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Anotace 

Tato diplomová práce pojednává o substituční léčbě buprenorfinem 

jakožto jedné z komponent léčebného přístupu závislostí 

na návykových látkách. Zaměřuje se na substituční preparát Subutex, 

přípravek s nejdelší historií na českém trhu s léčivy. Teoretická část na-

stíní problematiku medicinizace, včetně modelů závislosti a léčebných 

přístupů. Seznámí se základním pojmoslovím substituční léčby (SL) 

Subutexem. Představí postavení substituční léčby v rámci protidrogové 

politiky České republiky, zastřešující dokument, substituční preparáty 

používané v České republice i pravidla, na jejichž základě může být 

substituční léčba Subutexem vykonávána. Stranou nezůstane ani vývoj 

substituce od vstupu Subutexu na český trh s léčivy, včetně přidružené 

problematiky a přijatých opatření. Výzkumná část pomocí expertního 

šetření oslovuje odborníky a zjišťuje jejich názory a postoje spojené 

s výkonem SL Subutexem. Ty posléze porovnává se zkušenostmi 

pacientů substituční léčby v hlavním městě Praze. 
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Summary 

Presented master thesis deals with substitution treatment using 

Buprenorphine as one part of the complex addiction treatment. If mainly 

focuses on substitution preparation Subutex which has the longest his-

tory on Czech medical drugs market. Theoretical part will shed some 

light on medicalization problem including addictions' models and treat-

ment approaches. It provides initial framework to substitution treatment 

with Subutex. And it presents current place of substitution treatment in 

the Czech Republic's drug policy, its covering documentation, other 

substitution preparations used in Czech Republic, and rules that allow 

and limit Subutex's usage in addiction treatment. History of Subutex's 

substitution development since its introduction on Czech market as well 

as surrounding problems and accepted measurement will not be put 

aside. Practical part of the thesis questions specialists using expert sur-

vey and attempts to obtain their opinions and attitudes connected with 

the substitution treatment using Subutex. Those views are then compa-

red with the experiences of substitution treatment patients from Prague. 
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Úvod 

Substituční léčba je po desítky let významnou medicínskou strategií. 

Nejznámější využití má při léčbě diabetu pomocí zvnějšku podávaného 

inzulínu. Své uplatnění substituční léčba nachází i v rámci léčby drogo-

vých závislostí na opiátech/opiodech, kdy se pacientům pod lékařským 

dohledem podává substituční preparát na bázi opiátů. 

V oblasti závislostí není substituční léčba bez tak snadno a bezvý-

hradně přijímaná širokou veřejností, a to ani odborníky, tak jako 

v případě výše zmíněného diabetu. 

Čím to je? Jaké přidružené problémy se k této oblasti váží? Jaká je 

aktuální situace v oblasti substituční léčby? Jaké jsou klady zápory? 

Funkce a obsah, náplň? Prostor pro nové trendy? Zkušenosti pacientů 

SL Subutexem? Otázek se nabízí mnoho. Na část z nich se zaměřuji 

ve své diplomové práci. 

Motivace k danému tématu 

Téma substituční léčby opioidové závislosti substitučním preparátem 

Subutex se zaostřením na aktivní uživatele omamných a psychotrop-

ních látek (OPL) mě profesně provází po dobu pěti let. Jako terénní so-

ciální pracovník jsem pozorovala klienty, kteří jsou současně pacienty 

SL Subutexem a zaměřovala jsem se na progress, kterého dosahovali. 

Porovnala-li jsem cíle, které si SL klade a reálné výsledky pozorovatel-

né v čase, zamýšlela jsem se, čím je způsobeno, že lidé z otevřené 

drogové scény jsou rezistentní vůči působení SL? Jaké si tento typ pa-

cientů klade cíle? Jak sami vnímají svou účast v SL a v ní dosažené 

výsledky? Co pro ně tato léčebná strategie znamená? Obdobné otázky 

jsem směřovala i k samotným poskytovatelům SL Subutexem. 

V první fázi svého zkoumání v rámci bakalářské práce jsem se do-

mnívala, že příčina – proč není SL Subutexem úspěšnější v dosahování 

cílů u aktivních uživatelů OPL – může tkvět v nedostatečném naplňová-
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ní procedur a postupů stanovených Standardy SL. Výzkum s pacienty 

SL Subutexem skutečně potvrdil mou hypotézu. Pacienti v rámci své 

účasti v SL nemají zkušenosti s těmi nejbanálnějšími postupy, které 

Standardy SL definují a požadují (podmínky přijetí, přijímací procedury, 

kontrolní mechanismy, stanovení a titrace úvodní dávky, pravidla, psy-

chosociální podpora). Výstupy prvního výzkumu sice neskýtají dosta-

tečné penzum informací k pochopení SL Subutexem, jejího fungování 

a nízké efektivity v rámci zkoumané skupiny respondentů. Na druhou 

stranu absence postupů daných Standardy má vypovídající hodnotu 

o přístupu poskytovatelů či koncepci zařízení. Ať jde o neznalost postu-

pů SL či neochotu investovat čas a energii a v neposlední řadě i finanč-

ní prostředky zdravotních pojišťoven. 

Na získání přesnějších informací, které by dokreslily výkon SL Subu-

texem a její efektivitu u stanovené cílové skupiny, se zaměřuji v rámci 

diplomové práce s cílem koncipovat nové přesně zacílené výzkumné 

tázání. Dále rozšířit okruh respondentů o odborníky, kteří znají proble-

matiku s výše vymezenou skupinou pacientů – poskytovatele SL Subu-

texem a pracovníky nízkoprahových výměnných programů. 
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1 Medicinizace 

Medicinizace představuje způsob, jak moderní společnost přistupuje 

k přirozeným životním jevům (porod, menopauza, ADHD aj.), sociálním 

problémům (závislost, zneužívání dětí, kriminalita), „vadám na kráse“ 

(estetická medicína) či nedostatkům v oblasti výkonu (pracovní, fyzický, 

sexuální aj.). Cokoli se odlišuje od normy, ale spadá do kategorie „při-

rozených problémů“1 má tendenci být řešeno medicínskými prostředky. 

Příčinou tohoto jevu je snaha zvýšit autoritu a prestiže lékařské pro-

fese. Svou úlohu zde sehrává i celospolečenské klima reprezentované 

„poklesem náboženství, neotřesitelnou vírou ve vědu, zvýšením indivi-

dualismu, oslabením sociálních vazeb, důrazem na racionalitu a po-

krok“2. Důsledkem je enormní nárůst nových diagnóz („stále více 

aspektů každodenního života spadá pod kontrolou, vliv a dozor medicí-

ny“3)4. Narůstá počet nemocných, lékařů a tím i výdajů na zdravotní ob-

last. Trh s lékařskou péčí nabírá na vlivu i objemu (spotřebitelé, pojiš-

ťovny, zdravotnický průmysl). 

Profesor Suissa z Quebecské univerzity, který se zaměřuje na pro-

blematiku závislostí, označuje rozpínavou tendenci medicinizace 

za způsob sociální kontroly. Celý princip demonstruje na závislostech, 

které prošly dalekou, ale rychlou cestu od sociálního stavu k nemoci. 

Nežádoucí chování, které historicky spadalo do rukou učitelů, duchov-

ních jako chyba a hřích, přebírají lékaři, psychiatři (medicinizace, psy-

chiatrizace). Na závislost je nahlíženo jako na nemoc, individuální zdra-

votní problém (sledují se čtyři základní rysy „predispozice, progresivní 

povaha nemoci, ztráta kontroly a nutnost abstinence“5) bez možnosti 

uzdravení. Touto radikální změnou determinují nositele závislosti 

                                            
1
  Řešení „přirozených problémů“ medicínskými prostředky 

2
  SUISSA, A. (2009): Medicalization and Addictions: Markers and Psychosocial  

Issues 
3
  SUISSA, A. (2009):  Medicalization and Addictions: Markers and Psychosocial  

Issues 
4
  Za necelých 50 let se počet diagnóz v DSM (americká obdoba MKN) téměř  

ztrojnásobil 
5
  JELLINEK (1960), in SUISSA 
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po zbytek života (jednou závislý vždy závislý). Důsledkem je přesun vi-

ny a odpovědnosti z osoby (nositele problému) na tělo, onemocnění. 

Tím je vytvářeno doživotní stigma psychiatrickou diagnózou, které vede 

k potřebě žít v anonymitě, v extrémním případě izolaci. Dochází 

k dalšímu narušování sociálních vztahů, nezbytných ke zvládnutí pro-

blému. 

Suissa nahlíží na problémy související se závislostmi jako na „výsle-

dek individuálních reakcí na strukturální sociální problémy (jako je chu-

doba a slabé sociální vztahy)“6. Peele vnímá závislost jako „způsob na-

kládání se světem a se sebou samým, jako životní styl“7. Jinými slovy 

jedná se o psychosociální problém podmíněný kulturními faktory, který 

by měl být řešen psychologickými prostředky, v sociálním kontextu. Tím 

spíše, že hlavní úlohu v tvorbě závislých jedinců má sama společnost. 

Ať se jedná o kulturní společenské zvyklosti, lobby tabákových a alko-

holových koncernů, tolerance k výstavbě podniků založených na ha-

zardu a konzumaci alkoholu, všudypřítomnou reklamu. To vše bují 

v podhoubí strukturálních sociálních problémů (nefungující společenské 

vztahy, chudoba apod.), individualismu a konzumního způsobu života. 

Jistým kompromisem mezi požadavkem profesora Suissy a součas-

ným trendem je důsledně aplikovaný biopsychosociospirituální přístup 

v léčbě psychosociálních problémů reprezentovaných např. závislostmi 

na návykových látkách. I když i ten pokládá závislost za nemoc 

se všemi negativy z toho plynoucími (viz výše). Na druhou stranu pra-

cuje s člověkem jako s celistvou bytostí včetně jeho psychické a sociál-

ní složky (více viz kapitola Biopsychosociospirituální model závislosti). 

                                            
6
  SUISSA, A. (2009): Medicalization and Addictions: Markers and Psychosocial  

Issues 
7
  PEELE in SUISSA (2009) 



12 
 

2 Modely závislosti a léčebné přístupy 

Existuje celá škála modelů závislosti. Liší se nahlížením na problém 

závislosti (příčina vzniku, etiologie, intervenční postupy, vykonávající 

subjekt, objekt zájmu apod.). Blíže představím tyto přístupy zabývající 

se problematikou závislosti: biomedicínský, biopsychosociospirituální 

model závislosti a principy minimalizace rizik a veřejného zdraví. 

2.1 Biomedicínský model závislosti 

Biomedicínský model je historicky nejstarší. Závislost je nahlížena 

jako nemoc „chronická, obtížně léčitelná, s častými recidivami“8 (k roz-

voji závislosti mohou přispět vrozené dispozice). V duchu hesla „jednou 

závislý, navždy závislý“. Z uvedeného je patrné, že z pohledu biomedi-

cínského modelu nelze dosáhnout úplné úzdravy. Je možné být absti-

nujícím jedincem. Ústřední úlohu zde hraje osoba lékaře (psychiatra) 

a intervence typu detoxikace, izolace (ústavní léčba) či farmakoterapie 

(bližší informace o biologické dimenzi člověka viz kapitola Bio-psycho-

sociálně-spirituální model závislosti). 

2.1.1 MKN-10: Duševní poruchy a poruchy vyvolané účinkem 

psychoaktivních látek 

Závislost je diagnostickou kategorií, která spadá v rámci Mezinárodní 

klasifikace nemocí (MKN – 10)9 do skupiny „Duševní poruchy a poruchy 

vyvolané účinkem psychoaktivních látek“ označené kódem F10 až F19. 

Poruchy vyvolané užíváním opioidů se označují kódem F11. Čtvrtý 

a pátý znak specifikují klinický obraz jedince (pacienta). Pro účely této 

diplomové práce je významná kategorie F1x.2 Syndrom závislosti 

a F1x.22 Abstinence při klinicky sledovaném udržovacím nebo substi-

tučním programu. 

                                            
8
  KALINA, K. (2003): Drogy a drogové závislosti I. Mezioborový přístup. Modely  

závislosti a přístupy v pomoci uživatelům drog. str. 78 
9
  V současné době využíváme desátou revizi Mezinárodní statistickou  

klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů 



13 
 

Syndrom závislosti 

MKN-10 definuje závislost jako „soubor behaviorálních‚ kognitivních 

a fyziologických stavů, který se vyvíjí po opakovaném užití substance 

a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu“10. Určující pro syndrom 

závislosti jsou následující znaky (v případě, že se u jedince objeví 

nejméně tři z nich, je možné diagnostikovat syndrom závislosti): a) silná 

touha nebo pocit puzení užívat látku (bažení neboli craving); b) potíže 

v kontrole užívání látky; c) tělesný odvykací stav; d) průkaz tolerance 

jako vyžadování vyšších dávek; e) postupné zanedbávání jiných potě-

šení a zájmů ve prospěch psychoaktivní látky; f) pokračování v užívání 

látky i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.11 

Abstinence při klinicky sledovaném udržovacím nebo 

substitučním programu 

Kód F1x.22 označuje pacienta, kterému byla v minulosti diagnostiko-

vána závislost, v současné době je součástí legální substituce a po do-

bu nejméně jednoho roku abstinuje ode všech OPL. 

2.2 Bio-psycho-sociálně-spirituální model závislosti 

Bio-psycho-sociálně-spirituální přístup ke zvládání závislosti vychází 

z biomedicínského modelu a je rozšířen o oblast mezilidských vztahů, 

psychických funkcí a spirituální oblast. Tento multidimenzionální model 

léčby závislostí zohledňuje jedince jako celistvou jednotku včetně jeho 

sociokulturního prostředí. Tím rozšiřuje terapeutické možnosti a zvyšuje 

šance člověka na úzdravu. 

Dosud není možné dát jednotnou odpověď na otázku, jaká je příčina 

vzniku závislosti. Závislost zasahuje do všech oblastí života člověka, 

stejně komplexní jsou i příčiny vzniku. V některých případech se rozvíjí 

závislost jako subjektivní odpověď na psychické problémy. Jindy stojí 

na počátku závislosti pocity vnitřní prázdnoty a ztráty smyslu života. 
                                            
10

  MKN – 10, str. 198 
11

  NEŠPOR, K. (2000): Návykové chování a závislost, str. 14    
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V některých případech převažují faktory vrozené (genetické). Neméně 

významným faktorem jsou „sociokulturní vazby na alkohol a rituály spo-

jené s požíváním alkoholu nebo jiných návykových látek“12. Převažuje 

kombinace více uvedených faktorů. Genetické faktory a sociokulturní 

prostředí připraví ornou půdu, do které životní obtíže zasejí semínko. 

Mechanismus závislosti vytváří v rámci každé z uvedených dimenzí 

tzv. bludný kruh. Užívání OPL způsobuje celou řadu pozitivních i nega-

tivních důsledků, které ve svém důsledku provokují další užívání. 

Na počátku bludného kruhu stojí nepříjemné stavy, které užívání OPL 

pomáhá mírnit, kompenzovat. „Bludný kruh je způsoben tím, že požívá-

ní OPL tyto nepříjemné stavy na jedné straně způsobuje, na druhé 

straně zmírňuje.“13 S ohledem na to, že se závislost stejně jako jedinec 

sám včetně veškerých dimenzí vyvíjí, je přesnější nahlížet na mecha-

nismus závislosti jako na spirálu. S každým oběhnutým kolečkem do-

chází k vývoji, změnám, získání zkušeností, které jedince posunou dál 

jak v negativním, tak v pozitivním smyslu (výše uvedené platí i pro ob-

dobí léčby). 

Biopsychosociospirituální přístup k léčbě závislostí pracuje s jedin-

cem z hlediska každé z uvedených dimenzí co do příčin vzniku, etiolo-

gie, výběru léčebných intervencí včetně následné resocializace a soci-

ální rehabilitace. Disponuje širokou paletou metod a přístupů, které ko-

respondují s komplexností problému závislosti na OPL. Tak aby maxi-

málně vycházeli vstříc skutečným potřebám pacientů proměňujícím se 

v čase (s věkem, fází léčby či drogové kariéry apod.). Jedině tak může 

být dosaženo nejvyšší možné účinnosti a efektivity. Mezioborový pří-

stup svou komplexností či návazností péče má významný potenciál být 

účinnou odpovědí na potřeby pacientů a požadavky zadavatelů. Při spl-

                                            
12

  KUDRLE in KALINA (2003): Drogy a drogové závislosti I. Mezioborový  
přístup. Úvod do bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti, str. 91 

13
  ROTGERS, F. a kol. (1999): Léčba drogových závislostí, str. 20 
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nění zásadní podmínky, že neustrne a bude soustavně reflektovat mě-

nící se potřeby pacientů a dalších subjektů a pružně na ně reagovat.14 

2.2.1 Biologické faktory  

OPL vstupují do vnitřního prostředí organismu a způsobují v něm vý-

razné změny (např. změny ve struktuře mozku, změny genofondu). Bio-

logickou příčinou vzniku závislosti může být například užívání OPL 

matkou v době těhotenství, kdy je plod vystaven jejich účinkům. Dalším 

výrazným faktorem mohou být okolnosti porodu (použití psychotropních 

či tlumivých látek), poporodního vývoje, výskyt traumatických událostí, 

nemocí apod.  

Jediným prokázaným genetickým důsledkem závislosti rodičů, je 

vyšší tolerance potomků k užívané látce.15  K dosažení kýženého účin-

ku je zapotřebí konzumace výrazně vyššího množství alkoholu, lépe je 

snášena vlastní intoxikace i stavy po odeznění účinku. Tato predispozi-

ce s faktorem sociokulturního prostředí posune jedince do společnosti 

„pokročilých pijanů“ a kolo závislosti se může plně roztočit. 

Zcela zásadním pro vznik závislosti je působení drog na mozek, 

přesněji řečeno na centrum odměny (libostní systém)16. Centrum od-

měny zajišťuje přežití organismu. Každý úkon směřující k přežití jako je 

příjem potravy a tekutin, rozmnožovací akt, teplo či bezpečí vyvolává 

pocity uspokojení. Cílem je zajistit opakování úkonů. Drogy působí 

na centrum mozku podobným způsobem. Nebezpečí drog spočívá 

v rychlém, neúměrně silném a prázdném efektu, snadné dostupnosti 

bez jakéhokoli úsilí. V porovnání s účinkem drog jsou libé pocity vzniklé 

běžnými každodenními činnostmi nezaznamenatelné a mozek zcela 

pochopitelně zvolí silnější snadno dostupný podnět a přizpůsobí se 

(biologická rovina). Biologická dimenze působí vždy v interakci s ostat-

                                            
14

  MIOVSKÝ in KALINA (2003): Drogy a drogové závislosti II. Mezioborový  
přístup. Problémy mezioborového přístupu k léčbě závislostí, str. 15 

15
  Studie se zaměřovala na děti alkoholiků. ROYCE (1989) in KALINA (2003):  

Drogy a drogové závislosti I., str. 91 
16

  Http://www.vesmir.cz/clanek/syndrom-narusene-zavislosti-na-odmene 
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ními dimenzemi, které mají pro vznik a rozvoj závislosti zásadní význam 

(výchovné působení v období dětství a dospívání, osobnost jedince, 

hodnotový systém dané společnosti či reklama a módní trendy apod.). 

2.2.2 Psychologické faktory  

Psychologické faktory je možné rozčlenit na dvě skupiny – předpo-

klad pro užívání, či jeho důsledek. Jedná se o psychické zážitky, proží-

vání spojené s významnými událostmi života člověka. Do první skupiny 

spadají zážitky z období prenatálního, perinatálního či raného poporod-

ního vývoje. Kupříkladu stres, který prožívá matka v období těhotenství 

– účinek sebemedikace ke zmírnění tohoto stresu se nesmazatelně 

přenáší na plod jako úlevová informace (vzorec). V budoucnosti může 

sehrát významnou úlohu při volbě a upevnění strategií k zvládání zátě-

žových životních situací, která za určitých okolností může vézt k rozvoji 

závislosti. 

Určujícím psychogenním faktorem v období dětství a dospívání je 

optimální výchovné působení a podpora (uspokojování potřeb, nasta-

vení mantinelů, pomoc při zvládání životních situací apod.). Absence 

takovéto podpory vede k vyhledávání náhradního řešení, které přinese 

záštitu a uvolnění. Jedním z možných scénářů je sebemedikace. OPL, 

obzvláště v krizovém období dospívání, hrají významnou úlohu a jsou 

maximálně dostupné. 

Užívání OPL přináší z počátku celou paletu libých pocitů, které se 

postupem času překlopí v jejich vlastní protiklad. Alkohol mající zpočát-

ku uvolňující efekt, později přináší úzkost a depresi. Touha po jejich od-

stranění se stává impulsem pro další užívání. Neméně významným 

psychologickým faktorem podporujícím spirálu užívání je výsledek ži-

votního stylu závislých osob (nedostatek sebeúcty, pocity viny, stud 

za intoxikované chování, ztráta zaměstnání či partnera apod.).17 

                                            
17

  ROTGERS, F. a kol. (1999): Léčba drogových závislostí, str. 20 
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2.2.3 Sociální dimenze 

Sociální dimenze zahrnuje celý životní kontext jedince, který působí 

na jeho vývoj (formuje ho či vývoji brání). Zahrnuje sociální prostředí 

od nejbližších osob (rodina, vrstevníci) po široké společenství (komuni-

ta, společnost), obecné okolnosti jako je „rasová příslušnost, společen-

ský status rodiny, úroveň sociální zajištěnosti, životní prostředí“18.  Zá-

sadním faktorem v procesu sociálního učení a setkávání s pozitivními 

vzory je rodina (úroveň vztahů, komunikace, hodnotový systém, pravi-

dla, morálka, rituály). Disfunkční či chybějící rodina představuje rizikový 

faktor především v období dospívání, kdy touha po nasycení potřeby 

uspokojení může dospívající dohnat do otevřené náruče nebezpečných 

vrstevnických skupin či naplňujících účinků drog. Determinující úlohu 

v procesu rozvoje závislosti hraje přítomnost závislého člena rodiny. 

Závislost rodinného příslušníka je stresujícím faktorem, zdrojem dys-

funkčních vztahů a komunikace. Nebezpečné je, že prezentuje závislost 

jako normu (normální životní styl) a užívání jako platný způsob řešení 

problémových situací, čímž může u dítěte vyústit taktéž v užívání 

OPL.19 

Tím nejdůležitějším úkolem rodiny na bázi sociální je naučit jedince 

platným a bezpečným způsobům dosahování potřeb, libostí a cílů 

(osvojení náročnějších strategií získání odměny oproti rychlému 

a nutkavému uspokojování potřeb). Včetně schopnosti odložit uspoko-

jení potřeb v čase.  

2.2.4 Spirituální dimenze 

Spirituální rozměr člověka zahrnuje vztah k něčemu nad námi, co 

nás přesahuje a dává smysl našemu každodennímu konání a úsilí. 

Dnešní doba a konzumní způsob života poskytuje především rychle do-

                                            
18

  KUDRLE in KALINA (2003): Drogy a drogové závislosti I. Mezioborový  
přístup. Úvod do bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislostí str. 92 

     
19

  KUDRLE in KALINA (2003): Drogy a drogové závislosti I. Mezioborový  
přístup. Úvod do bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislostí str. 93 
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sažitelné, mělké a krátkodobé uspokojování potřeb. Neustálé pachtění 

za úspěchem, výkonem, které nepřináší hlubší naplnění. Absence tra-

dičních hodnot vytváří prázdné místo. Prastará touha po jejich naplnění 

něčím významným, hlubším přetrvává. Krátkodobou úlevu mohou při-

nést právě OPL, každá dle svého účinku (MDMA poskytuje souznění, 

LSD transcendenci apod.). Dlouhodobé štěstí ale nepřinesou. Prvotní 

osvobozující efekt vystřídá závislost na látce a s ní pojící se prázdnota, 

ztráta smyslu bytí. 

2.3 Přístup minimalizace rizik a ochrany veřejného zdraví 

Přístup minimalizace rizik (Harm Reduction) spadá do oblasti terciál-

ní prevence. V tomto horizontu pracuje s aktivními uživateli drog. Ak-

ceptuje, že v dané etapě života se nechtějí OPL vzdát (nesměřuje 

k abstinenci, i když ji jako cíl nevylučuje). HR intervence (poradenství, 

edukace, tištěné materiály, výměna injekčních stříkaček, distribuce 

kondomů, podávání/předepisování substituční látky opioidové závislosti 

apod.) usilují o zachování co nejkvalitnějšího bio-psycho-sociálního 

zdraví s cílem zabránit dalším poškozením v důsledku užívání drog 

a nezdravého životního stylu. 

Přístup veřejného zdraví (Public Health) na rozdíl od minimalizace ri-

zik cílí na širokou veřejnost, její blaho a ochranu. Klade si za cíl zabránit 

šíření závažných infekčních chorob (HIV/AIDS, hepatitidy B, C). Zamě-

řuje své intervence na dva hlavní kanály, jimiž k nákazám dochází – 

nechráněný pohlavní styk a sdílení injekčního náčiní pro aplikaci drog. 

V tomto ohledu sdílí řadu metodických postupů s HR přístupem jako 

distribuce kondomů a edukačních materiálů, výměna injekčního náčiní. 

Nad jejich rámec usiluje o proočkovanost populace proti hepatitidám A 

a B, distribuci slinných testů na HIV apod.20 

                                            
20

  KALINA, K. a kol. (2003): Drogy a drogové závislosti I. Mezioborový přístup.  
Modely závislosti a přístupy v pomoci uživatelům drog, str. 79 
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3 Zakotvení SL v systému služeb, 

legislativě a protidrogové politice ČR 

Substituční léčba spadá svou povahou do principu Harm Reduction 

neboli snižování rizik spojených s užíváním drog, který je jednou ze tří 

strategií, jimiž je naplňována protidrogová politika České republiky. 

Strategie uvedené v tabulce 1, jsou vzájemně nezastupitelné, doplňují 

se, společně tvoří jeden celek. Na druhou stranu spadá i do principu 

snižování poptávky (léčba). Substituční léčba tvoří průsečík mezi 

oběma principy. Lépe je tento průnik patrný na cílech Národní strategie 

protidrogové politiky pro období 2010–2018 – cíl II a III (viz tabulka 2). 

