. Údaje 
zvlášť za alkohol a nelegální drogy nejsou k dispozici. 

Kontaktní centra a terénní programy (nízkoprahové programy) 96 – 32 374 
Cílovou skupinou těchto zařízení jsou především uživatelé nealkoholových 
(ilegálních) drog, resp. problémoví (injekční) uživatelé drog. 

Detoxifikační jednotky v lůžkových zdravotnických zařízeních 16 
6
(28 

7
) 163 6 650 

2
 – 3 091 – 3 558 

Psychiatrické léčebny pro dospělé 17 9 058 
3
(1 354 

4
) 10 835 

2
 – 3 550 – 7 285 

Psychiatrická oddělení nemocnic 31 1 374 
3
 4 024 

2
 – 1 644 – 2 378 

Dětské psychiatrické léčebny 3 260 
3
 33 

2
 – 31 – 2 

Ostatní lůžková zařízení s psychiatrickým oddělením 3 126 469 
2
 – 131 – 338 

Terapeutické komunity 15–20 160 
5
 408 

5
 

Cílovou skupinou těchto zařízení jsou především uživatelé nealkoholových 
(ilegálních) drog. 

Specializovaná oddělení pro děti ohrožené drogovou závislostí 
v pobytových zařízeních speciálního školství 

5 68 137 
Cílovou skupinou těchto zařízení jsou především uživatelé nealkoholových 
(ilegálních) drog. 

Programy následné péče 25–30 127 
5
 987 

5
 

Cílovou skupinou těchto zařízení jsou především uživatelé nealkoholových 
(ilegálních) drog. 

Detoxifikační jednotky ve věznicích 5 n.a. 686 Jedná se údaje o detoxifikaci od nealkoholových (ilegálních) drog. 

Substituční léčba ve věznicích 8 n.a. 67 Cílovou skupinou těchto programů jsou uživatelé opiátů. 

Oddělení pro diferencovaný výkon trestu (dobrovolná léčba) 7 300 437 Jedná se údaje o léčbě uživatelů nealkoholových (ilegálních) drog. 

Oddělení pro výkon ochranné protitoxikomanické léčby ve 
věznicích 

3 109 128 Jedná se údaje o léčbě uživatelů nealkoholových (ilegálních) drog. 

Bezdrogové zóny ve věznicích 33 
8
 2 075 3 443 

Cílovou skupinou těchto zařízení jsou především uživatelé nealkoholových 
(ilegálních) drog. 

Programy NNO ve věznicích 15/32 
9
  – 707 

10
 

Cílovou skupinou těchto programů jsou především uživatelé nealkoholových 
(ilegálních) drog. 

Pozn.: 
1
Jedná se o celkovou kapacitu a celkový počet uživatelů všech návykových látek, v dalších sloupcích jsou uvedeny údaje pro alkohol a nealkoholové drogy, jsou-li k dispozici. 

2
Jedná se o počet 

pacientů se zákl. dg. F11–F19 léčených ve sledovaném roce 
3
Počet všech psychiatrických lůžek. 

4
Počet lůžek na pracovištích pro léčbu AT pacientů. 

5
Údaje z programů podpořených v r. 2010 v dotačním 

řízení RVKPP (13 ambulantních programů,10 terapeutických komunit, 16 programů následné péče celkem, z nich 13 programů intenzivní následné péče poskytujících chráněné bydlení). 
6
Počet 

detoxifikačních jednotek s vyčleněnými lůžky. 
7
Celkový počet lůžkových zařízení poskytujících detoxifikaci AT pacientům včetně 12 zařízení poskytujících detoxifikaci na různých odděleních bez vyčleněných 

lůžek. 
8
Bezdrogové zóny nejsou v zásadě léčebným programem, spíše zajišťují bezpečné a motivující prostředí pro odsouzené připravené abstinovat, nicméně 4 z bezdrogových zón jsou s terapeutickým 

programem. 
9
Počet programů/počet věznic ve kterých působily. 

10
Počet návštěv ve věznicích. 

Podrobné údaje o jednotlivých typech zařízení a jejich klientech jsou uvedeny v příloze. 
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5.2 Současné bariéry v dostupnosti zařízení adiktologické péče  

Společenský vývoj po roce 1990 s sebou přinesl řadu změn v oblasti poskytování služeb odborné péče pro uživatele 
psychoaktivních látek. Především došlo k nerovnoměrnému vývoji služeb pro uživatele alkoholu a uživatele 
nelegálních drog, který vedl k jejich – z dnešního pohledu - umělému a nesystémovému rozdělení

6
, kdy služby pro 

uživatele nelegálních drog byly v rámci protidrogové politiky státu dlouhodobě podporovány veřejnými dotacemi. To, 
včetně chybějící koncepce transformace bývalých AT ordinací do podoby pracovišť pružně reagujících na nové 
trendy v užívání návykových látek a uplatňujících výzkumem podložené novější přístupy prevence a léčby, vedlo ke 
snížení dostupnosti a návaznosti různých typů a úrovní odborné, zejména zdravotnické péče pro jednotlivé skupiny 
jejich klientů a pacientů. K hlavním bariérám v dostupnosti služeb adiktologické péče, jež jsou výsledkem výše 
uvedeného vývoje, patří: 

 Omezený počet ordinací pro léčbu návykových poruch v městech České republiky a výrazně nedostatečná 
realizace adiktologické péče v privátních psychiatrických ambulancích.  

 Nerentabilita provozu ordinací pro léčbu návykových poruch z důvodu nedostatečné úhrady z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění - chybí definice a úhrada specifických výkonů. 

 Časová náročnost léčby návykových poruch (obtížná ovlivnitelnost pouze farmakoterapií, nutnost práce s 
rodinou pacienta, dlouhodobá a časově náročná psychoterapie, recidivující charakter onemocnění). 

 Sociálně problematická klientela - obtížná spolupráce pacienta, nízká tolerance ostatními pacienty a 
nepoučenými zdravotníky. 

 Vysoké požadavky na kvalifikaci lékaře (např. atestace, jejichž počet se v průběhu let různil) a odborných potřeb 
(např. specializace pro psychoterapii a rodinnou terapii). 

 Nutnost poskytování dalších služeb v rámci ordinace pro léčbu návykových poruch, které nejsou hrazeny 
z veřejného pojištění (např. sociální práce, rozsah psychoterapie, toxikologická vyšetření, substituce). 

 Zúžené spektrum služeb některých adiktologických zařízení – většinou se zaměřují jen na práci s uživateli 
nelegálních drog, neposkytují služby jiné specifické klientele (uživatelé alkoholu, patologičtí hráči).

7
 

 Nerovnoměrný rozvoj jednotlivých typů služeb, jejich neprovázanost v rámci regionu, nespolupráce, rozdílné 
metodiky a/nebo metody práce. 

 Finanční nároky kladené na pacienty/klienty terapeutických komunit zřizovaných NNO ve formě spolufinancování 
programu léčby a rehabilitace v aktuálním rozsahu 100–250,- Kč na 1 den péče v důsledku jejich nestabilního 
financování z veřejných zdrojů.  

 Psychoterapeuticky orientované odvykací programy vyžadují dobrou znalost jazyka, v kterém probíhá 
komunikace mezi pacientem a terapeutem. V ČR přibývá mezi adiktologickými pacienty imigrantů a osob jiných 
národností, což vytváří dodatečné nároky na léčebný systém. 

 Pacienti s komplikovanou možností sociálně se stabilizovat jsou z programů vyloučeni dříve, než dojde k 
vytvoření sociální stability – to vytváří konflikty při úhradě péče ze zdravotního pojištění, kdy plátci péče odmítají 
úhradu tzv. sociálních hospitalizací. 

5.3 Limity stávajících typů zařízení v síti adiktologické péče 

 Univerzalita, flexibilita a bezpečí se jeví aktuálně jako principy, jejichž uplatnění je třeba podporovat. Prakticky je 
síť limitována zaměřením/úzkou specializací některých typů služeb na jednu ze skupin uživatelů psychoaktivních 
látek. Tato specializace (exkluzivita) nemá oporu ve výzkumu a z ekonomického hlediska se jeví jako neefektivní 
– byť je v tomto ohledu třeba brát v potaz regionální či místní specifika (např. úzce specializované služby mohou 
mít své opodstatnění ve velkých městech s velkým počtem klientů, nikoli však v místech s nízkým počtem 
klientů. Úzká specializace však byla a stále je dlouhodobě podporována např. dotačními pravidly donorů služeb 
apod., vymezením typů služeb v zákonných normách, např. Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a 
rigidním výkladem jeho obsahu apod.).  

 V případě zdravotnického typu ambulantních zařízení je třeba považovat za limit preferenci bio-medicínského 
přístupu v kombinaci s omezenou dostupností psychologických a sociálních komponent léčby uživatelů 
návykových látek (žádoucí je širší uplatnění bio-psycho-sociálního modelu závislosti dle Světové zdravotnické 
organizace, vyhnout se úzce resortnímu pojetí služeb léčby vs. služeb sociální práce).  

 S ohledem na měnící se trendy v užívání psychoaktivních látek a patologického hráčství v různých regionech ČR 
je obtížné normativně stanovit dostupnost léčebných programů v přepočtu na počet obyvatel. Poznatky z praxe 
i výzkumů naznačují, že by zařízení ambulantní adiktologické léčby poskytující komplexní služby všem 
potenciálním klientům/pacientům mělo být dostupné na území každého (bývalého) okresu.  

 Hlavní principy tzv. časných a krátkých léčebných intervencí by měl znát a ovládat každý praktický lékař a měl by 
být schopen je svým pacientům poskytnout. 

 Odvykací programy mají relativně náročnou strukturu, vyžadují poměrně vysoký stupeň kooperace pacienta a 
stability zdraví. Jakmile se vyskytne pacient s komplikovaným zdravotním stavem, není pro odvykací program 

                                                           
6
 Paradoxně, v současnosti jsou to zejména dotační systémy, které toto „umělé a nesystémové“ rozdělení udržují a podporují, protože je 

v nich málo peněz na jinou klientelu než jsou uživatelé nealkoholových/nezákonných drog. 
7
 I tuto „cílenost“ služeb na specifické skupiny klientů dosud udržuje řada v minulosti stanovených grantových/ dotačních pravidel. 
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úplně vhodný – například schizofrenici. Stávající programy jsou v podstatě psychoterapeutické, chybí programy 
pro osoby s jinými komorbiditami a duálními diagnózami. 

 Veškeré standardy a teoretické teze odvykacího programu vycházejí často z představy plné abstinence a plné 
resocializace pacienta. Pro velkou část pacientů jsou to nereálné cíle. Současné koncepty „redukce konzumace“ 
nebo „redukce rizik“, aplikovatelné stále častěji i mimo oblast injekčního užívání drog, nejsou dosud v adiktologii 
plně akceptovány. 

5.4 Silné stránky a příležitosti současné situace 

 Adiktologické služby se rozvinuly do vějíře, který je dostupný pacientům/klientům ve všech fázích jejich problému, 
procesu změny. Jsou schopny nabídnout variantu individuální léčby, která je intenzivní – na rozdíl od minulosti i 
ambulantní formou péče. Principy komplexního přístupu a diferenciace se podařilo rozhodujícím způsobem 
implementovat. Existuje dostatek údajů o službách, aby bylo možné posuzovat a porovnávat platně jejich 
výkonnost, přiměřenost nákladů. Toto však, bohužel, platí převážně o službách pracujících s uživateli ilegálních 
návykových látek.  

 Služby zřizované zejména NNO se v dlouhodobém procesu projektového řízení, vypracování průběžných a 
závěrečných každoročních zpráv o své činnosti naučily korigovat a projektovat svou činnost na základě 
pravidelné evaluace.  

 Standardy odborné způsobilosti nastavují v duchu bio-psycho-sociálního modelu procesu vzniku a ovlivnění 
závislosti a důsledným uplatněním multidisciplinárního přístupu vhodnou pozici pro uplatnění požadavků 
univerzality a flexibility služeb.  

 Je koncipován obor adiktologie, který vytváří půdu pro rozvoj odborného zázemí služeb, jeho absolventi jsou 
perspektivními nositeli žádoucích přístupů a dovedností. V současnosti tak ve vztahu ke zdravotnictví obor jako 
celek disponuje 4 základními odbornostmi, z toho 3 nelékařskými. Vedle zmíněné odbornosti psychiatra 
(případně s nadstavbovou specializací pro obor návykové nemoci) se jedná o klinického psychologa, 
všeobecnou sestru a adiktologa. Adiktolog je přitom jako odbornost koncipován a schválen jak na bakalářské, tak 
magisterské úrovni a je oborem, jemuž je umožněna práce bez dohledu. V tomto smyslu lze pro všechny typy 
specializované adiktologické péče ve zdravotnictví uvedené profese využít a současně současné zákonné i 
podzákonné normy umožňují, aby všechny typy adiktologické péče bylo možné registrovat jako zdravotnická 
zařízení ve vazbě na zmíněné odbornosti. Odbornost adiktologa přitom byla na míru vytvořena právě 
s respektem na specifické požadavky mezioborového přístupu a kombinování různých perspektiv v rámci 
zařízení poskytujících specializovanou adiktologickou péči v plném rozsahu a bez ohledu na zřizovatele.  

 Lůžková zařízení obecně prošla v posledních letech procesem standardizace péče, což se týká i lůžkových 
zařízení oboru psychiatrie – týká se to akreditací zařízení a kvalifikace personálu. Lůžková zařízení jsou tedy 
v oblasti standardů kvality v dobrém stavu a na koncepční změny jsou personálně a institucionálně relativně 
dobře připravena. 

 Specializovaná lůžková zdravotnická zařízení postupně vstřebala prvky terapeutické komunity jako léčebné 
metody, jejich personál se vesměs vzdělává v psychoterapii – klasický redukovaný medicínský model je tak 
uplatňován jen málokde. Původní konfrontační model léčby je postupně opouštěn, pacient je v terapeutickém 
procesu stále více partnerem. 
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6 Koncepční východiska 

6.1 Cílová populace služeb ambulantní adiktologické péče 

Cílovou skupinou klientů/pacientů služeb ambulantní adiktologické péče jsou podle Mezinárodní statistické 
klasifikace nemocí (MKN-10) osoby, které trpí poruchami, jež byly vyvolány užíváním jedné nebo více 
psychoaktivních látek (F10–F19), patologickým hráčstvím (F63.0), dalšími, obdobnými poruchami a/nebo abúzem 
látek nevyvolávajících závislost (F.55). Jejich zdravotní stav a sociální situace v důsledku užívání psychoaktivních 
látek/patologického hráčství vyžaduje odbornou péči ambulantní či rezidenční.  

6.2 Principy poskytování adiktologických služeb 

Odborná obec vyjadřuje shodu v obecných požadavcích na podobu sítě služeb a jednotlivých služeb zejména ve 
znění Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby uživatelům návykových 
látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR (dále Standardy odborné způsobilosti). 

Od služeb v síti adiktologických služeb se požaduje přiměřená kvalita, cena, výkonnost a účinnost.  

Kvalita služeb – adiktologické služby mají splňovat nároky dobré praxe podložené výzkumem, tj. uplatňovat 
individuální přístup ke klientům/pacientům v kontextu bio-psycho-sociálního modelu závislosti s ohledem na jejich 
potřeby. Zdravotní složka péče má probíhat v souladu s doporučenými postupy dotčených odborných společností 
(zasahuje více odborností). Sociální složka péče rovněž. Kvalita služeb má být ověřována v procesu certifikací 
s využitím Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby uživatelům 
návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR. Služby mají být řádně registrovány dle 
zákonných požadavků, mají být poskytovány odborně způsobilými pracovníky s povinností dalšího vzdělávání. 
V adiktologických službách, které jsou svou povahou multiprofesní, jsou základními zdroji komplexního přístupu 
obory medicínské, obory sociální práce, psychologické obory a obory pedagogické a speciálně pedagogické. Samy 
Standardy odborné způsobilosti mají být předmětem kontinuálního posuzování své živosti, průběžný proces jejich 
inovace má být definován tak, aby podporoval diskusi všech relevantních stran odborné veřejnosti. Je třeba usilovat 
o to, aby proces certifikace Standardy odborné způsobilosti byl uplatněn ve všech adiktologických službách.  

Zadání Standardů odborné způsobilosti požaduje, aby poskytovatelé služeb dbali na efektivní a kvalitní poskytování 
služeb, které mají mít tendenci se dále zkvalitňovat. Do hodnocení kvality a jejího zvyšování zapojují poskytovatelé 
služeb i jejich uživatele a vlastní pracovníky. Zařízení poskytující služby musí mít pravidla pro zjišťování spokojenosti 
uživatelů se službami, prostředím, kde jsou poskytovány, atd. a zpětnou vazbu zapracovává do plánů na zlepšení 
služby. 

Přiměřená cena služeb má být předmětem průběžného zkoumání a vyjednávání. Ukazatelé ceny (nákladnosti) pro 
některých typů služeb (např. dotovaných RVKPP ČR) jsou zpracovávány v rámci dotačních řízení zejména ve 
vztahu k rovnoměrného rozdělení omezeného dotačního fondu. Je třeba s takovými ukazateli dále koncepčně 
pracovat i mimo rámec dotačních řízení, usilovat o modelování ukazatelů přiměřené ceny služby jednotlivých typů 
služeb v souvislosti s jejich kapacitou a lokálními odlišnostmi (např. velkoměstské a venkovské lokality). Tyto modely 
mohou být různé, v souvislosti s vývojem způsobu financování sítě adiktologických služeb v budoucnosti. Odborná 
veřejnost má mít platný a kvalifikovaný hlas při vyjednávání o ceně služeb. 

Standardy odborné způsobilosti požadují po poskytovatelích služeb, aby měli představu o zdrojích na pokrytí 
předpokládaných výdajů na zajištění poskytovaných služeb a byli schopni to prokazatelně doložit. Vedení 
organizace vytváří podmínky pro to, aby hospodaření odpovídalo platným normám. 

Hodnocení výkonnosti a účinnosti služeb souvisí úzce s hodnocením přiměřené nákladnosti služeb. 
K ukazatelům výkonnosti jednotlivých služeb je přihlíženo v dotačních řízeních, jde o přiměřené využití kapacity a 
nákladů služby porovnáním výkonu služeb navzájem. Hodnocení účinnosti služby – její efektivity – je složitějším 
procesem, který je t.č. v kompetenci zejména samotných poskytovatelů služeb.  

Základní zadání k hodnocení účinnosti služeb poskytují Standardy odborné způsobilosti. Zařízení podle nich mj. 
musí být řízena odborníky/manažery s potřebnou kvalifikací, kteří nesou odpovědnost za kvalitu a efektivitu 
poskytovaných služeb. Je třeba usilovat o to, aby hodnocení výkonnosti a účinnosti jednotlivých služeb podle 
požadavků Standardů odborné způsobilosti probíhala ve všech adiktologických službách. 

Nákladová efektivita adiktologické péče byla potvrzena řadou studií. Nákladovou efektivitu adiktologické péče 
potvrdila přehledová práce zahrnující cca 75 samostatných ekonomických studií publikovaných v posledních 20 
letech a shrnující data z veškerých základních typů léčebných programů včetně věznic (Balenko, 2005) s těmito 
závěry: 

 Léčba uživatelů návykových látek vede k signifikantnímu snížení užívání alkoholu a drog, kriminality a ke 
zlepšení zdravotního stavu a sociálního fungování léčených uživatelů. 
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 Ekonomické studie bez ohledu na typ populace, programu nebo metodu zpracování stabilně nacházejí výraznou 
ekonomickou výhodnost léčby alkoholových či drogových závislostí. Ta především plyne ze snížení kriminality 
(včetně následných nápravných opatření) a ze snížení zdravotních nákladů po absolvování léčby. 

 Obecně lze říci, že ambulantní programy léčby přispívají ke snížení zneužívání návykových látek levněji, 
nicméně pro těžce závislé pacienty je ústavní péče efektivnější. 

 Intenzivní (stacionární) ambulantní léčebné programy jsou mírně nákladově efektivnější než standardní 
ambulantní programy. 

 Studie tzv. krátkých intervencí u alkoholiků naopak naznačují, že v určitých podmínkách mohou být měně 
intenzivní ambulantní programy nákladově efektivnější. 

 Rezidenční léčebné programy ve vězení jsou nákladově efektivní pouze v případě, že po nich následuje 
následná péče. Navíc je nákladová efektivita vyšší u více rizikových klientů. 

