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Nabídka preskribce buprenorfinové substituce na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN (KAD)  

pro pražské pacienty v době pandemie Covid-19 

 

Pokud by došlo k výpadkům léčebné péče pražských a středočeských lékařů, kteří zajišťují substituční 
léčbu pacientů, závislých na opioidech, nabízíme preskribci buprenorfinových substitučních přípravků 
pro tyto jejich pacienty zajistit do doby, než budou jejich lékaři schopni se o své pacienty opět postarat 
sami. (Vzhledem k tomu, že se jedná o Recept na léčivé přípravky obsahující omamné látky seznamu I a 
psychotropní látky seznamu II, není možná elektronická preskribce a je nutné pacienta vybavit tímto 
papírovým receptem.) 

Předpokladem je, že vypadnuvší lékař/zdrav. zařízení bude signalizovat nám (na KAD) a Národnímu 
registru léčby uživatelů drog (NRLUD) neschopnost péči zajistit, a NRLUD, resp. Ústav zdravotnických 
informací a statistiky (ÚZIS) na jeho/jejich žádost pacienty převede dočasně k nám na KAD.  Převod by 
se měl dít následujícím způsobem: 

• Od lékaře v karanténě/zdrav. zařízení přijde žádost o změnu poskytnutí substituční léčby pro 
jejich pacienta (e-mailem na vladimir.kmoch@vfn.cz, nebo jakub.minarik@vfn.cz, nebo 
petr.popov@vfn.cz, či telefonicky na tel.: 224968207, 224968260, 224968240, 224968204).  

• Od lékaře v karanténě/zdrav. zařízení přijde e-mail se žádostí o změnu pracoviště substituční 
léčby na radka.kremerova@uzis.cz., nebo tel.: 224972802. V požadavku bude uvedeno: 

o Identifikace klienta hlášení, která se bude skládat z těchto údajů, uvedených v hlášení: 
První tři písmena křestního jména, Pohlaví, Datum narození, Obec narození, Obec 
(trvalého) bydliště 

o IČO + PČZ zařízení, na které se hlášení přesunuje  

o Telefonní kontakt na žadatele 

• V žádosti, adresované NRLUD, musí být určena doba, po kterou má být změna v platnosti, nebo 
oznámení, že po normalizaci situace bude zaslána žádost o zpětnou změnu. 

• Na žadatele a nově nastavené pracoviště, zodpovídající za pacienta, odejde z NRLUD po 
provedení změny e-mail s potvrzením, že k tomu došlo. 

Pacienty bychom formálně přijali/zaregistrovali do TOXI Ambulance KAD (IČO: 00064165, PČZ 000), kde 
bude založena a vedena dokumentace pacienta. 

Prakticky:  

Pacient se ohlásí telefonicky (každý všední den mezi 8.30 - 11.30 a 12.30 – 15.30) sestře v TOXI ambulanci 
KAD (tel: 224968207), nebo v ALKO ambulanci KAD (tel: 224968214), nebo lékaři v ambulanci KAD č. 50 
(tel: 224968240). Po domluvě se pacient dostaví na KAD a telefonicky se ohlásí. Po ověření oprávněnosti 
žádosti bude pacient zaregistrován (musí mít obč. průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny!) a následně 
mu lékař vystaví recept na substituční přípravek. 

Registrace převzatých pacientů a výdej receptů probíhá každý všední den v časech: 

8.30 - 11.00  a  12.30 - 14.00 

Prim. MUDr. Petr Popov, MHA                                                      prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 
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