Tabulka 1: Hlavní strategie protidrogové politiky a jejich cíle21 

 

Dne 10. května 2010 byla schválena vládním usnesením č. 340 

Národní strategie protidrogové politiky platná na období 2010–2018. 

Současná Národní strategie je navržena jako strategický dokument 

na období 9 let oproti pětileté strategii předchozí, čímž zajišťuje 

dlouhodobou návaznost v rámci protidrogové politiky vlády ČR. 

                                            
21

  Zaostřeno na drogy 3/2004 str. 3 
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Tabulka 2: Národní strategie definuje základní principy a přístupy 

protidrogové politiky – 4 základní cíle a pilíře22: 

 

Národní strategie protidrogové politiky 2010–2018 je rozdělena 

do tří tříletých Akčních plánů (2010–2012, 2013–2015, 2016–2018), 

které podrobně rozpracovávají dílčí cíle, konkrétní nástroje jejich 

dosažení a další aktivity. Příslušný akční plán bude na konci 

vymezeného tříletého období vyhodnocen a výstupy budou použity 

pro tvorbu následujícího akčního plánu včetně stanovení priorit 

protidrogové politiky v kontextu vývoje drogového problému23. Již době-

hl Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

2010–2012, který zmiňuje cíle a opatření spjatá se substituční léčbou 

opioidových24 závislostí v kapitole: 

Léčba a sociální začleňování (Akční plán 2010–2012, str. 12–14) 

Zde je hlavní oblastí dostupnost a návaznost programů léčby 

a následné péče o uživatele drog (UD) „Dochází k regionální nerovnosti 

v dostupnosti poskytované péče o uživatele drog např. substituční 

léčba“25. Dále pak rozvoj specifických intervencí pro  vybrané cílové 

skupiny UD včetně zvýšení kvality substituční léčby (SL) pro uživatele 

opiátů: 

                                            
22

 Národní protidrogová strategie 2010–2018, str. 14 
23

  Národní protidrogová strategie 2010–2018, str. 13 
24

 Opioid je alkaloid přírodního opia (morfin, kodein), či jeho polysyntetický  
derivát (heroin) a plně syntetický derivát (metadon, buprenorfin) 

25
  Akční plán 2010–2012, str. 12 
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- zvýšení počtu registrovaných zdravotnických zařízení 

poskytujících substituční léčbu i pacientů v substituci; 

- novelizace stávajícího standardu opiátové SL; 

- zpracování manuálu pro nelékařské adiktologické služby 

spolupracující se substitučními centry a lékaři prostřednictvím 

poskytování psychosociální složky péče pacientům SL; 

- zvýšení počtu lékařů registrovaných v NRULISL26 (výdej substi-

tučního preparátu v lékárnách vázat na registraci lékaře); 

- uplatňování sankcí lékařům, kteří nesplní hlásnou povinnost; 

- změna legislativní úpravy kontroly hlásné povinnosti (novela zá-

kona č. 379/2005). 

Snižování dostupnosti drog (Akční plán 2010–2012, str. 20–22) 

- stanovení opatření minimalizující únik přípravků pro opiátovou SL 

na černý trh (omezení zneužití výdeje přípravků v lékárnách). 

Z evaluace naplňování cílů Akčního plánu na období 2010–2012 vy-

plývá, že oblast léčby a sociálního začleňování, kam spadá substituční 

léčba, nese druhou nejnižší možnou míru implementace vytýčených 

úkolů (39 %)27. Priority protidrogové politiky v oblasti substituční léčby 

opioidových závislostí na následující období jsou o to více akcentované. 

Akční plán 2013–2015 se zaměří na „rozšíření opiátové substituce 

za současného posílení kontroly, registrace (a její vymahatelnosti) 

a úhrady z veřejného zdravotního pojištění“28. 

Rozvoj a zvyšování kvality poskytování substituční léčby (akční plán 

2013–2015, str. 23) 

- schválit a vydat standard substituční léčby ve Věstníku MZ; 

- zapojení lékáren do systému výdeje substitučních látek v rámci 

substituční léčby pro uživatele drog; 

                                            
26

 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek 
27

 Výroční zpráva 2012, str. 9 
28

 Akční plán 2013–15, str. 9 
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- revize podmínek pro úplnou úhradu substitučního příprav-

ku ze zdravotního pojištění (buprenorfin); 

- účinná kontrola a efektivní vymáhání dodržování zákona (ukládá-

ní sankcí) při nevykazování do NRULISL. 

Na základě této kapitoly je zřejmé, že substituční léčba jakožto 

léčebná intervence pro lidi stižené opiodovou závislostí má mezi 

intervencemi a přístupy v rámci protidrogové politiky ČR své 

nezastupitelné místo již po dvě desetiletí. Nejinak tomu bude i v letech 

následujících, což dokládá Národní strategie protidrogové politiky 

na období 2010–2018. I přesto je na ni upřena velká pozornost 

a názory na její účinnost a efektivitu jsou rozporuplné. Akční plán nám 

pomůže lépe dokreslit nejasnou představu o tom, jaké oblasti spjaté 

s aktuálním nastavením substituční léčby jsou odborníkům trnem v oku 

a jakými způsoby a opatřeními je možné tyto třecí plochy napravit. Zda 

a v jakém časovém horizontu se to podaří, či naopak snahy selžou, 

ukáže až zhodnocení účinnosti Národní strategie na období 2010–2018 

a jejích akčních plánů. 

SL a legislativa ČR 

SL je součástí protidrogové politiky (Národní strategie protidrogové 

politiky a Akční plány). 

Právní dokumenty věnující se substituční léčbě: 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů; 

Zákon č. 223/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb. 

o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

Zákon č. 379/2005 Sb., zákon o opatření k ochraně před škodami 

způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 
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Sb., zákon č. 274/2008 Sb. a zákon č. 305/2009 Sb. (§ 20 Typy 

odborné péče); 

Od 1. 1. 2006 – hlásná povinnost všech lékařů poskytujících udržovací 

SL hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky 

indikovaných substitučních látek (NRULISL) – vyhláška č. 552/2004 

Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního 

zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních 

zdravotních registrů; 

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR: 

Částka 5/2000 – Podmínky výdeje a hrazení substituční látky; 

Částka 4/2001 – Standard substituční léčby; 

Částka 3/2008 – Aktualizace Standardu substituční léčby; 

Částka 12/2004 – Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví 

upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé 

přípravky s obsahem návykových látek. 

SL v systému služeb 

Substituční léčba je nejčastějším druhem léčby opioidové závislosti 

v Evropě. Poskytují ji všechny členské státy Evropské unie včetně 

Chorvatska, Turecka a Norska. Podávání substituční látky je typicky 

doplněno o doprovodnou podporu somatickou, psychoterapeutickou, 

sociální poradenství případně další, s ohledem na typ substituce 

a poskytujícího lékaře. Původně spadal výkon SL do kompetence spe-

cializovaných ambulantních center. V současné době je poskytována 

také praktickými lékaři (16 zemí EU). V některých zemích sdílí péči 

o pacienty praktičtí lékaři se specializovanými léčebnými centry.29 

Český Standard SL definuje 4 typy substituční léčby, které se liší 

rozsahem doprovodné péče včetně toho, kdo ji poskytuje (více viz kapi-

tola Substituční léčba). Preparáty na bázi buprenorfinu (Subutex, 

                                            
29

  Annual Report 2012, str. 75 
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Suboxone, nově Ravata a Buprenorphine Alkaloid) může předepisovat 

lékař s jakoukoliv specializací. Každý z poskytovatelů je jistým 

způsobem limitován – psychiatři naráží na limity časové, specializovaná 

centra jsou omezena kapacitou míst, nízkým počtem, špatnou 

dostupností. Lékaři jiných odborností nemají vhodnou průpravu, která 

brání zajistit rozšířenou péči svépomocí. V jejich kompetenci je mít 

zmapované dostupné návazné služby a odkazovat do nich pacienty, 

což je současně kritériem jejich kvalifikace předepisovat buprenorfin.30 

Východiskem je fungující síť návazných služeb jako nízkoprahová 

kontaktní a poradenská centra provozovaná nestátními neziskovými 

organizacemi, která doplňují funkci zdravotnických zařízení. Pacientům 

substituční léčby (základní a rozšířené) nabízejí širokou paletu 

podpůrných psychosociálních programů, např. motivační skupiny, 

psychoterapie, sociálně právní poradenství, rodinné poradenství, 

zprostředkování rekvalifikace či zaměstnání31 (Prev-Centrum, 

Progressive os., Sananim aj.). 

                                            
30

  FIELLIN, D. (2006): Buprenorphine: effective treatment of opioid addiction  
starts in the office 

31
 Výroční zpráva 2007, str. 62 
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4  Substituční léčba (SL) 

4.1 Definice a cíle SL 

Dle aktualizovaného standardu z roku 2008 je substituční léčba 

opioidové závislosti poskytovaná uživatelům opiátů/opioidů, kteří 

nemohou/nechtějí podstoupit standardní léčbu závislosti orientovanou 

k abstinenci. Jedná se o kombinaci farmakoterapie (terciální preven-

ce32) a terapeutického působení (sekundární prevence33). Obě strategie 

„fungují na bázi odlišných mechanismů a zaměřují se na odlišné oblasti 

symptomů či problémů“34. Pokud jsou použity samostatně, mají u opioi-

dových závislostí zásadní limity. Farmakoterapie umožňuje stabilizaci 

pacienta a jeho udržení v léčbě. Zásadní změnu v životě však není 

schopná poskytnout, pokud pacientovi chybí motivace. V případě, že je 

uplatňovaná pouze psychoterapie, „vysoké procento lidí předčasně 

ukončí léčbu nebo u nich po léčbě dojde k relapsu35“36. Dá se říci, 

že jedna bez druhé má polovičatý účinek. Vzájemným působením 

nejenže kompenzují limity druhé strategie, dokonce mohou znásobit 

i její účinky (např. psychoterapie může pomoci překlenout vedlejší účin-

ky medikamentů; farmakoterapie stabilizuje pacienta, tím vytváří pod-

                                            
32

  Terciální prevence označuje předcházení vážnému/trvalému zdravotnímu a  
 sociálnímu poškození z užívání OPL. V kontextu SL se zaměřuje na jedince, kteří  
aktuálně užívají a nejsou rozhodnuti jej ukončit. Jedná se o aktivity Harm Reducti-
on zaměřující se na snížení zdravotních rizik nabídkou bezpečnějších preparátů 
užívaných bezpečnějším způsobem. Další složka cílí na sociální dimenzi. Nabízí 
intervence vedoucí k resocializaci a sociální rehabilitaci pacientů. KALINA, K., a 
kol. (2001): Glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí,str. 109 
30

  KALINA, K., a kol. (2001): Glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí, 
str. 97 definuje sekundární prevenci jakožto „předcházení vzniku, rozvoji a přetrvá-
vání závislosti u osob, kteří již drogu užívají nebo se na ni stali závislými“. Zahrnuje 
včasnou intervenci, poradenství a léčení 
34

  ROTGERS, F. a kol. (1999): Léčba drogových závislostí, str. 236 
35

  Jedná se o „návrat k užívání OPL po období abstinence často doprovázený 
návratem příznaků závislosti“. Relaps je doprovázen pocity viny, hněvu, depresí 
a rezignací (syndrom porušení abstinence), které často prohloubí a upevní obno-
vené užívání OPL a mohou vést k dalšímu kolu spirály užívání (Glosář, str. 91–92) 
36

  ROTGERS, F. a kol. (1999): Léčba drogových závislostí, str. 234 
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mínky pro účast pacienta v  psychoterapii). Vzájemná kombinace zvy-

šuje šance pacienta na dosažení vytýčeného cíle37. 

Základem SL je farmakoterapie, podávání dlouhodobě působícího 

opioidu. Usiluje o nahrazení nelegální látky (s krátkou dobou účinku, 

s různými příměsemi aplikovanou rizikovým způsobem) legálním 

preparátem předepsaným lékařem (princip minimalizace rizik). Výhodou 

je delší doba působení, žádné nežádoucí příměsi, bezpečnější způsob 

užití38. Kromě medikace využívá i podpůrných psychosociálních 

intervencí včetně práce s motivací ke změně životního stylu.  

Substituční léčba usiluje o udržení a zlepšení somatického 

a psychického zdraví pacienta i jeho sociálního statusu. Dílčími cíly jsou 

kupříkladu zastavení užívání nelegálních látek, přerušení či ukončení 

rizikového způsobu aplikace, snížení rizikového a kriminálního chování 

v souvislosti s užíváním nelegálních látek, zlepšení celkového 

fungování včetně sociální integrace a rodinného života. Verster 

a Buning (2003) připojují cíle: zkrácení trvání epizody zneužívání drog; 

snížení pravděpodobnosti recidivy a lepší možnost zapojení uživatele 

do jiných typů léčby39. K abstinenci substituční léčba sice směřuje 

a pacienta na ni připravuje, není však jejím cílem primárním. Pacient 

v SL, který neužívá žádné další psychoaktivní látky (alkohol nevyjímaje) 

je podle mezinárodní klasifikace nemocí považován za plně abstinující-

ho.40 

Veškerá léčba je poskytovaná ambulantně, tedy pacient se po celou 

dobu vyskytuje ve svém přirozeném prostředí, aniž jsou zpřetrhány 

přirozené vazby. Kromě významného psychologického a sociálního 

efektu má tento způsob i ekonomická pozitiva. Je nesrovnatelně 

                                            
37

  Což dokládá Montoya a kol. (2005) v rámci výzkumu Influence of psychothe-
rapy attendance on buprenorphine treatment outcome 
38

 Perorální aplikace – metadon; sublinguální – buprenorfin 
39

  VERSTER, A., BUNING, E. (2003): Informace pro tvůrce drogové politiky,  
str. 15 

40
  POPOV, P. in KALINA, K. a kol. (2003): Drogy a drogové závislosti II.  

Mezioborový přístup. Programy metadonové a jiné substituce, str. 222 
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levnější v porovnání s pobytovými léčbami či neléčením pacienta. Léky 

na bázi buprenorfinu jsou plně hrazeny pacientem (Subutex, Ravata aj.) 

či v současné době s částečnou úhradou (Suboxone), z veřejného 

pojištění jsou hrazeny jen výkony lékaře. 

Indikací k substituční léčbě buprenorfinem mohou být 

např. dlouhodobá závislost na opiátech, jejich intravenózní aplikace, 

neúspěšné pokusy o abstinenci či léčbu vedoucí k abstinenci, infekce 

HIV/AIDS nebo těhotenství (pokud nelze jinak), kriminální přečiny 

spojené s užíváním drog nebo pozitivní zkušenost se substitucí 

v minulosti. 

Substituční léčba se provádí ve specializovaných substitučních 

ambulancích, jednotlivými lékaři z oboru psychiatrie a se specializací 

na návykové nemoci, nebo v ordinacích lékařů jiných odborností 

(podrobně viz kapitola Kdo SL vykonává). 

4.2 Formy a typy substituční léčby 

Forma SL neboli způsob poskytování substituční léčby z hlediska ča-

sového či místního. Délka trvání substituční léčby může být velmi různá 

– týdny, měsíce či roky v závislosti na individuální situaci klienta či kon-

cepci daného zařízení. Dle časového hlediska můžeme SL rozdělit 

do tří variant. Krátkodobá varianta trvá průměrně dva týdny, jedná se 

o substituci, jejímž cílem je rychlá detoxifikace (většinou v rámci 

hospitalizace pacienta). Střednědobá varianta probíhá v řádech týdnů 

až měsíců. Opět je cílem detoxifikace organismu, může být prováděná 

i ambulantně. Dlouhodobá varianta trvá měsíce až roky (není časově 

ohraničena). Tzv. udržovací substituce, je substituční léčbou v neužším 

slova smyslu. Je poskytována ambulantní formou především ve specia-

lizovaných substitučních centrech či ambulancích lékařů, kteří se 

na danou problematiku specializují.41 

                                            
41

  POPOV, P. in KALINA, K. a kol. (2003): Drogy a drogové závislosti II.  
Mezioborový přístup. Programy metadonové a jiné substituce, str. 221 
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Stejně rozmanité jsou i typy substituční léčby. Základní substituční 

léčba je omezena na pouhý výdej poskytované náhradní látky 

(nejčastěji v ordinacích všeobecných lékařů resp. lékařů jiných 

specializací než psychiatrie a adiktologie). Rozšířená substituční léčba 

je poskytována zejména v psychiatrických ambulancích „za supervize 

specializovaného pracoviště pro substituční léčbu“42. Zahrnuje preskrip-

ci substituční látky, léčbu somatických obtíží, psychoterapii a sociální 

poradenství (může být zajištěno externě). Komplexní SL probíhá 

ve specializovaných centrech, která zajišťují kromě preskripce 

veškerý doprovodný terapeutický program (skupinová či individuální 

psychoterapie, rodinná terapie, sociální práce, následná péče aj.)43. 

Při úvahách o zařazení pacienta do daného typu substituční léčby je 

třeba věnovat pozornost jeho zdravotnímu stavu, sociální situaci 

s ohledem na pacientovu schopnost a ochotu v takovém programu 

fungovat a mít z něj užitek. Významným faktorem je také úroveň vztahu 

lékaře s pacientem a komunikace substitučních programů s dalšími 

programy, se kterými pacient spolupracuje (především u typu rozšířené 

a základní SL). Všeobecně platí, že čím více je systém pečující 

o pacienta propojený a vzájemně spolupracující, tím větší prospěch 

z něj má pacient i celá společnost. 

4.3 Substituční preparáty používané v ČR 

Od roku 1997 se v České republice v rámci substituční léčby používá 

metadon. Dále přípravky firmy Shering Plough Subutex (registrován 

na českém trhu s léčivy roku 2000) a Suboxone (zaveden počátkem 

roku 2008). Od roku 2011 je k dispozici přípravek Ravata české firmy 

Heaton a Buprenorphine Alkaloid francouzského výrobce Ethypharm. 

Všechny čtyři přípravky mají účinnou látku buprenorfin a jsou určeny 

k sublinguálnímu podání (pozvolnému rozpouštění pod jazykem 

a vstřebávání účinné látky z dutiny ústní). Diplomová práce je primárně 

zacílena na substituční léčbu buprenorfinem, s fokusem na substituční 

                                            
42

  Standard Substituční léčby 2008, str. 14 
43

 Standard Substituční léčby 2008, str. 14 
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preparát Subutex, jakožto přípravek na bázi buprenorfinu s nejdelší 

tradicí na českém trhu s léčivy. 

4.3.1 Metadon 

Metadon je syntetický agonista (váže se na opioidní receptory) 

a velmi dobře se vstřebává při perorálním podání (ve formě roztoku). 

Má relativně dlouhý poločas vylučování, díky tomu je vhodný 

pro substituční léčbu a detoxifikaci od opioidů. Velkou výhodou 

metadonu je jeho plné hrazení z veřejného zdravotního pojištění 

pacientům Všeobecné zdravotní pojišťovny. V současnosti je lékem 

první volby při udržovací léčbě agonisty ve většině evropských zemí.44 

 

4.3.2 Subutex (buprenorfin) 

Buprenorfin je polysyntetický opioid (derivát thebainu, jeden 

z alkaloidů opia) s dlouhou dobou působení. Je parciální (částečný) 

agonista a antagonista opioidních receptorů. Díky agonistickému efektu 

obalí receptory, a tím vyvolá pocit euforie a útlum (výrazně nižší 

intenzity, než u plných agonistů), dále odsouvá abstinenční příznaky 

a působí protibolestivě. Jako částečný antagonista s vysokou vazbou 

na receptory má schopnost po užití plných agonistů (např. heroin 

a metadon) vyvázat plné agonisty z receptorů, a tím vyvolat abstinenční 

příznaky. 

Významným rysem buprenorfinu je strop účinku, který zajišťuje 

vysoký bezpečnostní profil. Jeho účinek lineárně stoupá do dosažení 

dávky 32 mg/den, poté již více účinek nenarůstá. Tím brání možnému 

předávkování, které u opioidních agonistů nese riziko respirační 

nedostatečnosti, úplné zástavy dechu a možného úmrtí v případě, 

že nebude zahájena resuscitace a přivolána rychlá záchranná pomoc. 

                                            
44

  SCHULTE, B.; THANE, K., a kol. (2010): Přehled účinnosti intervencí  
protidrogové léčby v Evropě, str. 38 
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Buprenorfin je charakteristický dlouhodobým terapeutickým 

působením, které umožňuje podávat ho méně než jedenkrát denně 

(obden, při navýšení dávky i méně často). V České republice je 

Subutex dostupný ve formě tablet o síle 2 nebo 8 mg. Subutex o síle 

0,4 mg byl z českého trhu stažen z důvodu malého zájmu pacientů SL. 

V případě sublinguálního podání začne buprenorfin působit za jednu 

hodinu nejvýše hodinu a půl po podání. Typickým rysem preparátů 

s účinnou látkou buprenorfin je odlišný průběh abstinenčních příznaků. 

Pří abstinování z heroinu nastoupí bouřlivé příznaky podobné silné 

chřipce (pocení, bolesti svalů, kloubů, hlavy, poruchy spánku či trávení 

apod.), které odezní maximálně po sedmi dnech. Abstinenční syndrom 

u buprenorfinu je mírnější, o to více vleklý. Trvá tři až čtyři týdny. Člověk 

se potýká s podobnými příznaky jako u abstinence z heroinu jen 

mírnější intenzity. Situaci pacientům komplikuje neschopnost spát, 

potíže s trávením, které ubírají sílu abstinenci překonat a ustát. 

4.3.3 Suboxone (buprenorfin + naloxone) 

V případě preparátu Suboxone je k buprenorfinu přidán naloxone 

(antagonista opioidních receptorů), který je při sublinguálním užití 

neúčinný. Při zneužití Suboxonu nitrožilní aplikací dojde k okamžitému 

nástupu účinku naloxonu a způsobí abstinenční příznaky. Podíl 

buprenorfinu a naloxonu je 4 : 145. Důvodem vytvoření tablety 

obohacené o antagonistickou složku, bylo časté zneužívání Subutexu 

intravenózní aplikací. Vzhledem k tomu, že Subutex je plně hrazený 

pacientem, bylo třeba Suboxone oproti Subutexu finančně zvýhodnit, 

pokud se měl uživatel vzdát možnosti aplikovat ho i.v. Oproti tomu byl 

Suboxone v počátcích dokonce o několik desítek korun dražší, čímž se 

efekt minul účinkem. Od roku 2010 hradí pojišťovny 2/3 pořizovacích 

nákladů, při splnění specifických podmínek. Pravidla pro úhradu jsou 

nastaveny tak, že ji mohou pacienti čerpat jen u lékařů s odborností 

na „návykové nemoci“, kteří tvoří zlomek z celkového počtu 
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 Monografie produktu – Terapie opiátové závislosti Suboxonem, str. 3 
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předepisujících lékařů46. Další významnou restrikcí je, že se úhrada 

vztahuje pouze na tablety s účinnou látkou 8 mg. Pacienti, kteří mají 

denní spotřebu nižší, musí tablety lámat (množství se špatně odhaduje, 

dochází ke ztrátám), popřípadě jsou pacienti vystaveni pokušení užívat 

více. Za dva roky, kdy byl Suboxone dostupný na českém trhu s léčivy, 

měli uživatelé opioidů možnost zjistit, že naloxon obsažený v Suboxonu 

je možné při i.v. aplikaci obejít47. I přes uvedené výhrady je Suboxone 

v současné době lékem první volby pro pacienty, kteří myslí své 

působení v substituci vážně, mají tendenci skončit se závislostí 

na nitrožilní aplikaci, nebo jí nikdy nepodlehli. 

Ve výzkumné části diplomové práce se věnuji zkušenostem pacientů 

substituční léčby buprenorfinem, jejich potřebám a očekáváním. Tři 

otázky jsem zaměřila i na Suboxone – možnost zvolit si mezi 

Subutexem a Suboxonem, zkušenost se Suboxonem, Suboxone jako 

alternativa. Výsledky tohoto zkoumání částečně pomohou zodpovědět 

otázku nastolenou v bakalářské práci věnované substituční léčbě 

Subutexem z roku 2008 (cca půl roku po uvedení Suboxonu na český 

trh s léčivy), zda se Suboxone mezi pacienty substituční léčby 

buprenorfinem ujme, jak si skutečně tento lék mezi oslovenými klienty 

stojí, nakolik se povedlo zachránit situaci spojenou se Subutexem, která 

na pražské drogové scéně eskaluje. 

4.4 Standard SL 

Standard substituční léčby (dále jen Standard) definující metodiku 

substituční léčby se po sedmi letech dočkal svého přepracování. 

Aktualizovaná verze z roku 2008 vydaná ve Věstníku Ministerstva 

                                            
46

 Dne 1. února 2010 nabylo platnosti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu  
léčiv, na jehož základě je částečně hrazen přípravek Suboxone 8 mg. 
Částečná úhrada jednoho balení ze zdravotního pojištění byla stanovena 
ve výši 629,72 Kč; spoluúčast pacienta je max. 231,04 Kč + poplatek 30,00 
Kč. Aby byl Suboxone hrazen ze zdravotního pojištění, musí jej předepsat 
psychiatr/lékař s odborností „návykové nemoci“ v rámci substituční léčby 
závislosti na opioidech (www.drogy-info.cz ) 

47
 Když se člověk dostatečně naddávkuje buprenorfinem, naloxon jej   

z receptorů nevytlačí, neplatí v situaci, kdy se buprenorfin z těla vylučuje 

http://www.drogy-info.cz/
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zdravotnictví částka 3/200848 reagovala na změny právních norem 

(např. hlásná povinnost do NRULISL viz str. 15), dále na zkušenosti 

a poznatky z praxe, které bylo nutno do původní verze promítnout49. 