6.3 Hlavní principy rozvoje sítě adiktologických služeb 

Univerzalita – adiktologické služby mají být dostupné uživatelům všech typů psychoaktivních látek a osobám 
s poruchami způsobenými závislostním chováním např. patologickým hráčům. Úzká specializace ambulantních 
pracovišť na práci s uživateli výhradně jedné psychoaktivní látky (např. poradny pro odvykání kouření tabákových 
výrobků) či skupiny látek (nelegální vs. legální) nemá v odborné literatuře oporu a z pohledu nákladové analýzy je 
neefektivní. Programy specializované na práci s určitou cílovou skupinou mají mít oporu s prokázanou potřebou 
zřízení takového programu ve vztahu k dané lokalitě a oporu v odborné literatuře.  

Komplexní přístup – adiktologické služby mají – na základě zjištěné individuální situace a potřeb jejich uživatelů - 
integrovat specifické léčebné, edukativní a preventivní postupy včetně sociální práce. Praktická podoba postupů má 
být dostatečně podložena poznatky z výzkumu. Týmy adiktologických služeb mají být sestavovány podle zadání 
Standardů odborné způsobilosti multiprofesně a jejich přístup odpovídat bio-psycho-sociálnímu modelu. 

Vhodný typ a forma odborné péče mají být stanoveny na základě diagnózy, typu užívané návykové látky, rozsahu 
užívání, stupni závislosti, fyzickém a psychickém stavu pacienta/klienta (přitom se bere v úvahu případná somatická 
či psychiatrická komorbidita). Dostupné a v úvahu přicházející možnosti odborné péče jsou probrány 
s pacientem/klientem. Zařízení zajišťují kontinuitu odborné péče. Při ukončení daného programu je vypracován plán 
navazující nebo následné péče a resocializace (včetně zapojení rodiny tam, kde je to možné). Poskytované služby 
mají jasně definovaný cíl, poslání a úlohu v komplexním systému péče na místní, regionální, případně nadregionální 
úrovni. Zařízení dbá o součinnost v systému služeb a vnější koordinaci, spolupracuje s veřejnou správou a místním 
společenstvím. 

Diferenciace – péči poskytovanou v rámci jednoho adiktologického pracoviště různým cílovým skupinám 
klientů/pacientů je třeba diferencovat (např. vyhrazenými ordinačními hodinami, speciálními programy apod.) tak, 
aby byly zohledněny jejich rozdílné potřeby ve vztahu k poskytovaným službám, např. k abstinenci motivovaní 
klienti/pacienti nemají být v programech kontraproduktivně vystavováni negativnímu vlivu aktuálních uživatelů 
návykových látek, klienti s deficitem motivace nemají být službami odmítáni pro přítomnost tohoto symptomu. Vždy 
je třeba zohledňovat místní specifika a podmínky.  

Výrazem principu diferenciace je rovněž požadavek Standardů odborné způsobilosti na individuální plánování 
odborné péče v procesu poskytování služby: má reflektovat potřeby a cíle pacienta/klienta, kterých chce 
prostřednictvím odborné péče dosáhnout a které jsou vzhledem k jeho možnostem za využití služby realizovatelné. 
Služba podporuje pacienta/klienta, aby své potřeby a cíle vyjádřil a uplatnil. Standardy rovněž požadují, aby další 
vzdělávání pracovníků se odvíjelo zejména od identifikovaných potřeb pacientů/klientů a trendů v oblasti služeb pro 
příslušnou cílovou skupinu. 

Efektivita a flexibilita. Účinnost ambulantní i lůžkové adiktologické léčby byla opakovaně prokázána řadou 
výzkumů. Podmínkou jejich efektivity je flexibilita v poskytování komplexního spektra služeb s ohledem na aktuální 
potřeby pacientů/klientů s různými typy problémů v souvislosti s užíváním psychoaktivních látek či patologického 
hráčství, zavádění inovativních postupů v souladu s posuny v poznatcích podložených výzkumy. Profil praktické 
podoby poskytovaných služeb má být v souladu s ověřovanými potřebami příslušných cílových skupin služeb, dále 
je třeba usilovat o soulad s potřebami veřejnosti. Jsou dány mj. i zákonnými zadáními pro zdravotní a sociální 
služby, je zadán Standardy odborné způsobilosti. Mají být zpracovávány doporučené a účinné postupy práce 
s cílovými skupinami a klienty. Tyto postupy mají být předmětem stálé diskuse odborné veřejnosti. 

Dostupnost – adiktologické služby by měly být bez zbytečných průtahů a komplikací dostupné všem potenciálním 
uživatelům. Dostupnost služeb znamená, že kontakt se službami je možné navázat a udržovat bez nutnosti vytržení 
z kontaktu se svým přirozeným sociálním prostředím. Podle zadání Standardů odborné způsobilosti mají služby 
pacienta/klienta aktivně podporovat při využívání služeb běžných systémů a neformálních přirozených zdrojů podle 
jeho potřeb. Mají mu pomáhat kontaktovat a využívat tyto služby a zdroje podle jeho potřeb a přání. Určené místo a 
denní doba, během níž je služba poskytována, odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny. 
Zařízení má realizovat opatření ke zvýšení dostupnosti péče (šíření informací o zařízení, monitorování využívané 
kapacity a čekací doby, poskytování informací pacientům/klientům a jejich rodinám o dalších možnostech odborné 
péče atd.). 
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Bezpečí – adiktologické služby i správci jejich sítě mají usilovat o bezpečí ve správě a rozvoji sítě služeb. Jedná se o 
bezpečí uživatelů služeb (jež je součástí pojetí kvality služeb), o bezpečí veřejnosti, o bezpečí pracovníků služeb. Je 
třeba usilovat o to, aby se v síti služeb nebyly uplatňovány zásahy vedené úzkými, odborně či ekonomicky 
nedostatečně odůvodněnými zájmy.  

Odborné personální zabezpečení a supervize. Odbornou péči provádí personál s příslušnou kvalifikací a 
osvědčením. Organizace má mít stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační 
požadavky a předpoklady osobní a morální. Struktura i počet personálu zohledňuje potřeby a aktuální počet 
uživatelů služeb a jejich potřeby i provoz organizace. Složení a doplňování pracovního týmu odpovídá těmto 
potřebám. Pracovníci mají rovný přístup k vnější supervizi, která je realizována na základě smlouvy se 
supervizorem. Supervizorem je kvalifikovaný a uznávaný odborník, pracující mimo organizaci. Organizace má 
zavedený a respektovaný postup pro pravidelné hodnocení pracovníků a týmů, jež zahrnuje stanovení, vývoj a 
naplňování osobních a týmových cílů, úkolů a potřeby další odborné kvalifikace. Organizace má vypracovaný a 
uplatňovaný systém oceňování pracovníků a to nejenom finanční odměnou, ale i jinými faktory (možnost zvyšování 
kvalifikace atd.). 

Jedním z praktických nástrojů, kterým chce tato koncepce zefektivnit fungování sítě adiktologických zařízení a 
implementovat požadavky Standardů odborné způsobilosti je „case management“ – mezioborový postup 
koordinované péče, užívaný u klientů s vícečetnými problémy v určitém období jejich života, případně u náročných 
klientů, kteří potřebují dlouhodobě péči více služeb současně. Obor adiktologie výuku těchto postupů obsahuje. 
Case-manager je pracovník, který pacienta/klienta provází různě dlouhým obdobím a citlivě v práci s individuálním 
plánem ověřuje stabilizaci či zlepšování stavu pacienta/klienta. Výhodou této péče na míru klientovým potřebám a 
možnostem, stejně jako na míru dostupným místním podmínkám léčby a péče je i fakt, že case-manager může 
sledovat položku nákladovosti péče. Může tak ovlivňovat některé aspekty její efektivity (například místo 
opakovaných pobytů v různých nemocničních zařízeních či léčebných komunitách pracovat individuálně na přípravě 
klienta k léčbě, nebo respektovat jeho rozhodnutí k tomu, že o léčbu nemá zájem a ve spolupráci s ním 
minimalizovat nárůst zdravotních, psychického a sociálního poškození pacienta/klienta a jeho okolí). Prakticky může 
case-manager koordinovat práci s pacientem/klientem, který je v kontaktu s více službami současně (vyjednáváním 
o koordinovaném postupu v zájmu klienta i efektivity práce pracovníků těchto služeb). Case-manager může být také 
„rozcestníkem“ při prvním kontaktu klienta se systémem a rozhraním mezi sítí adiktologických služeb a sítí jiných 
služeb (sociálních, krizových, zdravotních jiných odborností apod.) při vstupu indikovaného klienta do systému 
adiktologických služeb. Case-manager také doplňuje ty zásadní položky na straně pacienta/klienta, ve kterých je 
projeven deficit (zejména motivaci, schopnost učení, samostatnosti v dopravě atd.). Prakticky koordinuje součinnost 
služeb zdravotních a sociálních, ambulantních i lůžkových. Legitimita této koordinace v přístupu k případu je mj. 
dána kontraktem s pacientem/klientem. V praxi těchto postupů v uplynulých desetiletích byl a je často využíván i 
efekt tohoto postupu pro lokální koordinaci sítě služeb v širším smyslu (sdílení společných pracovníků, prostor, 
procesů hodnocení kvality, společných projektů).  

Vztah mezi ambulantní a lůžkovou adiktologickou péčí vychází z obecných koncepčních požadavků a principů 
uvedených výše, které jsou ilustrovány uvedením aktuálních a platných požadavků Standardů odborné způsobilosti. 
Budou-li koncepčně uplatňovány, pak při indikaci a uzavírání dohody s klienty o vhodném typu služby je vždy třeba 
preferovat služby, které odpovídají odbornému posouzení potřeb pacienta/klienta, respektují proces vyjednávání 
s ním a jeho volbu (dosažení informovaného souhlasu, uzavření individuálního kontraktu). Zvolený program 
odpovídá potřebám pacienta/klienta a podporuje ho v dosažení optimálního tělesného, duševního a sociálního 
zdraví a kvality života. Přednost mají dostávat služby, které svým profilem odpovídají odůvodněným a odborně 
posouzeným potřebám a podporují využití přirozených sítí podpory pacientů/klientů.  

6.4 Transformace současného systému adiktologické péče 

Specializace medicínské adiktologické péče 

Týká se specializace stávajících zařízení především oboru psychiatrie a v prvé řadě ambulantních zařízení. 
V minulosti funkční síť protialkoholních poraden a AT ordinací se rozpadla bez dalšího. I když je některými 
ambulantními zařízeními především oboru psychiatrie poskytována specializovaná adiktologická péče a je možno je 
označit za adiktologické ambulance, nejsou takto definovány ani deklarovány v rámci stávajících adiktologických 
služeb. Je nutné definovat specializovanou lékařskou adiktologickou ordinaci (nově re-definovat AT ordinaci...) a 
také zařízení specializované a superspecializované lůžkové adiktologické péče. 

Transformace některých t.č. sociálních služeb do zdravotnictví 

Služby nízkoprahové a služby typu terapeutických komunit a doléčovacích center  nikdy  nebyly koncipovány jako 
služby sociální, ale v příslušném čase nebyly k dispozici  odborné kapacity, zázemí a odborný rámec, aby se mohly 
registrovat jako nestátní zdravotnická zařízení.  Aby legitimizovaly své služby, přihlásily se k zákonu č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách a definovaly samy sebe jako sociální službu. Toto začlenění neprospívá uplatnění bio-psycho-
sociálního modelu a sounáležitosti se zdravotnickou sítí. Koncepce předpokládá transformaci jádra těchto služeb do 
podoby zdravotnických zařízení nebo případně (zejména u rezidenčních programů) vytvoření podmínek pro 
poskytování zdravotní péče v zařízení sociálních služeb specializovaných na adiktologickou klientelu. Nositelem této 
transformace bude profese adiktologa. 



18/57 

7 Koncepce sítě adiktologických služeb 

Koncepce navazuje na 1. revizi Koncepce oboru psychiatrie z roku 2008 Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P., jež 
obsahuje i část věnovanou adiktologické péči ambulantní i lůžkové. Dalšími východisky jsou Standardy odborné 
způsobilosti služeb pro uživatele drog, které stanovují kriteria pro dobrou praxi pro ambulantní i lůžková adiktologická 
zařízení.  

7.1 Navrhované typy zdravotnických zařízení adiktologické péče 

Cílem koncepce je využít kapacity stávajících ambulantní a lůžkových, zdravotnických i nezdravotnických zařízení a 
vytvořit z nich provázanou síť specializované a superspecializované péče, která bude nabízet celé spektrum 
zdravotních adiktologických služeb a zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb s maximálním využitím 
především aktivních lékařských úvazků. Tyto změny jsou v souladu s nově schválenou zdravotnickou legislativou a 
se současnou podobou zákona o sociálních službách. Nicméně předpokládají jednání s plátci zdravotní péče jak ve 
smyslu přerozdělení stávajících psychiatrických úvazků pro zajištění péče o uživatele návykových látek, tak jednání 
o vzniku nových kódů pro ocenění práce psychiatra a adiktologa tak, aby platba pokrývala skutečně celé spektrum 
zdravotních činností. 

Předpokládané typy ambulantních pracovišť, která by v budoucnu měla poskytovat specializované adiktologické 
služby ve smyslu superspecializovaných zdravotních služeb, jsou tyto:  

 Adiktologické ambulantní zařízení lékařské (lékařská ordinace pro návykové poruchy). 

 Adiktologické ambulantní zařízení zdravotnické nelékařské (adiktologická ambulance). 

 Adiktologický stacionář (lékařský či nelékařský).  

Tyto tři typy zdravotních adiktologických služeb by měly přispět k pokrytí veškerých potřeb jednotlivých regionů ČR z 
hlediska služeb ambulantní zdravotně-sociální péče všem skupinám uživatelů psychoaktivních látek, patologickým 
hráčům a osobám strádajícím v důsledku podobných poruch. Zajištění dostatečné kapacity zdravotních služeb celé 
sítě vyžaduje transformaci části zařízení tak, aby byla personálně i technicky schopna zajišťovat právě zdravotní 
služby a přiměřeně je kombinovat s odpovídajícími sociálními službami. Tento návrh předpokládá postupnou 
transformaci kontaktních center v některých lokalitách – k rozšíření cílové skupiny a tomu odpovídající rozšíření 
profilu služeb. Klíčové v tomto procesu bude neztratit dosah a efektivitu ve vztahu k práci s cílovou populaci 
problémových uživatelů návykových látek a závislých.  

tabulka 7-1: Základní předpokládané typy ambulantní adiktologické péče 

Typ péče Název zařízení Cílová skupina Personální obsazení  Hlavní typy intervencí 

Lékařská 
ambulantní 

Lékařská ordinace 
pro návykové 
poruchy  

Problémoví uživatelé 
alkoholu, léků, 
nelegálních drog a 
tabáku, patologičtí 
hráči 

Vedoucí lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru psychiatrie a 
s nástavbovou atestací v oboru 
návykových nemocí v úvazku 
min. 0,5; doporučené zdrav.sestra, 
adiktolog, případně i zdrav. 
asistent nebo doplnění 
nezdravotnickými profesemi  

Léčebná a preventivní 
péče, farmakoterapie, 
individuální a skupinová 
psychoterapie, edukace, 
sociální práce – komplexní 
přístup 

Nelékařská 
ambulantní 

Adiktologická 
ambulance 

Problémoví uživatelé 
alkoholu, léků, 
nelegálních drog a 
tabáku, patologičtí 
hráči 

Vedoucí adiktolog (se smluvně 
zajištěným psychiatrem nebo 
lékařem s atestací v oboru 
návykových nemocí), doporučené 
zdrav.sestra, případně i zdrav. 
asistent nebo doplnění 
nezdravotnickými profesemi, 
zejména sociálním pracovníkem 

Zdravotní péče - 
minimalizace rizik, včasná 
diagnostika a intervence, 
edukace, skupinová práce, 
individuální poradenství, 
sociální práce, externě 
zajištěná psychiatrická a 
psychol. péče – komplexní 
přístup  

Stacionární Adiktologický 
stacionář  

Problémoví uživatelé 
alkoholu, léků, 
nelegálních drog a 
tabáku, patologičtí 
hráči 

Vedoucí lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru psychiatrie 
event. s nástavbovou atestací 
v oboru návykových nemocí nebo 
klinický psycholog, nebo adiktolog 
(se smluvně zajištěným 
psychiatrem nebo lékařem 
s atestací v oboru návykových 
nemocí), doporučené zdrav.sestra, 
případně i zdrav. asistent nebo 
doplnění nezdravotnickými 
profesemi zejména sociálním 
pracovníkem  

Skupinová psychoterapie, 
principy terapeutické 
komunity, režim, sociální 
práce, psychologická 
diagnostika a péče, 
(externě zajištěná) 
psychiatrická péče 
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Předpokládané typy jednodenní a lůžkové adiktologické péče ve smyslu superspecializovaných zdravotních 
služeb:  

 Jednodenní péče (stabilizace) 

 Detoxifikace 

 Krátkodobá a střednědobá odvykací léčba ve specializovaných a superspecializovaných zařízeních/odděleních 
oboru psychiatrie 

 Rezidenční léčba v terapeutických komunitách 

 Dlouhodobá (paliativní) rezidenční léčba 

Lůžková adiktologická léčba by měla být bez zbytečných průtahů a komplikací dostupná všem potenciálním 
pacientům/klientům. Zařízení lůžkové adiktologické léčby by měla být v dostatečné kapacitě dostupná na území  
každého kraje s ohledem na regionální trendy v užívání psychoaktivních látek a patologického hráčství v rámci ČR. 

tabulka 7-2: Základní předpokládané typy jednodenní a lůžkové adiktologické péče 

Typ péče Název zařízení Cílová skupina Personální obsazení  Hlavní typy intervencí 

Jednodenní 
péče 

Stabilizační 
jednotka / 
stabilizační 
lůžko 

Problémoví 
uživatelé alkoholu, 
léků, nelegálních 
drog a tabáku, 
patologičtí hráči ve 
stavu akutní 
dekompenzace 

Vedoucí lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru psychiatrie 
nebo s nástavbovou atestací 
v oboru návykových nemocí; 
doporučené zdrav.sestra, 
adiktolog, případně i zdrav. 
asistent nebo doplnění 
nezdravotnickými profesemi. 

Stabilizace krizí, relapsů, akutních 
intoxikací apod. Tato zařízení by 
mohla převzít úlohu záchytných 
stanic, ovšem pouze u pacientů se 
zdravotní indikací a s podmínkou 
návaznosti na další adiktologické 
služby, např. na principu case-
managementu (viz výše) 

Lůžková péče 

Detoxifikace Detoxifikační 
jednotka 

Problémoví 
uživatelé alkoholu, 
léků, nelegálních 
drog a tabáku, 
patologičtí hráči 
před odvykací 
léčbou závislosti 

Vedoucí lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru psychiatrie 
nebo s nástavbovou atestací 
v oboru návykových nemocí; 
doporučené zdrav.sestra, 
adiktolog, klinický psycholog 
případně i zdrav. asistent nebo 
doplnění nezdravotnickými 
profesemi. 

Předcházení a tlumení abstinenčního 
syndromu především farmako- a 
psycho-terapeutickými intervencemi a 
režimovými opařeními. 

Krátkodobá a 
střednědobá 
odvykací léčba  

Psychiatrická 
léčebna pro 
léčbu závislostí 
 
Oddělení pro 
léčbu závislostí 

Problémoví 
uživatelé alkoholu, 
léků, nelegálních 
drog a tabáku, 
patologičtí hráči  

Vedoucí lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru psychiatrie 
nebo s nástavbovou atestací 
v oboru návykových nemocí; 
doporučené zdrav.sestra, 
adiktolog, klinický psycholog 
případně i zdrav. asistent nebo 
doplnění nezdravotnickými 
profesemi. 

Strukturovaný komplexní program 
obsahující terapeutické aktivity 
medicínské (včetně farmakoterapie), 
psychoterapeutické, výchovně-
režimové, resocializační, volnočasové 
a další. Prácuje s motivačním cyklem 
změny s cílem dosažení a udržení 
abstinence, stabilizace psychického a 
somatického stavu a maximálně 
možné resocializace pacienta. Má 
charakter především akutní péče. 
  

Rezidenční 
léčba v 
terapeutických 
komunitách 
 

Terapeutická 
komunita pro 
léčbu závislostí 

Problémoví 
uživatelé alkoholu, 
léků, nelegálních 
drog a tabáku, 
patologičtí hráči  

Vedoucí lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru psychiatrie 
event. s nástavbovou atestací 
v oboru návykových nemocí nebo 
klinický psycholog, nebo adiktolog 
(se smluvně zajištěným 
psychiatrem nebo lékařem 
s atestací v oboru návykových 
nemocí); doporučené zdrav.sestra, 
adiktolog, klinický psycholog 
případně i zdrav. asistent nebo 
doplnění nezdravotnickými 
profesemi. 