Vybrané změny ve Standardech substituční léčby představil v roce 

2007 MUDr. Tomáš Zábranský na XIII. Mezinárodní konferenci 

Společnosti pro návykové nemoci a 46. mezinárodní konferenci AT 

sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP50: 

- indikace plně závislá na posouzení stavu pacienta lékařem 

(vypuštěna podmínka dvou neúspěšných léčeb); 

- vypuštěna horní hranice dávky substituční látky51; 

- zpřesnění cílů substituční léčby; 

- definice tří standardních typů SL a Center substituční léčby jako 

„supervizních/poradenských center“; 

- specifikace povinných nefarmakologických složek léčby; 

- explicitní provázanost s komplexním systémem léčby a péče 

o problémové uživatele drog (PUD). 

Standard seznamuje se základními informacemi spojenými se 

substitucí opioidové závislosti jako jsou: v České republice využívané 

substituční preparáty, dále pro koho substituce je či není vhodná, jaké 

typy SL jsou k dispozici v jakých situacích. Významná část je věnována 

dávkování substitučního preparátu od prvotního nastavení optimální 

dávky v počátcích SL, přes dávkovací schémata v rámci udržovací 

léčby až po harmonogram jak oba preparáty vysnižovat. Představeny 

jsou další složky substituce nefarmakologické povahy (rozličné formy 

terapie, sociální práce apod.), včetně průběžného hodnocení 

                                            
48

 Dostupné na http://www.substitucni-lecba.cz/dokumenty/standard_sl.pdf  
49

 Původní verze byla vydána ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví v roce       
2001, částka 4/2001 

50
  SÝKOROVÁ, M. (2008): Sustituční léčba – Subutex, str. 27 

51
 Monografie produktu – Terapie opiátové závislosti Suboxonem na str. 5 po 

jednává o „efektu stropu“. Účinek buprenorfinu stoupá lineárně s podávaným 
množstvím. Po dosažení 32 mg, účinek více nestoupá. Tím klesá riziko 
předávkování a je stanovena přirozená hranice předepisovaného množství 
preparátů na bázi buprenorfinu. Běžná terapeutická dávka se pohybuje 
v rozmezí 8–24 mg. Pokud pacient uvádí, že užívá dávky vyšší než 32 
mg/den, je adeptem na SL metadonem 

http://www.substitucni-lecba.cz/dokumenty/standard_sl.pdf
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psychického a somatického stavu pacienta a jeho léčebného plánu, 

jakožto nástroje, jak reagovat na měnící se potřeby pacienta. 

4.5 Kdo SL vykonává 

K výkonu substituční léčby preparáty na bázi buprenorfinu není nutná 

specializace v oboru „návykových nemocí“, žádný nástavbový 

certifikovaný kurz či atestace a to ani ze základního specializačního 

oboru psychiatrie (Výroční zpráva 2008, str. 29). Subutex a Suboxone 

může předepsat každý lékař bez ohledu na specializaci např. psychiatr, 

praktický lékař, gynekolog. Přesný počet předepisujících lékařů není 

dosud znám i přes fungující Registr (viz kapitola Problematické oblasti 

SL – NRULISL). Dobře zdokumentovaná jsou pouze Specializovaná 

centra a jejich pacienti. O ostatních lékařích a jejich pacientech existují 

jen odhady. Na konci roku 2007 proběhl sběr dat v rámci omnibusového 

šetření Lékaři ČR 2007 ve spolupráci Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a drogové závislosti a Agentury INRES-SONES. 

V rámci šetření bylo osloveno 1 225 lékařů z celé ČR (viz tabulka 3). 

Tabulka 3: Počet lékařů vybraných odborností uvádějících 

předepisování Subutexu52 

 

                                            
52

 Výroční zpráva 2007, str. 61 
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Tabulka 4: Počet pacientů, kterým je předepisován Subutex53 

  

Z tabulek je patrné, že z celkového počtu oslovených lékařů 

devatenáct z nich (1,6 %) uvedlo zkušenost s předepisováním 

Subutexu® některému ze svých pacientů (celkem se jednalo o 133 

pacientů, viz tabulka 4). Nejvíce psychiatři a praktičtí lékaři pro dospělé. 

„Uvedené výsledky byly extrapolovány na počet lékařů ČR dvou 

odborností s nejvýraznějším zapojením do substituční léčby (psychiatři 

včetně AT a praktičtí lékaři) na celkový počet 1 393 psychiatrů a 5 229 

praktických lékařů pro dospělé (Ústav zdravotnických informací 

a statistiky ČR, 2007). Orientačně lze takto odhadnout celkem 390 

psychiatrů a praktických lékařů54 předepisujících Subutex® a 4 340 

pacientů, kterým je těmito odbornostmi předepisován“. 

Uměřenost odhadů z průzkumu mezi Lékaři ČR dokládá prevalenční 

odhad počtu problémových uživatelů drog (PUD) provedený v roce 

2011. Metodou zpětného záchytu s použitím léčebných zdrojů jsou 

sledována agregovaná hlášení, která nově podávají praktičtí lékaři 

pro dospělé a psychiatři. Celkem 424 lékařů poskytuje SL 

buprenorfinem 4 092 pacientům55. Výstupy obou zkoumání jsou 

statisticky srovnatelné. 

                                            
53

 Výroční zpráva 2007, str. 61 
54

 Výroční zpráva 2007 na str. 62 zpřesňuje údaje lékařů a jejich pacientů – jde  
o 150 psychiatrů, na které připadá 2 980 pacientů a 240 praktických lékařů 
a jejich 1 360 pacientů 

53
 Výroční zpráva 2011, str. 67 (jedná se o 357 praktických lékařů – 1 306 

pacientů; 67 psychiatrů – 2 786 pacientů) 
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Počet zařízení registrovaných do NRULISL se s každým rokem 

postupně zvyšuje a poskytování Subutexu a Suboxonu se stává 

transparentnějším. Pokud však porovnáme data z Registru (tabulka 5) 

s odhady vzešlými z omnibusového šetření a výstupů z agregovaných 

hlášení, je patrné, že k úplné transparentnosti je ještě velmi daleko. 

Registru tak unikají desítky až stovky lékařů, na straně pacientů jde 

o stovky až tisíce (srv. do NRULISL bylo v roce 2011 nahlášeno 1 623 

pacientů SL buprenorfinem)56. 

Tabulka 5: Počet registrovaných zařízení v elektronické aplikaci 

NRULISL v r. 2007–201157 

 

4.6 Certifikace odborné způsobilosti 

Systém certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé 

na návykových látkách byl schválen usnesením vlády č. 300 v r. 200558. 

Systém certifikací je založen na principu dobrovolnosti, avšak od roku 

2007 je její udělení jednou z podmínek pro přidělení dotace ze státního 

rozpočtu (SR). Cílem je podporovat kvalitní a efektivní programy 

v oblasti Harm Reduction, léčby a resocializace a efektivně vynakládat 

finanční prostředky ze SR. Vše probíhá na základě předem daných zve-

řejněných podmínek schválených Radou vlády pro koordinace protidro-

gové politiky (RVKPP), která proces certifikací zaštiťuje. 

                                            
56

 Výroční zpráva 2011, str. 67 
57

 Výroční zpráva 2011, str. 65 
58

 Výroční zpráva 2005, str. 6 
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Certifikaci vykonávají certifikační týmy složené z externích expertů 

z praxe, kteří mají zaručit nezávislost odborného šetření. Udělování 

a odebírání certifikátů, rozvoj standardů, vedení Rejstříku certifikova-

ných zařízení včetně zadávání místního šetření má na starosti Výbor 

pro udělování certifikací (viz Výroční Zpráva 2006, str. 90). Nástrojem 

pro ověřování odborné úrovně služeb jsou Standardy odborné způsobi-

losti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek (dále jen 

certifikační standardy). Certifikační standardy mají část obecnou a část 

náležející konkrétnímu typu služby (Standardy odborné způsobilosti – B 

speciální část). Speciální část zjišťuje mimo jiné, zda je program řízen 

kvalifikovaným lékařem s příslušnou atestací, zda SL probíhá ve zdra-

votnickém zařízení, zda je s klientem veden individuální léčebný plán, 

kdo jakým způsobem hodnotí stav pacienta. Dále sledují hodnocení 

efektivity, složení týmu či jednotlivé oblasti odborné péče o pacienta – 

individuální plán, skupinovou práci, sociální práci, rodinnou terapii, kri-

zovou intervenci, farmakoterapii, toxikologická vyšetření, prevence re-

lapsu apod.59 

Certifikace se udělují až na dobu tří let zcela, s výhradou 

či podmínečně, kdy je stanovena lhůta k odstranění nedostatků. Po-

slední variantou je neudělení certifikace. K uvedeným časovým varian-

tám ne/uděleného certifikátu se váže i finanční spoluúčast na certifikač-

ní proces. Při prvním řádném podání a po udělení certifikace na plné tři 

roky hradí 30 % nákladů žadatel a 70 % RVKPP, v opačném případě 

hradí žadatel celkovou částku (20 620 Kč bez DPH)60. 

                                            
59

 Substituční léčbě náleží kapitola 9, str. 64–68, dostupná 
na http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/STANDARDY_SPECIALNI.pdf 
56

 http://www.cekas.cz/content/certifikacni-agentura-rady-vlady-pro-koordinaci-
protidrogove-politiky platné k 27. 10. 2013 

http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/STANDARDY_SPECIALNI.pdf
http://www.cekas.cz/content/certifikacni-agentura-rady-vlady-pro-koordinaci-protidrogove-politiky
http://www.cekas.cz/content/certifikacni-agentura-rady-vlady-pro-koordinaci-protidrogove-politiky
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5  Vývoj SL buprenorfinem 2001–2012 

Tato kapitola vychází z Výročních zpráv o stavu ve Věcech drog 

v ČR a publikací Zaostřeno na drogy. Pokusím se co nejvíce věnovat 

hl. m. Praze v kontextu zaměření diplomové práce, avšak většina dat 

o SL jsou sbírána celorepublikově. 

Substituční léčba buprenorfinem (do roku 2008 se jedná pouze 

o Subutex) se v České republice poskytuje od roku 2001. Zpočátku jsou 

Subutex a metadon ve všech kategoriích (kromě dat o počtu pacientů 

a lékařů) sledovány společně. Trvá několik let, než se odborná 

veřejnost a výzkumníci naučí sledovat Subutex jako drogu iniciační, 

drogu primární, odděleně od heroinu jako nelegální drogu apod. 

V počátcích buprenorfinu v ČR je zmiňován pozitivní vliv na dlouhodobě 

nepříznivé trendy v oblasti následků užívání opiátů (snížení užívání 

heroinu, předávkování či úmrtí). Celkový počet pacientů včetně těch 

v ordinacích praktických lékařů a jiných specializací se dopočítal 

z údajů o předepsaných balení na cca 1 200 osob (Zaostřeno na drogy 

06/2004, str. 9). 

První zmínka o zneužívání Subutexu a existenci černého trhu se 

objevuje již v roce 2002, krátce po uvedení na trh. Na tuto situaci 

reaguje Ministerstvo zdravotnictví a iniciuje změnu zákona 

o návykových látkách (167/1998 Sb.) spočívající v přeřazení 

buprenorfinu do skupiny látek podléhající přísnější kontrole. Od 1. 9. 

200361 může být Subutex předepsán pouze na recept s modrým 

pruhem, který řada lékařů nepoužívala. Toto legislativní opatření spolu 

s výpadkem v dodávce Subutexu koncem roku 2003 velmi snížilo 

dostupnost SL buprenorfinem a vyvolalo řadu negativních změn (nárůst 

ceny Subutexu na černém trhu, návrat k heroinu, navýšení trestné 

činnosti aj.). V roce 2003 se objevují zmínky o užívání Subutexu jako 

drogy primární či sekundární. Ve specializovaných centrech je Subutex 

poskytován třetině pacientů (347 z celkového počtu 1 043 osob). Odhad 

                                            
61

 Výroční zpráva 2003, str. 68 
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předepisujících praktických lékařů čítá 7–9 %, u psychiatrů je to již 

25 %.62 V roce 2005 se projevuje Subutex jako primární droga získaná 

nelegálním způsobem užívaná injekčně a podílí se na nárůstu uživatelů 

opiátů v tomto roce. Současně je vyčíslena i její cena na černém trhu. 

Tabletu s 8 mg buprenorfinu bylo možné v roce 2005 pořídit za 375 Kč, 

což je o 100 Kč více než v roce předešlém63. Již se monitoruje zvlášť 

SL metadonem a buprenorfinem (v ambulancích jde však stále jen 

o odhady počtu pacientů – pro tento rok jsou v rozmezí 1 000–2 500)64. 

Poprvé byl proveden odhad počtu problémových uživatelů Subutexu 

v roce 2006 a dosáhl 4,3 tis. osob (z celkového počtu uživatelů opiátů 

čítajícího 10,5 tis. osob)65. Vysoký počet problémových uživatelů je 

především v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji. Tento nastolený 

trend trvá do současnosti. Avšak pouze v hl. m. Praze je počet uživatelů 

heroinu a Subutexu v rovnováze.66 Rozmach SL Subutexem má přímý 

vliv na pokles žádostí o hospitalizaci v psychiatrických léčebnách 

z důvodu opioidové závislosti. Problémoví uživatelé opioidů volí raději 

ambulantní formu namísto lůžkové. Tento trend trvá od roku 2001. 

Během tří let prudce poklesly počty žádostí z 1 400 na cca 400 za rok. 

Od roku 2003 do 2006 počty žádostí jen velmi zvolna klesají.67 

V roce 2007 došlo k nárůstu počtu specializovaných substitučních 

center (15), která poskytla SL Subutexem 444 pacientům (z celkem 

1 064 osob)68. Na základě šetření Lékaři ČR byl proveden odhad počtu 

lékařů (mimo specializovaná centra) poskytujících SL Subutexem 

a jejich pacientů (blíže viz kapitola Kdo SL vykonává). Subutex se 

dostal i do hledáčku policie, která v roce 2007 zadržela 310 tablet.69 

                                            
62

  Zaostřeno na drogy 6/2005, str. 9 
63

 Zaostřeno na drogy 6/2006, str. 10 
64

 Zaostřeno na drogy 6/2006, str. 4 
65

 Zaostřeno na drogy 5/2007, str. 3 
66

  Zaostřeno na drogy 5/2007, str. 4, mapa 2 
67

  Zaostřeno na drogy 5/2007, str. 9, obr. 5 
68

 Zaostřeno na drogy 5/2008, str. 13 
69

  Zaostřeno na drogy 5/2008, str. 15 
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Koncem roku byla spuštěna elektronická aplikace NRULISL (viz 

kapitola Problémové oblasti). 

V roce 2008 došlo k nárůstu počtu problémových uživatelů Subutexu 

na 4,9 tis. osob (z celkového počtu 11,3 tis. uživatelů opiátů)70. 

Uživatelé Subutexu tvoří jednu ze sledovaných skupin klientů 

nízkoprahových zařízení od roku 2006, kdy jejich počet dosáhl hodnoty 

2 900 osob, v roce 2008 je to již 3 70071. Byl zaveden nový lék 

s účinnou látkou buprenorfin a naloxon nazvaný Suboxone (více 

viz kapitola Substituční preparáty používané v ČR). Stejně jako v letech 

minulých pokračuje trend nárůstu pacientů SL. 

V roce 2009 dochází opět k nárůstu počtu problémových uživatelů 

Subutexu na 5,1 tis. osob (z celkového počtu 12,1 tis. uživatelů 

opiátů)72. Na základě uskutečněných výzkumů bylo odhadnuto, 

že 3 000 problémových uživatelů Subutexu jsou pacienty SL a zbylých 

2 000 získává Subutex na černém trhu.73 

Počet problémových uživatelů Subutexu v roce 2010 poklesl na 5 tis. 

osob (z celkového počtu 11 tis. uživatelů opiátů)74. Po dvou letech 

od uvedení Suboxonu na český trh dochází k jeho finančnímu 

zvýhodnění oproti Subutexu (více viz kapitola Substituční preparáty 

používané v ČR). V průběhu let 2010 a 2011 byly uvedeny na český trh 

s léčivy dva nové substituční preparáty Buprenorfin Alkaloid a Ravata.75 

V roce 2011 odhad počtu problémových uživatelů Subutexu výrazně 

poklesl na 4 600 osob76, stejně tak poklesl i celkový počet uživatelů 

opiátů na 9,3 tis. osob77. Vzrůstá počet osob evidovaných v Registru, 

jakož i počet hlásících lékařů všech odborností. Nově hlásí pacienty 
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 Zaostřeno na drogy 6/2009, str. 5 
71

 Zaostřeno na drogy 6/2009, str. 14, tabulka 8 
72

 Zaostřeno na drogy 5/2009, str.5 
73

 Zaostřeno na drogy 5/2009, str. 11 
74

 Zaostřeno na drogy 6/2011, str. 6 a 7 
75

 Zaostřeno na drogy 6/2011, str. 11 
76

 Výroční zpráva 2011, str. 43 
77

 Výroční zpráva 2011, str. 1 
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v SL i praktičtí lékaři a psychiatři prostřednictvím tzv. agregovaných 

hlášení78 (4 092 osob), což odpovídá prevalenčním odhadům 

z průzkumu mezi lékaři (blíže viz kapitola Kdo SL vykonává). 

V roce 2012 došlo k výraznému nárůstu počtu problémových 

uživatelů Subutexu, jejich odhad činí 6,3 tis.osob. Z toho jich je 4 850 

v hl. m. Praze79, což je o 250 osob více, než činil celkový odhad za rok 

2011. Oproti roku 2011 se zvýšil i odhad celkového počtu uživatelů opi-

átů na 10,6 tis. osob80. Historicky poprvé je odhad počtu problémových 

uživatelů Subutexu vyšší než odhad počtu uživatelů heroinu. Počet pa-

cientů evidovaných v NRULISL je téměř na stejné hodnotě. 

                                            
78

 Sledování agregovaných údajů z ordinací praktických lékařů a psychiatrů  
probíhá paralelně s hlášením do Registru. Jedná se o metodu zpětného 
záchytu dat, která potvrzuje dřívější prevalenční odhady uskutečněné 
multiplikační metodou 

79
 Výroční zpráva 2012, str. 47 

80
 Výroční zpráva 2012, str. 44 
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6 Problémové oblasti 

6.1 Černý trh 

Černý trh se substitučním preparátem Subutex je neodmyslitelný 

fakt. Jeho existence tvoří jednu ze sledovaných skutečností v rámci 

monitoringu evropské drogové scény. Ann Guichard81 dává černý trh se 

Subutexem do spojitosti s těmito faktory: farmakologické vlastnosti 

a čistota látky; tabletová forma, která zajišťuje lepší manipulaci. Zbýva-

jící tři faktory souvisí s výkonem SL. Jedná se především o absenci 

psychosociální podpory, předepisování nižších dávek preparátu a pře-

depisování preparátů na dlouhé období. 

Černý trh se Subutexem v Praze je popisován od roku 2002, 

důvodem jeho vzrůstající obliby byla špatná kvalita heroinu doplněná 

o nemožnost koupit ho v důsledku častých výpadků importu do ČR. 

Do roku 2003 byl Subutex předepisován na obyčejný recept. Nyní se 

k pacientům substituční léčby dostane prostřednictvím receptů 

označených modrým pruhem (tzv. opiátových receptů), které podléhají 

přísnější evidenci a kontrole. Důvodem je legislativní změna zákona 

o návykových látkách, která buprenorfin překlasifikovala 

na psychotropní látku. Ani toto opatření výrazně černý trh neomezilo. 

Černý trh probíhá jako nákup a prodej menšího množství Subutexu, 

kdy pacienti substituční léčby distribuují nadbytečné tablety či jejich 

úlomky (přebytky vznikají nadsazením užívaného množství). Druhou 

možností je tzv. skládání se na recept (spolu výběr). Subutex je plně 

hrazen pacientem. Jedno balení o 7 tabletách stojí okolo 1 500 Kč, 

což bývá jednorázově velká částka. Proto majitel receptu přizve jiné 

uživatele a společně se podílí na vyplacení jednoho či více balení a dle 

předem dohodnutého klíče si tablety rozdělí, v horším případě odcizí. 
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Fenomén zneužívání Subutexu je vděčným tématem pro výzkumná 

bádání organizací pracujících s PUD a řady studentských prací. 

Kupříkladu v roce 2007 se jím zabýval terénní program o.s. SANANIM. 

Jako důvody zneužívání respondenti uváděli „nedostatečné dávkování, 

špatná informovanost pacienta o sublinguálním efektu a technice 

podání, samoléčba abstinenčních příznaků, závislost „na jehle“ 

nebo rychlejší nástup účinku při injekční aplikaci“82. 

6.2 Nitrožilní aplikace a s ní spojené zdravotní 

komplikace 

Kromě obchodování se Subutexem, je nejvíce diskutovaná jeho 

nesprávná aplikace – injekční oproti postupnému rozpouštění pod 

jazykem. Nitrožilní podání přináší rychlý a intenzivní nástup účinku 

aplikované drogy. Významné jsou i rituály s ním spojené. Kromě ne-

zvládnutého zlozvyku, může být přetrvávající injekční aplikace v rámci 

SL „pokusem o získání úlevy od přetrvávajícího duševního nepohod-

lí“83. Tvoří závislostní a vysoce rizikový zdravotní faktor proto i téma, 

s nímž je třeba v rámci substituční léčby pracovat. Překážkou bývá, 

strach pacientů otevřít takto citlivé téma, což je zcela zásadní problém, 

který brání nitrožilní aplikaci terapeuticky řešit.84 

Změna způsobu aplikace a nahrazení původně užívaného heroinu je 

hlavním smyslem SL optikou principu minimalizace rizik. Injekční 

aplikace Subutexu působí řadu zdravotních obtíží. Především z důvodu 

sdílení injekčního náčiní (přenos hepatitidy, HIV apod.) v druhé řadě 

nedostatečného filtrování injekčního roztoku. Pevné částice v něm 

obsažené nelze spolehlivě odfiltrovat (např. kukuřičný škrob), poškozují 

periferní žilní systém. K aplikaci jsou proto používány hluboké žíly. Tato 

praxe vyústí k jejich fatálnímu poškození za vzniku bércových vředů 

a dalších komplikací. Injekční náčiní, roztok a pevné částice drogy jsou 
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při nedodržování základních hygienických zásad kontaminovány 

bakteriemi, kvasinkami aj., které mohou časem v oslabeném organismu 

způsobit infekční endokarditidu (v důsledku mechanického poškození 

srdečních chlopní pevnými částicemi) končící v lepším případě 

výměnou srdeční chlopně. Dále oslepnutí v důsledku mykotické en-

doftalmitidy (zánětlivé postižení nitroočních struktur) apod. Z těch méně 

závažných zdravotních komplikací jsou to běžné abcesy či flegmóny 

jakožto důsledek poškození cévního systému v místě aplikace, jinde 

v krevním řečišti i mimo něj. 

Infekční endokarditida (IF) je nejzávažnějším zdravotním důsledkem 

injekční aplikace drog. Riziko vzniku narůstá se zvyšujícím se věkem 

uživatelů a množstvím injekční aplikace. Její výskyt celosvětově na-

růstá. Jen ve FN Motol bylo za období 2001–2009 hospitalizováno 

37 IUD se 46 atakami infekční endokarditidy. Osmdesát devět  procent 

hospitalizovaných pacientů jsou intravenózními uživateli opiátů (původ-

ně heroin, aktuálně Subutex) s průměrnou délkou drogové kariéry sedm 

let.85 Podle MUDr. Hobstové, CSc. je pro prevenci recidivy infekční en-

dokarditidy zcela zásadní abstinence nebo řízená substituce. Dále do-

dává, že izolovaná preskripce neposkytuje dostatečnou ochranu 

před recidivou IF. 

6.3 Kombinace Subutexu s dalšími OPL 

Kombinace buprenorfinu a dalších OPL, které nejsou předepsány 

ošetřujícím lékařem je dalším příkladem non lege artis užívání, přesněji 

řečeno zneužívání substitučního preparátu. Nejvíce rizikovou je skupina 

OPL se sedativními účinky (alkohol, benzodiazepiny apod.). Opiáty sa-

my o sobě nesou riziko respirační deprese. Kombinace s dalšími tlumi-

vými látkami může útlum dýchání potencovat a způsobit předávkování. 

Souběžné užívání více látek je pro uživatele nesubstitučního Subu-

texu žádající o léčbu typické, 76 % z nich užívá jednu až dvě sekundár-
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ní drogy86. Ať se jedná o kompenzaci méně euforického buprenorfinu, 

až po syndrom polymorfní závislosti (závislost na více látkách), nebo 

závislost křížovou (jedna látka potlačuje projevy fyzické závislosti 

na jiné látce a obráceně).  

6.4 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných 

substitučních látek (NRULISL) 

Každý lékař bez ohledu na odbornou specializaci poskytující 

substituční látku opiátové/opioidové závislosti (udržovací SL), má 

dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými návykovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami, a přidružené novely zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

povinnost hlásit údaje o pacientovi do NRULISL a to do dvou 

pracovních dnů od jejich předepsání. Původně byl NRULISL, jehož 

správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), 

jednoduchou databází, která sbírala informace pouze 

ze specializovaných substitučních center s akreditací od Ministerstva 

zdravotnictví (MZ) telefonicky či skrze papírové formuláře. Od listopadu 

roku 2007 funguje elektronická webová aplikace Registru87, která má 

výrazně usnadnit sběr dat i komunikaci s lékaři. Každý lékař musí být 

zaregistrován a v případě přijetí nového pacienta do substituce skrze 

jeho rodné číslo si v Registru ověřit, zda pacient není současně léčen 

v jiném zařízení (vícečetná preskripce). 

Prioritou sběru dat do NRULISL je možnost „ověřit před zahájením 

léčby, zda pacientovi není poskytována substituční terapie v jiném 

zdravotnickém zařízení, zabránění vícečetné preskripci a úniku 

substituční látky na nelegální trh. Dále shromažďování dat o pacientech 

při vstupu/výstupu ze substitučního programu, jejich kontrola, ukládání 
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či zpracování statistických údajů za pacienty a zdravotnická zařízení 

poskytující substituční péči, v neposlední řadě pak její vyhodnocení“88. 

Od roku 2005, kdy byla uzákoněna povinnost hlásit pacienty SL, se 

v každé Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice nebo 

publikaci Zaostřeno na drogy objevuje informace, že stoupá počet 

uživatelů léků na bázi buprenorfinu včetně poskytovatelů, avšak „léčba 

těmito preparáty stále není v plném rozsahu evidována v registru 

substituce“89, či věta obdobného významu. Výroční zpráva z roku 2009 

k tomu dodává: „Subutex se zejména v Praze dostává na černý trh“ 

(str. 3). S Registrem jsou spjaty dva úkony – samotná registrace 

zařízení a posléze hlášení pacientů. V roce 2010 bylo v Registru 

hlášeno 96 zařízení poskytující SL, jen 45 z nich do něj aktivně hlásilo 

údaje o pacientech. Dle průzkumu realizovaného NMS, pouze třetina 

z registrovaných lékařů hlásí do NRULISL údaje o svých pacientech90. 

Za neplnění hlásné povinnosti ukládá zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky a jinými návykovými 

látkami ve znění pozdějších předpisů v § 24 odst. 8 písm. j) 

provozovateli pokutu za správní delikt až do výše 10 000 Kč a dle 

odst. 9 i zákaz činnosti až na dobu dvou let. 

6.5 „Knížecký trojúhelník“ 

Praha je typická existencí otevřených drogových scén. Jedna z nich 

je na městské části Prahy 5 v okolí autobusové zastávky Na Knížecí. 

Jedním vrcholem „knížeckého trojúhelníku“ je psychiatrická ambulance 

předepisující substituční preparát Subutex. Druhým vrcholem je 

lékárna, kde si pacienti vyzvedávají preparát. Třetím vrcholem jsou 

nízkoprahové programy poskytující HR služby PUD, kteří svou 

přítomností Na Knížecí a v přilehlém okolí reagují na vzniklou otevřenou 

drogovou scénu. Velká koncentrace klientů, štědré zásobování 

Subutexovými recepty, kontaktní centrum na spojnici mezi 
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psychiatrickou ambulancí a lékárnou, přilehlý park sloužící jako 

aplikační místo, autobusové nádraží Na Knížecí, kde se koncentrují 

klienti, u nichž se střídají terénní programy pražských organizací 

(drogových i bezdomoveckých), to je stručných nástin situace, která 

po několik let provází m. č. Prahy 5. Denní počet uživatelů na této 

otevřené drogové scéně byl odhadnut na 50–200 osob91. 

Situace byla trnem v oku kolemjdoucím i rezidentům, kteří pravidelně 

volali strážníky Městské i Státní policie a úředníky m. č. Prahy 5. O celé 

situaci z pohledu rezidentů, rodičů a obchodníků průběžně informují 

internetové stránky http://ne-drogam-na-skalce.webnode.cz/. Vznik 

situace datují na jaro roku 2006, kdy psychiatrická ambulance začala 

předepisovat Subutex. Stránky Ne drogám Na Skalce otevírají řadu 

problémů spojených s poskytováním substituce Subutexem. Jedním 

z nich je předepisování Subutexu i přes jeho zjevné zneužívání 

(obchodování, injekční aplikace) či předepisování nereálně 

nadsazeného počtu balení Subutexu a to i opakovaně. 

Zvýšeným tlakem a poukazováním na neutěšenou situaci si 

znepokojení rezidenti vymohli ukončení provozu psychiatrické 

ambulance v červnu 2011. Po roce se usídlila opět na m. č. Praha 5 

pod podmínkou udržování pořádku a řádného chování pacientů v okolí 

ambulance. S odchodem lékařů předepisujících Subutex se postupem 

času začala měnit i podoba drogové scény Na Knížecí. Několik týdnů 

působila setrvačnost a změny na zdejší otevřené drogové scéně nebyly 

znát. Poté se komunita uživatelů postupně přesunula na stabilní 

drogové scény jako je centrum Prahy, Prahu 8, Prahu 2 a nové adresy 

předepisujících lékařů. Po návratu psychiatrické ambulance na m. č. 

Prahy 5 se vše vrátilo do starých kolejí.92 
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7 Výzkumná část 

Výzkumné téma 

Substituční léčba v hl. m. Praze –   postoje poskytovatelů,  pracovní-

ků HR programů a pacientů 

Výzkumný problém (P) 

Jaká je podstata výkonu SL buprenorfinem, jak ji vnímají poskytova-

telé, pracovníci HR programů a pacienti SL, kteří současně využívají 

služby programů měnících injekční náčiní? 

Jaké je hodnocení výkonu SL buprenorfinem poskytovateli, pracov-

níky HR programů a pacienty SL, kteří současně využívají služby pro-

gramů měnících injekční náčiní? 

Výzkumné předpoklady (VP) 

VP1 – existuje nesoulad mezi teorií a praxí SL buprenorfi-

nem/standardy a reálným výkonem SL buprenorfinem. 

VP2 – výkon  SL buprenorfinem dostatečně neodpovídá potřebám 

pacientů SL, kteří jsou současně klienty HR programů. 

Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem výzkumné části je zmapovat a objasnit vybrané aspekty sub-

stituční léčby Subutexem (funkce SL, obsah práce, nové trendy, zneu-

žívání Subutexu) a pokusit se zodpovědět vytýčené výzkumné otázky 

a navrhnout případné možnosti zlepšení pro výkon SL buprenorfinem: 

1. Jaká je funkce substituční léčby dle poskytovatelů SL a pracov-

níků výměnných programů? 

- Harm Reduction/snižování rizik vs. léčebná/směřující k abstinenci 

- s přihlédnutím na oblast individuální či společenskou 
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2. Jaký je dle poskytovatelů SL a pracovníků výměnných programů 

obsah/náplň SL v praxi? 

3. Jaký prostor vnímají poskytovatelé SL a pracovníci výměnných 

programů pro nové trendy v oblasti SL v ČR? 

4. Existují mezi odborníky z řad poskytovatelů SL a pracovníků vý-

měnných programů výraznější rozdíly/shody v pohledu na SL –  

pokud ano v čem? 

5. Existují výraznější rozdíly/shody mezi subjektivními zkušenostmi 

respondentů z řad pacientů SL se zaostřením na naplnění jejich 

závislostí zasažených potřeb a pohledu respondentů z řad od-

borníků na substituční léčbu – pokud ano v čem? 

Ve výzkumné části srovnám odborné názory a postoje praktikujících 

expertů z oblasti substituční léčby Subutexem a nízkoprahových vý-

měnných programů pracujících s uživateli drog v hl. m. Praze zjištěné 

pomocí metody expertního šetření. 

Cílem výzkumu je zjistit, jak substituci Subutexem v hl. m. Praze 

vnímají odborníci zabývající se touto problematikou ve své každodenní 

praxi. Tedy srovnání postojů odborníků výše zmíněných profesí pracují-

cích s identickou skupinou pacientů/klientů (pacienti SL, kteří jsou sou-

časně klienty nízkoprahových výměnných programů). Získané poznatky 

poté posoudit optikou výstupů třetího zkoumání vedeného s pacienty, 

kteří současně využívají SL Subutexem a programy měnící injekční ná-

činí injekčním uživatelům drog. 

7A Expertní šetření 

Metodou k získání názorů vybraných odborníků obou profesí je ex-

pertní šetření. Metoda expertní šetření umožňuje získání expertního 

názoru, vizí, postojů, fakt, návrhů řešení týkajících se zkoumané pro-

blematiky od odborníků působících v dané v praxi. Zvolená metoda je 

založená na předpokladu, že odborníci znají problematiku dané-

ho oboru a  přemýšlí nad ní93. Cílem expertního šetření je zjistit pohled 
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odborníků na oblast substituční léčby Subutexem, její současné nasta-

vení (včetně pozitiv a negativ aktuálního stavu substituce Subutexem 

v hl. m. Praze), fenomény spjaté s touto oblastí, základní cíle stanovené 

standardy substituční léčby, v neposlední řadě úskalí a příležitosti 

v kontextu předpokládaného vývoje v budoucnosti. 

Primárním cílem expertního šetření je zjistit postoje odborníků 

z oblasti substituční léčby Subutexem a pracovníků nízkoprahových 

výměnných programů pracujících s injekčními uživateli drog (IUD). Ob-

lastí zkoumání je substituční léčba Subutexem v hl. m. Praze, její sou-

časné nastavení, fenomény s ní spjaté jako únik preparátu a černý trh, 

paralelní využívání dvou typů služeb, tedy substituční léčby a programů 

poskytujících výměnu injekčního náčiní, specifika práce v substitučních 

programech – pozitiva a negativa pojící se budoucím vývojem, 

v neposlední řadě, zda v praxi dochází k naplňování základních cílů 

stanovených Standardy substituční léčby. 

7A.1 Příprava šetření 

7a.1.1 Výběr respondentů 

Byli osloveni odborníci z oblasti SL Subutexem a HR programů (kon-

taktní centra a terénní programy) v hl. m. Praze. Všem respondentům 

byly rozeslány totožné průvodní dopisy. Obsahovaly záměry a cíle mé 

práce včetně žádosti o spolupráci a vyjádření odborného názoru. Prů-

vodní dopis byl odeslán elektronickou formou na emailové adresy re-

spondentů spolu s dotazníkem o sedmi otevřených otázkách. Odpově-

dím odborníků byl přiřazen kód na základě pořadí obdržených emailů. 

Výběr respondentů pro expertní šetření vyplýval z cílové skupiny dal-

šího výzkumného šetření probíhajícího paralelně s šetřením expertním, 

tím jsou pacienti SL Subutexem, kteří jsou současně klienty HR pro-

gramů poskytujících výměnu injekčního náčiní v hl. m. Praze. 
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Pro expertní šetření vedené s poskytovateli SL Subutexem jsem 

jmenovitě oslovila všechny zástupce, kteří na internetu deklarovali, 

že tento typ léčby poskytují a působí v hl. m. Praze (prostý záměrný vý-

běr). V případě výměnných programů jsem oslovila kontaktní centra 

a terénní programy všech organizací působících v hl. m. Praze. 

Zde jsem o spolupráci požádala vždy vedoucího programu dále služeb-

ně nejstaršího řadového pracovníka (stratifikovaný záměrný výběr). 

V případě poskytovatelů SL Subutexem jsem pro výběr dalších re-

spondentů zvolila metodu snowball. Kontaktované odborníky jsem žá-

dala o doporučení na další osoby z oblasti SL Subutexem. Metoda 

snowball (sněhové koule) v sobě kombinuje metodu výběru účelového 

a prostého náhodného. V první fázi se volí první linie respondentů (stra-

tifikovaný výběr, sledovala jsem profesní linii), kteří poskytují požado-

vaná data včetně nominace případných respondentů94. Rozmezí počtu 

respondentů u expertního šetření se pohybuje mezi 5–10, či 10–15. 

Volba expertů, včetně metody výběru je čistě na badateli95. 

7a.1.2 Metoda získávání dat – dotazník 

Předpokládala jsem, že oslovení odborníci budou časově vytížení, 

proto jsem zvolila emailovou komunikaci oproti časově náročnému in-

terview, které by pro ně mohlo být překážkou ne-li důvodem odmítnutí 

účasti. Email zaslaný každému respondentovi obsahoval sedm otázek 

ve formě dotazníku včetně průvodního dopisu (obsahující: záměry a cí-

le diplomové práce; žádost o vyjádření názoru na přiložené otázky; in-

formace o mé osobě). 

Zaslaný dotazník obsahoval sedm otevřených otázek zjišťujících ná-

zor respondentů na zkoumanou problematiku. Dotazník byl pro obě 

skupiny respondentů shodný. Pojetí odpovědí záviselo plně 

na respondentech (rozsah, struktura odpovědí apod.). Použití otevře-

                                            
94

  MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  
výzkumu, str. 132 

95
  HÁVA, P. (2003): Analýza politiky – přehled metod analýzy veřejné politiky. 
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ných otázek mělo podpořit maximální volnost v odpovědích a možnost 

zmínit, co respondenti sami uznají za důležité.  

Dotazník96 zjišťuje následující informace: 

1. Hodnocení SL Subutexem 

Tato otázka zjišťuje přehled o názorech odborníků z obou oblastí 

systému péče o uživatele drog. Jak ze svého pohledu vnímají a hodnotí 

současné nastavení SL včetně jejich kladných a záporných stránek. 

2. Vývoj – zlepšení 

Cílem otázky je zjistit, v čem oslovené skupiny odborníků ze své 

zkušenosti a praxe spatřují prostor pro zlepšení v uvedené oblasti. 

3. Vývoj – hrozby 

Otázka č. 3 se oproti předchozí otázce zaměřuje na opačné spekt-

rum, na případné hrozby a rizika, která by mohla poskytování SL ohro-

zit. 

4. Černý trh se Subutexem 

5. Totožní pacienti/klienti 

Obě otázky se zaměřují na fenomény, které jsou s poskytováním 

substituce Subutexem spojené a mají za cíl zjistit názory a postoje od-

borníků včetně toho, co je pravděpodobně jejich příčinou. 

6. Metody práce v SL 

Otázka zjišťuje důrazy, které odborníci kladou na jednotlivé složky 

léčby a péče (včetně jejich specifik) uplatňované v rámci substituce 

Subutexem, na základě jejich zkušeností a praxe v oboru. 

7. Cíle substituční léčby 

Otázka zjišťuje pohled na možnosti dosahování cílů v substituční 

léčbě. 

 

7a.1.3 Etický rámec šetření 

Od prvotních příprav expertního šetření jsem postupovala tak, abych 

neohrozila či nepoškodila účastníky šetření ani tazatele. Sbíraná data 

                                            
96

  Dotazník viz příloha č. 1 – „Dotazník – expertní šetření“ 



52 
 

nejsou osobního charakteru a nijak nenarušují soukromí respondentů. 

K získaným informacím nemá přístup žádná nepovolaná osoba. Kaž-

dého jednotlivého respondenta jsem oslovila adresně prostřednictvím 

průvodního dopisu. Emailové adresy jsem získala z veřejně dostupných 

zdrojů. Kromě žádosti o poskytnutí odborného názoru byly součástí 

emailu informace o tématu diplomové práce a účelu získávání informa-

cí, na jejichž základě mohli oslovení odborníci svobodně rozhodnout 

o své ne/účasti v chystaném šetření. Zaslání vyplněného dotazníku 

zpět jsem považovala za souhlas s účastí ve výzkumném šetření. 

Respondentům jsem zaručila anonymitu. V diplomové práci účastníci 

šetření vystupují pod číselnými kódy a to dle pořadí došlých odpovědí. 

7a.1.4 Kvalitativní analýza dat 

V diplomové práci jsem zvolila jako metodu analýzy dat deskriptivní 

přístup, který v sobě spojuje tři základní procesy – utřídění dat, jejich 

klasifikace a následná deskripce. Dle Miovského (2006) jsou výše zmí-

něné procesy samy o sobě analytickými postupy, jejichž výstupy tvoří 

základnu pro validní interpretaci97. 

Pro třídění dat jsem použila metodu vytváření trsů98, jejíž základem 

je kódování (neboli „hledání kategorií a vztahů mezi nimi“99). Pod kaž-

dou otázku jsem přiřadila veškeré došlé odpovědi (opatřené číslem 

na základě pořadí došlých dotazníků). V odpovědích respondentů jsem 

vyhledala výroky shodně se týkající úzce vymezeného tématu (tematic-

ký překryv)100. Skupiny podobných výroků posléze vytvořily kategorie 

neboli trsy, ty jsem opatřila názvem vystihujícím charakter dané katego-

                                            
97

  MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  
výzkumu, str. 220–221 

98
 Metoda vytváření trsů je postavena na srovnávání a agregaci dat s cílem  

utvořit hierarchii nalezených kategorií (MIOVSKÝ (2006), str. 221) 
99

 MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  
výzkumu, str. 228 

100
 MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  

výzkumu, str. 221 
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rie. Kategorie mají různé vlastnosti101. Tyto vlastnosti jsem popsala (de-

skriptivní přístup v analýze kvalitativních dat). Výzkum jsem zaměřila 

na hledání typických výroků/postojů náležejícím zúčastněným profesím, 

dále pak na hledání shodných či rozporných míst mezi oběma skupi-

nami respondentů. 

7a.1.5 Výzkumný profil 

Respondenti a – poskytovatelé substituce Subutexem 

Z 23 odeslaných dotazníků jsem obdržela celkem 3 odpovědi (s tímto 

číslem budu i nadále pracovat jako s celkovým počtem oslovených – 

zúčastněných respondentů). Všechny reakce jsem obdržela 

elektronickou formou. 

Někteří respondenti odmítli účast v šetření z důvodu 

zaneprázdněnosti (1), jiní změnili obor a aktuálně nepůsobí v substituci 

(1), tři z oslovených odborníků odmítli účast, neb jejich zařízení 

neposkytuje dlouhodobou substituci (3), ostatní bez vysvětlení 

neopověděli (14). Jeden z oslovených respondentů přislíbil účast 

a požádal z důvodu vytíženosti o časový odklad pro odeslání odpovědí. 

I přes další korespondenci odpovědi na otázky zaslány nebyly. Ti, kteří 

odpověděli, byli velmi vstřícní. Jednalo se o jednoho muže a dvě ženy 

ze tří různých typů služeb. 

Odpovědi přiřazené k jednotlivým otázkám jsou očíslovány dle pořadí 

došlých odpovědí: 

1. Ambulance pro návykové nemoci 

2. Psychiatrická ambulance 

3. Ambulantní léčba 

                                            
101

 MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  
výzkumu, str. 229 
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Respondenti b – pracovníci výměnných programů 

Osloveny byly 4 organizace v rámci nich 4 terénní programy (TP) 

a 3 kontaktní centra (KC) s žádostí o zodpovězení otázek vždy 

vedoucím pracovníkem a druhým řadovým pracovníkem s nejdelší 

dosaženou dobou působení v programu. Šetření se zúčastnily 

3 organizace – 3 KC a 3 TP, za které odpověděl vždy minimálně 

1 pracovník (a to pracovník vedoucí). Žádný z oslovených respondentů 

účast výslovně neodmítl. Pouze jeden terénní program na žádost 

o účast v šetření nereagoval. Z celkového počtu 14 dotazníků, jsem 

obdržela 9 odpovědí. V jednom případě adresáti pochopili odlišně mé 

zadání a 2 pracovníci programu spojili své síly, aby vyhotovili společně 

jeden dotazník. Účastníků je tedy ve skutečnosti 10, i přesto budu 

nadále operovat s počtem 9 účastníků, který se rovná počtu došlých 

odpovědí. Všechny reakce jsem obdržela elektronickou formou. Ti, kteří 

odpověděli, byli velmi vstřícní. 

Odpovědi přiřazené k jednotlivým otázkám jsou očíslovány dle pořadí 

došlých odpovědí. 

7A.2 Výsledky šetření 

7a.2.1 Dílčí analýza a deskripce získaných dat102 – poskytovatelé 

SL 

7a.2.2 Dílčí analýza a deskripce získaných dat103 – HR pracovníci 

U každé otázky byly určeny kategorie, které v sobě spojují 

významově obdobné výroky respondentů (metoda vytváření trsů). 

Jednotlivé kategorie byly popsány. 

                                            
102

 Dílčí analýza je z důvodu velkého rozsahu přesunuta do příloh (příloha č. 3 – 
Dílčí analýza a deskripce získaných dat – poskytovatelé SL). Kompletní odpovědi 
poskytovatelů SL jsou uvedeny v příloze č. 2 – Expertní šetření – odpovědi 
poskytovatelů SL 
103

 Dílčí analýza je z důvodu velkého rozsahu přesunuta do příloh (příloha č. 5 – 
Dílčí analýza a deskripce získaných dat – HR pracovníci). Kompletní odpovědi jsou 
uvedeny v příloze č. 4 – Expertní šetření – odpovědi pracovníků výměnných 
programů (TP, KC) 
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7a.2.3 Analýza a porovnání získaných dat 

Dotazníková data byla zpracována jako narativ svého druhu pro roz-

šíření možnosti interpretace dat. Nejprve byly popsány odpovědi obou 

skupin respondentů na dotazníkové otázky s cílem sledovat shody, roz-

dílnost případně ambivalenci. Kategorie vzniklé z dílčí analýzy u každé 

skupiny respondentů byly vzájemně porovnány, čímž byla zjištěna čet-

nost a silné kategorie. Pomocí metody utváření trsů vznikla hierarchická 

struktura (kategorie centrální a jim podřazené). Následně bylo šetření 

zaměřeno na nalezení případných významových shod či rozporů (kom-

parace získaných dat) v kategoriích v rámci každé skupiny responden-

tů, jakož i napříč těmito skupinami. 

1. Hodnocení SL Subutexem 

U první otázky se ukazuje výrazná tematická shoda (7 kategorií). 

Obě skupiny se shodují na tématu dostupnosti SL. Vnímají pokrok opro-

ti minulosti (zvláště skupina HR pracovníků), avšak stále na tuto službu 

nedosahují všichni ti, co ji potřebují. 

Zdůvodňují to shodně nízkým povědomím mezi praktickými lékaři. 

Poskytovatelé vidí jako limitující faktor nedostatek finančních prostředků 

ze strany pojišťoven. 

Nejvíce respondentů zmiňuje jako negativní rys SL důraz 

na preskripci substituční látky bez psychosociální podpory. Mnozí z nich 

dodávají, že předepisovaná množství buprenorfinu jsou neúměrně vy-

soká. HR pracovníci vnímají důraz na dlouhodobou SL s cílem „udržet 

pacienta v substituci“. Negativně hodnotí i přístup předepisujících léka-

řů, uvítali by rozšíření sytému certifikací odborné způsobilosti. 

Další shodnou kategorií jsou Standardy SL, které jsou dle obou sku-

pin nedotažené (např. minimální SL), navíc „rozvolněné a benevolent-

ní“. Obě skupiny zmiňují Registr (NRULISL), především jeho nedosta-

tečné fungování a důsledky z toho plynoucí. Zajímavá je ambivalence 
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ve skupině poskytovatelů v názoru na postih za nedodržování hlásné 

povinnosti (nedostatečný vs. neúměrně vysoký, a tím kontraproduktiv-

ní). Shodně se obě skupiny dívají na finanční nákladnost SL buprenor-

finem (pro pacienty) a smysluplnost funkčně nastavených pravidel 

pro úhradu buprenorfinu ze strany zdravotní pojišťovny. 

Zbylé kategorie odráží názory, které úzce souvisí s problematikou 

dané profese. Poskytovatelé hodnotí kladně povědomí veřejnosti o SL, 

avšak postrádají spolupráci lékařů a lékáren, informace 

o předepisujících lékařích (v rámci Prahy i v celorepublikovém měřítku). 

Respondenti ze skupiny HR pracovníků zmiňují pozitivní dopady 

na zdraví a životy pacientů SL. Na druhou stranu padají slova kritiky 

na špatné nastavení SL a Subutex, který spíš než jako substituční pre-

parát vnímají jako drogu – černý trh, i.v. aplikace, zdravotní důsledky. 

2. Vývoj – zlepšení 

Obě skupiny respondentů shodně uvádí kategorie: 

 dostupnost – HR pracovníci postrádají dostatek kvalitních zaří-

zení na úrovni nízkého i vysokého prahu. S nedostatečným po-

čtem předepisujících lékařů souhlasí i respondent ze skupiny po-

skytovatelů, dodává nutnost finanční podpory ze strany zdravot-

ních pojišťoven; 

 úhrada zdravotních pojišťoven; 

 psychosociální podpora pacientů – za poskytovatele je psycho-

sociální péče vnímána jako nedostatečná. Východisko spatřují 

ve zpřísnění Standardů a předepisování substitučních látek. 

HR pracovníci taktéž zmiňují psychosociální podporu (s důrazem 

na zprostředkování zaměstnání, jako legální zdroj finančních 

prostředků k zaplacení substitučních preparátů). Další HR pra-

covníci vnímají, že poskytovatelé ne vždy umí s pacientem v SL 

správně pracovat a využít možnosti a nástroje SL. Objevuje se 
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obava provázanosti lékařů a farmaceutických firem a předepiso-

vání preparátů pro provize či jiné výhody. 

Otázka číslo 2 potvrdila, že pro poskytovatele je důležité propojení 

předepisující lékař – lékárny a zlepšení fungování Registru, včetně po-

stihů za nedodržování hlásné povinnosti a znovu proti názor – sankce 

jsou kontraproduktivní. 

Respondenti z řad HR pracovníků vnášejí témata – větší výběr sub-

stitučních látek (např. heroin), pro více druhů aplikace. Injekční aplikace 

Subutexu jako realita současnosti a velké téma v rámci SL pro pacienty, 

stejně tak pro farmaceutické firmy, které by měly reagovat rozšířením 

nabídky substitučních preparátů co do účinné látky i způsobu podání. 

3. Vývoj – hrozby 

Na jednu stranu je SL Subutexem dostupná příliš – benevolentní 

předepisování Subutexu „činí z pacientů chronické narkomany“ či „brání 

abstinenci“ (shodně uvádí obě skupiny respondentů). Na druhou stranu 

zaznívá ze strany HR pracovníků obava z omezení dostupnosti daného 

zpřísněním poskytování SL. 

Poskytovatelé vidí hrozbu v nulové podpoře lékařů. Obě skupiny 

shodně uvádějí nedostatek psychosociální péče, předepisování neú-

měrně velkého množství buprenorfinu, černý trh a obavu, že postoj ve-

řejnosti může ohrozit budoucnost SL. 

HR pracovníci vnášejí téma „dlouhodobý výpadek nebo zákaz Subu-

texu“, v jehož důsledku hrozí návrat k jiným drogám, zvýšení trestné 

činnosti a rizikové chování. 

4. Černý trh se Subutexem 

Černý trh je realita, která si žádá řešení. Příčiny obě skupiny vnímají 

v přebytcích z vysokých dávek předepisovaných lékaři. HR pracovníci 

spatřují příčinu černého trhu v jeho kvalitě a vlastnostech – žádné pří-
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měsi, možnost i.v. aplikace, stabilní obsah opiátu (z tohoto důvodu, je 

pro poskytovatele přijatelnější variantou než pouliční heroin). Vysoká 

poptávka po Subutexu v kombinaci s nízkou kvalitou nelegálních drog 

a malými kapacitami substitučních programů jsou dalším vysvětlením 

existence černého trhu. Včetně nemožnosti jinak získat finanční pro-

středky na proplacení receptů, než odprodejem jednotlivých tablet Sub-

utexu. Pro HR pracovníky představuje velké ohrožení v důsledku nitro-

žilní aplikace či kombinace s jinými tlumivými látkami. 