Dlouhodobá léčba závislostí mající 
charakter převážně následné péče 
navazující na péči akutní. Je 
zaměřená na dosažení a udržení 
abstinence, práci s motivací, 
stabilizaci psychického a somatického 
stavu a na maximálně možnou 
rehabilitaci a resocializaci pacienta.  
Program léčby v terapeutické 
komunitě je komplexně strukturován a 
obsahuje terapeutické aktivity 
medicínské, psychoterapeutické, 
výchovně-režimové, resocializační, 
volnočasové a další, (externě 
zajištěné) psychiatrické péče. 

Paliativní léčba Domov s 
adiktologickým 
režimem 

Pacienti s obtížně 
léčitelným 
chronicky 
rozvinutým 
syndromem 
závislosti a 
s ireverzibilními 
poškozením 
duševních nebo 
somatických funkcí 

Vedoucí lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru psychiatrie 
event. s nástavbovou atestací 
v oboru návykových nemocí nebo 
klinický psycholog, nebo adiktolog 
(se smluvně zajištěným 
psychiatrem nebo lékařem 
s atestací v oboru návykových 
nemocí); doporučené zdrav.sestra, 
adiktolog, klinický psycholog 
případně i zdrav. asistent nebo 
doplnění nezdravotnickými 
profesemi. 

Paliativní rezidenční léčba 
terminálních adiktologických stavů 
směřující k abstinenci v chráněných 
rezidenčních podmínkách a k 
adiktologické rehabilitaci. Obsahuje 
terapeutické aktivity medicínské, 
podpůrně psychoterapeutické včetně 
prevence relapsu a zvládání cravingu, 
dále aktivity režimové, psychosociálně 
rehabilitační, ergoterapeutické, 
volnočasové a další 
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Následná péče a doléčování bude součástí náplně služeb výše uvedených ambulantních a rezidenčních programů, 
ovšem může být poskytována jako součást specializovaného programu následné péče (pokud v ambulantních 
podmínkách, potom často s návazností na chráněné bydlení). 

Aby byl celý systém služeb funkční a stabilní, je třeba využít možnost, která zatím nebyla zdravotnickými zařízeními 
frekventovaně využívána, ale představuje šanci dostat do systému více peněz na pokrytí sociální složky péče:  
registrovat zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči uživatelům psychoaktivních látek dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách

8
.  

V neposlední řadě je třeba, v rámci zajištění stability systému, dohodnout s hlavními donory možnost víceletého 
financování stabilních článků této ambulantní sítě. Významným zdrojem příjmů u zdravotnických služeb by pak měl 
být systém veřejného zdravotního pojištění a dotační systém. V zásadě celý systém specializované adiktologické 
péče nadále počítá s vícezdrojovým financováním, jehož páteř by měly tvořit 3 zdroje: veřejné zdravotní pojištění, 
dotační systém MPSV a dotační systém RVKPP. Další zdroje by měly být zdroje doplňkové a podporovat specifické 
služby ať již z perspektivy priorit rozvoje specifických služeb (např. dotace MZ), regionálního principu (např. 
financování z krajských a městských rozpočtů) nebo perspektivy cílové skupiny (např. specializované programy 
v zařízeních pro diferencovaný výkon trestu ze zdrojů MS). 

Nutnost navázání a zakotvení specializovaných a superspecializovaných adiktologických služeb v systému 
zdravotních a sociálních služeb je zřejmá, již v současnosti je zřejmá diferenciace specializace péče o závislé. 
Přehled diferenciace péče o závislé podle její specializace je uvedena v následující tabulce. 

tabulka 7-3: Typy adiktologické péče podle typologie zákona o zdravotních službách 
Stupeň 
specializace péče 
podle zákona o 
zdravotních 
službách 

Ambulantní 
péče 

Jednodenní 
péče 

Lůžková péče 

Akutní 
léčba 
intenzivní 

Akutní léčba 
standardní 

Následná 
léčba 

Dlouhodobá 
(paliativní) léčba 

Nespecializovaná 
zařízení 

Ambulance 
jiných 
odborností 
(např. 
poskytování 
„základní“ 
substituční 
léčby) 

Akutní lůžka 
jiných oborů 

 

Akutní lůžka 
obecné 
psychiatrie a 
jiné medicíny 
 

Akutní lůžka 
obecné 
psychiatrie a jiné 
medicíny 

Nespecializovan
á oddělení 
psych.léčeben a 
nemocnic 

Zdravotnická 
zařízení nejsou. 
Potenciálně vznik 
zařízení 
dlouhodobé léčby 
obecné psychiatrie, 
případně 
specializovaná na 
adiktologickou 
klientelu. 

Zvážit poskytování 
specializované 
adiktologické péče 
ve specializovanýc
h zařízeních 
sociálních služeb, 
které mají statut 
„domovů se 
zvláštním 
režimem“. 

Specializovaná 
zařízení 

Psychiatrické 
ambulance 

Stabilizační lůžka 
v rámci 
psychiatrických 
oddělení 
Případně  krizová 
centra, která 
budou mít statut 
zdravotnických 
zařízení 

Psychiatrická 
oddělení a 
léčebny bez 
strukturovaného 
programu – 
stabilizační 
léčba  

(regionální). 

Psychiatrická 
oddělení a 
léčebny bez 
strukturovaného 
programu  

(regionální) 

Super-
specializovaná 
zařízení 

Lékařská 
ordinace pro 
návykové 
poruchy  

Adiktologická 
ambulance 

Adiktologický 
stacionář 

Stabilizační lůžka 
v rámci oddělení 
pro léčbu 
závislostí a 
léčeben pro léčbu 
závislostí 

Záchytné stanice 
(pro indikované 
pacienty a po 
transformaci 
záchytných 
stanic)  

Případně lůžka 
pro jednodenní 
hospitalizaci 
v rámci 
adiktologických 
ambulancí nebo 
stacionářů. 

Detoxifikační 
jednotky 
splňující 
kritéria 
intenzivní 
péče 

Oddělení pro 
léčbu závislostí 
v rámci 
nemocnic nebo 
psychiatrických 
léčeben a 
léčebny pro 
léčbu závislostí 
–standardní 
detoxifikace a 
odvykací léčba  

(nadregionální). 

Spec.oddělení a 
léčebny se 
specifickým 
programem  

Terapeutické 
komunity 

(nadregionální) 

 

                                                           
8
 Bez registrace mohou podle § 52 poskytovat sociální služby vyjmenované v zákoně jen lůžková zdravotnická zařízení. 
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7.2 Navrhovaný rozsah zařízení adiktologické péče a jejich dostupnost 

Navrhovaný počet zařízení vychází ze současného stavu počtu zařízení, prevalenčních odhadů problémových uživatelů 
jednotlivých typů drog a závislých a ze současné kapacity a počtu pacientů jednotlivých programů. Jedná se spíše o konzervativní 
odhady, resp. návrhy rozsahu péče. 

Typ péče Název zařízení Minimální rozsah péče a její dostupnost 

Ambulantní péče 

Lékařská ordinace pro návykové 
poruchy  

Jedno zařízení na území o velikosti přibližně bývalého 
okresu, resp. pražského správního obvodu.* 
Tj. přibližně 1 zařízení na 100 tis. obyvatel celkem a 
orientačně cca 500 problémových (injekčních) uživatelů 
opiátů a pervitinu, 1000 problematických uživatelů konopných 
látek, 1500 závislých na alkoholu a 500 patologických hráčů. 
Intenzivní uživatelé ostatních drog včetně léků mohou 
potenciálně tvořit další řádově stovky pacientů. 
Jedno zařízení (lékařská ordinace nebo ambulance 
adiktologická nelékařská) na území kraje specializované na 
klientelu dětí a dospívajících (do 18 let). 

Adiktologická ambulance 
(nelékařská) 

Jedno zařízení na území o velikosti přibližně bývalého 
okresu, resp. pražského správního obvodu.* 
Přepočet na prevalenci problémových a závislých uživatelů a 
specializace na dětskou a dospívající klientelu  viz výše. 

Adiktologický stacionář  Jedno zařízení na území kraje. 

Jednodenní 
stabilizace 

Stabilizační jednotka / stabilizační 
lůžko 

Jedno zařízení na území o velikosti přibližně bývalého 
okresu, resp. pražského správního obvodu.* 

Lůžková péče 

Detoxifikační jednotka 1-3 zařízení na území kraje. 
Přibližně 1 zařízení a 10 lůžek na 500.000 obyvatel. 

Psychiatrická léčebna pro léčbu 
závislostí 
 
Oddělení pro léčbu závislostí 
v rámci nemocnice nebo 
psychiatrické léčebny 

1-3 zařízení na území kraje. 
Přibližně 1 zařízení na 500.000 obyvatel, 90 lůžek pro 
pacienty/klienty nad 18 let na 500.000 obyvatel s ohledem na 
regionální specifika a 10 lůžek na 500.000 obyvatel pro 
klientelu mladší 18 let. 

Terapeutická komunita pro léčbu 
závislostí 

Přibližně jedno zařízení na území kraje, celkem přibližně 500 
lůžek pro ČR, tj. 5 lůžek na 100.000 obyvatel. 

Domov s adiktologickým režimem 2-5 zařízení v ČR, 50 až 150 lůžek na ČR. 
 

Pozn.: Tj. 76 okresů v ČR mimo Prahu a 22 pražských správních obvodů. 

Je nutné připomenout vzájemnou provázanost mezi ambulantní a lůžkovou částí péče, nezbytnou komplementaritu, 
vyváženost a dělbu práce mezi nimi. Současná podoba sítě implikuje pozornost kapacitám ambulantní péče, což 
však neznamená omezování péče lůžkové. Avšak např. při případné redukci lůžkových kapacit je zcela zásadní v 
předstihu posílit ještě více ambulantní síť, aby vzniklá nerovnováha neohrozila dostupnost péče a bezpečí 
pacientů/klientů. 

7.3 Nutné změny v systému adiktologické péče 

Aby bylo možné koncepci adiktologických služeb realizovat, musí být doprovázena následujícími systémovými 
změnami: 

 Sjednocení terminologie v oblasti léčby návykových poruch. Obor adiktologie zahrnuje vedle léčby návykových 
poruch také nelékařské zdravotnické intervence s přesahem do intervencí sociálních.  

 Přerozdělení psychiatrických úvazků určených na léčbu návykových poruch. 

 Přerozdělení případně stanovení (tam, kde nejsou) smluvních úvazků zdravotních pojišťoven pro lékařskou 
adiktologickou péči (léčba návykových nemocí) – vyžaduje kontrolu objemu poskytované péče ze strany 
zdravotních pojišťoven a primární přidělení úvazků psychiatrů určených na léčbu osob s návykovými poruchami 
registrovaným ambulancím pro léčbu návykových poruch a adiktologickým ambulancím. 

 Ve spojení s výše uvedeným systémovou specializaci vybraných ambulantních a lůžkových psychiatrických 
zařízení na léčbu závislostí. 

 Registrace definovaných adiktologických služeb, které dosud nemají statut zdravotnického zařízení, jako 
zdravotnických zařízení. 

 Změna legislativním zakotvení a fungování záchytných stanic: vyjasnění statutu zařízení, statutu pacientů, cílů,  
indikací, pracovních postupů a metod práce záchytných stanic. Navázání intoxikovaných osob na systém 
dalších adiktologických služeb, např. prostřednictvím spádové adiktologické ambulance nebo adiktologického 
case-managera.   
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 Ukotvení zdravotní péče poskytované odbornými adiktologickými nelékařskými pracovníky do systému úhrad 
zdravotní péče. Vytvoření zdravotnických výkonů pro nelékařskou i lékařskou adiktologickou péči. 

 Vznik adiktologických ambulancí a nasmlouvání potřebných výkonů ze zdravotního pojištění (vázaných na 
odbornost adiktologa). 

 Vytvoření podmínek pro poskytování zdravotní péče v odbornosti adiktolog. 

 Vytvoření podmínek pro poskytování zdravotnické adiktologické péče (lékařské či v odbornosti adiktolog) 
v zařízeních sociálních služeb (např. terapeutické komunity, domovy se zvláštním režimem) a v zařízeních 
speciálního školství. 

 

7.4 Jednotlivé typy ambulantní adiktologické péče a jejich vymezení 

7.4.1 Lékařská ordinace pro návykové poruchy 

Vymezení a charakter služby 

Jedná se o specializovanou ambulanci oboru psychiatrie se specializací na adiktologickou klientelu. 

Zákon č. 379/2005 Sb. v § 20 a Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby 
uživatelům návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR ve standardu „Ambulantní léčba“ 
vymezují ambulantní adiktologickou péči obecně jako ambulantní léčebnou a preventivní péči ve zdravotnických 
zařízeních.  

Cílovou populací služby jsou osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek, 
závislí motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, abstinující absolventi ambulantního či ústavního léčení, rodinní 
příslušníci a partneři.  

Terapeutický tým má být multidisciplinární, se vzděláním lékařským, psychologickým, psychoterapeutickým, 
speciálně pedagogickým, v oblasti sociální práce, popř. jiným.  

Služba obsahuje v širokém vymezení základní navázání kontaktu, základní zdravotní péči, poradenství, léčebnou 
péči na základě odborného posouzení a individuálního léčebného plánu. V profilu služby se počítá s farmakoterapií, 
strukturovanými individuálními i skupinovými terapeutickými aktivitami, sociální prací, prevencí relapsu, doléčovacími 
aktivitami.  

Lékařská ordinace pro návykové poruchy může plnit úlohu specializovaného centra opiátové substituční léčby. 
Substituční léčba je definována v § 20 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami..., a ve Standardu 
substituční léčby (Věstník MZ ČR, částka 3/2008). Předpokládá se také specializace některých ordinací na dětskou 
a dorostovou klientelu na krajské úrovni. 

Standardy odborné způsobilosti vymezují v typu „Substituční léčba“ opiátovou substituční léčbu jako ambulantní 
udržovací léčbu substituční látkou s psychosociální komponentou, plánovanou na období delší než 12 měsíců.  

Služba je řízena kvalifikovaným vedoucím lékařem, s nástavbovou atestací v oboru AT nebo s atestací nejméně 
1.stupně z psychiatrie, s praxí v oblasti léčby závislostí. Terapeutický tým: Multidisciplinární vzhledem k povaze 
problému, převažují zdravotničtí pracovníci.  

Cílová populace: Osoby závislé na opiátech, obvykle s dlouhodobou těžkou závislostí, nemotivovaní a neindikovaní 
pro léčbu orientovanou k abstinenci, zejména rizikoví i.v. uživatelé a ti, u nichž léčba orientovaná k abstinenci 
opakovaně selhala, často s přítomností komplikujících faktorů (psychiatrická a somatická komorbidita, kriminální 
anamnéza). 

7.4.2 Adiktologická ambulance (nelékařská) 

Vymezení a charakter služby 

Tyto služby odpovídají podle Standardů odborné způsobilosti typu „Ambulantní léčba“ a „Kontaktní a poradenské 
služby“. 

Ambulantní léčba (viz. 7.4.1) je vymezena jako ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a 
nezdravotnických zařízeních.  

Služba je řízena kvalifikovaným odborným pracovníkem/manažerem, s praxí v léčení a doléčování závislostí, 
skupinové a rodinné terapii, apod. V případě, že se jedná o zdravotnické zařízení, řídí se jejich vedení platnými 
právními předpisy. Terapeutický tým: Multidisciplinární vzhledem k povaze problému, výběr pracovníků v oblastech 
vzdělání požaduje vzdělání lékařské, psychologické, psychoterapeutické, speciálně pedagogické, v oblasti sociální 
práce, popř. jiné).  

Cílovou populací tohoto typu služby jsou osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé 
návykových látek, závislí motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, abstinující absolventi ambulantního či ústavního 
léčení, rodinní příslušníci a partneři.  
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Služba obsahuje v širokém vymezení základní navázání kontaktu, základní zdravotní péči, poradenství, léčebnou 
péči na základě odborného posouzení a individuálního léčebného plánu. V profilu služby se počítá s farmakoterapií, 
strukturovanými individuálními i skupinovými terapeutickými aktivitami, s prevencí relapsu, doléčovacími aktivitami. 
Součástí služby je rovněž sociální práce a prevence relapsu. 

Kontaktní a poradenské služby obsahují ve svém profilu kontaktní služby, poradenství a motivační trénink, 
programy „harm reduction“, diferenciálně diagnostický filtr a zprostředkování léčby.  

Cílová populace: Osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek, závislí na 
návykových látkách při prvním kontaktu s odbornou institucí, závislí na návykových látkách, kteří nejsou motivovaní 
k abstinenci, popř. neakceptují jinou účinnější formu léčebné péče, rodinní příslušníci, partneři a jiné důležité osoby. 
Jsou možné anonymní i neanonymní kontakty.  

Náplň služby: Nízkoprahové služby přístupné všem přicházejícím klientům včetně anonymních. Zahrnují kontaktní 
práci, základní poradenství, výměnu injekčního náčiní, základní zdravotní péči, zajištění testování na HIV a 
hepatitidy, neodkladnou péči a doplňkové služby. 

Kontaktní práci: Služby prvního kontaktu pro uživatele drog, jejich rodiče, partnery a jiné iniciátory kontaktu s cílem 
vytvoření důvěry mezi klientem a odbornou institucí, motivace ke změně rizikového chování a přijetí plánu odborné 
péče, minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek. 

Základní poradenství: Týká se zdravotního stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog a 
minimalizace těchto rizik, možností léčby, rehabilitace a sociální reintegrace, informací o léčebných a jiných 
odborných zařízeních, získávání motivace a doporučování do příslušných zařízení. 

Základní zdravotní ošetření: Je prováděno kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem nebo zajištěno ve 
zdravotnickém zařízení. 

Doplňkové služby: Hygienický, potravinový, vitamínový servis.  

Strukturovaná odborná péče: Je prováděna na základě individuálního zhodnocení pacienta/klienta, zpracován 
individuální plán, monitorován proces léčby. Jsou možné skupinové aktivity. Farmakoterapie je prováděna pouze ve 
zdravotnických zařízeních. Součástí této služby je rovněž sociální práce a prevence relapsu. 

Personální vybavení služby: Služba je řízena kvalifikovaným odborným pracovníkem/manažerem s 
odpovídajícím, minimálně středoškolským vzděláním a s (alespoň jednoletou) praxí v oblasti sekundární a terciární 
prevence drogových závislostí. Terapeutický tým je multidisciplinární s ohledem na bio-psycho-sociální model 
závislosti a poskytované služby.  

 

7.4.3 Adiktologický stacionář 

Tyto služby odpovídají podle Standardů odborné způsobilosti typu „Stacionární programy“. Jsou také definovány v § 
20 zákona č. 379/2005 Sb. 

Stacionární programy jsou vymezeny jako služba intenzivní ambulantní péče: Strukturované programy denních, 
popř. nočních či odpoledních stacionářů v délce 3-4 měsíce. Tento typ služby je doposud zřízen a certifikován pouze 
v Praze. Služba je vymezena jako ambulantní léčba rozšířená o strukturovaný program denního stacionáře.  

Podle Standardů odborné způsobilosti má být řízena kvalifikovaným odborným pracovníkem/manažerem, s praxí 
v oblasti skupinové psychoterapie, léčení závislostí, rodinné terapie, apod. V případě, že se jedná o zdravotnické 
zařízení, řídí se jejich vedení platnými právními předpisy.  

Cílová populace: Osoby závislé na návykových látkách v mírně pokročilém až středním stupni závislosti, s náhledem 
a silnou motivací k léčbě, se somatickými a psychickými komplikacemi, které nevyžadují lůžkovou péči, sociálně 
stabilizovaní (např. spolupracující rodina, stálé bydliště).  

U této služby se předpokládá, že těžiště práce spočívá ve skupinovém strukturovaném programu, využívány jsou 
prvky terapeutické komunity. Intenzivní program může zahrnovat formy léčby od skupinové psychoterapie, skupin 
prevence relapsu, rodinné terapie, skupin pro různé cílové podskupiny až k rehabilitačním programům. Tato služba 
je koncipována jako vhodná alternativa hospitalizace. Je-li denní program delší než 5 hodin bez přestávky, je 
zařízení povinno zajistit pacientům/klientům stravu. Součástí služby je rovněž sociální práce a prevence relapsu. 

7.4.4 Další specifické programy v oblasti ambulantní péče 

7.4.4.1 Terénní programy 

Vymezení a charakter služby 

Tyto služby odpovídají typovému standardu „Terénní programy“ a jsou rovněž definovány v § 20 zákona č. 
379/2005 Sb. 



24/57 

Terénní programy jsou služby prvního kontaktu v terénu včetně komplexního programu „minimalizace rizik“ s cílem 
ovlivnit motivaci pacienta/klienta ke změně životního stylu, rizikového chování a k vyhledání příslušných odborných 
zařízení. Tato služba je zřizována v nejčastěji v rámci kontaktních center, působí rovněž jako samostatné programy. 