5. Totožní pacienti/klienti 

Pro HR pracovníky je běžnou realitou, že jejich klienti současně 

působí v SL Subutexem. Shoda mezi oběma skupinami panuje 

v názoru, že pokud pacient užívá nitrožilně, je dobře, že je v kontaktu 

s HR programy. Ty mají pracovat s klientovou závislostí na i.v. aplikaci. 

Substituce zde funguje spíše jako Harm Reduction prostředek, 

než léčba směřující k abstinenci (HR pracovník). Příčinou tohoto 

fenoménu je závislost na nitrožilní aplikaci (poskytovatel). 

HR pracovníci to přičítají nedostatečné péči ze strany poskytovatelů 

(vysoké dávky, absence psychosociální podpory), včetně hlediska 

nízkých pořizovacích nákladů substitučního preparátu. 

6. Metody práce v SL 

Obě skupiny respondentů se shodují, že důraz má být kladen 

na psychosociální práci s pacientem (nejvyšší shoda) s důrazem 

na začlenění do běžného života, reálné cíle a především dostatek času 

k dosažení a ukotvení změny v životě pacienta. 

Dalším společným názorem pro obě skupiny je, že SL má mít jasně 

definovaná pravidla s důrazem na změnu způsobu užívání, snižování 

užívané dávky, žádné souběžné užívání nelegálních drog. Avšak 

pro poskytovatele je významné, aby za porušení výše uvedených 

pravidel, nenásledovalo ihned vyloučení ze SL, nýbrž byly tématem, 

na nichž se má s pacientem pracovat. 
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HR pracovníci uvádí, že je nezbytné od sebe jasně odlišit nízký 

a vysoký práh SL, tedy SL jako HR program a SL jako léčba směřující 

k abstinenci. Každému by měl odpovídat vlastní způsob práce 

s pacientem. Pro další HR pracovníky je podstatné, aby na substituční 

preparáty přispívaly zdravotní pojišťovny. 

7. Cíle substituční léčby 

Srovnání odpovědí obou skupin respondentů ukázalo, že spíše 

nevnímají úspěšnost naplňování cílů sami poskytovatelé a přičítají to 

samotnému Standardu SL (neaktuální, benevolentní). Zatímco 

HR pracovníci jsou ve svých odpovědích konkrétnější, oceňují pozitivní 

dopad SL na zdraví a život pacienta. Jako příklad dobré praxe uvádí 

speciální centra, která SL léčbu spojují s dalším problémem pacienta 

(těhotenství, hepatitida C, uplatnění na trhu práce apod.). Dodávají, 

že úspěšnost se různí zařízení od zařízení a nelze tuto otázku 

jednoznačně zodpovědět. HR pracovníci uvádí, že neúspěch je 

zapříčiněn přístupem lékařů, avšak uvědomují si, že chyba je 

i na straně pacientů samotných. 

Četnost, silné a centrální kategorie 

Četnost neboli kolikrát se daná kategorie objevila jako odpověď 

v rámci 7 dotazníkových otázek. 

Silné kategorie – zde jsem se pokusila alespoň částečně 

o kvantifikaci s cílem určit jak významná je pro respondenty daná 

kategorie v porovnání s ostatními kategoriemi, tedy kolikrát z celkového 

možného počtu odpovědí byla uvedena. Pro skupinu poskytovatelů je 

maximální možný počet výskytu pro každou z kategorií 21× (celkový 

počet respondentů násobeno počtem položených otázek, tedy 

3 × 7=21), pro HR pracovníky 63× (9 × 7). Silné kategorie jsou 

v tabulkách č. 6, 7 a 8 vždy seřazeny sestupně od nejsilnější 

po nejslabší (nejméně frekventovanou). 
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Centrální kategorie – kategorie vzešlé z odpovědí jsou seskupeny 

na základě tematické podobnosti (trsy). U každého trsu byl vyhledán 

společný rys, ten po pojmenování tvoří název centrální kategorie. 

Centrální kategorie společné oběma skupinám respondentů nesou 

stejný název – pro možné porovnání (síla centrální kategorie). 

Tabulka 6: Skupina A – poskytovatelé 

Pořadí Název kategorie Síla kategorie Četnost  Počet responden-
tů104 

1. NRULISL 5× 3× 2 

2. Síťování 4× 3× 2 

Psychosociální složka péče vs. 
preskripce 

4× 4× 2 

Standardy SL 4× 3× 2 

Dostupnost 4× 2× 3 

3. Informovanost o SL 3× 2× 2 

Cena Subutexu 3× 3× 1 

Úhrada ze zdravotního pojiš-
tění 

3× 2× 2 

Vysoké dávky Subutexu 3× 3× 1 

4. Subutex – droga 2× 2× 1 

Nitrožilní aplikace 2× 2× 1 

Pravidla 2× 2× 1 

5. Benevolentní substituce vs. 
abstinence 

1× 1× 1 

Nulová podpora lékařů 1× 1× 1 

Neoddiskutovatelný fakt 1× 1× 1 

Vnímání společné klientely 1× 1× 1 

Výhodnější stav 1× 1× 1 

Dostatek času na práci 
s klientem 

1× 1× 1 

Sociální práce s klientem 1× 1× 1 

Řídké a částečné naplňování 
cílů SL 

1× 1× 1 

 

Tabulka 7: Skupina B – HR pracovníci 

Pořadí Název kategorie Síla kategorie Četnost  Počet respondentů 

1. Psychosociální složka péče vs. 
preskripce 

19× 4× 7 

2. Dostupnost 13× 4× 6 

3. Vysoké dávky Subutexu 9× 2× 6 

4. Přístup lékařů  8× 3× 6 

5. Standardy SL 7× 4× 5 

6. Subutex – droga 6× 3× 5 

                                            
104

  Počet respondentů, kteří se ke kategorii vyjádřili v rámci celého dotazníku 
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Pozitivní dopad SL 6× 2× 5 

7. SL jako HR program vs. pro-
středek vedoucí k abstinenci 

5× 2× 4 

Úhrada ze zdravotního pojiš-
tění 

5× 3× 4 

8. Finance 4× 3× 2 

Nitrožilní aplikace 4× 2× 4 

Poptávka, žádané vlastnosti 
Subutexu 

4× 1× 4 

Různé programy – různá 
úspěšnost 

4× 1× 4 

9. NRULISL 3× 2× 3 

Cena Subutexu 3× 3× 3 

Postoj veřejnosti 3× 2× 2 

Výpadek, zákaz Subutexu 3× 1× 3 

Nakládání se Subutexem 3× 1× 3 

Absence legálních příjmů 3× 1× 3 

Realita, která v sobě nese pří-
ležitost 

3× 1× 3 

Kontrolní mechanismy 3× 1× 3 

10. Negativní hodnocení nastavení 
SL 

2× 1× 2 

Informovanost lékařů 2× 1× 2 

Krátkodobá vs. časově neo-
mezená SL 

2× 1× 2 

Další substituční látky 2× 1× 2 

11. Kriminalizace Subutexu 1× 1× 1 

Certifikace 1× 1× 1 

Denní výdejny 1× 1× 1 

Nejsem kompetentní 1× 1× 1 

Příklady dobré praxe 1× 1× 1 

Vnímáme jen zneužíváni 1× 1× 1 

 

Centrální kategorie: 

Následné struktury ukazují vždy centrální kategorii a k ní náležející 

kategorie podřazené (subkategorie). 

Skupina A – poskytovatelé 

1. Výkon lege artis (síla 12, četnost 12, počet respondentů 7)105 

Centrální kategorie zahrnuje výčet akcentovaných a problema-

tických aspektů výkonu lege artis SL Subutexem. 

- psychosociální složka péče vs. preskripce 
- řídké a částečné naplňování cílů SL 

                                            
105

 Jde o součet jednotlivých údajů náležejícím kategoriím v daném trsu 
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- sociální práce s klientem 
- dostatek času na práci s klientem  
- pravidla 
- vysoké dávky Subutexu 

 
2. Potřeby vyjádřené poskytovateli (síla 10, četnost 7, resp. 5) 

Centrální kategorie zahrnuje jednotlivé potřeby a problémy, 

jejichž řešení napomůže lepšímu fungování systému SL 

a dosahování stanovených cílů. 

- síťování 
- NRULISL 
- nulová podpora lékařů 

 
3. Teoretická východiska (síla 9, četnost 6, počet respondentů 6) 

Centrální kategorie otevírá tři problematické oblasti teoretického 

backgroundu SL. 

- benevolentní přístup vs. abstinence 
- Standardy SL 
- dostupnost 

 
4. Subutex lék vs. droga (síla 7, četnost 7, počet respondentů 3) 

Centrální kategorie vymezuje tři nejvýznamnější aspekty, které 

relativizují pohled na Subutex jako substituční preparát 

a otevírají problematiku jeho zneužívání. 

- Subutex – droga 
- nitrožilní aplikace 
- vysoké dávky Subutexu 

 
5. Nové trendy (síla 6, četnost 5, počet respondentů 3) 

Centrální kategorie otevírá problematickou oblast spojenou 

s vysokou cenou preparátu a přináší možné řešení. 

- cena Subutexu 
- úhrada ze zdravotního pojištění 

 
6. Pacienti SL klienty HR programů měnících injekční náčiní (síla 3, 

četnost 3, počet respondentů 3) 

V rámci centrální kategorie se poskytovatelé zamýšlí 

nad fenoménem klientely společné s HR programy. 

- vnímání společné klientely 
- neoddiskutovatelný fakt 
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- výhodnější stav 
 

7. Veřejnost (síla 3, četnost 2, počet respondentů 2) 

Centrální kategorie posouvá rozměr SL jako úzké specializované 

disciplíny směrem k laické veřejnosti. 

- informovanost o SL 

Skupina B – HR pracovníci 

1. Subutex lék vs. droga (síla 57, četnost 25, počet respondentů 38) 

Centrální kategorie vymezuje nejvýznamnější aspekty, které 

relativizují pohled na Subutex jako substituční preparát 

a otevírají problematiku jeho zneužívání. 

- Subutex – droga 
- výpadek/zákaz Subutexu 
- kriminalizace Subutexu 
- postoj veřejnosti 
- finance 
- nitrožilní aplikace 
- „vnímáme jenom zneužívání“ 
- poptávka, žádané vlastnosti Subutexu 
- dostupnost 
- absence legálních příjmů 
- cena Subutexu 
- nakládání se Subutexem 
- vysoké dávky 

 
2. Výkon lege artis (síla 56, četnost 18, počet respondentů 38) 

Centrální kategorie zahrnuje výčet akcentovaných 

a problematických aspektů výkonu lege artis SL Subutexem. 

- psychosociální složka péče vs. preskripce 
- informovanost lékařů 
- přístup lékařů 
- vysoké dávky 
- příklady dobré praxe 
- pozitivní dopad SL 
- různé programy, různá úspěšnost 
- negativní hodnocení nastavení SL 
- kontrolní mechanismy v SL 
- „vnímáme jenom zneužívání“ 
- nejsem kompetentní 
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3. Teoretická východiska (síla 29, četnost 12, počet resp. 19) 

Centrální kategorie otevírá problematické oblasti teoretického 

backgroundu SL. 

- substituce jako HR program vs. prostředek vedoucí 
k abstinenci 

- krátkodobá vs. časově neomezená SL 
- dostupnost 
- Standardy SL 
- negativní hodnocení nastavení SL 

 
4. Potřeby vyjádřené HR pracovníky (síla 14, četnost 8, resp. 12) 

Centrální kategorie zahrnuje jednotlivé potřeby a problémy, 

jejichž řešení napomůže lepšímu fungování systému SL 

a dosahování stanovených cílů. 

- kontrolní mechanismy v SL 
- NRULISL 
- certifikace 
- Standardy SL 

 
5. Nové trendy (síla 11, četnost 8, počet respondentů 10) 

Centrální kategorie otevírá problematické oblasti SL spojené 

s vysokou cenou, nedostatečnou pestrostí substitučních 

preparátů, absencí nejnižšího prahu SL Subutexem a nabízí 

možná řešení. 

- denní výdejny Subutexu 
- další substituční látky 
- úhrada ze zdravotního pojištění 
- cena Subutexu 

 
6. Veřejnost (síla 3, četnost 2, počet respondentů 2) 

Centrální kategorie propojuje oblast SL a laickou veřejnost 

a zamýšlí se nad vzájemným vlivem jedné oblasti na druhou. 

- postoj veřejnosti 
 

7. Pacienti SL klienty HR programů měnících injekční náčiní (síla 3, 

četnost 1, počet respondentů 3) 

V rámci centrální kategorie se HR pracovníci zamýšlí nad 

fenoménem klientely společné se substituční léčbou Subutexem. 

- realita, která v sobě nese příležitost 
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Tabulka 8: Srovnání centrálních kategorií dle síly 

 Poskytovatelé HR pracovníci 

1. Výkon lege artis 
(síla 12, četnost 12, uvedeno 7×) 

Subutex lék vs. droga 
(síla 57, četnost 25, uvedeno 38×) 

2. Potřeby vyjádřené poskytovateli 
(síla 10, četnost 7, uvedeno 5×) 

Výkon lege artis 
(síla 56, četnost 18, uvedeno 38×) 

3.  Teoretická východiska 
(síla 9, četnost 6, uvedeno 6×) 

Teoretická východiska 
(síla 29, četnost 12, uvedeno 19×) 

4. Subutex lék vs. droga 
(síla 7, četnost 7, uvedeno 3×) 

Potřeby vyjádřené HR pracovníky  
(síla 14, četnost 8, uvedeno 12×) 

5.  Nové trendy 
(síla 6, četnost 5, uvedeno 3×) 

Nové trendy 
(síla 11, četnost 8, uvedeno 10×) 

6. Pacienti SL klienty HR programů mě-
nících injekční náčiní  
(síla 3, četnost 3, uvedeno 3×) 

Veřejnost 
(síla 3, četnost 2, uvedeno 2×) 

7. Veřejnost 
(síla 3, četnost 2, uvedeno 2×) 

Pacienti SL klienty HR programů mění-
cích injekční náčiní 
(síla 3, četnost 1, uvedeno 3×) 

 

Z pořadí centrálních kategorií jsou jasně patrné priority obou skupin 

respondentů. Poskytovatelé věnují největší pozornost kategoriím 

týkajících se samotného výkonu SL, ať jde o lege artis, potřeby lékařů 

či teoretický background – tedy teoretická a praktická stránka SL. 

Problematika spojená se substitučním preparátem jako zneužívání 

Subutexu, nízká koupěschopnost či i.v. aplikace stojí až za nimi. 

Poslední kategorie je věnovaná postojům veřejnosti. Zatímco pro HR 

pracovníky stojí v popředí zájmu Subutex lék vs. droga, v těsném 

závěsu následuje výkon lege artis. Stejně jako u skupiny poskytovatelů 

jsou u HR pracovníků na třetím místě žebříčku teoretická východiska. 

Následují centrální kategorie věnované potřebám HR pracovníků 

a novým trendům v SL. Žebříček uzavírají obdobně jako 

u poskytovatelů (jen v opačném pořadí) centrální kategorie věnovaná 

veřejnosti a společné klientely. 



66 
 

Porovnání centrálních kategorií poskytovatelů a HR pracovníků 

Výkon lege artis 

Maximální shoda mezi oběma skupinami respondentů panuje 

v důrazu na psychosociální podporu v rámci SL se zaostřením 

na dostatek času, sociální práci, pravidla, kontrolní mechanismy atp. 

V praxi dle obou skupin respondentů dominuje preskripce. Přesněji 

preskripce příliš vysokých dávek, které převyšují koupěschopnost 

legálními prostředky a reálnou denní spotřebu pacientů SL, což je dle 

obou skupin respondentů jednou z příčin černého trhu se Subutexem. 

HR pracovníci vidí další příčinu v přístupu lékařů k pragmatické 

protidrogové politice i samotným pacientům, nedostatečné 

informovanosti o možnostech SL či důsledcích výše popsané praxe. 

Shoda panuje v otázce úspěšnosti SL, obě skupiny jsou spíše 

skeptické. HR pracovníci i přes negativní zkušenosti z vlastní praxe 

vnímají přednosti SL, dokládají to příklady dobré praxe. 

Subutex lék vs. droga 

Obě skupiny vnímají, že Subutex se po překročení prahu lékařské 

ordinace nezřídka stává drogou a příčinou bývá preskripce nadměrného 

množství substitučního preparátu. Rozdílně hodnotí dopady tohoto jevu. 

Poskytovatelé to označují za výhodnější stav oproti užívání heroinu 

(čistota a stálé množství účinné látky). HR pracovníci také vnímají 

přednosti Subutexu, avšak zdůvodnění poskytovatelů hodnotí jako 

nedostačující a neospravedlňující rozsáhlé úniky na černý trh. 

Poukazují na negativní zdravotní důsledky spojené s intravenózním 

užíváním preparátu určenému k sublingválnímu užití. Shoda panuje 

v otázce nitrožilní aplikace, kterou vnímají jako silný závislostní faktor 

bránící úspěšnosti SL. HR pracovníci dodávají, že je třeba s nitrožilní 

aplikací počítat a přizpůsobit jí sortiment substitučních preparátů 

na a současně s ní pracovat jako s tématem v rámci léčby. Příčiny 

černého trhu spatřují HR pracovníci v nedostatečné dostupnosti SL 
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(postrádají především kvalitní programy a diferenciaci nízkého 

a vysokého prahu SL), předepisování Subutexu prostřednictvím receptů 

s modrým pruhem (zvýšení poptávky po něm), vysoké ceně Subutexu 

v kombinaci s absencí legálních příjmů. Negativní renomé SL vnímá 

široká veřejnost, což se zpětně odráží na politické podpoře, toku 

finančních prostředků, a tím na celkové situaci SL. 

Teoretická východiska 

Centrální kategorie věnovaná teoretickým východiskům přináší 

zajímavý pohled na celkový teoretický background SL. Kupříkladu 

základní dokument Standard SL pouze jeden respondent ze všech 

oslovených hodnotí jako funkční (HR pracovník). Poskytovatelé ho 

vnímají jako příliš benevolentní, rozvolněný a dokonce neaktuální106, 

v čemž spatřují důvod neúspěšnosti naplňování základních cílů SL. HR 

pracovníci hodnotí koncepci, pravidla a metodiku SL jako 

nedostatečnou (především minimální SL). Jeden HR pracovník uvádí, 

že Standardy SL nezná, ale z existence černého trhu soudí, že příliš 

dobře zpracovány nejsou. Jiný HR pracovník se mylně domnívá, 

že Standardy jsou závazné pouze pro substituční centra, ne 

pro individuální praxe lékařů. 

HR pracovníci vnímají, že není jasná koncepce SL a cíle, které má 

plnit. Vyjadřují potřebu jasně definovat a odlišit od sebe nízký a vysoký 

práh SL. Tedy SL jako Harm Reduction program a léčbu směřující 

k abstinenci, každému typu má odpovídat vlastní způsob práce 

s pacienty. Dále uvádějí zkušenost, že v současné době je kladen 

důraz na dlouhodobou SL oproti časově ohraničené (směřující 

k abstinenci), jako by byl primárně sledován cíl „udržet pacienta 

v léčbě“. Poskytovatelé připojují obavu, že jediným důsledkem tohoto 

přístupu je, že se „z pacientů SL stanou chroničtí narkomani 

s poškozeným zdravím v důsledku i.v. aplikace“. V odpovědích obou 

skupin je možné vyčíst ambivalenci v otázce reálné dostupnosti. 

                                            
106

 Poslední revize Standardu SL proběhla v roce 2008 
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Na jednu stranu respondenti vnímají SL dostupnou („alespoň 

pro někoho“) především v porovnání s minulostí, na druhou stranu 

říkají, že dostupná není (poskytovatelé – nedostatek předepisujících 

lékařů, systémový problém jakým je „nízká finanční podpora ze strany 

zdravotních pojišťoven“). HR pracovníci mají jasnou představu 

o dostupnosti SL – kromě výše zmíněných úrovní nízkého a vysokého 

prahu SL, musí jednotlivé programy nabízet kvalitní péči s dostatečnou 

kapacitou odpovídající poptávce, avšak jen v indikovaných případech 

(vs. léčba vedoucí k abstinenci), provozní podmínky musí kopírovat 

potřeby pacientů107, rozšíření SL mezi praktické lékaře, žádná další 

zpřísňování zákonných opatření pro předepisování substitučního 

preparátu (viz recepty s modrým pruhem). V absenci výše zmíněného 

spatřují HR pracovníci příčinu černého trhu. 

Potřeby vyjádřené respondenty 

Pro lepší fungování SL si poskytovatelé přejí podporu108 v podobě 

informací o předepisujících lékařích SL i jejich pacientech (v rámci 

Prahy i celé ČR) a přímé spolupráce subjektů SL tzv. síťování (lékaři, 

lékárny jakožto výdejní místa substitučního preparátu). Východisko vidí 

v dobře fungujícím Registru (NRULISL). HR pracovníci zastávají názor, 

že lepšímu fungování SL pomůže: kontrola pacientů a jejich lege artis 

užívání (s důrazem na změnu i.v. aplikace na sublinguální, eliminaci 

souběžného užívání jiných návykových látek); kontrola předepisujících 

lékařů prostřednictvím NRULISL; dobře nastavené Standardy a plošný 

systém certifikací odborné způsobilosti. Obě skupiny respondentů 

hodnotí fungování Registru negativně. Poskytovatelé mají ambivalentní 

postoj ke způsobu řešení nedostatečně fungujícího Registru, jeden 

z respondentů volá po maximální kontrole a sankcích, jiný respondent 

je hodnotí jako kontraproduktivní. 

                                            
107

 Kupříkladu časy terapeutických sezení by měly odrážet potřeby 
resocializovaných pacientů SL. Pacient, který se zapojí do pracovního procesu, jen 
stěží bude několikrát do měsíce docházet v rámci pracovní doby na setkání s lékařem 

108
 V současné době ji označují za nulovou 
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Nové trendy 

Obě skupiny respondentů shodně hodnotí cenu Subutexu jako příliš 

vysokou (jedna z příčin černého trhu). Východisko vidí v úhradě 

zdravotními pojišťovnami. Poskytovatelé doplňují, že současné 

nastavení pro úhradu Suboxonu je v praxi nenaplnitelné a tudíž 

nesmyslné. HR pracovníci vnáší téma pestrosti substitučních látek 

vhodných pro vícero způsobů aplikace (např. heroin), či denních 

výdejen Subutexu („klienti nejsou schopni plánovat a držet dávkování, 

způsob aplikace…“). 

Veřejnost 

Poskytovatelé se vyjadřují k ohlasu, který má SL u široké veřejnosti. 

Na jednu stranu vnímají jako pozitivní, že není tabu, na druhou stranu 

však povědomí veřejnosti o SL stále nevnímají jako dostatečné 

(ambivalence). HR pracovníci se mínění veřejnosti obávají, neboť SL je 

mediálně spojovaná spíše se zneužíváním Subutexu a jeho únikem 

na černý trh, čímž by mohla přijít o politickou a finanční podporu. 

Pacienti SL klienty HR programů měnících injekční náčiní 

Obě skupiny vnímají společnou klientelu jako realitu a negativní jev. 

Shodují se v tom, že v případě, kdy klient Subutex nitrožilně užívá, je 

výhodné být v kontaktu s výměnnými programy, s nimiž může téma 

závislosti na nitrožilní aplikaci otevřít. 

7a.2.4 Interpretace získaných dat 

Můj předpoklad byl, že poskytovatelé budou SL hájit, bránit, jakožto 

svůj rank a se stejnou vervou budou výkon SL napadat HR pracovníci. 

Ale není tomu tak. Z odpovědí vyplývá, že poskytovatelé jsou si vědomi, 

že SL není poskytována plošně kvalitně. HR pracovníci vnímají přínos 

SL a její ohromné výsledky pro život pacientů a tím celé společnosti 

v zařízeních, kde je poskytována kvalitně. 



70 
 

Odpovědi byly na obou stranách otevřené a korektní ve většině ná-

zorech se skupiny odborníků shodují či doplňují. I přesto se objevuje 

řada ambivalencí a rozdílných názorů. Například SL je současně do-

stupná a nedostupná. Registru k lepšímu fungování pomohou tvrdé 

sankce a zároveň zaznívá, že sankce jsou kontraproduktivní. Standard 

SL jakožto zastřešující dokument je funkčně nastaven, tvrdí jeden z HR 

pracovníků, zatímco ti, kteří by ho měli hájit, ho nazývají neaktuálním, 

benevolentním, rozvolněným. Poskytovatelé na jednu stranu vítají divo-

kou substituci vzešlou z černého trhu se Subutexem, na druhou stranu 

volají po zpřísnění podmínek pro preskripci apod. I přes uvedené ambi-

valentní a rozporné názory je možné z odpovědí odborníků seskládat 

přehlednou mozaiku vykreslující současnou SL buprenorfinem. 

Kritika SL poskytovateli je otevřená, např. dominantní preskripce, 

i skrytá, mířící do vlastních řad, např. nedostatečná informovanost ve-

řejnosti. Kdo však vytváří renomé SL? Kdo má v rukou její PR (public 

relation)? Ještě více je to zřejmé v případě zastřešujícího dokumentu 

SL – Standardu. Původní znění Standardu vzniklo v roce 2001, 

po sedmi letech došlo k aktualizaci dokumentu odbornou obcí, 

po dalších pěti letech ho ti samí odborníci hodnotí jako neaktuální, roz-

volněný, benevolentní. Standard SL je pro správné fungování SL na-

prosto zásadním. Především v situaci, kdy za účelem dosažení maxi-

mální dostupnosti obě skupiny respondentů požadují rozšíření SL mezi 

poskytovatele z řad praktických lékařů či lékařů jiných odborností. Sou-

časná verze Standardu SL pro lékaře není dostatečným vodítkem. 

Nejasnost v teoretických východiscích je příkladem rozkolísaného 

obrazu SL, který vyvstane, položíme-li si otázky: Co je to SL? K čemu 

má sloužit? Jak tohoto cíle dosáhnout? HR pracovníci pojmenovávají 

zásadní problém současné substituční léčby „nezbytnost jasně defino-

vat nízký a vysoký práh SL“. Neboli SL jako HR program, který pro-

střednictvím substitučního preparátu stabilizuje pacienty, oproti léčbě 

směřující k abstinenci. Každá úroveň má mít vymezený léčebný pro-
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gram, plán terapie. Problém současnosti tkví v tom, že aktuální verze 

Standardu s pouhou preskripcí prakticky nepočítá (minimální SL je 

možná jen ve výjimečných případech). Pokud lékaři z odborných či ka-

pacitních důvodů nemohou zajistit doprovodnou péči v rámci vlastní or-

dinace, mají ji zprostředkovat v externích službách. Neboli přestože má 

SL dle současné koncepce všemi dostupnými prostředky pracovat 

na stabilizaci pacientova života ve všech jeho rozměrech, v praxi je rea-

lizována jako HR prostředek, pouhá preskripce. Oba přístupy jsou 

správné a v indikovaných případech mají své uplatnění. Je třeba činit 

tak otevřeně a uváženě, ne skrytě a schovávat izolovanou preskripci 

pod hlavičkou komplexní péče. 

Indikovaný případ – další téma, o kterém by chtěli HR pracovníci 

i poskytovatelé hovořit. Z odpovědi HR pracovníka je zřejmé, že SL by 

u některých pacientů měla být až druhou léčebnou modalitou, ihned 

po klasické léčbě orientované k abstinenci. Takto byla zavedena praxe 

v rámci první verze Standardu SL, kdy zastřešoval SL metadonem109. 

Aktualizovaná verze zohlednila preparát na bázi buprenorfinu a pod-

mínku neúspěšných pokusů o léčbu směřující k abstinenci neuvádí. 

Z odpovědí je patrné, že tato praxe má své uplatnění i v případě Subu-

texu. Pochybnosti zaznívají i ze strany poskytovatelů: „stále více toxi-

komanů, kteří mohli jít cestou abstinence, může díky benevolenci 

v předepisování Subutexu skončit jako chroničtí narkomani nebo díky 

aplikaci Subutexu intravenózně (což je v rozporu s doporučením, které 

toxikomani dostávají) mohou mít trvalé následky“. Pro lepší orientaci 

v nastíněné problematice předkládám několik údajů z Výroční zprávy 

o stavu ve věcech drog za rok 2012. Odhad problémových uživatelů 

buprenorfinu činí 6 300 osob (o 1 300 více osob než v roce předešlém). 

O rezidenční léčbu požádalo za stejné období 509 uživatelů, kteří uvádí 

buprenorfin jako primární drogu (z toho 114 prvožadatelů). Do NRULI-

SL bylo v roce 2012 nahlášeno celkem 2 298 osob. Z toho plyne, 

                                            
109

 Podmínkou přijetí do SL byly absolvované pokusy o léčbu směřující  
k abstinenci 
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že v roce 2012 bylo na jednoho žadatele o rezidenční léčbu minimálně  

4,5 pacienta SL. Těchto 2 298 osob zásobuje zbylé 4 tis. problémových 

uživatelů buprenorfinu z prevalenčního odhadu pro rok 2012. Paradoxní 

je, že díky tomu se stává běžným fenoménem, že substituční preparát 

na léčbu opiodové závislosti se u mnoha lidí stává iniciační drogou, kte-

rou počíná jejich drogová kariéra. Obě skupiny respondentů se shodují, 

že základem SL má být psychosociální podpora, ale v praxi převažuje 

pouhá preskripce substitučního preparátu. Pacientům jsou předepiso-

vány dávky, které vysoce převyšují reálnou potřebu pacienta. Zřetelně 

je zde konfrontována představa ideální a reálné praxe. Čím respondenti 

toto počínání vysvětlují? Příčinu spatřují v nedokonale zpracovaném 

zastřešovacím dokumentu (Standardu), v přístupu předepisujících léka-

řů k problematice pacientů/uživatelů (neschopnost obsáhnout proble-

matiku v celé její šíři, neochota dohlédnout, co následuje po opuštění 

ordinace, nízká informovanost o možnostech SL), v „lékařském dealer-

ství“ (předepisování vysokých dávek preparátu pro marže či výhody 

od farmaceutických firem), v nefungujícím kontrolním mechanismu – 

Registru. Výkon praxe SL není u všech poskytovatelů na dobré úrovni. 

Svědčí o tom nejenom výpovědi odborníků v expertním šetření, potvr-

zují to i zkušenosti pacientů (viz kapitola Kvalitativní výzkum s pacienty) 

či nás o tom přesvědčují titulky článků pojednávající o zneužívání Subu-

texu. Spíše než doplňovat výčet příčin zavedené praxe, je důležitější 

položit si další otázky: Jak je možné, že odborníci vědí, že zavedená 

praxe nefunguje správně, vědí dokonce, v čem tkví problém, avšak ne-

pracuje se na nápravě? Upřednostňuje se kvantita – maximální možná 

dostupnost SL buprenorfinem přes lékaře rozličných specializací, 

bez ohledu na kvalitu poskytované péče? Jak je možné, 

že pro odborníky hájící divokou substituci, nejsou fakta, že se Subutex 

stává iniciační drogou nebo narůstající počet bakteriálních endokarditid, 

impulsem pro změnu koncepce SL, pro zavedení kontrolních mecha-

nismů či povinného vzdělávaní lékařů jiných specializací apod.? 
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V otázce věhlasu a informovanosti o SL se znatelně odráží zkuše-

nosti obou profesí. Zástupci lékařské profese (poskytovatelé SL), která 

všeobecně budí úctu a vážnost, kladně hodnotí vzrůstající věhlas a vo-

lají po maximální informovanosti veřejnosti o SL. Oproti tomu HR pra-

covníci, jejichž pomoc narkomanům vzbuzuje nepochopení, opovržení, 

vnímají spíše skandalizovanou stránku SL s obavou, že pozornost ve-

řejnosti může substituci jako celku spíše uškodit. Ať je obava HR pra-

covníků oprávněná či nikoli, je zřejmé, že veřejná sféra (veřejné mínění) 

je důležitým neopominutelným hráčem. Fungování SL buprenorfinem je 

oblastí veřejnou, veřejnosti se dotýkající. V tom smyslu, že její 

ne/účinnost veřejnost vždy pocítí (v koncentrované podobě viz kapitola 

Knížecký trojúhelník). Veřejnost přijímá sdělení, která produkuje vědec-

ká sféra. V ideálním případě tyto výstupy také evaluuje a co je nejdůle-

žitější, vytváří očekávání a tlak zpět do vědeckého prostředí. Takto mů-

že činit jen na základě maximální možné informovanosti. 

Obě skupiny respondentů vnímají substituční preparát Subutex jako 

novodobou drogu. Shodují se na příčinách uvedeného jevu: převažující 

preskripce, předepisování vysokých dávek, nízká kvalita pouličních 

drog, stálá kvalita substitučního preparátu, možnost intravenózního uži-

tí, v neposlední řadě pak relativně vysoké pořizovací náklady, které 

hradí pacient. Vysoké náklady a absence legálních příjmů dle respon-

dentů vedou pacienty k odprodeji přebytečných tablet, čímž zásobují 

černý trh. Shoda panuje i v názoru, jak situaci řešit. Jednou z možností 

je účast zdravotních pojišťoven na úhradě preparátu. Zvýší se tím do-

stupnost, sníží „exkluzivita“, tím i drogová kriminalita za účelem získání 

finančních prostředků na zaplacení receptů. V čem se postoje poskyto-

vatelů a HR pracovníků rozchází, je názor na existenci černého trhu 

a zneužívání buprenorfinových preparátů. Z odpovědí poskytovatelů je 

znát až překvapivě benevolentní postoj k zneužívání Subutexu – černý 

trh je lepší než užívání heroinu, intravenózní aplikace je v pořádku, po-

kud budou pacienti aplikovat sterilními injekčními stříkačkami a HR pra-

covníci budou společně s pacienty nitrožilní aplikaci řešit jako téma. 
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V posledním bodě se obě skupiny respondentů shodují. Současně obě 

skupiny respondentů volají po větší psychosociální intervenci předepi-

sujících lékařů. Zajímavým spatřuji, že v otázce společné klientely (pa-

cientů SL nitrožilně užívající Subutex) jsou voláni k větší aktivitě jen HR 

pracovníci a to oběma skupinami respondentů. Místy se z odpovědí je-

ví, že nitrožilní aplikace a obdobná témata jsou pomyslným horkým 

bramborem, který je nutno přehodit na jinou službu. Nicméně náleží 

do obou profesí, v rámci jim daných kompetencí, s využitím nástrojů 

vlastních danému typu zařízení. Přijde-li pacient do kontaktního centra, 

či vyhledá pomoc terénního pracovníka, jsou s ním řešeny potíže 

z pohledu Harm Reduction/minimalizace rizik. Obtíže spojené 

s ne/prospíváním v rámci SL buprenorfinem řeší s pacientem předepi-

sující lékař v rámci svého oboru.110 Přesněji řečeno, problematika Harm 

Reduction je oběma profesím společná a obě s ní pracují. Každý HR 

pracovník vysvětlí, jak užívat nerizikovým způsob, jaké jsou alternativy 

apod. Něco jiného je přechod na bezpečné užívání pacienta v kontextu 

SL, s jeho jedinečnou osobní historií, anamnézou, zkušenostmi, cíli 

apod., které zná pouze předepisující lékař pracující s daným pacientem. 

Téma nitrožilní aplikace pacientů SL se objevuje i v jiných otázkách. 

Poskytovatelé velkoryse a správně uvádí, že nitrožilní aplikace nemá 

být důvodem ukončení spolupráce. HR pracovníci kontrují, že v reálné 

praxi tomu bývá naopak. Opět se zde střetává ideální a reálná praxe 

výkonu SL. HR pracovníci počítají s intravenózní aplikací Subutexu 

u některých pacientů SL a prosazují větší variabilitu substitučních pre-

parátů co do účinných látek i způsobů aplikace (včetně nitrožilní). 

V souvislosti s tématem zneužívání Subutexu a předepisováním vy-

sokých dávek přichází poskytovatelé s představou zpřísnění podmínek 

pro preskripci. HR pracovníci striktně odmítají jakákoli restriktivní opat-

ření „zpřísnění zákonných opatření pro předpis substitučního preparátu, 

                                            
110

 V případě, že jde o lékaře jiné odbornosti než psychiatr, adiktolog apod. může  
spolupracovat s návaznými službami (KC, specializovaná centra), kam  
pacienta za tímto účelem deleguje 
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nebo dokonce zákaz“, která představují ohrožení pro další vývoj SL, 

v jehož důsledku hrozí rizikové chování, nahrazování jinými drogami 

a trestná činnost. Na první pohled se může jevit, že výroky obou skupin 

respondentů jdou proti sobě. Podíváme-li se, co se skrývá za oním 

„zpřísněním“, po kterém jedna skupina volá a druhá striktně odmítá, 

zjistíme, že i tentokrát se obě skupiny respondentů shodují. Poskytova-

telé žádají regulaci počtu balení Subutexu předepisovaných pacientům 

s přihlédnutím k reálné denní spotřebě a možnostem preparátu (strop 

účinku). Tedy opatření, které by eliminovalo předepisování neúměrně 

vysokých dávek Subutexu. HR pracovníci používají termín restriktivní 

opatření ve smyslu „systémová úprava“ poskytování SL, jejichž důsled-

kem může být omezení přístupu pacientů k SL jako léčebné modalitě. 

Tedy omezení dostupnosti, které je pro obě skupiny nepřípustné. 

Právě dostupnost je jedna z nejsilnějších kategorií, na kterou všichni 

odborníci kladou důraz. Přesto z odpovědí odborníků není patrné, jak si 

SL v otázce dostupnosti stojí. Nepopiratelné je, že maximální možná 

dostupnost je pro odborníky obou skupin respondentů důležitá. Stejně 

tak shodně oslovení odborníci vnímají, že v současné době je SL 

za dobu svého fungování pro pacienty nejdostupnější. Ideálního stavu 

dosud dosaženo není. Důraz je kladen na dostupnost místní a perso-

nální ve smyslu přístup k lékařské péči daný počtem vykonávajících lé-

kařů různých odborností. Především praktických lékařů, kteří vykom-

penzují absenci specializovaných center a ordinací psychiatrů v těch 

nejmenších městech. 

7B Kvalitativní výzkum s pacienty 

Kvalitativní výzkum se zaměřuje na pacienty substituční léčby 

Subutexem v hl. m. Praze, kteří současně využívají služeb HR 

programů měnících injekční náčiní. Souběžné čerpání služeb 

výměnných programů a substituční léčby naznačuje, že z nějakého 

důvodu SL zcela neplní svůj účel (sociální stabilizace, opuštění drogové 

scény, změna způsobu užívání apod.), čímž se vytváří prostor 
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pro zneužívání substitučního preparátu a jeho únik na černý trh. Cílem 

mého zkoumání bylo zmapovat zkušenosti respondentů s výkonem SL 

a přístupem lékařů, včetně očekávání a cílů, které si pacienti vytýčili. 

Zaměřit se, zda respondenti nemají specifické potřeby v rámci SL, které 

v současné době nejsou naplněné a udržují je na půli cesty 

ke stabilizaci. 

V rámci výzkumu jsem se zaměřila na zkušenosti se substitucí, 

očekávání, průběh setkávání s předepisujícím lékařem, spokojenost 

s nastavením SL, možnost volby preparátu. Předmětem zkoumání bylo, 

zda v průběhu účasti v substituci Subutexem respondenti pociťují něja-

ký posun, změnu oproti období před nástupem do substituční léčby. 

Zaměřila jsem se na množství předepisovaného preparátu a reálnou 

denní spotřebu, která poté byla porovnána s odpověďmi na otázky 

zkoumající prodej a nákup Subutexu na černém trhu, včetně důvodů 

k takovému chování, způsob a frekvence užití Subutexu atp. 

Primárním cílem výzkumu bylo porovnat výstupy z interview 

s klienty s postoji odborníků (expertní šetření). Nalezení shod či rozporů 

v prolínajících se oblastech (např. existence černého trhu, preskripce 

vs. psychosociální podpora). Porovnání zkušeností pacientů se SL 

a postojů odborníků, včetně komparace vnímání prostoru pro zlepšení 

v rámci substituce Subutexem u respondentů obou výzkumů. 

7B.1 Příprava výzkumu 

7b.1.1 Výběr respondentů 

Výzkumný vzorek tvořili pacienti substituční léčby Subutexem, kteří 

současně využívají služeb Harm Reduction programů (kontaktní centra 

a terénní programy) v hl. m. Praze. Jedná se o specifickou skupinu pa-

cientů se specifickými potřebami. Souběžné čerpání služeb výměnných 

programů odkazuje k tomu, že se pravděpodobně jedná o IUD, 

s největší pravděpodobností užívající i další nelegální drogy, vyskytující 
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se na otevřené drogové scéně. Tedy nositele tří rizikových faktorů, kte-

rým má působení v SL Subutexem zamezit. 

Respondenty jsem oslovovala v rámci kontaktních center a terénních 

programů dvou pražských organizací zajišťujících výměnu injekčního 

materiálu IUD (záměrný výběr přes instituce)111, abych zajistila co nej-

větší pestrost a rozmanitost cílové skupiny, i když se část klientů112 

zmíněných organizací prolíná. Nejprve jsem s dostatečným předstihem 

telefonicky či při osobním setkáním požádala vedoucí pracovníky pro-

gramů, zda se mohu připojit v průběhu výkonu služby (datum, časové 

rozmezí) a seznámit je se záměry a cíly mé práce. 

Respondenty jsem oslovovala v rámci otvíracích hodin kontaktních 

center Stage 5 Progressive os. a KC Sananim, služeb terénního pro-

gramu NO BIOHAZARD Progressive os. a občanského sdružení Sana-

nim bezprostředně poté, co využili výměnné služby113. Otázala jsem se, 

zda se účastní SL Subutexem v hl. m. Praze a zda jsou ochotni být 

součástí výzkumu. Seznámila jsem je se záměry a cíli diplomové práce 

a s tematickými okruhy, na které se budu dotazovat. Při kladné odpo-

vědi byly splněny dvě základní podmínky pro účely výzkumu. Každému 

respondentovi jsem zaručila anonymitu, stejně tak i zařízení, ve kterém 

substituční léčbu čerpá, což zvýšilo zájem o účast v šetření a eliminova-

lo obavy ze zveřejnění sdělených odpovědí. Respondentům jsou přiřa-

zeny číselné kódy (dle pořadí uskutečněných rozhovorů). 

7b.1.2 Metoda získávání dat – interview 

Výzkum s pacienty/klienty je veden metodou strukturovaného 

rozhovoru s pěti tematickými okruhy (substituce; Suboxone; 

očekávání/cíle; spolupráce; černý trh) o 24 otázkách (kombinace 
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 MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  
výzkumu, str. 138 

112
 Pacient vs. klient – termín pacient používám ve spojitosti se SL Subutexem,  

avšak v rámci sociální práce užívám označení klient v souvislosti s čerpáním  
služeb programů zajišťujících mj. i výměnu injekčního náčiní 

113
 Prostý záměrný/účelový výběr přes instituce, MIOVSKÝ,M. (2006), str. 138 
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otevřených a uzavřených otázek)114. „Pevně dané schéma, fixované 

pořadí a znění otázek“115 umožňovalo udržet rozhovor s klienty (často 

intoxikovanými různými druhy drog s rozbíhavým myšlením) 

v potřebných mezích. Nevýhodou zvolené metody je „omezený prostor 

tazatele pro rozvíjení zajímavého a relevantního tématu, které vyplynulo 

až ze samotného průběhu interview“116. 

Předem jsem respondenty upozornila, že rozhovor potrvá 

cca 15 minut. Odpovědi klientů jsem shrnula, abych se ujistila, že dobře 

rozumím obsahu sdělení, poté je zaznamenala do poznámkového bloku 

nadepsaného pořadovým číslem, pod kterým respondent vystupuje. 

V rozhovoru jsem zjišťovala zkušenosti respondentů se substituční 

léčbou Subutexem. Úvod je zaměřen na předchozí zkušenosti a kde SL 

respondent čerpal. Cílem je zmapovat síť poskytovatelů pro danou cílo-

vou skupinu. 

Okruh I. – Substituce 

Tento okruh otázek zjišťuje základní informace o konkrétním průběhu 

substituce daného respondenta – typ zařízení, frekvence docházení 

k lékaři, průběh sezení, množství předepisované a užívané látky, frek-

vence a způsob užívání Subutexu. 

Okruh II. – Suboxone 

Možnost volby substitučního přípravku je jedno ze základních práv kli-

entů SL. Tento okruh zjišťuje, nakolik je v praxi umožňována možnost 

volby a zda o ni pacienti stojí, včetně jejich motivů. 

                                            
114

 Viz příloha č. 6 – Kvalitativní šetření s pacienty substituční léčby Subutexem  
paralelně využívající služeb nízkoprahových programů (především výměny  
injekčního náčiní) 

115
 MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  

výzkumu, str. 162 
116

 MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  
výzkumu, str. 162 a 163 
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Okruh III. – Očekávání, cíle 

Schopnost přemýšlet o své účasti v SL, včetně očekávání, cílů či kon-

krétních kroků k jejich dosažení, je jedním ze základních předpokladů 

úspěšnosti v programu. Jedná se o témata, která má lékař klientovi 

pomoci otvírat a nastolovat, včetně jejich zařazení do individuálního 

plánu a následné realizace. 

Okruh IV. – Spolupráce 

Okruh č. 4 se doptává na konkrétní průběh spolupráce s lékařem, zjiš-

ťuje, zda respondenti mají možnost otevřeně komunikovat o potížích 

spjatých s užíváním drog, zda pozorují nějaká zlepšení ve svém životě 

v průběhu SL, nakolik jim daný průběh SL vyhovuje, co by responden-

tům pomohlo, aby lépe dosáhli vytýčených cílů. 

Okruh V. – Černý trh 

Poslední okruh se doptává na prodej a nákup preparátu na černém 

trhu, který se stal nedílnou součástí pražské drogové scény. 

7b.1.3 Etický rámec výzkumu 

Od počátku příprav výzkumné části zaměřené na pacienty jsem po-

stupovala tak, abych neohrozila či nepoškodila účastníky výzkumu ani 

tazatele. Sebraná data jsou osobní povahy a mohla by ohrozit čerpání 

substituční léčby, proto jsou respondenti vedeni pod přidělenými kódy. 

Sebraná data jsou uchována tak, aby k nim neměly přístup nepovolané 

osoby. Respondenty jsem oslovila v rámci otvírací doby kontaktního 

centra či služeb terénních programů. Nejprve jsem je seznámila 

s tématem diplomové práce i účelem získávání informací a požádala 

o účast ve výzkumu. V případě kladné odpovědi jsem respondentům 

nabídla možnost pohovořit stranou dění, abych zajistila co největší míru 

soukromí. Účast na tomto šetření byla dobrovolná, respondenti měli 

možnost účast odmítnout. V diplomové práci účastníci šetření vystupují 

pod číselnými kódy a to dle pořadí uskutečněných rozhovorů. 
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7b.1.4 Kvalitativní analýza dat 

V rámci výzkumu s pacienty SL Subutexem byla získaná data 

analyzována pomocí deskriptivního přístupu. Dle Miovského (2006) 

tento přístup v  sobě spojuje tři základní procesy – utřídění dat, jejich 

klasifikace a následná deskripce117. Výše zmíněné procesy jsou samy 

o sobě analytickými postupy, jejichž výstupy tvoří základnu pro validní 

interpretaci. 

Pro třídění dat byla použita metoda prostého výčtu, s cílem „vyjádřit 

vlastnost určitého jevu na základě jeho výskytu (četnosti) vůči jinému 

jevu ve zkoumaném vzorku“118. Počet sám o sobě je kategorií 

s charakteristickými vlastnostmi (intenzita či frekvence s jakou se 

objevují), která může vypovídat o kvalitě zkoumaných jevů či vztazích 

mezi nimi. Četnost a frekvence výskytu jevů v rozhovorech s pacienty 

SL byly pro mě ukazatelem jejich postojů a priorit v rámci SL 

buprenorfinem. Jednotlivé jevy byly následně popsány (deskriptivní 

přístup v analýze kvalitativních dat) a interpretovány. 

7b.1.5 Výzkumný profil 

Respondenty jsou pacienti SL Subutexem, kteří jsou současně 

klienty programů měnících injekční náčiní (TP, KC) v hl. m. Praze119. 

Celkem osloveno 120 klientů (103 mužů, 17 žen) 

Uskutečněných rozhovorů 20 (16 mužů, 4 ženy) 

Rozhovor odmítlo 29 klientů (25 mužů, 4 ženy) 

Účast přislíbilo 15 klientů (11 mužů, 4 ženy) – rozhovory neuskutečněny 

V SL Subutexem nebylo 55 z oslovených klientů (50 mužů, 5 žen) 

Jeden klientem SL ale mimo Prahu (muž) 
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   MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  
výzkumu, str. 220–221 

118
 MIOVSKÝ, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém  

výzkumu, str. 222–223 
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 Více viz Monitorovací list, příloha č. 7 
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Nejčastějším důvodem pro neúčast v šetření klientů SL byla aktuální 

zaneprázdněnost a spěch, obavy plynoucí z ohrožení vlastní osoby 

při účasti ve výzkumu. A to i přesto, že byla respondentům zaručena 

maximální míra anonymity. 

Na základě pořadí uskutečněných rozhovorů jsem respondentům 

přidělila číslo od jedné do dvaceti. 

7B.2 Výsledky výzkumu 

7b.2.1 Analýza a deskripce získaných dat120 

7b.2.2. Interpretace získaných dat 

V odpovědi na otázku „Jak vypadá Vaše sezení?“ uvádí 3/4 respon-

dentů, že výkon SL probíhá v rozmezí 5–20 minut, především je reali-

zován předepsáním receptu. Žádná sezení neprobíhají. Pakliže se tito 

respondenti setkají se zájmem lékaře, jedná se o povšechné otázky ty-

pu „Jak se daří?“. Někteří respondenti se s lékařem nesetkají vůbec, 

recept jim předepisuje střední zdravotnický personál. Jiné respondenty 

akutní potřeba pracovat na svých potížích přivádí do kontaktních cen-

ter. Čtvrtina respondentů zažívá zájem ze strany lékařů, včetně psy-

chosociální práce na pacientových obtížích. Tito jsou s výkonem SL 

spokojeni. Pouze ve dvou případech dosahuje každé sezení délky 

1 hodiny (s frekvencí 4× za měsíc) nebo 2 hodin (1× za měsíc). Všichni 

respondenti výzkumu mají být příjemci maximální možné doprovodné 

péče. Realita ukazuje, že ani v rámci rozšířené a komplexní SL bupre-

norfinem neexistuje shodná kvalita poskytované péče. 

Výstupy z otázek týkajících se předepsaného a reálně užívaného 

množství substitučního preparátu dokazují, že 2/5 respondentů užívá 

shodné množství s předepsaným, 3/5 respondentů užívá nižší denní 

dávku oproti množství předepsaného lékařem. Rozdíly jsou mnohdy 

značné. Poloviční množství, třetinové, jinému respondentovi stačí uží-
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  Přílohy č. 8 – 17 
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vat pětinu, dalšímu desetinu předepsané denní dávky. Rekord činí 

36× nižší dávka, než je předepsáno lékařem. Užívání adekvátních dá-

vek preparátu je zcela zásadní pro dosažení optimálních výsledků 

SL121. Příjem nižších dávek je hlavním faktorem existence černého tr-

hu122 a polymorfní závislosti (užívání více OPL). Pro představu jsem po-

rovnala výstupy vypovídající o podobě výkonu SL a zneužívání Subute-

xu. Čtyři z  pěti respondentů, kteří mají s lékařem sezení a zažívají zá-

jem o jejich potíže, užívají shodnou denní dávku s předepsanou, jeden 

respondent užívá dávku nižší (třetinovou). Stejně tak čtyři respondenti 

z 15, u nichž je SL realizována jen preskripcí užívá shodnou denní dáv-

ku s předepsanou, více než polovina z celkového počtu respondentů 

Subutex zneužívá. Z údajů je patrné, že pouhá preskripce spíše vede 

k únikům Subutexu na černý trh. Zatímco v otázce předepsaného a re-

álně užívaného množství jsou respondenti s psychosociální podporou 

ukázněnější, v ostatních ukazatelích užívání Subutexu (způsob, frek-

vence) se rozdíly stírají. Primárně však není cílem výzkumu srovnávat 

výsledky u skupiny jen proskribované a skupiny s psychosociální pod-

porou. Výstupy výzkumu neposkytují dostatečné množství podkladů. 