Cílová populace: Uživatelé drog, kteří nejsou v kontaktu se zdravotními a sociálními zařízeními, uživatelé drog 
s rizikem získání infekce HIV a hepatitid, nezletilí a mladiství uživatelé drog, prostituující uživatelé drog, bezdomovci, 
etnické menšiny, další populace se zvýšeným rizikem. Formy terénní práce – na otevřené drogové scéně, uzavřené, 
detašovaná terénní práce v jiných organizacích.  

Náplň služby 

Obsahem terénní práce je poskytování aktuálních informací o dostupných poradenských, léčebných a jiných 
odborných programech, o výměnných programech sterilního injekčního náčiní, programech HIV testování, očkování 
proti hepatitidě, programech právní a sociální asistence. Dále doporučování do příslušných zdravotnických a 
sociálních zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo k jiným poskytovatelům odborných služeb. Poskytování 
informací o rizicích spojených s užíváním drog, distribuce metodických materiálů, výměna sterilního injekčního 
náčiní, distribuce dezinfekčních a dalších pomocných prostředků, zdravotnického materiálu. Asistence při řešení 
sociálních a zdravotních problémů doprovázená motivačním tréninkem s cílem změnit rizikové chování klienta a 
motivovat jej k léčbě. Poskytování krizové a situační intervence. 

Personální vybavení služby 

Služba je řízena kvalifikovaným odborným pracovníkem/manažerem, se zkušenostmi v oblasti primární, sekundární 
a terciární prevence drogových závislostí. Terénní pracovníci: Odborní pracovníci, bývalí uživatelé drog, dobrovolní a 
externí pracovníci.  

 

7.4.4.2 Poradenské a léčebné programy pro osoby ve výkonu trestu (a následná péče) 

Aktuální vymezení a charakter tohoto typu služeb 

Pro tyto služby není vypracován typový standard v rámci Standardů odborné způsobilosti. Pracovníci těchto služeb 
(výlučně z NNO) jsou členy pracovní skupiny, která pracuje na návrhu tohoto standardu. Koncepčně jsou tyto služby 
postaveny především na jasném vymezení obsahu služby vůči tomu, co poskytují odborní zaměstnanci věznice. 
Drogové služby ve vězení jsou zcela zaměřeny na drogovou oblast, v otázkách sociálních problémů svých uživatelů 
úzce spolupracují se sociálními pracovníky věznice, případně odesílají klienty s těmito záležitostmi k nim. 
Psychologickou péči a krizovou intervence poskytují tyto služby ve spolupráci s vězeňskými psychology. 

V profilu služby je obsaženo poradenství zaměřené na minimalizaci rizik užívání. Výměnný program ve věznicích 
není povolen i přes vysoký výskyt klientů/odsouzených s pozitivitou VHC. Dále se služby zaměřují na motivaci 
k abstinenci a změně životného stylu – nedrogového a nekriminálního (skupinovou a individuální formou práce). Je 
poskytováno poradenství a krátkodobá terapie, motivační trénink, prevence relapsu, sociální práce. Specifickým 
obsahem služby je před-nástupní, před-výstupní a před-léčebné poradenství. Kontakt navázaný ve věznicích je 
využíván k zajištění či zprostředkování následné péče po výstupu z trestu, ambulantní formou. 

Základními praktickými principy těchto služeb jsou: 

 Zajištění stabilního zázemí pro pracovníky NNO ve věznici: Vstup a pohyb po věznici, prostory pro práci, 
součinnost – předvádění klientů. 

 Důvěrnost a transparentnost: Vymezení oblastí sdílení informací mezi jednotlivými skupinami pracovníků 
věznice, o kterém jsou klienti informováni; vydefinování střetu zájmů mezi pracovníky vězeňské služby a 
pracovníky služby, včetně postupů těmto situacím předcházet a jak je případně řešit. 

 Jistá míra nezávislosti na vězeňském systému, nebyrokratický přístup a dostupnost služby klientům. 

 Možnost kontaktování velkého počtu uživatelů drog ( zejména problémových), kteří dříve nebyli na svobodě 
v kontaktu s žádnou službou. 

 Dobrovolné využívání služby klienty ve vězení: Uživatelé služby se mohou dobrovolně rozhodnout ke spolupráci 
a mohou tuto spolupráci bez sankcí ukončit; dobrovolnost je i možnosti o tuto službu zažádat v jakékoliv fázi 
pobytu ve vězení – vazba a v průběhu celého výkonu trestu. 

 Kontinuita práce s klienty: Ve vězení započatá spolupráce pokračuje v rámci následné po-výstupní péče 
ambulantní formou, efektivní se ukazuje i kontinuita ve vztahu klienta ke konkrétnímu pracovníkovi – tzn. 
regionální dostupnost služeb (kam se klienti po odchodu z vězení vrací). 

 Dlouhodobost: S ohledem na délku výkonu trestu u jednotlivých klientů jednak ve vězení (i několik let) a následně 
po výstupu cca 6 – 12 až 24 měsíců – významné pro stabilizaci klientů s ohledem na délku jejich drogové a 
kriminální kariéry; dlouhodobost souvisí i se stabilitou spolupráce s konkrétní věznicí a se stabilním zázemím. 

 Profesionalita: Vzdělání, praxe a supervize pracovníků NNO, vzdělání odpovídající odbornosti adiktologa. 

 Spolupráce: Efektivně koordinovaná péče o klienty v síti služeb, práce jak v zájmu klientů bez jejich přítomnosti 
(t.č. ve vězení), tak intervence v rámci následné péče po výstupu, kdy je pro klienta důležité zázemí vztahu ke 
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konkrétnímu pracovníkovi služby a současně musí řešit řadu existenčních otázek (bydlení, práce) a naplňovat 
stanovené povinnosti (PMS, ochranná léčba, splácení dluhů,atd.). 

7.4.5 Následná péče a doléčovací programy včetně chráněného bydlení 

Zařízení následné a doléčovací péče jsou dle § 20 zákona č. 379/2005 Sb. definovány jako programy, které zajišťují 
zdravotnická zařízení a jiná zařízení a která obsahují soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a 
pomáhají vytvářet podmínky pro udržení abstinence. Standardy odborné způsobilosti RVKPP ji definují ve 
speciálním standardu Ambulantní doléčovací programy (včetně programů chráněného bydlení a chráněné práce) 
obdobně. 

Zákon č. 108/2006 o sociálních službách definuje tento typ péče dle § 64 jako ambulantní nebo pobytové služby 
poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které 
absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo 
osobám, které abstinují. 

Z pohledu Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) je 
možné zdravotnickou část systému následné péče a doléčovacích programů charakterizovat jako specializovanou 
ambulantní péči, která je poskytovaná v rámci jednotlivých oborů zdravotní péče. 

Vymezení a charakter služby 

Z pohledu zákonného ukotvení je zjevné, že se v tomto typu služby jedná o kombinovaný zdravotně sociální model 
péče. 

Zařízení následné péče, či doléčovací program je zařízení, které poskytuje péči směřovanou k podpoře a udržení 
abstinence. Jedná se o primárně ambulantní službu, jejíž cílovou skupinu tvoří abstinující osoby s anamnézou 
závislosti na návykových látkách s doporučenou minimální dobou abstinence 3 měsíce, přičemž preferovány jsou 
osoby, které absolvovaly detoxifikaci a minimálně krátkodobou léčbu.  

Součástí komplexní péče ambulantního doléčovacího programu může být chráněné bydlení.  

Chráněné bydlení je zpravidla součástí komplexu doléčovacích služeb a jedná se o prostředek sociální stabilizace 
klienta formou přechodně poskytovaného ubytování, které je poskytováno na omezenou dobu, nutnou k sociální 
stabilizaci klienta a stanovenou při vstupu klienta do programu.  

Vzhledem k poskytovanému spektru služeb je statut zdravotnického zařízení pro program následné péče možný. 

Odpovídající kapacita lůžek v rámci chráněného bydlení jsou 2 lůžka na 100.000 obyvatel. 

Zařízení zajišťující službu a poskytující péči dle principů dobré praxe splňují kritéria odborné způsobilosti dle 
Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a 
závislým na návykových látkách. 

Náplň služby 

Hlavním náplní služby je komplexní multidisciplinární terapeutický proces zaměřený na udržení abstinence, 
navozených motivačních změn a psychické i somatické stability a na prevenci relapsu. 

Terapeutický proces doléčovacího programu vychází z komplexního zhodnocení stavu pacienta provedeného před 
přijetím do vlastního strukturovaného programu. 

Medicínská část péče v rámci následné péče v doléčovacích programech obsahuje lékařské vyšetření při vstupu do 
programu a obsahuje psychiatrické vyšetření a orientační somatické vyšetření. Součástí vyšetření jsou základní 
laboratorní vyšetření, toxikologické vyšetření moče, vyšetření na HIV, hepatitidy a pohlavně přenosná onemocnění, 
vyšetření na graviditu a další odborné výkony v indikovaných případech (např. psychologické vyšetření). 

Odborná péče doléčovacích programů je koncipována jako strukturovaný proces obsahující tyto základní 
komponenty: skupinová terapie, rodinná či partnerská terapie, sociální práce, rehabilitace. Mezi medicínské složky 
patří farmakoterapie či toxikologická vyšetření. 

Součástí ambulantního doléčovacího programu může být chráněné bydlení. Chráněné bydlení je prostředek sociální 
stabilizace klienta formou přechodně poskytovaného ubytování. 

Součástí doléčovacího programu mohou být rovněž chráněné pracovní programy. Chráněné pracovní programy 
slouží k zvýšení pracovních dovedností až do úrovně rekvalifikace, zpevnění pracovních návyků a získání práce u 
externího zaměstnavatele 

Zákon 108/2006 o sociálních službách definuje péči z pohledu sociální péče pouze jako poskytnutí ubytování, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy bez bližší specifikace jako činnosti spadající do tohoto typu péče 
označuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nepostihuje tak ve stávající podobě 
komplexnost adiktologické péče v tomto typu služeb. 
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Personální vybavení služby 

Personální zajištění služby splňuje Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné 
služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách. Terapeutický tým je multidisciplinární vzhledem 
k povaze problému. Vzdělání týmu je odvislé od základní typologie práce s klienty a obsahuje profese 
psychologické, lékařské, adiktologické, psychoterapeutické, speciálně pedagogické či v oblasti sociální práce. 

Program je řízen kvalifikovaným odborným pracovníkem s praxí v léčení a doléčování závislostí, skupinové a 
rodinné terapii, kognitivně behaviorálních přístupech apod. Pro zabezpečení provozu chráněného bydlení je 
vyčleněn pracovník multidisciplinárního týmu doléčovacího programu. 

Těžiště strukturovaných aktivit je v odpoledních a večerních hodinách, případně o víkendech, s ohledem na studium 
či zaměstnání klientů. Kapacita pacientů/klientů v terapeutické skupině na jednoho kvalifikovaného pracovníka, který 
poskytuje odbornou péči ve strukturovaných programech je max. 12 pacientů/klientů.  

 

7.5 Jednotlivé typy jednodenní a lůžkové adiktologické péče a jejich vymezení 

7.5.1 Jednodenní stabilizace 

Je ve smyslu zákona o zdravotních službách jednodenní péče na lůžku, jejímž účelem je stabilizace přechodné 
dekompenzace syndromu závislosti či jiného přechodného stavu v souvislosti s užíváním návykových látek (relapsu, 
krizového stavu, také ve spojení s akutní intoxikací). 

Koncept jednodenní hospitalizace prozatím není součástí adiktologických služeb v ČR snad s jedinou výjimkou – 
záchytných stanic. Záchytné stanice však ve své současné podobě nesplňují kritéria adiktologických služeb co se 
týká statutu zařízení, statutu pacientů, cílů,  indikací, pracovních postupů a metod práce (odborných standardů). 

Zařízení / programy pro jednodenní hospitalizaci by mohly převzít úlohu záchytných stanic, ovšem pouze u pacientů 
se zdravotní (adiktologickou) indikací a s podmínkou návaznosti na další adiktologické služby, např. na principu 
case-managementu. Dále by mohly programy poskytující jednodenní péči na lůžku převzít či integrovat roli tzv. 
krizových center. Lůžka pro jednodenní péči by mohla rovněž být součástí (vybraných) adiktologických ambulancí a 
adiktologických stacionářů. 

7.5.2 Detoxifikační jednotky a oddělení  

Detoxifikace je definována jako léčebná péče poskytovaná ambulantními a ústavními zdravotnickými zařízeními při 
předcházení abstinenčnímu syndromu. Standardy odborné způsobilosti RVKPP ji definují ve speciálním standardu 
Detoxifikace obdobně. 

Z pohledu Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) se jedná 
o akutní lůžkovou péči standardní, která je poskytována pacientovi s náhlým onemocněním nebo náhlým zhoršením 
chronické nemoci, které vážně ohrožují jeho zdraví, ale nevedou bezprostředně k selhávání životních funkcí, nebo 
za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně. 

Vymezení a charakter služby 

Detoxifikační oddělení (jednotky) jsou specializovaná samostatná zařízení funkčně provázaná s jinými 
zdravotnickými zařízeními, nebo se jedná o specializované části zdravotnických zařízení (nemocnice, psychiatrické 
léčebny, psychiatrické kliniky) určené k léčení odvykacího stavu vyvolaného přerušením nebo podstatným snížením 
užívání návykové látky. Jde o stavy, kdy nejsou ohroženy vitální funkce organizmu, tedy o stavy které nevyžadují 
intenzivní péči v jiném zařízeni (např. jednotce intenzivní péče). Hospitalizace může být realizována i bez souhlasu 
pacienta a může obsahovat represivní prvek (např. fyzické omezení) v souladu se návrhem Zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).  

Jedná se o krátkodobou rezidenční léčbu s délkou trvání zpravidla do 3 týdnů. 

Náplní péče detoxifikační jednotky může být i prosté ostřízlivění a prosté zvládnutí akutní intoxikace návykovými 
látkami a to v situacích, kdy je klinickým a laboratorním vyšetřením zjištěno, že ošetřovaná osoba není ohrožena na 
životě selháním základních životních funkcí. 

Provoz detoxifikační jednotky je zajištěn po dobu 24 hodin denně. Během této doby je k dispozici zdravotnický 
personál (kvalifikovaný lékař, kvalifikovaná sestra). 

Cílovou populací jsou primárně uživatelé návykových látek s různě vyjádřenými odvykacími příznaky. 

Zařízení zajišťující službu a poskytující péči dle principů dobré praxe splňují kritéria odborné způsobilosti dle 
Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a 
závislým na návykových látkách. 

Náplň služby 
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Léčba odvykacího syndromu spojeného s přerušením užívání návykové látky s případnými komplikacemi (v 
případech, kdy nejsou ohroženy vitální funkce organismu), případně prosté ostřízlivění a prosté zvládnutí akutní 
intoxikace návykovými látkami (v případech, kdy nejsou ohroženy vitální funkce organismu). 

V základní podobě léčba obsahuje předlékařské zhodnocení stavu středním zdravotním personálem, vyšetření 
lékařem a pravidelnou lékařskou péči, která je zajištěna po dobu 24 hodin. 

Součástí péče jsou: farmakologická léčba odvykacích stavů a farmakoterapie somatických a psychických 
komplikací, dostupná laboratorní vyšetření včetně vyšetření moči na přítomnost metabolitů návykových látek.  

Psychoterapeutické aktivity jsou součástí péče a jsou prováděny s ohledem na stav pacienta (např. motivační 
trénink, edukační terapie, další indikované formy intervence). 

 

7.5.3 Krátkodobá a střednědobá odvykací léčba 

Krátkodobá a střednědobá léčba je definována jako léčba problémových uživatelů a závislých ve zdravotnických 
zařízeních oboru psychiatrie v obvyklém rozsahu týdnů až několika měsíců. Standardy odborné způsobilosti RVKPP 
ji definují ve speciálním standardu Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba obdobně. 

Z pohledu Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) se jedná 
o především akutní péči (ve finálních fázích léčby také o péči následnou), která je poskytována pacientovi, u kterého 
byla stanovena diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého 
zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo léčebnou rehabilitaci; poskytuje se tak 
dlouho, pokud se pacientův stav zlepšuje. 

Vyprofilovaná psychiatrická lůžková zařízení specializovaná na adiktologickou klientelu (superspecializovaná), tj 
oddělení pro léčbu závislostí nebo samostatné léčebny pro léčbu závislostí, budou doplněna sítí existujících 
psychiatrických zařízení a oddělení, která nemají náročný strukturovaný odvykací program a mají v zásadě 
stabilizační cíle.  

Vymezení a charakter služby 

Lůžková oddělení zajišťující a vykonávající krátkodobou a střednědobou odvykací léčbu jsou svým charakterem 
specializovanými odděleními pro léčbu závislostí v rámci psychiatrických léčeben, specializovaná oddělení pro léčbu 
závislostí v rámci nemocnic, či se může jednat o psychiatrickou léčebnu specializovanou na léčbu závislostí. 

Statut lůžkového zdravotnického zařízení je nezbytný.  

Cílem tohoto typu služby je krátkodobá nebo střednědobá ústavní léčba závislostí zaměřená na práci s motivačním 
cyklem změny, na dosažení a udržení abstinence, na stabilizaci psychického a somatického stavu a na maximálně 
možnou resocializaci pacienta. Specializovaná lůžková péče navazuje na akutní lůžkovou péči (například 
detoxifikační oddělení), nebo je možný přímý vstup do služby, pokud to zdravotní stav dovoluje. 

Program ústavní léčby je komplexně strukturován, obsahuje terapeutické aktivity zdravotnické, psychoterapeutické, 
výchovně-režimové, resocializační, volnočasové a další. Organizace lůžkových oddělení vychází z principů 
terapeutické komunity. 

Zabezpečení provozu je v režimu nepřetržitého nemocničního provozu. 

Cílová populaci tvoří osoby závislé na návykových látkách, často s přítomností psychiatrických či somatických 
komorbidit. 

Zařízení zajišťující službu a poskytující péči dle principů dobré praxe splňují kritéria odborné způsobilosti dle 
Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a 
závislým na návykových látkách. 

Náplň služby 

Hlavním náplní služby je komplexní multidisciplinární terapeutický proces zaměřený na dosažení a udržení 
abstinence a na maximální možnou resocializaci pacienta. 

Proces léčby vychází z komplexního zhodnocení stavu pacienta a stanovení léčebného plánu s ohledem na 
přítomnost komplikujících faktorů v oblasti somatické a psychosociální.  

Terapeutický proces zahrnuje strukturované aktivity v minimálním rozsahu 20 hodin týdně. 

Základními nástroji terapeutického procesu postaveného na základech terapeutické komunity jsou psychoterapi 
skupinová, komunitní i individuální, farmakoterapie, edukace, sociální práce, rodinná (případně partnerská) terapie, 
rehabilitace směrem ke stabilizaci a zlepšení psychických, somatických a sociálních kapacit pacienta. Součástí péče 
je léčba psychiatrických a somatických komorbidit. Další využívané prostředky jsou například pracovní terapie, sport, 
zátěžové programy. 
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7.5.4 Rezidenční léčba v terapeutických komunitách 

Rezidenční léčba v terapeutických komunitách je definována jako program léčby a resocializace ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců. Standardy odborné 
způsobilosti RVKPP ji definují ve speciálním standardu Rezidenční léčba v terapeutických komunitách obdobně. 

Terapeutická komunita je definována též Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ze dne 14. března 2006 
dle § 68 jako služba poskytující pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách 
nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.  

Z pohledu komplexního přístupu k pacientovi v rámci adiktologických služeb je vymezení charakteru služby pouze 
ze sociálního pohledu nedostatečné.  

Z pohledu Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) se jedná 
o následnou lůžkovou péči, která je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena diagnóza a došlo ke 
stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož 
zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo léčebnou rehabilitaci; poskytuje se tak dlouho, pokud se pacientův stav 
zlepšuje. 

Vymezení a charakter služby 

Terapeutická komunita je specializované rezidenční zařízení, které poskytuje léčbu směřovanou k abstinenci, 
redukci užívání návykových látek a s ním spojených zdravotních rizik a sociální rehabilitaci. Služba může mít statut 
nezdravotnického i zdravotnického zařízení. Jedná se o program, který je součástí komplexního systému péče v 
působnosti jedné organizace, případně funguje jako samostatná organizace s funkční provázaností na další odborná 
zařízení a organizace, nebo jako samostatné oddělení, jež je součástí lůžkového zdravotnického zařízení. 
Medicínská péče je v tomto typu služby poskytována a/nebo smluvně zajištěna. 