Z otázky zaměřené na frekvenci užívání Subutexu je patrné, 

že pouze tři respondenti z oslovených užívají Subutex lege artis 

(1× denně). Polovina respondentů uvádí frekvenci 3–6× denně. Mezi 

nimi stojí sedmičlenná skupina respondentů, kteří uvádí frekvenci 1–

2× denně. Vysvětlením tohoto rozmezí může být tendence přikrášlit si 

realitu, k čemuž svádí i výsledky otázek zaměřujících se na prodej 

Subutexu na černý trh. Z těch je patrné, že nakupují téměř všichni 

respondenti. Prodej přiznává minimum respondentů, přestože více než 

polovině respondentům vznikají nesprávným dávkováním astronomické 

přebytky. V každém případě je Subutex preparátem s dlouhou dobou 

působení a častější aplikace vypovídá o poddávkování respondentů, 

či potřebě častější aplikace pro aplikaci samotnou (závislost 
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  STRANG, J. (2005): The prescribing of methadone and other opioids to ad 
dicts: national survey of GPs in England and Wales 
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na nitrožilním užívání). To potvrzují výstupy z otázky zaměřené 

na způsob aplikace. Čtyři pětiny respondentů užívají Subutex nitrožilně. 

Zbývající 1/5 uvádí sublinguální užívání. Nicméně každý z respondentů 

byl osloven s žádostí o rozhovor po uskutečněné výměně injekčního 

náčiní u terénních pracovníků či v kontaktním centru. Navozuje to 

otázku – jak tato skutečnost koresponduje s výhradním sublinguálním 

užíváním? Vysvětlením může být opět snaha ukázat se v lepším světle, 

nebo může jít o aktuální lapsus či relaps. 

Tři otázky jsou zaměřeny na substituční preparát Suboxone – 

zkušenost s ním, dostupnost v rámci SL a ochotu ho užívat. Přestože je 

pro 3/4 respondentů Suboxone u lékaře dostupný, alternativu v něm 

spatřuje jen polovina respondentů. Významnou roli sehrávají 

i nepříjemné doprovodné projevy (nevolnosti, slabost, nutnost navýšit 

dávku), které pociťovala většina respondentů s předchozí zkušeností se 

Suboxonem. Alternativu v Suboxonu vidí jak respondenti se zkušeností 

s negativními průvodními projevy, tak s nitrožilní aplikací (v plném 

počtu). Ale co je nejzajímavější, na Suboxone by přešlo minimum 

respondentů mající pozitivní zkušenost s tímto preparátem. Z toho 

vyplývá, že předchozí negativní zkušenost s účinky Suboxonu nebrání 

v uvažování o něm jako alternativě, stejně tak pozitivní zkušenost není 

a priori důvodem k jeho užívání. Ochotě i neochotě na Suboxone 

přestoupit je společná nitrožilní aplikace. V prvním případě jde o přání 

přestat nitrožilně užívat (doposud je východiskem pouze Suboxone 

či trvalá abstinence). Neochota je založena na neschopnosti se 

injekčního užívání vzdát. Zajímavé je, že pro oba respondenty se 

zkušeností nitrožilně užívat kombinaci buprenorfin+naloxone, Suboxone 

neztratil punc alternativy Subutexu. V situaci, kdy respondenti naloxone 

obešli, či na ně z nějakého důvodu nefungoval, je Suboxone a Subutex 

rovnocenný, přesto jsou ochotni k němu upínat své naděje na život bez 

injekční stříkačky. Ať je za tím cokoli, je to dobře, neboť naděje je 

nezbytným předpokladem pro jakoukoli změnu. 
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Odpovědi na otázku doptávající se na očekávání spojená se SL je 

možné rozdělit na tři skupiny. Nejpočetnější je skupina očekávající zá-

sadní pozitivní životní změnu. Více než polovina respondentů proklamu-

je, že motivací, cílem a výsledkem SL má být snížení či úplné vysazení 

užívaného preparátu. V představách pacientů má mít SL podobu kont-

rolovaného odvykání, má být krátkodobá, ohraničená 2 lety, pomáhat 

udržovat pacienty mimo drogovou scénu. Zaznívá i očekávání přestat 

užívat jiné drogy a zlepšení psychického a fyzického stavu. Druhá sku-

pina odpovědí zahrnuje praktické výhody SL jako je ekonomická vý-

hodnost („levnější užívání“), či pravidelný přísun Subutexu. Třetí skupi-

nu tvoří ojedinělý výrok, vyjadřující skeptický postoj k účinnosti SL „nic, 

je to na nic“. Jednotlivé skupiny odpovědí vypovídají o specifických po-

třebách, které mohou být uspokojeny zařazením do správného prahu 

SL. První a třetí skupina odpovědí jsou adepti na vysokoprahovou SL 

s adekvátní psychosociální podporou, které se očividně nedostává re-

spondentovi se skeptickým postojem k SL. Druhá skupina odpovědí vy-

povídá o potřebě účasti v nízkoprahové SL, založené na preskripci 

s minimálními požadavky a podmínkami pro čerpání léčby. 

Neméně zajímavé jsou důvody, pro které respondenti do SL nastou-

pily. Jedná se o tři podobně početně silné skupiny výroků. Oproti před-

chozí otázce nabývá významně na důležitosti ekonomické hledisko, ná-

sledují závažné negativní psychické, fyzické a sociální problémy a ob-

těžující závislost (především heroin). Někteří pacienti uvádí, že se 

do SL dostávají skrze partnerský vztah, pro jiné je důležité nalezení 

zaměstnání, které odkazuje k udržení navozené životní změny. Všech-

ny uvedené důvody jsou naprosto legitimní a vyžadují další doprovod-

nou práci ze strany předepisujícího lékaře či externích služeb. 

Otázky doptávající se na cíle SL a její finální výsledek potvrzují trend 

nastolený v otázkách předchozích. Nejnaléhavější potřebou responden-

tů je oprostit se od závislosti a opiátů, včetně Subutexu. Z jejich vyjád-

ření jasně zaznívá, že vytouženým cílem pacientů SL je život „s čistou 
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hlavou“. V představách o ideálním životě není místo pro opiáty, 

ani pro substituční preparát. Prolongovaná substituce je v rozporu 

s jejich proklamovanými cíly. Následuje přání stabilizace v osobním ži-

votě („žít normální život“). Jednotlivě zaznívá i oproštění se 

od průvodních jevů drogové závislosti jako je i.v. aplikace či páchání 

trestné činnosti. V otázce zaměřené na výsledek SL dochází k navýšení 

skeptických výroků o účinnosti, úspěšnosti SL. 

Z výstupů výzkumu je patrné, že SL má u respondentů pozitivní do-

pad primárně v oblasti zlepšení mezilidských vztahů (rodina, přátelé), 

zaměstnání či duševního stavu – vnímání sebe sama a eliminace dro-

gové trestné činnosti123. Paradoxně u respondentů není SL účinná 

v elementárních oblastech jako eliminace nitrožilní aplikace, užívání ne-

legálních drog či snížení substituční dávky. Vysvětlením může být, 

že na zlepšení vztahů a nalezení zaměstnání postačí, je-li pacient do-

statečně zamedikován, čímž je saturována jeho potřeba užívat. Dojde 

ke stabilizaci na úrovni fyzické, psychické a tím i sociální. Současně 

vzniká prostor, který je možné věnovat zaměstnání či kultivaci pošra-

mocených vztahů. To, v čem SL u respondentů selhává, vyžaduje 

od pacienta i lékaře větší iniciativu, prostor a čas. V neposlední řadě 

také odhodlání a um, neboť jde o zásadní změnu v životě pacienta (na-

hrazení závislostních vzorců jinými apod.). Z výstupů předchozích a ná-

sledujících otázek však vyplývá, že SL v podobě, jak ji pacienti popisují, 

neskýtá dostatečný prostor k zásadním změnám v oblasti užívání. 

Přestože lege artis užívání substitučního preparátu má být základem 

poskytování SL, pouze polovina respondentů vnímá vztah s lékařem 

natolik důvěrný či bezpečný, aby se svěřili s potížemi v oblasti užívání. 

Této možnosti využívá jen třetina z nich. Někteří respondenti tuto mož-

nost nevnímají vůbec, jiní ji nevyužijí ze strachu, že by došlo k ukončení 

spolupráce či uložení jiných sankcí. Oprávněnost obav dokládá zkuše-

nost dvou respondentů, kteří se lékaři na přímou výzvu svěřili s non le-

                                            
123

 V důsledku této subjektivní obrody se u jednoho respondenta objevují pocity  
nenávisti a opovržení zaměřené vůči drogové scéně 
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ge artis užíváním. V jednom případě došlo téměř k ukončení spoluprá-

ce, v druhém případě byla spolupráce ukončena okamžitě s definitivní 

platností. Problém nespočívá v tom, že by pacienti nevěděli, jak správ-

ně Subutex užívat, že je třeba ho rozpustit pod jazykem a proč. Tuto 

informaci lékaři minimálně na počátku SL sdělují a přijetí informace pa-

cient stvrzuje podpisem na informovaném souhlasu. Problém spočívá 

v absenci postupné mravenčí práce krok za krokem, kdy je třeba ote-

vřeně s pacientem mluvit o problémech se způsobem užívání, frekvencí 

atp. a zahrnout tato témata do individuálního plánu. 

Respondenti ve svých odpovědích stručně popisují SL a hodnotí 

spokojenost s jejím průběhem. Odpovědi popisující SL jako nízkopra-

hovou a vysokoprahovou jsou v poměru 2 : 1. Převažuje zkušenost „SL 

rovná se preskripce“124. Ze strany nespokojených respondentů zaznívá 

nedostatečný zájem personálu o osobu pacienta i jeho problémy. Opět 

zaznívají výroky typické pro nízký a vysoký práh SL, které jdou proti so-

bě. Pakliže pacient čerpá SL v rámci jiného prahu, než který odpovídá 

jeho aktuálním potřebám, nemá SL valný účinek na jeho situaci, jak je 

možné vyčíst z výroků respondentů. Nízký práh: „mluvení o svých poci-

tech dokola a dokola jen kvůli receptu mi přijde zbytečné“ – takový pa-

cient v rámci vysokého prahu je pasivní, odtrpí si sezení proto, 

aby odešel z ordinace s receptem. Vysoký práh: „substituční léčba je 

o tom, aby se toho lidé zbavili, ne aby to dostávali zadarmo“ – takto 

smýšlející pacient zařazený do nízkého prahu, bude destruován nezá-

jmem lékařů. Bez průvodce na cestě z drogové závislosti ustrne. Oče-

kávání, která vkládal do SL se minou s reálným účinkem a ztratí víru. 

Skeptický respondent s výroky „je to na nic“ je typickým produktem vy-

sokoprahového pacienta zařazeného do nízkoprahové SL. 

Potřebu oddělení nízkého a vysokého prahu SL dokládají i výstupy 

z otázky zjišťující potřeby k lepšímu dosažení cílů v SL. Jedna pětina 

                                            
124

  Všichni respondenti jsou pacienty rozšířené nebo komplexní SL, kde má být  
somatická a psychoterapeutická nadstavba poskytována v rámci zařízení,  
sociální složka péče případně externě (Standard SL, str. 14) 
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respondentů výslovně pojmenovává potřebu většího prostoru pro ko-

munikaci s lékařem k řešení svých obtíží, další respondenti opisují stej-

nou potřebu jinými slovy „se vším se vyrovnat, posílit vůli a podpořit 

zodpovědnější přístup k životu“. Stejně konkrétní je i pětina responden-

tů zastávající princip nízkoprahové SL – „od doktora nic“. Nezanedba-

telný je počet respondentů, kteří potřebují působení v SL ukončit. Další 

skupině by pomohlo nalezení bydlení či zaměstnání, jako nezbytná 

startovní podmínka pro nadcházející životní změnu. Ojediněle zaznívají 

i potřeby vztažené k užívání Subutexu (snížit užívané množství, užívat 

sublinguálně a přání, aby Subutex nebylo možné nitrožilně užívat). 

Poslední dvě otázky zjišťují informace o černém trhu. Z otázky smě-

řující na prodej Subutexu na černý trh vychází dvě roviny zjištění. 

Z odpovědí je zřejmé, že se jedná o nepříjemnou pravděpodobně 

i ohrožující otázku, o tom vypovídá resolutní „NE“, které zaznělo z úst 

poloviny respondentů. Přímý prodej připouští pouhý zlomek responden-

tů, a pokud ano, většinou zaznívá mírnící výraz „výjimečně“. Odpovědi 

však ukazují, že existují jiné možnosti, jak se Subutexem manipulovat, 

které je možné bez obav sdělit, např. „spolu-výběr receptů, dotování 

partnerky“. Oproti tomu nákup Subutexu na černém trhu je běžný jev, 

široce zastoupený ve výzkumném vzorku (4/5 respondentů) a sdělit tuto 

skutečnost není problematické. I zde se nachází respondenti, kteří svůj 

výrok mírní výrazem „občas“. Záhy doplňují, že se nejedná o nákup, 

nýbrž o zapůjčení, což je možné interpretovat stejně jako v otázce pro-

deje, jako obavu z nesprávného jednání či důsledků pravdivé odpovědi. 

Neméně zajímavé jsou důvody nákupu Subutexu na černém trhu – 

ztráta receptu, odprodej či půjčení vlastních tablet, poddávkování se, 

nedostupnost SL z důvodu bydlení mimo Prahu, či nejfrekventovanější 

„když nevyjdu“. Za pozornost stojí tři poslední odpovědi. Poddávkování 

je závažný důvod, který souvisí s non lege artis užíváním. Příčinou i vý-

sledkem je současně potřeba a nutnost aplikovat v kratších intervalech 

a častěji tím uspokojovat bažení po nitrožilní aplikaci. Důsledkem je 
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černý trh a riziko užívání jiných OPL. Místní nedostupnost SL, klade 

na pacienty větší nároky na správné hospodaření. Veškeré odpovědi 

mají společného jmenovatele – správné hospodaření a disciplína 

v užívání lege artis, které se ukazují jako základní problém. To ilustruje 

nejpočetnější zdůvodnění „když nevyjdu“. Je s podivem, že 4/5 respon-

dentů musí nakupovat na černém trhu, vzhledem k tomu, že více než 

polovině respondentů lékař předepisuje vyšší dávky Subutexu, než re-

álně potřebují. Kromě zařazení do nesprávného prahu, nedostatečně 

předané informace, jak lege artis užívat, či nedostatečné péči a zázemí 

u předepisujícího lékaře, je vysvětlením i setrvání na otevřené drogové 

scéně. Drogová scéna, jako subkultura se specifickými vztahy, hodno-

tami, vzorci jednání, řešení problémů předem určuje kdo, co, s kým, 

za kolik či jak dělat. V tomto prostředí je užívání lege artis výjimkou. 
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8 Diskuse 

Na základě výzkumných výsledků je možné jednoznačně potvrdit vý-

zkumný předpoklad týkající se nesouladu mezi reálným výkonem SL 

a jejím teoretickým backgroundem. Z výzkumů vedeného s odborníky 

i pacienty SL vyplývá, že obecně zdůrazňovaná idea propojení farma-

koterapie a psychosociální podpory, je u některých poskytovatelů rozší-

řené a komplexní SL buprenorfinem v hl. m. Praze opomíjena. Převáž-

ná většina respondentů z řad pacientů popisuje, že výkon SL je reduko-

ván pouze na preskripci preparátů. Výše popsaná praxe, není v souladu 

s jejich očekáváními a cíli a od jejich naplňování je spíše vzdaluje. 

Což potvrzuje druhý výzkumný předpoklad: „výkon  SL buprenorfinem 

dostatečně neodpovídá potřebám pacientů SL, kteří jsou současně kli-

enty HR programů“. Z výpovědí pacientů je patrné, že postrádají zájem 

lékaře, lidský přístup, který spolu s aktivním zapojením pacientů 

do průběhu SL a neodsuzujícím přístupem zásadní125. Včetně ohrani-

čení a směřování SL. Většina účastníků výzkumu má zcela konkrétní 

představu, čeho v rámci SL chtějí dosáhnout a za jak dlouho. Bez pod-

pory z řad personálu, nejsou schopni učinit základní, ale nejtěžší krok: 

vymanit se ze zajetí otevřené drogové scény a užívat lege artis. 

Na základě odborné literatury i výsledků mého zkoumání je možné 

konstatovat, že pro retenci v SL a úspěšné dosahování pacienty stano-

vených cílů je zásadní psychosociální nadstavba k předepisování pre-

parátu. Samotná účast/zapojení pacientů v rámci doprovodného psy-

chosociálního programu, možnost jakýmkoli způsobem pracovat na ře-

šení svých potíží, je důležitější než volba konkrétního druhu terapie.126 

Zdánlivě v rozporu s tímto široce uznávaným faktem je odborníky vy-

jádřená potřeba oddělení vysokého a nízkého prahu SL (včetně aplika-

ce nízkoprahových „nových trendů“ jako úhrada buprenorfinu zdravot-

                                            
125

  BUNING, E., VERSTER, A. (2007): Buprenorfin: rozbor kritických otázek,  
str. 32 

126
  WESSON, D. (2010): Buprenorphine in the treatment of opiate dependance 
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ními pojišťovnami, denní výdejny či preparáty pro i.v. aplikaci). Vychází 

ze základního předpokladu, že SL má maximálně reflektovat pacientovy 

aktuální potřeby v dané fázi života, léčby a drogové kariéry. Správné 

nastavení výkonu SL je naprosto zásadní pro motivaci a spolupráci pa-

cientů a úspěšného dosahování jimi stanovených cílů. Výzkum 

s pacienty ukázal, že existují uživatelé, pro něž je intenzivní terapeutic-

ké působení nevhodné např. demotivovaní, zklamaní účastníci SL zalo-

žené na nezájmu a předání receptu, či pacienti, kteří absolvovali celý 

seznam léčeb orientovaných k abstinenci založených výhradně na psy-

chosociálních intervencích. Tito budou mít jiné potřeby a očekávání než 

pacienti motivovaní. Rozdílné potřeby, očekávání a cíle by měla reflek-

tovat odborníky navrhovaná změna systému SL – oddělení nízkého 

a vysokého prahu SL. V rámci každého prahu by se pracovalo na paci-

entových přidružených obtížích avšak s odlišnou intenzitou. Navrhova-

ná změna systému SL reflektuje aktuální členění (typy SL). Akcentuje 

mechanismy zajišťování kvality: „akreditace služeb, standardy péče, 

školení personálu, monitorování klientů a výsledků, hodnocení míry re-

tence, spokojenosti klientů, jejich propouštění do běžného života 

apod.“127. 

Do popředí zájmu vystupuje potřeba vzdělávat lékaře napříč odbor-

nostmi a specializacemi. Tím spíše, čím méně mají s oborem AT spo-

lečného. Jak ukazuje výzkum Cindy Thomas128 zaměřený na faktory, 

které napomáhají a brání lékařům v rozhodnutí poskytovat SL bupre-

norfinem, hlavní roli zaujímá informovanost lékařů o této léčebné moda-

litě a preparátu. Lékaři vnímají povinnost získat certifikaci/podstoupit 

školení jako výraznou překážku. Na druhou stranu hlavním impulsem 

pro rozhodnutí předepisovat buprenorfin byla právě znalost a konzis-

tence s léčebnou filosofií SL buprenorfinem. I přes zřejmý počáteční 

úbytek předepisujících lékařů, by mělo zavedení plošného vzdělává-

                                            
127

  Annual report 2004, str. 64 
128

  THOMAS, C. (2008): Use of Buprenorphine for Addiction Treatment:  
Perspectives of Addiction Specialists and General Psychiatrists 
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ní/certifikací prokazatelné výhody v podobě lékařů znalých postupů SL 

a výhod buprenofinu, kteří budou SL více a efektivně využívat. 

Oba uskutečněné výzkumy potvrzují existenci černého trhu se Subu-

texem v ČR. Výstupy výzkumu vedeného s pacienty akcentují základní 

příčiny jeho vzniku spojené s výkonem SL. Jako jsou Ann Guichard129 

zmiňované dlouhé intervaly mezi jednotlivými sezeními a tím předepi-

sování velkého množství preparátu na dlouhá údobí. Dále absence 

psychosociálního působení a poddávkování v důsledku předepisování 

nízkých dávek. Z výzkumu s pacienty v Praze vyplývá, že předepisující 

lékaři respondentů výzkumu své pacienty nešidí, naopak štědře záso-

bují své pacienty a tím černý trh. Původci nebezpečného poddávkování 

jsou pacienti sami. Kromě dealerství, může stát za tímto počínáním 

snaha o svépomocné snížení užívané dávky a ukončení SL, což je pro-

klamovaný cíl většiny z nich. Ne všichni mají u svých předepisujících 

lékařů dostatečnou podporu v podobě psychosociálních intervencí, kte-

rá je nezbytnou podmínkou pro účinnost SL. 

Výrazným faktorem ovlivňujícím nakládání se Subutexem je jeho fi-

nanční nákladnost v kombinaci s nemožností získat legální zdroj příjmů. 

Odborníci v ní spatřují významný faktor podporující černý trh se Subu-

texem. Potvrzují to výpovědi pacientů (skládání se na výběr receptu, 

přímý prodej). Navrhovaným východiskem je smysluplné nastavení 

úhrad buprenorfinu zdravotními pojišťovnami (alespoň částečná). Jakub 

Minařík se o současném nastavení vyjádřil jasně „úhrada je teoreticky 

možná, ale dohodnout se na ní s pojišťovnou je prakticky nemožné“130. 

Výše uvedené výstupy uskutečněných výzkumů jsou cenným zdro-

jem informací potvrzující existenci problematických oblastí spojených se 

SL buprenorfinem. Co je cennější, identifikují slabá místa, která exis-

tenci zmíněných problémů umožňují a přináší možné návrhy, jak situaci 

korigovat. Největší přínos a výzvu pro další výzkum spatřuji v navrho-

                                            
129

  GUICHARD, A. (2003): Illicit drug use and injection practices among drug  
users on methadone and buprenorphine maintenance treatment in France 

130
  MINAŘÍK a kol. (2013) CADAS: 10 let s ambulantní detoxifikací a substitucí 
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vané změně systému SL buprenorfinem v ČR (oddělení vysokého 

a nízkého prahu SL, plošná certifikace/vzdělávání, kontrolní mecha-

nismy výkonu lege artis, úhrada preparátů). Hlavní úkoly pro navazující 

výzkum spočívají ve zpřesnění představy odborníků a pacientů o reálné 

podobě nízkého prahu a souvisejících návrhů, jejich implementaci 

do „zastřešujícího dokumentu“. V další fázi pak zjištění vůle politické 

reprezentace, odborné obce, zdravotních pojišťoven a konzumentů SL 

a k realizaci navrhované koncepce SL buprenorfinem. 

8.1 Kritické zhodnocení – expertní šetření 

Největší nedostatek v rámci výzkumu spatřuji v nízkém počtu 

respondentů z řad poskytovatelů SL. Expertní šetření probíhá v rozmezí 

od 5 do 20 respondentů. Odpovědi odeslali pouze tři poskytovatelé, 

s tímto počtem jsem nadále pracovala. Přestože tito respondenti 

přistoupili k dotazníku zodpovědně, chybí pestrost odpovědí a nedá se 

usuzovat, nakolik jsou vyjádřené názory početně zastoupeny 

ve skupině poskytovatelů. Jedním z vysvětlení je, že mnou zvolená 

emailová komunikace je oproti osobním setkáním, méně závazná a dá 

se snáze opominout. Výsledný počet respondentů ovlivnil i fakt, 

že poskytování SL není informace, která je běžně veřejně sdělována 

(platí pro ordinace psychiatrů či praktických lékařů). Z toho důvodu je 

obtížné dostat se k jiným údajům, než které jsou veřejně dostupné 

na internetových stránkách či přes reference (metoda sněhové koule – 

žádost o poskytnutí kontaktů na další poskytovatele SL Subutexem, 

které bych mohla s žádostí o účast oslovit, však zůstala bez odezvy). 

Informace na internetových stránkách nebývají aktualizované, čímž se 

počet oslovených odborníků redukoval. V neposlední řadě se jako 

jedno z možných vysvětlení nabízí menší zájem a motivace přispět 

svou účastí v expertním šetření k rozšíření odborné diskuse. 

Ve skupině HR pracovníků jsem zajistila maximální možnou účast 

odborníků s praxí a zkušenostmi v rámci daného programu tím, že jsem 

o účast v expertním šetření požádala vždy dva pracovníky – vedoucího 
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pracovníka a služebně nejstaršího řadového člena týmu. Zadání nebylo 

pochopeno v jednom z oslovených zařízení, kdy vedoucí pracovník 

a služebně nejstarší člen týmu vypracovali dotazník společně. 

Nedostatky se ukázaly v dotazníku samotném. První otázka se 

dotazovala na aktuální situaci v SL Subutexem. Otázky č. 2 a 3 se 

zaměřovaly na příležitosti a hrozby spojené se SL. Cílem bylo hlouběji 

rozpracovat problematiku z otázky č. 1. Mimoto měly potvrzovací 

charakter uvedených odpovědí (v případě, že se odpovědi z první 

otázky zopakují). Některé respondenty právem unavovalo 2–3× 

opakovat ty samé odpovědi a odkazovali se k odpovědím předchozím 

(všem či k jedné konkrétní pomoci např. „viz výše“). Tím se znatelně 

zkomplikovalo vyhodnocování odpovědí a došlo k částečnému 

zkreslení výstupů. V případě že nebylo zřejmé, na co přesně klade 

respondent důraz, vzala jsem v potaz veškeré předchozí uvedené 

odpovědi. Tento nedostatek je mimo jiné způsoben zvolenou metodou 

získávání dat, kterou je dotazník. Dotazník přináší méně informací 

oproti osobnímu setkání s možností doptat se, upřesnit. I přes to, 

že otázky byly formulovány jako otevřené, aby respondenti mohli 

odpovídat volně, dle svých možností a vůle. Z toho důvodu jsem dotaz-

níková data zpracovávala jako narativ svého druhu pro rozšíření mož-

nosti interpretace dat. 