Cílem tohoto typu služby je dlouhodobá léčba závislostí, zaměřená na dosažení a udržení abstinence či redukce 
užívání návykových látek, práci s motivací, stabilizaci psychického a somatického stavu a na maximálně možnou 
rehabilitaci a resocializaci pacienta. Léčba v terapeutické komunitě zpravidla navazuje na akutní lůžkovou péči 
(například detoxifikační oddělení). Krátkodobá nebo střednědobá odvykací rezidenční léčba není pro vstup do 
terapeutické komunity podmínkou.  

Provoz je zajištěn nepřetržitě kvalifikovaným pracovníkem: terapeutem, adiktologem či zdravotní sestrou. 

Cílovou populaci tvoří osoby závislé na návykových látkách a s těžším psychosociálním, případně i somatickým 
poškozením.  

Program léčby v terapeutické komunitě je komplexně strukturován a obsahuje kromě výše uvedených pobytových 
služeb terapeutické aktivity zdravotnické, psychoterapeutické, výchovně-režimové, resocializační, volnočasové a 
další.  

Zařízení zajišťující službu a poskytující péči dle principů dobré praxe splňují kritéria odborné způsobilosti dle 
Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a 
závislým na návykových látkách. 

Náplň služby 

Hlavním náplní služby je komplexní multidisciplinární terapeutický proces zaměřený na dosažení a udržení 
abstinence /nebo redukci užívání návykových látek a na maximální možnou resocializaci pacienta. 

Terapeutická komunita dle § 68 zákona 108/2006 o sociálních službách obsahuje pouze činnosti, kterými jsou 
poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Proces léčby však vychází z komplexního zhodnocení stavu pacienta a stanovení léčebného plánu s ohledem na 
přítomnost komplikujících faktorů v oblasti somatické a psychosociální.  

Lékařské vyšetření  před vstupem do programu obsahuje psychiatrické a somatické vyšetření, toxikologické 
vyšetření moče, základní laboratorní vyšetření, vyšetření HIV, hepatitidy a pohlavně přenosná onemocnění 
eventuelně vyšetření na graviditu a další odborné výkony. Základní lékařská péče je zajištěna v místě, nebo je 
zajištěna smluvně v nejbližším okolí. 

Terapeutický proces vychází z individuálního zhodnocení a zahrnuje strukturované aktivity a využívá účinné faktory 
terapeutické komunity. Léčebný proces obsahuje aktivity terapeutické, výchovné, rehabilitační a pracovní. 
Základními nástroji terapeutického procesu jsou psychoterapie skupinová, komunitní i individuální, farmakoterapie, 
edukace, sociální práce, rodinná (případně partnerská) terapie, rehabilitace směrem ke stabilizaci a zlepšení 
psychických, somatických a sociálních kapacit pacienta. Součástí péče je léčba psychiatrických a somatických 
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komorbidit. Další využívané prostředky jsou například volnočasové, sportovní, zátěžové programy, pracovní terapie, 
a jiné rehabilitační aktivity. 

Podstatná část náplně odborného programu, především psychoterapie, adiktologické poradenství, psychiatrická 
péče atd. má charakter zdravotnický. 

 

7.5.5 Paliativní rezidenční léčba  

Paliativní rezidenční léčba terminálních adiktologických stavů ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v obvyklém 
rozsahu 6 a více měsíců. 

Z pohledu Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) se jedná 
o dlouhodobou lůžkovou péči, která je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav je stabilizovaný, nelze jej 
podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování lůžkové péče se zhoršuje. 

Vymezení a charakter služby 

Paliativní rezidenční léčba terminálních adiktologických stavů směřuje k abstinenci v chráněných rezidenčních 
podmínkách a k adiktologické rehabilitaci. Diagnosticky se jedná o soubor poruch, u kterých dlouhodobě přetrvávají 
změny kognitivních funkcí, emotivity, osobnosti nebo chování, a to v souvislosti s anamnesticky dlouhodobým 
užíváním návykových látek. 

Cílem tohoto typu služby je dlouhodobá paliativní léčba, zaměřená na dosažení a udržení abstinence návykovou 
látkou v chráněných rezidenčních podmínkách, na stabilizaci psychického a somatického stavu a na maximálně 
možnou psychosociální rehabilitaci pacienta. Takové terminální stavy není možno ošetřovat ambulantně ani 
v podmínkách semimurálních, případně v sociálních zařízeních. Provoz služby je zajištěn nepřetržitě a 
kvalifikovanými pracovníky: psychiatrem, adiktologem, zdravotní sestrou specialistkou, pracovním terapeutem a 
jiným nelékařským zdravotnickým pracovníkem. 

Cílovou populaci tvoří osoby, u kterých dlouhodobě přetrvávají změny kognitivních funkcí, emotivity, osobnosti nebo 
chování, a to v souvislosti s anamnesticky chronickým užíváním návykových látek. Poruchy se projevují výraznou 
změnou původního a normálního stavu fungování. 

Náplň služby 

Hlavní náplní služby je komplexní terapeutický proces zaměřený na dosažení a udržení abstinence v chráněných 
rezidenčních podmínkách a na maximálně možnou psychosociální rehabilitaci pacienta. 

Proces léčby vychází z komplexního zhodnocení stavu pacienta a stanovení léčebného a ošetřovatelského plánu 
s ohledem na přítomnost komplikujících faktorů v oblasti psychické, somatické a sociální.  

Program paliativní rezidenční léčby je vysoce režimově strukturován s důrazem na kontinuální zdravotnický dohled a 
na specifickou ošetřovatelskou péči. Obsahuje terapeutické aktivity zdravotnické, podpůrně psychoterapeutické 
včetně prevence relapsu a zvládání cravingu, dále aktivity režimové, psychosociálně rehabilitační, ergoterapeutické, 
volnočasové a další.  
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8 Přílohy 

8.1 Podrobné údaje o rozsahu užívání návykových látek v ČR 

8.1.1 Užívání drog v obecné populaci 

Poslední dostupná celopopulační studie s otázkami na prevalenci užívání návykových látek se uskutečnila v září r. 
2010. Výzkum byl proveden formou omnibusového šetření metodou osobního rozhovoru na reprezentativním 
vzorku obyvatel ČR starších 15 let. Soubor 2044 respondentů byl získán kvótním výběrem (Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2010). Nejvyšších prevalencí dosahuje pochopitelně užívání alkoholu a tabáku. Celoživotní míra 
prevalence užití konopné látky ve věkové skupině 15-64 let dosáhla míry 23,4 %. Roční a měsíční prevalence užití 
konopných látek byla 9,7 % resp. 4,5 %. Ve věkové kategorii 15-24 let, tedy skupině velmi mladých dospělých 
s tradičně nejvyššími prevalencemi, se celoživotní zkušenost s užitím konopných látek pohybovala okolo 40,2 %, 
prevalence v posledním roce okolo 25,1 % a v posledních 30 dnech 12,5 %. Druhou nejoblíbenější návykovou 
látkou pak byla v této věkové kategorii (15–24 let) extáze s prevalencemi užití 16,6 %, 6,6 % a 3,0 % ve shodných 
časových horizontech a dále pak halucinogenní houby, pervitin či amfetaminy a LSD s celoživotní prevalencí 
11,8 %, 6,6 % resp. 5,2 %. Prevalence užití kokainu a heroinu dosahovalo nejnižších hodnot. Prevalence užití všech 
drog byly vyšší u mužů než u žen. Nejvíce zkušeností s nelegálními drogami uvedli velmi mladí dospělí ve věku 15–
24 let – tabulka 8-1.  

tabulka 8-1: Míry prevalence užití dané drogy ve studii Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů 
2010, v % (Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010) 

Prevalence Typ drogy  

Pohlaví Vybrané věkové skupiny Celkem 

Muži Ženy 15–24 15–34 15–64 let 

(n=859) (n=890) (n=271) (n=674) (N=1749) 

Celoživotní 
prevalence 

Tabák 78,2 59,9 71,2 72,3 68,9 

Alkohol 95,2 93,3 90,8 93,8 94,2 

Marihuana či hašiš 29,8 17,3 40,2 38,9 23,4 

Extáze 8,5 6 16,6 14,7 7,2 

Amfetaminy, pervitin 4 2,9 6,6 5,9 3,4 

Kokain 2,3 0,9 1,5 1,9 1,6 

Heroin 1,9 0,4 1,8 1,8 1,1 

LSD „krystal, trip, papír“ 3,3 1,9 5,2 4,7 2,6 

Halucinogenní houby 6,8 4,2 11,8 9,2 5,4 

Prevalence 
v posledních 
12 měsících 

Tabák 55,8 37,8 57,6 52,5 46,6 

Alkohol 90,6 85,4 84,9 89,3 87,9 

Marihuana či hašiš 13,6 5,8 25,1 20,3 9,7 

Extáze 2,8 1,6 6,6 3,9 2,2 

Amfetaminy, pervitin 0,9 0,8 2,6 1,6 0,9 

Kokain 0,6 0,2 0 0,4 0,4 

Heroin 0,5 0,1 0,4 0,3 0,3 

LSD „krystal, trip, papír“ 0,7 0,2 1,5 0,9 0,5 

Halucinogenní houby 1,3 0,6 3 1,9 0,9 

Prevalence v 
posledních 
30 dnech 

Tabák 48,4 32,5 46,5 43,8 40,3 

Alkohol 74,7 57,5 60,5 67,1 66 

Marihuana či hašiš 6,6 2,4 12,5 9,2 4,5 

Extáze 1,2 0,3 3 1,3 0,7 

Amfetaminy, pervitin 0,1 0,3 1,1 0,4 0,2 

Kokain 0,2 0,1 0 0,3 0,2 

Heroin 0,2 0,1 0 0,1 0,2 

LSD „krystal, trip, papír“ 0,1 0 0 0,1 0,1 

Halucinogenní houby 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 

 

8.1.2 Užívání drog ve školní populaci 

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), která byla naposledy (počtvrté) realizována v r. 
2007 patří ČR mezi, které vykazují u většiny sledovaných látek nejvyšší podíl studentů, kteří s nimi mají zkušenost. 
Z nelegálních drog uváděli respondenti v r. 2007 nejčastěji zkušenosti s užíváním konopných látek (45,1 %). 
Na dalších místech se objevují zkušenosti s užíváním léků se sedativním účinkem (9,1 %), s užitím halucinogenních 
hub (7,4 %) a s čicháním rozpouštědel (7,0 %). Zkušenosti s LSD (5,0 %), extází (4,6 %) a amfetaminy (3,5 %) jsou 
méně časté, zkušenosti s drogami typu heroin a kokain jsou v populaci šestnáctiletých minimální (2,0 %, resp. 1,1 
%). Nejvyšší prevalence v rámci Evropy zaznamenala ČR v souvislosti s konzumací alkoholu, cigaret a konopných 
látek, nejnižší naopak ve zkušenostech s těkavými látkami. Zatímco užívání konopných látek zůstalo v ČR ve 
srovnání s r. 2003 na stejné úrovni, poklesl podíl osob, které uvedly zkušenost s extází (Csémy et al.  2009; Hibell et 
al.  2009) – tabulka 8-2, graf 8-1, graf 8-2. 
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tabulka 8-2: Celoživotní prevalence zkušeností s užitím vybraných látek ve studii ESPAD 2007, v % (Csémy et al.  
2009) 

Celoživotní prevalence Chlapci Dívky Celkem 

Jakákoliv nelegální droga 49,4 44,0 46,6 

Jakákoliv nekonopná droga 14,8 12,2 13,5 

Konopné látky  47,9 42,5 45,1 

Lysohlávky, jiné přírodní halucinogeny 9,3 5,7 7,4 

Těkavé látky 6,9 7,0 7,0 

LSD 5,4 4,6 4,9 

Extáze 4,8 4,3 4,5 

Steroidy 6,6 2,2 4,2 

Pervitin 3,4 3,6 3,5 

Heroin, opiáty 1,5 2,4 2,0 

Kokain 1,2 0,8 1,0 

Crack 1,2 0,5 0,8 

GHB 0,9 0,3 0,6 

Sedativa 6,1 11,7 9,1 

Alkohol+léky 13,6 22,9 18,5 

Injekční aplikace drogy 1,0 0,6 0,8 

graf 8-1: Trendy vývoje celoživotní prevalence zkušeností s nelegálními drogami ve studii ESPAD 2007, v % 
(Csémy et al.  2009) 
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graf 8-2: Srovnání vybraných ukazatelů za ČR s evropským průměrem ze studie ESPAD 2007, v % (Hibell et al.  
2009)  
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8.1.3 Problémové a intenzivní užívání drog 

Podle EMCDDA je problémové užívání drog definováno jako injekční užívání drog a/nebo dlouhodobé či pravidelné 
užívání opiátů a/nebo drog amfetaminového typu a/nebo kokainu (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, 2009). Česká definice nezahrnuje užívání kokainu, neboť počet uživatelů kokainu v datových zdrojích 
používaných k odhadům (především o využívání služeb) je v ČR stále na velmi nízké úrovni. Ze skupiny amfetaminů 
je z obdobných důvodů odhadován pouze počet uživatelů pervitinu (metamfetaminu). Mezi opiáty typicky užívanými 
v ČR patří především heroin a Subutex

®
 (sezonně se objevuje také užívání opia). 

Odhady počtu problémových uživatelů drog v l. 2002–2010 zachycuje tabulka 8-3. Ve srovnání s r. 2009 došlo v r. 
2010 k nárůstu celkového počtu problémových uživatelů drog. Podle drog došlo k poklesu střední hodnoty odhadu 
počtu uživatelů opiátů (změna oproti r. 2009, kdy došlo k nárůstu) a k dalšímu nárůstu počtu uživatelů pervitinu. 
Došlo také k dalšímu nárůstu odhadovaných injekčních uživatelů drog. S ohledem na meziroční překryvy intervalů 
spolehlivosti přitom statisticky významně klesl odhadovaný počet problémových uživatelů heroinu a vzrostl počet 
problémových uživatelů pervitinu. Obrázek o statistické významnosti změn odhadovaného celkového počtu 
problémových uživatelů drog poskytuje graf 8-3 – intervaly spolehlivosti odhadů z posledních let se překrývají, což 
znamená, že trend pozorovaný u středních hodnot odhadů je třeba hodnotit opatrně. 

tabulka 8-3: Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání drog provedených multiplikační 
metodou za použití dat z nízkoprahových programů v r. 2002–2010 (Mravčík et al.  2010; Národní monitorovací 
středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011a) 

Rok 

Problémoví 

uživatelé celkem 
Problémoví uživatelé opiátů/opioidů 

Problémoví 

uživatelé pervitinu 
Injekční uživatelé 
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2002 35 100 4,89 n.a. n.a. 13 300 1,85 21 800 3,04 31 700 4,41 

2003 29 000 4,02 n.a. n.a.  10 200 1,41 18 800 2,61 27 800 3,86 

2004 30 000 4,14 n.a. n.a. 9 700 1,34 20 300 2,80 27 000 3,73 

2005 31 800 4,37 n.a. n.a. 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 
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graf 8-3: Střední hodnoty a 95% intervaly spolehlivosti prevalenčních odhadů problémového užívání 
provedených multiplikační metodou za použití dat z nízkoprahových programů v r. 2002–2010 (Mravčík et al.  
2010; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011a) 

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

95% CI dolní 26 900 28 600 26 500 28 900 30 400 33 300 32 000

95% CI horní 33 700 35 700 35 100 32 700 34 700 41 500 46 300

odhad PDU 35 100 29 000 30 000 31 800 30 200 30 900 32 500 37 400 39 200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

Nejvyšší počet problémových uživatelů je tradičně v Hl. m. Praze a v Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech 
s nejvyšším počtem problémových uživatelů opiátů. Praha měla v r. 2010 nejvyšší odhadovaný počet jak uživatelů 
opiátů, tak pervitinu. Prevalenční odhady problémového užívání drog podle krajů zobrazuje tabulka 8-4 a mapa 8-1. 

tabulka 8-4: Prevalenční odhady problémových uživatelů drog v ČR v r. 2010 podle krajů ČR – střední hodnoty 
(Mravčík et al.  2010; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011a) 

Kraj 

Celkový počet 

problémových 

uživatelů 

Počet uživatelů opiátů Počet 

uživatelů 

pervitinu  

Počet IUD 
Heroin Subutex

®
 Celkem 

Hl. m. Praha 11 350 2 900 4 050 6 950 4 400 11 350 

Středočeský 2 150 150 450 600 1 600 2 150 

Jihočeský 1 400 50 150 200 1 200 1 400 

Plzeňský 2 000 650 50 700 1 300 1 900 

Karlovarský 900 50 < 50 50 850 800 

Ústecký 4 900 850 200 1 050 3 850 4 900 

Liberecký 2 650 < 50 < 50 < 50 2 600 2 400 

Královéhradecký 950 50 50 100 850 950 

Pardubický 400 50 < 50 50 350 400 

Vysočina 600 < 50 < 50 50 550 550 

Jihomoravský 3 900 850 < 50 850 3 100 3 700 

Olomoucký 3 300 150 < 50 150 3 100 2 850 

Zlínský 2 350 50 < 50 50 2 300 2 050 

Moravskoslezský 2 350 200 < 50 200 2 150 1 800 

Celkem ČR 39 200 6 000 5 000 11 000 28 200 37 200 
Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou zaokrouhleny.  
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mapa 8-1: Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel ve věku 15–64 let a počet problémových 
uživatelů opiátů a pervitinu v krajích ČR v r. 2010 – střední hodnoty (Národní monitorovací středisko pro drogy a 
drogové závislosti, 2011a) 

 
 

Na podzim 2010 uskutečnilo NMS ve spolupráci s EMCDDA a agenturou Median s.r.o. studii, která měla za cíl 
validizovat krátký screeningový dotazník CAST (Cannabis Abuse Screening Test), který testuje míru rizikového 
užívání konopných látek, oproti standardnímu diagnostickému nástroji pro hodnocení poruch spojených s užíváním 
drog M-CIDI (Munich – Composite International Diagnostic Interview). Z distribuce respondentů na škále rizika 
CAST vyplývá, že pro 71,2 % uživatelů konopných drog, kteří užili konopí v posledním roce, představuje užívání 
relativně malé riziko, ovšem až 9,5 % uživatelů konopných drog (12,2 % mužů a 5,0 % žen) je ve značném riziku a 
bylo by tedy vhodné, aby jim byla poskytnuta odborná intervence. Vyhodnotí-li se výsledky M-CIDI podle kritérií 
DSM-5, lze odhadnout, že bez projevů závislosti či nadužívání konopných látek je 67,8 % uživatelů konopných drog 
(těch, co užilo látku v posledních 12 měsících). Naopak 21,4 % uživatelů odpovídá kritériím pro nadužívání 
konopných látek a 10,8 % kritériím stanoveným pro závislost na konopných látkách. Nejvyšší podíl těch, kteří splňují 
kritéria závislosti, mezi uživateli konopných látek ve věku 35–44 let Extrapoluje-li se tento podíl na celou populaci 
ČR, znamená to cca 1,0–1,5 dospělé populace, tj. 75–110 tis. uživatelů konopných látek ve vysokém riziku 
závislosti, resp. splňujících kritéria DSM-5 pro závislost a dalších cca 200 tis. osob splňujících kritéria pro abúzus 
podle DSM-5. 

Dále byla publikována extrapolace dat o míře prevalence opakovaného aktuálního užití dané drogy (užití alespoň 
jednou týdně v posledním měsíci) z Celopopulační studie užívání návykových látek v České republice v roce 2008 
(Běláčková and Horáková, 2011) na populaci ČR ve věku 15–64 let. Výsledky ukazují, že v r. 2008 bylo v ČR 
přibližně 360 tis. aktuálních pravidelných uživatelů konopných látek, 37 tisíc uživatelů pervitinu, 36 tisíc uživatelů 
extáze a 31 tisíc uživatelů halucinogenních hub. Největší počet dosahují uživatelé sedativ, kterých je v populaci 
pravděpodobně něco okolo 990 tisíc – tabulka 8-5. Odhady počtu uživatelů pro LSD, kokain a heroin jsou již 
vzhledem k relativně nízké prevalenci užívání těchto drog spíše orientační. U nelegálních drog se jedná především o 
mladé dospělé. 
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tabulka 8-5: Odhad počtu osob v ČR ve věku 15–64 let v r. 2008, kteří danou drogu užili alespoň jednou týdně 
(Běláčková and Horáková, 2011) 

Droga 
Míra 

prevalence (%) 

Interval 

spolehlivosti (%) 

Odhad počtu 

uživatelů 

95% interval 

spolehlivosti 

Sedativa 13,4 12,4–14,4 989 230 915 674 – 1 062 786 

Konopná droga 4,9 4,3–5,5 361 458 314 866 – 408 050 

Pervitin 0,5 0,3–0,7 37 414 22 083 – 52 746 

Extáze 0,5 0,3–0,7 35 716 20 734 – 50 697 

Halucinogenní houby 0,4 0,2–0,6 31 231 17 217 – 45 244 

LSD 0,3 0,1–0,5 22 465 10 573 – 34 358 

Kokain 0,2 0,1–0,3 13 928 4 559 – 23 297 

Heroin 0,1 0,0–0,2 7 369 551 – 14 187 
 

V r. 2010 byl proveden odhad prevalence rizikových vzorců užívání alkoholu zjištěných pomocí nástroje AUDIT 
(Alcohol Use Disorders Identification Test)

9
 ve dvou studiích – v průzkumu v obecné populaci na vzorku 1326 osob a 

dále mezi 2589 pacienty praktických lékařů v pilotním projektu testování metod krátké intervence u rizikového nebo 
intenzivního užívání alkoholu (Sovinová and Csémy, 2010). Podíl mužů byl 49,9 %, resp. 49,3 %, věkové rozmezí 
participantů obou studií bylo 18–64 let, průměrný věk 39,2, resp. 42,9 let. Výsledky uvádí tabulka 8-6. 

tabulka 8-6: Odhad prevalence rizikových vzorců užívání alkoholu v obecné populaci ČR ve věku 18-64 let, v % 
(Sovinová and Csémy, 2010) 

Vzorek Pohlaví Nízké riziko 

Rizikové nebo 

škodlivé pití 

(abusus) 

Velmi rizikové pití, 

riziko závislosti 

(závislost) 

Obecná populace  

Muži 67,1 29,1 3,8 

Ženy 90,4 9,3 0,3 

Celkem 78,7 19,2 2,1 

Pacienti praktických lékařů 

Muži 76,7 22,2 1,1 

Ženy 93,5 6,3 0,2 

Celkem 85,3 14,0 0,7 
 

Po přepočtu na počet obyvatel ČR ve věku 18–64 let lze v r. 2010 počet osob užívajících alkohol rizikově či škodlivě 
odhadnout na 990–1350 tis. (z toho 800–1000 tis. mužů a 220–320 tis. žen) a počet osob ve značném riziku 
závislosti nebo závislých na alkoholu na 50–150 tis. osob (z toho 40–135 tis. mužů a 7–10 tis. žen). 
 
8.2 Podrobné údaje o současné síti ambulantních adiktologických služeb a jejich klientech 

Základní typy ambulantních programů existujících v ČR uvádí tabulka 8-7. 

tabulka 8-7: Stávající hlavní typy zařízení ambulantní adiktologické péče 
Typ zařízení Lékařské ambulantní Nelékařské (nyní 

obvykle 
nezdravotnické) 
ambulantní 

Stacionární 

Psychiatrická 
ambulance 

Ordinace AT pro 
prevenci a léčbu 
závislostí  

Poradna pro 
odvykání kouření 

Nízkoprahové 
kontaktní a 
poradenské centrum 

Denní stacionář 
(samostatné nebo 
ad hoc pracoviště 
jiného typu služby) 

Převažující 
cílová 
skupina 

Jiná než 
související 
s užíváním NL 

problémoví uživatelé 
alkoholu, léků, tabáku, 
inhalačních a 
nelegálních drog, 
patologičtí hráči 

Uživatelé 
tabákových 
výrobků 

Problémoví uživatelé 
nelegálních drog 

Problémoví 
uživatelé 
nelegálních drog 

Převažující 
typy 
intervencí 

Farmakoterapie, 
individuální 
psychoterapie 

farmakoterapie, 
psychoterapie 
individuální, partnerská 
a skupinová 
socioterapie 
poradenská a 
návštěvní služba 

Farmakoterapie, 
individuální 
poradenství 

Zdravotní péče - 
minimalizace rizik, 
sociální práce, 
individuální 
poradenství 

Skupinová 
psychoterapie, 
svépomoc, režim, 
sociální práce, 
psychologická 
diagnostika a péče, 
(externě zajištěná) 
psychiatrická péče 

Limity Dostupnost pro 
uživatele NL 

nedostatek takových 
pracovišť, ev. jejich 
úzká specializace 
podle typu užívané 
látky 

Zaměření na 
omezenou skupinu 
uživatelů 
tabákových 
výrobků 

Zaměření výhradně 
na uživatele 
nelegálních drog 

Dostupnost, 
zaměření výhradně 
na uživatele 
nelegálních drog 

                                                           
9
 AUDIT obsahuje 10 položek, skóre nabývá v závislosti na odpovědích hodnot 0–40 bodů. Doporučené hodnocení je: 0–7 bodů – pití 

s nízkou úrovní rizika, 8–19 bodů – rizikové nebo škodlivé pití (abusus), 20–40 bodů – velmi rizikové pití se značnou pravděpodobností 
závislosti na alkoholu. Blíže viz např. http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/banka_evaluacnich_nastroju.  

http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/banka_evaluacnich_nastroju
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8.2.1 Psychiatrická ambulantní péče 

Zdravotnická ambulantní léčba je poskytována především zařízeními oboru psychiatrie, případně dalších oborů 
(především praktickými lékaři pro dospělé, a to také v souvislosti s rozšiřující se opiátovou substituční léčbou – 
viz dále). Speciálním ambulantním zařízením oboru psychiatrie zaměřeným na léčbu závislosti na alkoholu a jiných 
drogách je historicky tzv. AT ambulance.  

AT ambulance navazují na protialkoholní poradny, vznikající na území dnešní České republiky od r. 1910. Od 
r. 1956 byly protialkoholní poradny začleněny do psychiatrických poliklinik a od 60. let pronikaly do náplně těchto 
poraden také nealkoholové drogy (Skála, 2003), pod názvem AT poradny („alkohol a toxikomanie“) byly oficiálně 
evidovány od r. 1983. Počet AT ambulancí se v letech 1963–1993 pohyboval mezi 165 a 180 zařízení. Po r. 1989 
došlo k rozpadu této sítě, v posledních letech se celá síť AT ambulancí centrálně nespravuje, chybí formální 
zakotvení AT poraden v systému zdravotní péče a jejich počet se nesleduje, předpokládá se že v ČR je 
v současnosti 50 až 70 psychiatrických ambulancí specializováno na léčbu závislostí (Mravčík et al.  2011). 

V 90. letech minulého století došlo k postupnému nárůstu ambulantních zdravotnických zařízení oboru psychiatrie 
hlásících alespoň jednoho pacienta užívajícího nelegální drogy na 350–400 v posledních letech – jedná se však o 
všechny ambulance oboru psychiatrie, které mají v evidenci uživatele drog a které pro ÚZIS vyplnily přílohu AT 
výkazu psychiatrie A-013, nikoliv o specializované AT poradny. 

Pacienty užívající legální či nelegální drogy evidovalo v r. 2010 celkem 453 ambulantních psychiatrických oddělení a 
pracovišť – mapa 8-2. Do těchto oddělení a pracovišť jsou započítány všechny ambulance, které léčily aspoň 
jednoho pacienta, nejedná se tedy jen o specializované AT ambulance. Proti r. 2009 vzrostl o téměř 31 % (tj. o 107) 
počet těchto zdravotnických zařízení (tabulka 8-8). Jejich vysoký nárůst je dán zejména hlášením dat od zařízení, 
která léčila nízký počet pacientů se základní diagnózou F10–F19, zejména od ambulancí, které v r. 2010 léčily 
maximálně 50 pacientů (nárůst ze 147 v r. 2009 na 258 v r. 2010) – tabulka 8-9. Pacienty užívající alkohol mělo v 
evidenci celkem 428 ambulancí, z nich téměř 79 % byly ordinace lékařů specialistů v oboru psychiatrie, 10 % se 
nacházelo v ambulantních částech nemocnic. O uživatele ilegálních návykových látek (bez alkoholu a tabáku) 
pečovalo celkem 370 ambulancí, z toho bylo téměř 78 % psychiatrických ordinací, necelých 10 % v ambulantních 
částech fakultních nemocnic či nemocnic akutní péče – tabulka 8-10. Největší podíl ordinací pečujících o uživatele 
návykových látek celkem byl v Hl. m. Praze (17 %), Jihomoravském (13 %) a Moravskoslezském kraji (12 %). 
Ordinace s více než 300 evidovanými pacienty se nacházely převážně v Hl. m. Praze (11 ordinací z 29) a v Morav-
skoslezském kraji (6 ordinací) – tabulka 8-11 (Nechanská, 2011a). 

mapa 8-2: Síť ambulantních psychiatrických zařízení s alespoň jedním AT pacientem v r. 2010 
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tabulka 8-8: Počet ordinací a počet léčených uživatelů návykových látek v r. 2000–2010 (Nechanská et al.  2011; 
Nechanská, 2011a) 

Rok 
Nelegální drogy Alkohol Návykové látky celkem 

Počet ordinací Počet klientů Počet ordinací Počet klientů Počet ordinací Počet klientů 

2000 272  11 423  298  27 021  320  39 721  

2001 285  13 050  309  28 582  330  42 955  

2002 288  14 203  317  25 400  342  41 136  

2003 312  15 786  340  25 017  368  42 881  

2004 320  14 040  358  25 235  382  40 625  

2005 337  16 394  379  27 440  401  44 971  

2006 340  16 392  367  26 966  394  44 887  

2007 311  15 684  348  25 342  367  42 196  

2008 298  15 711  328  25 293  349  42 612  

2009 298  16 343  331  24 206  346  41 419  

2010 370 15 187 428 24 182 453 40 198 
 

tabulka 8-9: Počet ambulantních zdravotnických zařízení podle počtu léčených uživatelů návykových látek, 
alkoholu a drog v r. 2005–2010 (Nechanská et al.  2011; Nechanská, 2011a) 

Počet klientů 
Nelegální drogy Alkohol Návykové látky celkem 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

1–10 161 140 124 118 174 85 85 72 69 128 72 63 53 49 88 

11–50 110 107 114 119 132 144 133 123 124 158 120 110 101 98 170 

51–100 34 30 24 23 25 63 64 69 70 73 83 90 86 81 72 

101–150 11 9 10 11 11 30 21 24 21 35 40 31 37 43 52 

151–200 4 7 7 4 8 15 17 14 18 12 16 17 16 18 17 

201–300 10 7 6 11 10 15 13 11 14 12 29 24 24 23 25 

301–400 3 5 4 5 4 5 6 5 8 6 10 11 8 14 16 

401 a více 7 6 9 7 6 10 9 10 7 4 24 21 24 20 13 

Celkem 340 311 298 298 370 367 348 328 331 428 394 367 349 346 453 
 

tabulka 8-10: Počet uživatelů návykových látek (včetně uživatelů alkoholu a tabáku) léčených v ambulantních 
zdravotnických zařízeních v r. 2005–2010 (Nechanská et al.  2011; Nechanská, 2011a) 

Druh zařízení 

2006 2007 2008 2009 2010 
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Lůžková zařízení 
s ambulancí 
psychiatrie 

60 13 081 54 12 458 53 11 725 55 10 259 59 9 717 

Samostatná ord. 
lékaře specialisty – 
psychiatra 

300 25 563 279 23 119 265 24 524 259 25 386 354 25 858 

Zařízení pro léčbu 
závislostí 

5 1 498 5 1 513 5 1 334 5 1 604 6 1 109 

Ostatní ambulantní 
zařízení 

29 4 745 29 5 106 26 5 029 27 4 170 34 3 514 

Celkem 394 44 887 367 42 196 349 42 612 346 41 419 453 40 198 
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tabulka 8-11: Počet ambulantních zdravotnických zařízení podle počtu léčených uživatelů návykových látek a 
kraje sídla zařízení v r.2010 (Nechanská, 2011a) 

Kraj 

Počet klientů  
Celkový 

počet 

zařízení 

Celkový 

počet 

klientů 

1
–
1
0
 

1
1
–
5
0
 

5
1
–
1
0
0
 

1
0
1
–
1
5
0
 

1
5
1
–
2
0
0
 

2
0
1
–
3
0
0
 

3
0
1
–
4
0
0
 

4
0
1
 a

 

v
íc

e
 

 Hl. m. Praha 19  26  9  6  1  5  6  5  77  9 175  

 Středočeský 6  14  3  7  0  2  1  0  33  2 485  

 Jihočeský 5  9  3  2  0  1  0  0  20  926  

 Plzeňský  10  7  3  1  2  1  0  2  26  2 525  

 Karlovarský  2  6  2  0  1  1  0  0  12  702  

 Ústecký  9  8  5  4  1  1  1  0  29  1 864  

 Liberecký  3  4  2  2  2  1  0  0  14  1 082  

 Královéhradecký 6  10  3  1  1  0  3  0  24  1 864  

 Pardubický  0  8  1  3  1  1  0  0  14  1 036  

 Vysočina 6  12  4  3  0  3  0  0  28  1 727  

 Jihomoravský 12  24  9  6  3  4  0  1  59  4 081  

 Olomoucký  6  16  9  4  0  1  1  2  39  3 781  

 Zlínský 2  4  10  6  0  2  1  0  25  2 427  

 Moravskoslezský 2  22  9  7  5  2  3  3  53  6 523  

 Celkem 88  170  72  52  17  25  16  13  453  40 198  
 

8.2.2 Opiátová substituční léčba 

První neoficiální substituční léčba etylmorfinem byla na území ČR zahájena v r. 1987 v Apolináři (Kalina, 2007), 
v tehdejším Středisku drogových závislostí; v r. 1992–1993 probíhal jednoletý experimentální metadonový program 
v Drop-In (čili „nástupnické“ organizaci Střediska drogových závislostí u Apolináře); od r. 1997 probíhal pilotní 
metadonový program na Oddělení pro léčbu drogových závislostí v Apolináři, který přešel do standardního režimu 
v r. 2000 (Zábranský et al.  2002). Od r. 2008 je substituční léčbu možno poskytovat také v 10 věznicích. Každý lékař 
podávající jakoukoliv substituční látku má zákonnou povinnost hlásit údaje o pacientovi do Registru substituční léčby 
(NRULISL), který v ČR funguje od května 2000 a jehož správcem a zpracovatelem je ÚZIS. Od listopadu 2007 je 
v provozu elektronická webová aplikace NRULISL. 

Substituční terapii poskytovalo v r. 2000 celkem 7 akreditovaných metadonových center a jejich počet postupně 
narostl až na 13 zařízení v roce 2007. V roce 2008, kdy se do elektronické verze Registru substituční léčby začala 
hlásit i neakreditovaná pracoviště (např. psychiatrické ambulance a ordinace praktických lékařů), přibylo dalších 11 
hlásících zařízení. V roce 2009 hlásilo léčené klienty už 34 zdravotnických zařízení, mezi nimi byli i praktičtí lékaři pro 
dospělé (2 zařízení), ordinace psychiatrů (5 zařízení), 8 věznic a Vojenská nemocnice. V roce 2010 vzrostl počet 
hlásících zařízení na 45, a to především ordinací psychiatrů a ordinací psychiatrie či AT ambulancí v nemocnicích. 
V červnu 2010 začalo hlásit klienty metadonové centrum „Ulice - Agentura sociální práce, o.s.“ z Plzně a v prosinci 
2010 AT ordinace v Nemocnici Semily (Liberecký kraj). Jediným krajem bez aktivně hlásícího zařízení tak zůstává 
Pardubický kraj – tabulka 8-12 (Nechanská et al.  2011; Nechanská, 2011e). 
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tabulka 8-12: Počet zdravotnických zařízení aktivně hlásících klienty do NRULISL podle kraje jejich sídla 
v r. 2000–2010 (Nechanská et al.  2011; Nechanská, 2011e) 

Kraj sídla ZZ 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hl. m. Praha  2  2  2  2  2  2  3  3  4  6   10 

Středočeský 1  1  1  1  1  1  1  1  2  3   3 

Jihočeský 0  0  0    0  1  1  1  2  1   2 

Plzeňský 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   2 

Karlovarský 0  0  0  0  0  0  1  1  2  1   2 

Ústecký 1  1  1  1  1  1  1  1  1  2   2 

Liberecký 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1 

Královéhradecký 1  1  1  1  1  1  1  2  3  4   4 

Pardubický 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 

Vysočina 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1   1 

Jihomoravský 1  1  1  1  1  1  1  1  2  2   4 

Olomoucký 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1 

Zlínský 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   2 

Moravskoslezský 0  1  1  1  1  1  1  1  2  2   3 

Vojenská 

nemocnice 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1 

Vězeňská služba 

ČR 

0  0  0  0  0  0  1  1  4  8   7 

Celkem  7  8  8  8  8  9  12  13  24  34   45 
Pozn.: * Zařízení začala hlásit klienty do NRULISL od května 2000. 

Na konci r. 2010 bylo v Registru substituční léčby registrováno celkem 96 zařízení (z toho 22 AT ambulancí, 25 
psychiatrických ordinací, 29 praktických lékařů pro dospělé, 8 ostatní oddělení, 11 věznic) – mapa 8-3 a tabulka 8-13 
(Nechanská et al.  2011; Nechanská, 2011e). 

mapa 8-3: Síť registrovaných zařízení v elektronické aplikaci NRULISL v r. 2010 

 

tabulka 8-13: Počet registrovaných zdravotnických zařízení v elektronické aplikaci NRULISL v r. 2007–2010 
(Nechanská et al.  2011; Nechanská, 2011e) 

Název oddělení 
Rok registrace 

Celkem 
2007 2008 2009 2010 

AT ambulance 0 11 3  8 22 

Psychiatrie 1 11 8 5 25 

Praktický lékař pro dospělé 0 4 19 6 29 

Ostatní oddělení 0 1 3 4 8 

Vězeňská služba ČR 0 10 0 1 11 

Vojenská nemocnice 0 0 1 0 1 

Celkem 1 37 34  24 96 
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 V NRULISL nejsou zaregistrována všechna zdravotnická zařízení, která předepisují přípravky obsahující 
buprenorfin (Subutex

®
 a Suboxone

®
)
10

; jejich celkový počet ani celkový počet pacientů užívajících přípravky 
obsahující buprenorfin tak nejsou přesně známy. Průzkum mezi lékaři v ČR provedený v r. 2007 (blíže viz VZ 2007 a 
VZ 2008) a průzkum v síti ambulantních psychiatrických zařízení v letech 2008–2009 (blíže viz VZ 2008) potvrdily, 
že mimo NRULISL se stále nachází značné množství (desítky až stovky) lékařů a (stovky až tisíce) pacientů. 
Celkový počet psychiatrů a praktických lékařů pro dospělé předepisujících Subutex

®
, včetně těch registrovaných, byl 

v r. 2007 odhadnut na 150 a 240 a počet pacientů užívajících Subutex
® 

na celkem 4300 osob, z toho cca 3000 u 
psychiatrů a cca 1400 u praktických lékařů (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti and 
Agentura INRES-SONES, 2008). 

8.2.3 Ambulantní léčba nemedicínská/nezdravotnická 

Ambulantní léčbu poskytují v ČR také NNO; některé z těchto programů mají statut zdravotnického zařízení, některá 
poskytují také substituční léčbu (a tato zařízení i jejich klienti se mohou objevit i v jiných hlásných systémech); jejich 
společným znakem je, že jako NNO žádají o dotace na poskytování služeb ze státního rozpočtu. V r. 2010 dotovala 
RVKPP 13 ambulantních programů, které poskytly služby celkem 1813 klientům – uživatelům drog (Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) – mapa 8-4 a tabulka 8-14. 

tabulka 8-14: Programy ambulantní léčby provozovaná NNO a počet jejich klientů v r. 2003–2010 (Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b)  

Rok 
Počet dotovaných 

zařízení 

Počet klientů – 

uživatelů drog 

2003 19 1 590 

2004 20 1 493 

2005 18 1 743 

2006 15 2 428 

2007 13 1 642 

2008 13 2 379 

2009 15 2 130 

2010 13 1 813 
 

Intenzivní ambulantní léčbu formou denního stacionáře o délce 3 měsíců nabízí navíc dlouhodobě v ČR pouze 
jedno zařízení v Praze provozované o. s. SANANIM od r. 1996. Kapacita programu je přibližně 10 osob. 

mapa 8-4: Ambulantní léčba poskytovaná NNO 

 

8.2.4 Kontaktní a poradenské služby a terénní programy 

V 90. letech došlo především v nestátním sektoru k rozvoji adiktologických poradenských a harm-reduction 
ambulantních programů určených především uživatelům nealkoholových drog. Typickým představitelem jsou 
kontaktní centra a terénní programy, v r. 2010 jich bylo celkem 96 – mapa 8-5 a tabulka 8-15. 

Jak ukazuje tabulka 8-16, nejvyužívanější službou v nízkoprahových programech je výměna injekčního náčiní a 
distribuce parafernálií, což je pochopitelné vzhledem k vysokému podílu injekčních uživatelů drog mezi klienty HR 

                                                           
10

 Všechna zařízení (specializovaná centra) používající metadon jsou v NRULISL registrována. 
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programů. Co se týče regionální distribuce, nejvyšší počet kontaktů vykazují nízkoprahové programy v Hl. m. Praze, 
následované programy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Nejvyšší počet výkonů ve výměnných programech 
(počet výměn) vykazují služby v Hl. m. Praze (cca 114 tis.), následované Ústeckým (cca 38 tis.), Moravskoslezským 
(cca 15,8 tis.), Jihomoravským (cca 13,3 tis.) a Středočeským (cca 11 tis.) krajem (Národní monitorovací středisko 
pro drogy a drogové závislosti, 2011b). Detailní přehled o výkonech v nízkoprahových programech podle krajů v r. 
2010 podává tabulka 8-17. 

mapa 8-5: Síť nízkoprahových zařízení v ČR v r. 2010 (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 
závislosti, 2011b) 

 

tabulka 8-15: Klienti českých nízkoprahových zařízení v r. 2002–2010 (Mravčík et al.  2010; Národní monitorovací 
středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 

Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet nízkoprahových 
zařízení/programů 

92 93 92 92 90 109 100 95 96 

Počet uživatelů drog  n.a. 25 200 24 200 27 800 25 900 27 200 28 300 30 000 32 374 

– z toho injekčních uživatelů 19 000 16 700 16 200 17 900 18 300 20 900 22 300 23 700 24 500 

– z toho uživatelů pervitinu 12 900 11 300 12 200 12 300 12 100 14 600 14 900 16 000 17 500 

– z toho uživatelů 
opiátů/opioidů 

8 000 6 100 6 000 6 800 6 900 7 300 8 300 8 900 8 100 

– z toho uživatelů heroinu n.a. n.a. n.a. n.a. 4 000 4 100 4 600 4 950 4 200 

– z toho uživatelů Subutexu
® 

 n.a. n.a. n.a. n.a. 2 900 3 200 3 700 3 950 3 900 

– z toho uživatelů konopných 
látek 

3 400 5 500 4 100 3 600 2 700 2 000 1 700 2 200 1 908 

– z toho uživatelů těkavých 
látek  

n.a. 705 560 470 450 390 300 250 324 

Průměrný věk uživatelů drog 
(roky) 

22,0 23,2 23,4 25,0 25,3 26,1 26,4 27,4 27 

Počet kontaktů/návštěv celkem 
(tis.) 

290,0 315,0 317,9 403,9 322,9 338,1 329,5 365,6 396,8 
 

tabulka 8-16: Vybrané výkony nízkoprahových zařízení v r. 2004–2010 (Mravčík et al.  2010; Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet realizovaných 
výměn injekčního náčiní 

139 800 249 000 191 000 215 800 217 200 237 848 234 916 

Potravinový servis 94 700 99 500 97 600 94 100 87 800 108 774 107 663 

Hygienický servis 34 500 40 900 41 100 40 000 34 800 44 271 56 262 

Individuální poradenství 27 300 25 800 21 900 24 100 21 000 27 825 37 627 

Zdravotní ošetření 13 500 12 500 10 500 9 400 7 700 10 233 9 689 

Krizová intervence 3 000 2 500 1 800 1 600 1 100 1 577 2 403 

Skupinové poradenství 1 800 1 500 1 500 1 000 1 100 1 261 1 332 
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tabulka 8-17: Vybrané výkony nízkoprahových zařízení v r. 2010 v jednotlivých krajích, extrapolováno na celkový 
počet programů (Mravčík et al.  2010; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 
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PHA 142 185 1 198 113 835 21 711 9 744 5 028 4 342 3 607 236 220 

STC 18 582 806 10 959 6 028 3 077 1 715 678 124 65 33 

JHC 19 987 746 7 686 7 652 2 631 2 833 1 611 271 137 152 

PLK 20 584 1 109 5 900 6 947 3 133 2 955 3 785 787 208 109 

KVK 14 715 412 7 027 3 256 3 235 2 865 373 545 31 28 

ULK 55 397 2 165 37 959 12 507 5 854 2 179 1 667 885 136 52 

LBK 11 239 397 5 463 4 979 2 388 1 003 482 99 37 26 

HKK 8 382 252 3 406 3 965 2 736 572 172 97 40 1 

PAK 3 583 146 1 352 493 885 159 199 42 19 0 

VYS 8 352 325 2 480 5 216 2 463 1 447 362 164 24 25 

JHM 24 547 826 13 373 9 206 4 549 2 981 753 538 67 155 

OLK 21 719 1 017 5 542 4 169 2 866 5 351 980 916 127 50 

ZLK 10 690 549 4 119 2 033 919 1 286 4 653 294 62 57 

MSK 36 879 804 15 815 19 501 11 782 7 253 1 041 1 320 1 214 424 

Celkem ČR 396 841 10 752 234 916 107 663 56 262 37 627 21 098 9 689 2 403 1 332 

Pozn.: * Zkratky uvedené v tabulce viz kapitolu Zkratky. ** Reference do kontaktního centra nebo léčebného zařízení včetně substituční 
léčby. 

Srovnání počtu programů a počtu distribuovaných injekčních stříkaček v letech 1998–2010 uvádí tabulka 8-18, počty 
distribuovaných stříkaček v jednotlivých krajích pak tabulka 8-19 a mapa 8-6. 

Dle dostupných informací ze závěrečných zpráv si každý injekční uživatel, který navštívil nízkoprahové zařízení v r. 
2010, vyměnil průměrně 10krát a obdržel v průměru 201 sterilních stříkaček 

tabulka 8-18: Výměnné programy v ČR v r. 1998–2010 (Mravčík et al.  2010; Národní monitorovací středisko pro 
drogy a drogové závislosti, 2011b) 

Rok Počet výměnných programů  Počet vyměněných stříkaček a jehel 

1998 42 486 600 

1999 64 850 285 

2000 80 1 152 334 

2001 77 1 567 059 

2002 88 1 469 224  

2003 87 1 777 957 

2004 86 2 355 536 

2005 88 3 271 624 

2006 93 3 868 880 

2007 107 4 457 008 

2008 98 4 644 314 

2009 95 4 859 100 

2010 96 4 942 816 
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tabulka 8-19: Počet distribuovaných jehel a stříkaček ve výměnných programech v r. 2002–2010 podle krajů 
(Mravčík et al.  2010; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 

Kraj* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PHA 858 507 979 560 1 210 704 1 697 554 1 850 330 2 071 788 2 060 588 2 130 729 2 130 433 

STC 12 561 31 682 66 600 110 325 168 220 215 640 309 590 345 214 350 052 

JHC 14 883 69 004 102 621 124 454 141 825 212 791 228 872 239 690 183 278 

PLK 23 221 44 670 88 450 116 611 157 317 189 894 207 938 188 416 190 648 

KVK 16 608 29 299 35 756 58 680 66 382 83 462 79 834 102 467 141 437 

ULK 256 071 262 418 351 561 479 383 612 259 655 882 637 887 678 007 604 191 

LBK 12 273 21 108 33 467 32 800 47 756 63 967 129 903 87 272 129 995 

HKK 22 250 45 089 41 021 86 221 98 269 139 075 173 417 183 186 200 616 

PAK 23 622 23 330 36 081 38 725 48 144 29 908 52 690 62 541 84 950 

VYS 11 254 29 363 39 348 61 425 68 682 99 447 65 343 81 127 89 846 

JHM 134 285 122 137 165 846 173 090 227 833 269 236 264 872 252 145 286 251 

OLK 21 809 33 832 85 872 96 416 150 024 134 433 137 321 164 699 197 767 

ZLK 19 973 11 362 41 977 52 169 69 005 115 744 89 913 111 099 96 330 

MSK 41 907 75 103 56 232 143 771 162 834 175 741 206 146 232 508 257 022 

Celkem 1 469 224 1 777 957 2 355 536 3 271 624 3 868 880 4 457 008 4 644 314 4 859 100 4 942 816 

Pozn.: * Pro zkratky uvedené v tabulce viz kapitolu Zkratky. 

mapa 8-6: Počet distribuovaných jehel a stříkaček v krajích ČR v r. 2010 na 1000 obyvatel ve věku 15-64 let 
(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 

 
 

8.2.5 Ambulantní programy realizované NNO ve věznicích 

V r. 2010 byla péče o vězněné uživatele drog zajišťovaná vězeňskou službou (viz dále) doplňovaná také službami, 
které realizovalo 15 nestátních neziskových organizací (NNO), které spolupracovaly s 32 věznicemi. Celkem 5 
projektů, které realizovaly 4 NNO (Sdružení Podané ruce o.s., SEMIRAMIS o.s., SANANIM o.s. a Centrum 
protidrogové prevence a terapie,o.p.s. (CPPT)) bylo v r. 2010 dotováno Ministerstvem spravedlnosti. Vedle 
zmíněných 4 NNO se na intenzivnější práci s uživateli drog podílely také o.s. Laxus a o.s. White Light I. Přehled 
výkonů NNO a navštěvované věznice uvádí tabulka 8-20 (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2011).  
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tabulka 8-20: NNO poskytující drogové služby ve věznicích, věznice, ve kterých tyto NNO působí, počty jejich 
návštěv a intervencí vykonaných v r. 2010 (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2011).  

Nestátní zisková organizace  Věznice a vazební věznice  Počet návštěv Počet intervencí* 

o.s. Semiramis (Nymburk) 
Jiřice, Rýnovice, 
Stráž pod Dalekem, Bělušice, 
Horní Slavkov, Ostrov n/Ohří (6) 

141 1518 

o.s. Podané ruce (Brno, Olomouc) 
Brno, Kuřim, Znojmo, Rapotice, 
Olomouc, Mírov (6) 

303 798 

o.s. White Light I. (Ústí nad Labem) 
Všehrdy, Teplice, Nové Sedlo, 
Litoměřice (4) 

13 542 

o.s. SANANIM (Praha) 
Praha-Pankrác a Ruzyně, 
Vinařice, Opava (4) 

52 437 

o.s. Laxus (Hradec Králové) 
Hradec Králové, Pardubice, 
Světlá n/Sázavou, Valdice, 
Odolov (5) 

138 397 

CPPT o.p.s. (Plzeň) Plzeň (1) 39 79 

Celkem výše uvedených 6 NNO 26 686 3 771 

Dalších 9 NNO 6 21 408 

Celkem všechny NNO 32 707 4 179 
Pozn.: * Jedná se o počet intervencí násobený počtem osob, jimž byla každá intervence poskytnuta. Tento údaj však může být zavádějící u 
skupinových výkonů. 

8.2.6 Následná péče 

Následná péče o uživatele drog a jejich sociální začleňování je v ČR zajišťována prostřednictvím ambulantních 
doléčovacích programů, jejichž součástí mohou být programy chráněného bydlení a chráněné pracovní programy 
(chráněná dílna, chráněné zaměstnání a podporované zaměstnání). Cílovou populací strukturovaných intenzivních 
doléčovacích programů jsou osoby s doporučenou dobou abstinence minimálně 3 měsíce. V současné době tvoří 
síť programů následné péče o uživatele návykových látek 25–30 programů – mapa 8-7. 

mapa 8-7: Síť center následné péče v ČR v r. 2010 

 

Pozn.: Jedná se o NNO podpořené v dotačním řízení RVKPP v r. 2010 a/nebo služby vedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV. 

V r. 2010 poskytovalo následnou péči 16 zařízení dotovaných RVKPP. Celkem 13 zařízení nabízelo svým klientům 
chráněné bydlení a 4 také chráněné zaměstnání. Celkem využilo služeb následné péče 987 klientů (610 mužů), 720 
(72 %) z nich užívalo před léčbou drogy injekčně, 583 (59 %) užívalo pervitin, 155 (15 %) heroin. Celková kapacita 
poskytovaného chráněného bydlení byla 127 ubytovacích míst. V chráněných dílnách pracovalo 25 klientů (Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) – tabulka 8-21. 
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tabulka 8-21: Programy následné péče dotované RVKPP v l. 2005–2010 (Mravčík et al.  2010; Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet zařízení 20 18 18 18 15 16 

Počet klientů v následné péči 865 904 883 1 041 986 987 

Kapacita chráněného bydlení (počet míst) 118 126 126 283 134 127 

Počet klientů v chráněném bydlení  244 235 261 – – - 

Počet klientů v chráněných dílnách 59 40 44 25 29 25 
 

Ambulantní následnou péči nabízelo 13 zařízení a využilo ji 494 klientů (z toho 312 mužů), což představuje mírný 
nárůst oproti r. 2009. Průměrný věk klientů v l. 2003–2009 rostl, v r. 2010 došlo k jeho snížení na 28,3 let. Celkem 
335 (67 %) klientů užívalo před léčbou drogy injekčně, 286 (57 %) užívalo pervitin a 82 (16 %) opiáty (Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) – tabulka 8-22.  

tabulka 8-22: Programy ambulantní následné péče dotované RVKPP a jejich klienti v l. 2003–2010 (Mravčík et al.  
2010; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet zařízení 8 14 13 10 12 12 11 13 

Počet klientů 460 444 336 380 389 487 443 494 

– z toho IUD 320 307 218 230 236 306 235 335 

– z toho uživatelů pervitinu 210 187 182 216 209 259 246 286 

– z toho uživatelů opiátů  120 115 58 78 69 71 64 82 

Průměrný věk klientů 26,0 26,6 27,4 26,4 29,3 30,3 30,4 28,3 
 

Intenzivní následnou péči (v dlouhodobém strukturovaném programu, většinou s chráněným bydlením a 
zaměstnáním) poskytovalo 13 zařízení, jejichž celková kapacita 269 míst byla využita 493 klienty (z nich bylo 298 
mužů). Průměrný věk klientů byl 28,8 let. Celkem 385 (78 %) klientů užívalo před léčbou drogy injekčně, 297 (60 %) 
užívalo pervitin a 73 (14 %) opiáty (heroin, Subutex

® 
či metadon). Průměrná délka setrvání klienta v programu 

intenzivní následné péče byla 6 měsíců. Celkem 163 (33 %) klientů dokončilo program úspěšně, 87 (17 %) 
předčasně a 46 (9 %) bylo z programu vyloučeno (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 
2011b) – tabulka 8-23. 

tabulka 8-23: Programy intenzivní následné péče dotované RVKPP a jejich klienti v l. 2003–2010 (Mravčík et al.  
2010; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet zařízení 14 14 15 16 15 15 12 13 

Kapacita 321 342 385 365 325 283 316 269 

Počet klientů 585 562 526 524 494 554 543 493 

– z toho IUD 463 404 399 364 360 422 392 385 

– z toho uživatelů pervitinu 245 260 276 304 284 317 329 297 

– z toho uživatelů opiátů  224 184 143 105 104 105 99 73 

Průměrný věk klientů 24,5 27,0 26,4 27,1 26,6 28,7 29,2 28,8 
 

8.2.7 Záchytné stanice 

Zvláštním typem ambulantních zařízení v ČR jsou záchytné stanice – speciální zdravotnická zařízení pro krátkodobý 
pobyt (v řádu několika hodin) a detoxifikaci při akutní intoxikaci zejména alkoholem. První informace o počtu 
záchytných stanic jsou k dispozici z r. 1963, kdy bylo evidováno 21 zařízení. Během r. 2010 se zaevidovaly dvě nové 
záchytné stanice, ve Středočeském a Olomouckém kraji, a v současné době jich v ČR funguje 16 a jsou zřizovány 
kraji. Záchytné stanice se v r. 2010 nacházely ve všech krajích kromě Ústeckého a Libereckého. (Nechanská et al.  
2011) – mapa 8-8(Mravčík et al.  2011; Nechanská, 2011c).  

Do r. 2005 vývoj počtu klientů záchytných stanic kopíruje jejich počet a kapacitu, od tohoto roku lze pozorovat pokles 
jejich kapacity, ale naopak nárůst počtu klientů, zejména mužů. V r. 2010, kdy v souvislosti s nárůstem počtu 
zařízení a míst vzrost meziročně také počet pacientů, v nich bylo ošetřeno 30 487 osob – graf 8-4. Z celkového 
počtu pacientů bylo 25 732 mužů a 2422 osob ve věku do 20 let (Nechanská et al.  2011; Mravčík et al.  2011; 
Nechanská, 2011c). 
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mapa 8-8: Síť záchytných stanic v r. 2010 

 

graf 8-4: Vývoj kapacity záchytných stanic a počtu ošetřených pacientů v r. 1989–2010 (Nechanská et al.  2011; 
Nechanská, 2011c) 
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8.3 Podrobné údaje o současné síti rezidenčních adiktologických služeb a jejich klientech  

8.3.1 Detoxifikace  

Detoxifikační jednotky jsou lůžková zdravotnická pracoviště typicky při odděleních psychiatrie a odděleních pro léčbu 
závislostí sloužící pro krátkodobou (obvykle do 3 týdnů) rezidenční léčbu s cílem zvládnout odvykací syndrom 
v začátcích abstinence před vstupem do další (většinou rezidenční) léčby.  

Vyčleněná lůžka k detoxifikaci od návykových látek byla vykázána k 31. 12. 2010 v 16 lůžkových zařízeních, a to ve 
3 fakultních nemocnicích, ve 4 nemocnicích a v 9 psychiatrických léčebnách. Nejvíce detoxifikačních jednotek bylo 
v Praze

11
, detoxifikační jednotka nebyla v krajích Karlovarském, Ústeckém a Pardubickém. V dalších 12 lůžkových 

zařízeních hospitalizovali pacienty podstupující detoxifikaci, i když neměli vyčleněná lůžka speciálně pro tento typ 
léčby; jednalo se převážně o nemocnice akutní péče

12
. Celkem byla tedy detoxifikace v r. 2010 prováděna ve 28 

lůžkových zařízeních, z toho ve 4 fakultních nemocnicích, 14 nemocnicích a 10 psychiatrických léčebnách. Jediným 
krajem, kde neprováděli detoxifikaci AT pacientů, byl Karlovarský kraj – mapa 8-9 a tabulka 8-24. 

V 16 detoxifikačních jednotkách bylo vyčleněno celkem 163 lůžek k detoxifikaci AT pacientů. Nejvíce lůžek bylo na 
detoxifikačních jednotkách (mužské i ženské) v PL Bohnice v Praze, a to celkem 16 lůžek, 15 lůžek měla vyčleněno 
Vojenská nemocnice v Olomouci. V PL Havlíčkův Brod a v Dětském a dorostovém detoxifikačním centru 

                                                           
11

 V Praze existuje také jediná detoxifikační jednotka v ČR určená pro děti a mladistvé, a to Dětské a dorostové detoxifikační centrum v 
Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (blíže viz VZ 2008). 
12

 Detoxifikace probíhala na standardních lůžkách různých oddělení lůžkových zařízení. Většinou se jednalo o oddělení psychiatrie, 
dětské psychiatrie nebo oddělení pro léčbu AT pacientů (9 zařízení). Ve 2 zařízeních probíhala detoxifikace na odděleních interny a 
jedno zařízení detoxifikovalo pacienty podle aktuální volné lůžkové kapacity, a to převážně na oddělení psychiatrie, ale také na interním 
či dětském oddělení. 
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v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze hospitalizovali pacienty na 14 lůžkách. Nejnižší 
lůžkovou kapacitu (4 lůžka) vykázala detoxifikační jednotka v PL Kroměříž (Nechanská, 2011d). 

Detoxifikace je dostupná také ve 4 věznicích. 

mapa 8-9: Síť detoxifikačních jednotek a zařízení poskytujících detoxifikaci na nevyčleněných lůžkách v r. 2010 

 

tabulka 8-24: Síť lůžkových zařízení poskytujících detoxifikaci AT pacientů a počty vyčleněných lůžek na 
detoxifikačních jednotkách v r. 2010 (Nechanská, 2011d) 

Kraj 

Vyčleněná lůžka 
Nevyčleněná 
lůžka 

Celkem 

počet 
zařízení 

počet lůžek 
počet 
zařízení 

počet zařízení 

 Hl. m. Praha  3 39 -  3 

 Středočeský 1 9 -  1 

 Jihočeský 1 13 -  1 

 Plzeňský 1 6 1 2 

 Karlovarský -  -  -  -  

 Ústecký -  -  2 2 

 Liberecký 1 5 -  1 

 Královéhradecký 1 6 3 4 

 Pardubický -  -  1 1 

 Vysočina 2 19 -  2 

 Jihomoravský 2 24 2 4 

 Olomoucký 2 27 1 3 

 Zlínský 1 4 -  1 

 Moravskoslezský 1 11 2 3 

 Celkem 16 163 12 28 

 

Pro detoxifikaci od návykových látek bylo v roce 2010 hospitalizováno celkem 6650 pacientů, z toho 82 % na 
detoxifikačních jednotkách, zbytek byl hospitalizován v zařízeních s nevyčleněnými lůžky. Kvůli detoxifikaci od 
alkoholu bylo hospitalizováno 3558 pacientů (54 %), od nealkoholových drog 3092 pacientů (46 %). Nejvíce 
hospitalizací bylo v zařízeních v Praze a dále v krajích Jihočeském a Jihomoravském. 

Téměř 39 % z hospitalizací pro detoxifikaci od nealkoholových drog bylo z důvodu detoxifikace od kombinace dvou 
a více látek, více než čtvrtina od jiných stimulancií (kam patří především pervitin) a 21 % od opiátů/opioidů; 
hospitalizace pro zbylé nealkoholové drogy tvořily necelých 13 % – tabulka 8-25 Ze tří nejčetnějších skupin látek 
měla hospitalizace pro detoxifikaci od kombinace látek nejdelší průměrnou délku – téměř 12 dnů, u jiných stimulancií 
to bylo téměř 9 dnů a u opiátů/opioidů více než 7 dnů. Hospitalizace pro zbylé nealkoholové drogy měly průměrnou 
ošetřovací dobu 11,6 dne (Nechanská, 2011d). 
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tabulka 8-25: Počet pacientů hospitalizovaných pro detoxifikaci od návykových látek v r. 2010 (Nechanská, 
2011d) 

Kraj sídla 
zařízení 

Počet 
ZZ 

Počet pacientů detoxifikovaných od 

Celkem 
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 Hl. m. Praha  3  1 078  191  46  47  0  228  1  1  1  2  530  1 047  2 125  

 Středočeský 1  67  34  5  12  0  31  0  0  0  0  37  119  186  

 Jihočeský 1  248  116  22  18  10  207  0  0  3  0  134  510  758  

 Plzeňský 2  152  22  3  17  0  21  0  0  0  0  62  125  277  

 Karlovarský 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 Ústecký 2  112  74  4  5  0  54  0  0  1  0  71  209  321  

 Liberecký 1  20  0  0  1  0  0  0  0  0  3  3  7  27  

 Královéhradecký 4  158  3  5  0  0  28  0  0  0  0  34  70  228  

 Pardubický 1  146  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  4  150  

 Vysočina 2  387  33  10  25  21  17  3  0  3  0  48  160  547  

 Jihomoravský 4  407  83  20  31  1  79  1  0  2  2  111  330  737  

 Olomoucký 3  388  25  7  14  0  71  0  0  0  0  42  159  547  

 Zlínský 1  139  5  1  3  0  13  0  0  0  0  29  51  190  

 Moravskoslezský 3  256  75  22  15  0  95  1  0  2  0  91  301  557  

 ČR celkem 28  3 558  661  145  192  32  844  6  1  12  7  1 192  3 092  6 650  

8.3.2 Lůžková psychiatrická péče 

Lůžkovou medicínskou léčbu závislých pacientů poskytují především psychiatrické léčebny a psychiatrická oddělení 
nemocnic. Zejména v psychiatrických léčebnách je léčba organizována na speciálních odděleních pro léčbu 
závislostí. Prvním zařízením tohoto druhu bylo mužské oddělení pro léčbu alkoholizmu založené prof. J. Skálou při 
psychiatrické klinice VFN v Praze v r. 1948 u „Apolináře“ a postupem času zde byl vytvořen celý komplex služeb 
včetně ambulance, záchytné stanice, terapeutické komunity, střediska pro děti, mládež a rodinu, svépomocných 
aktivit, režimových aktivit, skupinové psychoterapie atd. (Skála, 2003; Kalina, 2007) – toto zařízení se stalo vzorem 
pro další oddělení a celý systém lůžkové, ale i ambulantní AT medicínské péče o uživatele drog v ČR, jak jej známe 
dnes. 

V posledních letech zůstává síť psychiatrických léčeben a psychiatrických oddělení prakticky beze změn, ale 
dochází ke snížení celkového počtu lůžek. I když došlo v psychiatrických léčebnách v r. 2010 k dalšímu snížení 
počtu lůžek (o 149), roste podíl lůžek na AT pracovištích. Počet psychiatrických oddělení v nemocnicích zůstal v r. 
2010 stejný, počet lůžek klesl jen nepatrně (Nechanská et al.  2011) – mapa 8-10 a tabulka 8-26.  

mapa 8-10: Síť lůžkových psychiatrických zařízení 
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tabulka 8-26: Počet psychiatrických lůžkových zařízení, jejich celková lůžková kapacita a vyžití uživateli 
nealkoholových drog (mimo tabáku) v r. 2000–2010 (Nechanská et al.  2011) 

Rok 

Dětské psychiatrické 
léčebny 

Psychiatrické léčebny pro 
dospělé 

Psychiatrická 
oddělení nemocnic 

Ostatní lůžková 
zařízení

*
 

Počet 
Počet 
lůžek 
celkem 

Počet 
pacientů 

Počet 
Počet 
lůžek 
celkem 

z toho 
AT 
lůžka 

Počet 
pacientů 

Počet 
Počet 
lůžek 
celkem 

Počet 
pacientů 

Počet 
Počet 
lůžek 
celkem 

Počet 
pacientů 

2002 4 368 13 17 9 677 1 194 2 494 33 1 546 1 200 2  66  10  

2003 4 368 17 17 9 609 1 275 2 536 33 1 517 1 480 2  66  5  

2004 4 368 27 17 9 583 1 266 2 880 33 1 501 1 763 2  66  6  

2005 3 320 27 17 9 538 1 316 3 104 32 1 439 1 584 3  126  115  

2006 3 320 29 17 9 442 1 347 3 200 31 1 420 1 846 3  126  211  

2007 3 320 16 16 9 307 1 347 3 489 32 1 419 1 834 3  126  158  

2008 3 300 25 16 9 240 1 319 3 527 32 1 396 1 708 3  126  168  

2009 3 260 21 17 9 207 1 330 3 578 31 1 383 1 709 3  126  156  

2010 3 260 33 17 9 058 1 314 3 550 31 1 374 1 644 3  126  131  
Pozn.: *Jedná se o psychiatrická oddělení v ostatních odborných léčebných ústavech a dalších lůžkových zařízeních 

V psychiatrických lůžkových zařízeních bylo v r. 2010 uskutečněno celkem 15 362 hospitalizací pro poruchy 
způsobené užíváním návykových látek (tj. se základní dg. F10–F19), což je oproti r. 2009 pokles o více než 3 %. 
Tento pokles jde na vrub zejména hospitalizacím pro poruchy vyvolané užíváním alkoholu, u kterých dochází od 
r. 2005 k výraznému poklesu. V r. 2010 bylo hlášeno 10 003 hospitalizací pro poruchy vyvolané užíváním alkoholu 
a 5356 hospitalizací pro poruchy vyvolané užíváním dalších psychoaktivních látek bez tabáku (Nechanská, 2011b) – 
tabulka 8-27. 

tabulka 8-27: Počet hospitalizací pro poruchy vyvolané užíváním alkoholu a dalších psychoaktivních látek 
v psychiatrických lůžkových zařízeních v r. 2010 podle typu zdravotnického zařízení, pohlaví a diagnózy 
(Nechanská, 2011b) 

Návyková  

látka 

Dětské 

psychiatrické 

léčebny 

Psychiatrické 

léčebny 

pro dospělé 

Psychiatrická 

oddělení 

nemocnic 

Ostatní lůžková 

zařízení 

Psychiatrická lůžková 

zařízení celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy celkem 

Opiáty/ 
opioidy 

0  0  268  103  203  103  14  4  485  210  695  

Kanabinoidy 6  0  66  13  84  24  4  2  160  39  199  

Sedativa/ 
hypnotika 

0  0  58  112  44  90  2  0  104  202  306  

Kokain 0  0  1  0  1  0  0  0  2  0  2  

Ostatní  
stimulancia 

0  8  721  336  282  217  27  35  1 030  596  1 626  

Halucinogeny 0  0  4  0  4  1  0  0  8  1  9  

Těkavé látky 3  0  24  7  6  1  1  0  34  8  42  

Kombinace  
látek 

6  8  1 314  522  384  200  28  14  1 732  744  2 476  

Nelegální  
drogy celkem 

15  16  2 456  1 093  1 008  636  76  55  3 555  1 800  5 355*  

Alkohol 2  0  5 141  2 144  1 430  948  244  94  6 817  3 186  10 003  

Tabák 0  0  0  1  2  0  0  0  2  1  3  

Návykové 

látky 

celkem 

17  16  7 597  3 238  2 440  1 584  320  149  10 374  4 987  15 361  

Pozn.: * U jednoho případu hospitalizace se základní dg. F11 (opiáty/opioidy) nebyl udán věk a pohlaví. 

8.3.3 Terapeutické komunity pro uživatele drog 

Dalším typem rezidenční léčby je terapeutická komunita (TK). Prvním programem postaveným na principech TK 
bylo v ČR od r. 1948 oddělení u „Apolináře“. Po r. 1989 zakládaly programy na bázi terapeutické komunity 
zejména NNO, ve státním sektoru fungují TK jako zařízení sociálních služeb nebo jako samostatná oddělení 
lůžkového zdravotnického zařízení, ale statut zdravotnického zařízení není pro TK obvyklý. V TK se poskytuje 
střednědobá a dlouhodobá odborná léčba v délce 6–18 měsíců. Terapeutické komunitě v systému péče obvykle 
předchází detoxifikace a krátkodobá či střednědobá ústavní léčba a navazují na ni doléčovací programy (Kooyman 
et al.  2004).  

První terapeutickou komunitou v ČR byla TK Němčice (o.s. SANANIM) založená v r. 1991. Dále byly od 
devadesátých let 20. století postupně založeny a certifikovány následující TK pro drogově závislé: TK Mukařov o.s. 
White Light I., TK Podcestný mlýn o.s. Sdružení Podané ruce, TK Čeladná o.p.s. Renarkon, TK Nová Ves o.s. 
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ADVAITA, TK Mníšek pod Brdy o.p.s. Magdaléna, TK Karlov o s. SANANIM, TK Vršíček a TK Šluknov Teen 
Challenge, TK o.s. Krok, TK Sejřek o.s. Kolpingovo dílo ČR. Některé z komunit jsou zaměřeny na specifické cílové 
skupiny (závislé matky s dětmi, mladiství, klienti s duálními psychiatrickými diagnózami). Terapeutická komunita 
Němčice (o.s. SANANIM) se specializuje na léčbu starších uživatelů nelegálních drog. 

Terapeutické komunity jsou v ČR sdruženy v odborné sekci terapeutických komunit A.N.O., která měla k srpnu 2011 
11 členů

13
. Podle Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV fungovalo k srpnu 2011 v ČR 14 programů 

registrovaných jako terapeutická komunita, jejichž primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách

14
 – mapa 8-11. V dotačním řízení RVKPP bylo v r. 2010 podpořeno 10 

terapeutických komunit, od nichž jsou k dispozici údaje o počtu klientů a poskytnutých služeb ze závěrečných zpráv 
zařízení (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) – tabulka 8-28.  

mapa 8-11: Síť terapeutických komunit v ČR v r. 2010 

 
Pozn.: Jedná se o NNO podpořené v dotačním řízení RVKPP v r. 2010 a/nebo služby vedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV. 

Kapacita podpořených TK byla 160 lůžek a pobyt v nich absolvovalo 408 uživatelů drog, jejichž průměrný věk byl 
26,7 roku. Z celkového počtu léčených bylo 350 (85,8 %) klientů užívalo před léčbou drogy injekčně, 292 (71,6 %) 
klientů užívalo pervitin a 68 (16,7 %) heroin. Úspěšně dokončilo léčebný program 118 (28,9 %) klientů a průměrná 
délka úspěšné (dokončené) léčby byla 324 dnů. Předčasně ukončilo léčbu 150 (36,8 %) klientů, z těchto celkem 25 
ukončilo léčbu do dvou týdnů od zahájení léčby a dalších 66 klientů opustilo léčbu do tří měsíců od zahájení. 
Průměrná délka léčby všech klientů byla 185 dnů. Srovnání let 2003–2010 uvádí tabulka 8-28.  

tabulka 8-28: Terapeutické komunity a jejich klienti v r. 2003–2010 (Mravčík et al.  2010; Národní monitorovací 
středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011b) 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet komunit 17 14 12 12 11 10 10 10 

Kapacita zařízení 238 218 183 185 169 138 160 160 

Počet klientů 510 546 491 451 472 427 349 408 

– z toho injekčních uživatelů 428 429 400 375 347 326 343 350 

– z toho uživatelů pervitinu 270 306 287 281 291 283 276 292 

– z toho uživatelů heroinu 187 151 132 93 66 67 69 68 

Průměrný věk klientů 23,4 24,2 24,9 25,1 24,2 23,8 26,6 26,7 

8.3.4 Specializovaná oddělení v pobytových zařízeních speciálního školství 

Do rezortu školství spadá systém náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Spolupracují mezi sebou vzájemně čtyři 
typy institucionálních zařízení (diagnostické ústavy pro děti nebo mládež, dětské domovy se školou, výchovné 
ústavy, dětské domovy) a jeden typ zařízení preventivní péče (střediska výchovné péče). Zařízení zřizuje MŠMT, 
krajské úřady nebo soukromý sektor. Celkem je v ČR 272 zařízení – tabulka 8-29. Diagnostické ústavy zřizuje 
MŠMT, dětské domovy bývají zřizovány krajskými úřady, církvemi, soukromými subjekty nebo MŠMT; dětské 
domovy se školou zřizuje MŠMT. Výchovné ústavy zřizuje MŠMT nebo soukromý sektor, některé se specializují i na 
nezletilé matky s dětmi nebo mládež, která užívá drogy. Střediska výchovné péče organizačně spadají pod 

                                                           
13

 Viz http://www.terapeutickekomunity.org/, zobrazeno 2011-08-09. 
14

 Viz http://iregistr.mpsv.cz/, vyhledáno 2011-08-09.  

http://www.terapeutickekomunity.org/
http://iregistr.mpsv.cz/
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diagnostické ústavy nebo výchovné ústavy a potom nejsou samostatnými subjekty, ale mohou být zřizovány i 
soukromými subjekty. Počet dětí v institucionálních zařízeních se každý rok zvyšuje, V r. 2003 bylo v zařízeních 
ústavní nebo ochranné výchovy umístěno 7250 dětí, v r. 2009 a 2010 to bylo 7820, resp. 7397 dětí. Střediska 
výchovné péče evidovala v r. 2010 celkem 8064 klientů

15
. 

tabulka 8-29: Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči 
v ČR v l. 2009–2010 

Typy zařízení  
Počet zařízení  

2009 2010 

Dětské domovy  155 150 

Dětské domovy se školou  29 31 

Výchovné ústavy 34 33 

Diagnostické ústavy pro děti  8 9 

Diagnostické ústavy pro mládež  4 4 

Diagnostický ústav pro děti a mládež  1 - 

Diagnostický ústav pro děti cizinců  1 1 

Střediska výchovné péče* 17 17 

Celkem  249 245 
Pozn.: * Počet se týká subjektů, včetně odloučených pracovišť se jedná o cca 40 zařízení. 

Součástí 5 zařízení jsou oddělení specializovaná na léčbu dětí ohrožených drogovou závislostí. Celková 
kapacita těchto oddělení v r. 2010 byla 68 míst a pobyt v nich absolvovalo 137 dětí – tabulka 8-30. 

tabulka 8-30: Kapacita a počet dětí s problémy s užíváním drog ve specializovaných odděleních školských 
zařízení ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči v ČR v l. 2009–2010 

Zařízení 
Kapacita Počet dětí 

2009 2010 2009 2010 

Výchovný ústav Dvůr Králové 24 24 31 32 

Výchovný ústav Klíčov 8 8 14 19 

Výchovný ústav Žulová 8 8 15 12 

Výchovný ústav Hostouň 16 16 25 27 

Diagnostický ústav Dobřichovice, 
pracoviště Řevnice 

18 12 67 47 

Celkem 74 68 152 137 

 

8.3.5 Domovy se zvláštním režimem 

V ČR existuje zvláštní typ zařízení sociální péče – domovy se zvláštním režimem; 4 z nich jsou určeny především 
seniorům trpícím závislostí na alkoholu. 

8.3.6 Poradenské a léčebné programy ve věznicích 

8.3.6.1 Poradny drogové prevence 

Jsou zřízeny v každé věznici. V r. 2010 využilo služeb poraden drogové prevence celkem 5 998 vězněných osob, tj. 
osob, kterým byla poskytnuta alespoň jedna intervence (v r. 2009 to bylo 5 504 osob).  

8.3.6.2 Detoxifikace 

V r. 2010 provádělo detoxifikaci 5 věznic (Praha-Pankrác, Praha-Ruzyně, Brno, Ostrava a Kuřim). Celkem bylo 
detoxifikováno 686 osob (v r. 2009 to bylo 219 osob), z toho 312 mužů, 431 uživatelů opiátů, 140 uživatelů pervitinu 
a 79 uživatelů benzodiazepinů.  

8.3.6.3 Bezdrogové zóny 

Bezdrogové zóny (BZ) byly zřízeny ve 33 věznicích, z toho ve 4 věznicích (Kuřim, Příbram, Vinařice, Znojmo) byly 
zřízeny tzv. terapeutické bezdrogové zóny. Celková kapacita BZ byla více než 2 075 míst a prošlo jimi 3 443 osob, 
z toho bylo 87 osob vyřazeno pro porušení pravidel – tabulka 8-31. Ve všech BZ bylo provedeno 1 562 orientačních 
toxikologických testů, z nichž 16 testů bylo následně laboratorně konfirmováno jako pozitivní.  

8.3.6.4 Specializovaná léčebná oddělení 

Oddělení pro dobrovolnou léčbu byla v r. 2010 zřízena v 7 věznicích s dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou 
(Bělušice, Nové Sedlo, Ostrov, Plzeň, Příbram, Valdice, Všehrdy). Celková kapacita těchto oddělení činila 300 míst 
a během roku do nich bylo zařazeno celkem 437 odsouzených – tabulka 8-31. Ve všech 7 věznicích bylo provedeno 
362 orientačních toxikologických testů, z nichž 6 testů bylo následně laboratorně potvrzeno jako pozitivní.   

                                                           
15

 Informace podané odborem prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT v září 2010 a srpnu 2011. 
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Oddělení pro výkon soudně nařízeného ochranného léčení protitoxikomanického byla zřízena ve 3 věznicích 
(Opava, Rýnovice, Znojmo), přičemž celková kapacita oddělení činila 109 míst – tabulka 8-31. Do těchto oddělení 
bylo zařazeno celkem 128 odsouzených. Ve všech 3 věznicích bylo provedeno 107 orientačních toxikologických 
testů, z nichž 7 testů bylo následně laboratorně potvrzeno jako pozitivní.  

tabulka 8-31: Počet, kapacita a využití bezdrogových zón a specializovaných oddělení ve věznicích v ČR v letech 
2006–2010 (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2011) 

Rok 

Bezdrogové zóny 
Oddělení pro dobrovolnou 
léčbu 

Oddělení pro soudem 
nařízenou léčbu 

Počet 
oddělení/ 
věznic 

Kapacita 
Počet 
osob 

Počet 
oddělení/ 
věznic 

Kapacita 
Počet 
osob 

Počet 
oddělení/ 
věznic 

Kapacita 
Počet 
osob 

2006 31 1 665 3 201 6 286 625 3 105 162 

2007 35 1 877 3 524 6 258 419 3 114 200 

2008 33 1 998 3 646 6 262 422 3 120 206 

2009 33 2 057 4 224 7 294 507 3 120 117 

2010 33 2 075 3 443 7 300 437 3 109 128 
 

8.3.6.5 Substituční léčba ve věznicích 

Substituční léčba byla poskytována v 8 věznicích z celkem 10 věznic určených k realizaci programu substituční 
léčby (o jednu méně než v r. 2009) a účastnilo se jí celkem 67 vězněných osob (stejně jako v r. 2009). V r. 2010 
ukončilo substituční léčbu z různých důvodů (např. se jednalo o porušení pravidel, ukončení VTOS nebo výkonu 
vazby) celkem 22 osob – tabulka 8-32.  

tabulka 8-32: Věznice, které poskytovaly substituční léčbu, počet léčených osob a průměrná délka léčby v r. 
2010 (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2011) 

Věznice Počet osob 
Průměrná délka 
léčby v měsících 

Brno 11 11 

Břeclav 0 - 

Kuřim 7 19,5 

Litoměřice 10 4,8 

Opava 5 6 

Ostrava 0 - 

Praha-Pankrác 15 8,3 

Praha-Ruzyně 1 1 

Příbram 16 6,5 

Rýnovice 2 4 

Celkem 67 7,6 
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