Dalším nedostatkem je chybná terminologie v otázce č. 5, na níž 

upozornil HR pracovník (resp. č. 1). Použitý termín „fenomén dvojení 

služeb“ měl vyjádřit, že pacient SL Subutexem je zároveň klientem 

výměnných programů (TP, KC). Zcela na místě byla námitka, že ono 

dvojení se užívá v případě, kdy jde o službu stejného typu – například, 

když klient čerpá SL u více poskytovatelů ve stejném období. 

Dále je třeba připomenout, že expertní šetření zjišťuje názory 

odborníků. Správnost ani relevantnost uvedených tvrzení není zaručena 

odborností respondentů. 
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8.2 Kritické zhodnocení – výzkum s pacienty 

Limitem výzkumu může zdát nepoměr uskutečněných rozhovorů 

v rámci kontaktních center (KC) a terénních programů (TP). Vysoce 

převyšuje počet respondentů z TP. Důvodem je menší návštěvnost KC, 

nemožnost zajistit dostatečné soukromí, které narušuje přítomnost pra-

covníků, což může být důvodem odmítnutých rozhovorů. Povaha někte-

rých výzkumných otázek je intimní. Oproti tomu je fluktuace klientů v TP 

významně vyšší, což hodnotím jako velký přínos, avšak opět je nedo-

statkem nemožnost zajistit nerušený prostor. Rušivými faktory jsou 

v tomto případě ostatní klienti. Mohou nastat situace, pro které může 

být rozhovor v jakékoliv fázi přerušen (viz respondent č. 20 – rozhovor 

ukončen z důvodu setkání s kamarádkou). Řada klientů TP a KC se 

prolíná. Výzkum o. s. Sananim131 porovnával klienty obou programů. 

Z výsledků zkoumání je patrné, že mezi klienty terénních programů je 

více uživatelů Subutexu (36 % oproti 17 % v KC) a vyšší podíl je také 

v otázce stálého bydlení 76 % (v KC je to 58 %). Oba faktory spolu úz-

ce souvisí. Subutex má mírné účinky na centrální nervovou soustavu, 

nepůsobí tlumivě, chybí euforie, s možností užívat i méně často než 

1/den umožňuje nalézt si a udržet zaměstnání i bydlení. Z výše uvede-

ných důvodů je většina uskutečněných rozhovorů v prostředí TP. 

Nejčastějším důvodem odmítnutí (platí pro respondenty z TP) byl 

spěch, neochota se zdržet. Zazněla obava z negativních důsledků 

pro další setrvání v SL (u klientů akutně intoxikovaných stimulanty). Dů-

vodem pro účast ve výzkumu bylo rozhořčení nad reálným průběhem 

SL a přání prostřednictvím účasti ve výzkumu docílit změny. Oba tyto 

postoje mohly obsah sdělení ovlivnit. 

Jako limitující se může jevit menší pestrost předepisujících lékařů, 

u nichž respondenti čerpají SL. Ve výzkumu dominují psychiatrické am-

bulance a specializovaná centra, jakožto významní poskytovatelé rozší-

řené a komplexní SL buprenorfinem. 

                                            
131

  Výroční Zpráva 2007, str. 48 
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9 Závěr 

Výzkumy zaměřené na substituční léčbu buprenorfinem vedené 

s respondenty pracujícími ve dvou odborných profesích (poskytovatelé 

a pracovníci výměnných programů) a pacienty SL, hledaly odpovědi 

na 5 výzkumných otázek. Cílem výzkumného snažení bylo zjistit jaká je 

funkce SL buprenorfinem, její obsah, prostor pro nové trendy a nakolik 

se jednotlivé skupiny respondentů ve svých názorech a postojích sho-

dují či rozcházejí. 

1. Jaká je funkce substituční léčby dle poskytovatelů SL a pra-

covníků výměnných programů? 

- Harm Reduction/snižování rizik vs. léčebná/směřující k abstinenci 

- s přihlédnutím na oblast individuální či společenskou 

SL má funkci dvojí: minimalizující rizika (HR) a léčebnou. Jedná se 

o dva prahy tzv. nízký a vysoký práh, které je v praxi nezbytné od sebe 

důrazně oddělit. Liší se způsobem práce s pacientem, podmínkami při-

jetí, cíli, které si kladou, nároky na lékaře i pacienta apod. Každý práh 

má svá specifika, která korespondují s životní situací, zkušenostmi, cíli 

a motivacemi daného zájemce o účast v SL. Výzkum vedený s pacienty 

dává nahlédnout, jaký dopad může mít zařazení pacienta 

do nesprávného prahu. Pacient potřebující v dané etapě života pouhou 

medikaci je otráven přílišnou psychosociální podporou, o to méně spo-

lupracuje. Oproti tomu pacient nastavený na změnu, který dostává jen 

předepsané recepty, nevnímá rozdíl mezi otevřenou drogovou scénou 

a ordinací lékaře. Ztrácí důvěru v tuto léčebnou modalitu a ve větší míře 

ji též zneužívá. Oba prahy by v ideálním případě měly mít jasně vyme-

zený rozsah kompetencí, zapracovaný v příslušném manuálu – Stan-

dardu SL. V současné době chybí systémová úprava. Oba prahy se 

vzájemně prolínají a jsou realizovány na základě rozhodnutí daného 

lékaře, jeho umu, představy o SL, ochoty s pacientem hlouběji praco-

vat. 
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Jednou z cest, jak zajistit obdobnou úroveň péče napříč poskytovateli 

SL, je rozšíření povinnosti získat certifikaci odborné způsobilosti. Po-

vinná certifikace pro všechny poskytovatele zvýší úroveň poskytované 

léčebné péče. Na druhou stranu může pro řadové lékaře jiných specia-

lizací znamenat překážku132, která v první vlně může vést ke snížení 

počtu předepisujících lékařů, a tím omezení dostupnosti SL. Vodítkem 

pro tento hypotetický scénář může být hlásná povinnost do NRULISL, 

přesněji řečeno ochota lékařů spolupracovat v rámci Registru. 

V otázce doptávající se na dopad SL, přináší výzkum vedený 

s odborníky jednoznačnou odpověď. Není možné rozlišovat mezi oblas-

tí individuální a společenskou. Jedná se o spojené nádoby. Pozitivní 

vliv na osobu pacienta se zákonitě odrazí na celé společnosti. Spojené 

nádoby fungují obousměrně. Pokud SL nemá pozitivní dopad na život 

pacienta, ani společnosti se příliš neuleví. 

2. Jaký je dle poskytovatelů SL a pracovníků výměnných pro-

gramů obsah/náplň SL v praxi? 

Na obsah SL je možné nahlížet z pohledu ideální a reálné praxe. 

Ideálně koncipovaná podoba SL buprenorfinem má být diferenciovaná 

na nízký a vysoký práh (viz výše). Nízký práh je realizován především 

preskripcí substitučního preparátu. Oproti tomu vysoký práh je primárně 

založen na komplexním psychosociálním působení, které pokryje psy-

chickou i sociální oblast života pacienta. Oběma prahům je společný 

důraz na změnu rizikového způsobu užívání, snižování užívané dávky, 

eliminace souběžného úzu omamně psychotropních látek. Každý pro-

gram má mít srozumitelně sepsaná jasná pravidla, jejichž každé poru-

šení má být tématem v rámci společných setkání s personálem substi-

tučního programu. Ukončení spolupráce má následovat za hrubé poru-

šení pravidel jakožto poslední instance. V rámci obou prahů mají být 

                                            
132

  Výzkum Use of Buprenorphine for Addiction Treatment: Perspectives of Ad-
diction Specialists and General Psychiatrists ukazuje, že nutnost získat certifikaci ne-
bo školení nutné k udělení výjimky předepisovat SL buprenorfinem figuruje na prvních 
místech žebříčku bariér pro výkon SL u psychiatrů s jinou specializací než v oboru AT 
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stanoveny reálné cíle, vycházející z aktuálních potřeb pacienta, které 

mají být součástí individuálního plánu, pravidelně revidovaného dle ak-

tuální situace. K dosažení a ukotvení změny v životě pacienta je zapo-

třebí dostatečné množství času. Základním cílem SL (bez ohledu 

na práh) je vymanění pacienta z drogové scény a jeho začlenění 

do běžného života. Proto mají být oba prahy schopny alespoň do jisté 

míry umět pracovat s potřebami pacienta v oblasti bydlení, zaměstnání 

či vztahů, ať již přímo či prostřednictvím návazných služeb. Přidanou 

hodnotou SL buprenorfinem je propojení SL a přidruženého problému 

pacienta např. hledání pracovního uplatnění, těhotenství nebo léčba 

hepatitidy typu C. Výše načrtnutý základní popis má být rozpracován 

ve Standardu SL, realizován v praxi a sloužit jako vodítko pro zařízení 

primárně či okrajově poskytující SL. 

Hlavní důraz je kladen na kvalitu poskytování substituční péče, která 

má být zajištěna systémem Certifikací odborné způsobilosti rozšířeného 

na všechny poskytovatele SL buprenorfinem. Nároky vzešlé z povinné 

Certifikace pro všechny poskytovatele zohledňují rozsah poskytované 

péče. Tudíž neplatí stejné požadavky pro speciální substituční centra 

a pro ordinace praktického lékaře. Tímto opatřením má být zajištěna 

informovaná zodpovědná činnost poskytující kvalitní péči všem pacien-

tům, využívající veškeré nástroje a možnosti této léčebné modality. 

Kvalitní poskytování SL je na jedné straně korigováno řádně zpracova-

nými Standardy SL, rozšířeným systémem Certifikací odborné způsobi-

losti. Na druhou stranu je motivováno finanční podporou ze strany zdra-

votních pojišťoven, které proplatí činnost lékařů spojenou s výkonem SL 

Subutexem. 

Reálná praxe vykreslená odborníky se od ideální podoby zásadně 

liší. Výkon SL Subutexem je často založen výhradně na preskripci. 

Psychosociální podpora, která má být základem práce s pacientem je 

vzácností. Pacientům je předepisováno neúměrně vysoké množství 

preparátu. Praxe SL vedená tímto způsobem je důvodem masivního 

úniku Subutexu na černý trh. Subutex je spíše než substituční preparát 
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nahlížen jako nová droga. Vyjádření odborníků potvrzují zkušenosti pa-

cientů z výzkumné části zaměřené na oblast „substituce; očekávání, 

cíle; spolupráce; černý trh“ (viz výzkumná otázka č. 5). 

3. Jaký prostor vnímají poskytovatelé SL a pracovníci výměn-

ných programů pro nové trendy v oblasti SL v ČR? 

V odpovědích respondentů z řad odborníků je možné nalézt celou 

řadu námětů, která by současnou podobu SL rozvinula. Některá zazní-

vají i ze strany pacientů SL. Odhlédneme-li od těch, které jsou spíše 

korekcí současného stavu, vystoupí do popředí tři, které se právem dají 

nazvat „novým trendem“ SL v České republice. Všechny tři vychází 

z reálných potřeb pacientů SL, u nichž není dosaženo efektu na jejich 

životní situaci, pacientů kteří se pohybují na pomezí SL a drogovou 

scénou. V prvé řadě se jedná o finanční spoluúčast zdravotních pojiš-

ťoven nejlépe u všech typů buprenorfinových substitučních preparátů 

(buprenorfin, kombinace buprenorfin + naloxone). Nastavení úhrady by 

mělo být funkční, aby je mohli čerpat všichni pacienti (pro něž je cena 

substitučního preparátu příliš vysoká) u všech předepisujících lékařů 

(srv. aktuální podmínky pro úhradu Suboxonu). Důvodem tohoto návrhu 

je nekonečná spirála, do které se část pacientů dostává. Absence le-

gálních příjmů vede ke krádežím či odprodeji přebytečných tablet (černý 

trh), což způsobuje riziko poddávkování, které vede k nahrazování ne-

legálními drogami pochybného složení, což může být příčinou ukončení 

SL133. Další inovací, která vychází z životního stylu některých pacientů 

je návrh na zřízení „denních výdejen“ Subutexu (obdoby metadonového 

nízkého prahu). Je řešením pro pacienty, kteří nejsou schopní hospoda-

řit s finančními prostředky ani s vyzvednutými tabletami, což potvrzuje 

výzkumná část zaměřená na pacienty. Třetí inovace spočívá v rozšíření 

spektra substitučních preparátů o další látky i způsoby aplikace. Reagu-

                                            
133

  Ze strany pacienta, pro neschopnost plnit základní pravidla SL (např. přijít 
včas, neobchodovat v okolí zařízení, žádná fyzická agrese). Ze strany zařízení 
dochází v některých případech k ukončení spolupráce při souběžném užívání OPL, 
i.v. aplikaci ap. 
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je tak na vysoký počet pacientů užívajících substituční preparát nitrožil-

ně a vzrůstající počet zdravotních komplikací z toho plynoucích. 

4. Existují mezi odborníky z řad poskytovatelů SL a pracovníků 

výměnných programů výraznější rozdíly/shody v pohledu na 

SL – pokud ano v čem? 

V otázce shodných a rozporných vyjádření je možné jednoznačně 

říci, že mezi oběma skupinami respondentů výhradně převažují shodná 

vyjádření. Na jedné straně popisují nedostatky reálné praxe SL, 

na straně druhé její ideální stav. Obraz vzešlý z těchto vyjádření pro SL 

není lichotivý: SL je založená výhradně na preskripci Subutexu, jehož 

předepsané množství je mnohonásobně vyšší, než je reálná potřeba 

pacientů. Subutex je užíván nitrožilně v rozporu s nařízením výrobce 

a lékaře. Subutex je pro pacienty drahý, což je jednou z příčin černého 

trhu. Je zneužíván, obchodován, pro mnohé uživatele je drogou iniciač-

ní. Zastřešující dokument SL není aktuální, navíc jeho zpracování je 

vágní. Registr (kontrolní a informační mechanismus) neplní svou funkci. 

V případě ideální podoby SL se respondenti shodují, že základem 

SL má být psychosociální působení. V docílení maximální možné do-

stupnosti, má být SL poskytována lékaři všech odborností (především 

praktickými lékaři). Dostupnost pro pacienty bez stabilních legálních pří-

jmů má být zajištěna finanční spoluúčastí zdravotních pojišťoven. 

Vyjádření odborníků na sebe naráží v otázce zneužívání Subutexu 

a černého trhu. Zatímco poskytovatelé pozitivně hodnotí efekt divoké 

substituce, kdy se Subutex (čistá látka bez příměsí s konstantním 

množstvím účinné látky) dostane i mezi uživatele, kteří v SL nejsou. HR 

pracovníci poukazují na fakt, že na černém trhu je Subutex užíván vý-

hradně intravenózně, což má za následek rozsáhlé zdravotní komplika-

ce v důsledku nedodržování základních hygienických zásad a nedosta-

tečném filtrování nitrožilního roztoku. Tím neúměrně narůstají náklady 

zdravotních pojišťoven na léčení takto vzniklých poškození organismu. 
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Druhým tématem, kde se odborníci neshodnou, je veřejnost a její in-

formování o situaci v SL buprenorfinem. Jedni zásadně volají po maxi-

mální informovanosti. Druzí se obávají, že negativní renomé a kauzy 

spojené s únikem Subutexu na černý trh, budou mít negativní dopad 

na budoucnost SL. Velmi podobnou reakci vyvolalo téma uplatňování 

sankcí vůči poskytovatelům, kteří i po tolika letech nehlásí své pacienty 

do NRULISL. Uvedený rozpor a ambivalence ve vyjádřeních spojuje 

obava z korekce či kontroly, kterým drobnohled veřejnosti i sankce 

v rámci Registru jednoznačně jsou. Nejenom že se jedná o účinné ná-

stroje, jak zlepšit současný stav. Ony jsou žádoucí a na místě. 

Dalším vyloženě ambivalentním tématem je dostupnost SL bupre-

norfinem. V případě dostupnosti je důležité, vůči čemu se aktuální do-

stupnost hodnotí. V porovnání s počátky SL v České republice, je do-

stupnost na dobré úrovni, ovšem ideálního stavu dosud dosaženo není. 

Dostupnost ve smyslu kvantita zařízení poskytujících SL buprenorfinem 

je jedna strana mince, druhou stranou je dostatečná dostupnost zaříze-

ní poskytujících kvalitní péči (viz otázka č. 1 a 2). 

5. Existují výraznější rozdíly/shody mezi subjektivními zkuše-

nostmi respondentů z řad pacientů SL se zaostřením na na-

plnění jejich závislostí zasažených potřeb a pohledu re-

spondentů z řad odborníků na substituční léčbu – pokud 

ano v čem? 

Výzkum vedený s pacienty SL je výhradně zaměřen na průběh SL 

a osobní cíle, proto je výkon SL průnikem obou výzkumných počinů. 

Jeho prostřednictvím se dozvídáme více o životě lidí pohybujících se 

na pomezí drogové scény a cesty k nápravě prostřednictví substituční 

léčby Subutexem. Zjišťujeme, jak na aktuální nastavení SL reagují, 

zda vyhovuje jejich potřebám a zda pomáhá naplnit cíle, s nimiž 

do substituce vstupují. 

Výstupy výzkumu vedeného s odborníky i pacienty SL se ve svých 

výpovědích maximálně shodují. Obě skupiny shodně popisují negativa 
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SL spojená s reálnou praxí: výkon SL Subutexem je založen výhradně 

na preskripci. Pacientům je předepisováno neúměrně vysoké množství 

preparátu. Preskripcí je myšleno předání receptu zdravotním personá-

lem často bez setkání s lékařem. Psychosociální podpora je vzácností. 

Subutex je spíše než substituční preparát nahlížen jako nová droga. 

Non lege artis užívání (intravenózní aplikace, několikrát denně) a černý 

trh je realita. 

Pacienti potvrzují vyjádření HR pracovníků, že reálná praxe SL po-

psaná výše je způsobena přístupem předepisujících lékařů. Používají 

termín nezájem. Nezájem lékařů o osoby pacientů, jejich osudy i léčbu 

jako takovou. Někteří pacienti na tento nezájem reagují zvýšenou po-

třebou komunikovat o svých problémech a získat podporu (shoda 

s odborníky v akcentu na psychosociální podporu, vysoký práh SL). Jiní 

jsou tímto přístupem zklamaní a znechucení a odmítají vše nad rámec 

samotné preskripce (zastánci oddělení nízkého prahu SL prosazované-

ho odborníky). Pravou zkouškou důvěrného/bezpečného vztahu 

s předepisujícím lékařem je téma potíží v oblasti užívání. Pouze třetina 

respondentů se cítí ve vztahu s lékařem natolik bezpečně, že je ochot-

na téma užívání otevřít. Dle mého názoru se jedná o zásadní problém 

SL. Non lege artis užívání je spolu s obtěžující závislostí, psychosociál-

ními obtížemi, ekonomickým hlediskem a přáním přestat s trestnou čin-

ností zásadním důvodem pro vstup do SL. Zatímco vlivem nasazení 

preparátu na bázi buprenorfinu u většiny respondentů dochází ke stabi-

lizaci v oblasti mezilidských vztahů (rodina, partner/ka, přátelé), za-

městnání (nalezení, udržení), bydlení či eliminace drogové trestné čin-

nosti. U mnohých se zlepšil náhled na sebe sama (oblast psychická). 

Jen zlomek respondentů výzkumu docílil změny v oblasti užívání. 

Pro valnou většinu respondentů výzkumu, bez ohledu na dobu stráve-

nou v SL buprenorfinem (maximum v rámci výzkumu je 7 let), zůstává 

i.v. aplikace, její vysoká frekvence a souběžné užívání OPL hlavním 

problémem, se kterým se sami nejsou schopni vypořádat. Paradoxní je, 
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že není nikdo, kdo by jim pomohl134. Z tohoto úhlu pohledu je nemož-

nost otevřít téma non lege artis užívání ze strany pacienta o fatální se-

lhání substituční léčby. 

Dostupnost (myšleno dostupnost místní), jedna z nejvýznamnějších 

kategorií odborníků, je pro pacienty SL buprenorfinem v hl. m. Praze 

okrajovou záležitostí.135 Důležitost místní dostupnosti předepisujících 

lékařů zmiňuje jediný respondent. Upozorňuje na přímou souvislost 

s neschopností řádně hospodařit s předepsaným množstvím Subutexu. 

Pacienti upozorňují na jiný rozměr dostupnosti SL, kterou odborníci 

opomíjí. A sice dostupnost časovou – frekvence návštěv a doba, kterou 

personál s pacientem stráví. Pacienti dochází k lékaři pro recept prů-

měrně jednou za 17 dní. Polovina z nich jednou za 25 dní. Druhá polo-

vina dochází k lékaři jednou týdně. Většina pacientů popisuje, že sezení 

s lékařem se odbude během 10–15 minut. Za těchto okolností je obtíž-

né budovat podpůrné prostředí a pracovat s pacientem na komplexní 

stabilizaci. Příliš dlouhé intervaly mezi jednotlivými setkáními kladou 

na pacienta vysoké nároky v oblasti hospodaření se substitučním pre-

parátem i finančními prostředky136. Tato situace nahrává úniku prepará-

tů na černý trh. 

Pacienti SL jsou ve svých odpovědích velmi otevření a potvrzují tak 

odborníky nastíněné obchodování Subutexu. I přes preskripci nadměr-

ných dávek si většina pacientů dokupuje Subutex na černém trhu. Ně-

kteří přiznávají prodej tablet na černý trh. Jiní Subutex postupují dalším 

osobám ve formě výpomoci „bližnímu v nouzi“, partnerské výpomoci 

či „spoluvýběru“ receptu, při nedostatku vlastních finančních prostředků. 

Shodně nahlížejí odborníci s pacienty na fakt, že výkonem „reálné 

praxe“ SL se vytváří závislost pacienta na substituční léčbě. V ideálním 

                                            
134

  Důvodem bývá výše zmíněný nezájem. Dále pak sankce ve formě ukončení 
spolupráce při zjištění non lege artis užívání 

135
  Hl. m Praha je spolu s Ústeckým krajem oblastí s nejvyšší prevalencí osob 

zneužívajících buprenorfinové preparáty. Jedná se o konstantní stav, díky čemuž se 
zde vytvořila relativně hustá síť lékařů/zařízení poskytujících SL buprenorfinem 

136
  Nutno vyzvednout v lékárně vyšší počet balení, což obnáší jednorázovou 

vyšší finanční zátěž 
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případě má být substituční léčba prostředkem ke zbavení závislosti 

na sobě samé (s přihlédnutím na individuální situaci a cíle pacienta). 

Pacienti jsou ve své představě nad očekávání konkrétní: očekávají 

krátkodobou SL, ohraničenou kupříkladu dvěma lety, jejímž výsledkem 

je vysazení Subutexu, zastavení souběžného užívaní OPL a stabilizace 

v oblasti psychické, fyzické a sociální včetně eliminace kriminálního 

chování. Neméně významnou motivací pro vstup do SL je i finanční vý-

hodnost Subutexu oproti heroinu. V této spojitosti se pacienti přiklání 

k novátorským snahám odborníků a lobují za úhradu buprenorfinových 

preparátů ze strany zdravotních pojišťoven. Připojují se i k návrhu obo-

hatit trh se substitučními preparáty co do složení i způsobu aplikace. 

Výstupy vzešlé z výzkumů v rámci diplomové práce se dají rozdělit 

na dvě základní skupiny – výstupy, které reflektuje protidrogová politika 

ČR a s různou měrou úspěšnosti je uvádí v praxi. Druhou skupinou jsou 

výstupy, na něž protidrogová politika dosud nereflektuje. Nutno 

podotknout, že efektivita plnění cílů stanovených protidrogovou politikou 

není závratná a mnoho z nich se stává evergreenem obou Akčních 

plánů. Nezbývá než doufat, že se nepřesunou i do Akčního plánu 

následujícího. 

Národní strategie se v rámci dvou Akčních plánů zaměřuje 

na zefektivnění NRULISL jakožto kontrolního a informačního 

mechanismu. S důrazem na maximální možné podchycení lékařů 

a zdravotnických zařízení předepisujících buprenorfin (včetně jejich 

pacientů). Dále na účinnou kontrolu hlásné povinnosti a efektivní 

vymáhání (sankce) při jejím nedodržování. Neboli Protidrogovou politiku 

nejvíce zajímají informace o tom kdo, kde, komu a co předepisuje. 

Zajímavá informace by byla – kolik? Na základě výstupů výzkumu 

s pacienty se ukazuje, že jsou předepisovaná závratná množství 

preparátu, která několikanásobně převyšují reálnou potřebu pacienta 

i smysluplné dávkování vycházející z charakteristiky buprenorfinu. 

Respondenti z řad odborníků kladou důraz na  informace typu jak? Jak 

je SL poskytovaná? Aby se na takto položenou otázku dalo odpovědět, 
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je třeba mít zpracovaný návod, postup, zásady preskripční praxe, které 

jsou obsaženy ve Standardu SL. Jak respondenti výzkumu, tak tvůrci 

protidrogové politiky zastávají názor, že stávající podoba Standardu je 

neuspokojivá a pracuje se na jeho aktualizaci. NRULISL i Standard SL 

jsou evergreenem všech dosud realizovaných Akčních plánů. 

Další skupina opatření připravovaná v rámci Akčních plánů, 

akcentovaná respondenty výzkumu, si klade za cíl zefektivnění 

poskytování SL buprenorfinem a zajištění maximální možné dostupnosti 

pro zájemce o SL. Zaměřuje se výhradně na lékárny a jejich roli v rámci 

substituční léčby. Lékárny by se měly stát výdejním místem 

substitučního preparátu. Výdej léku vázaný na registraci lékaře by měl 

zabránit neopodstatněnému výdeji preparátů, a tím omezit únik 

buprenorfinu na černý trh. 

Národní strategie ve svém akčním plánu si klade za cíl revidovat 

„podmínky pro úplnou úhradu substitučního přípravku ze zdravotního 

pojištění (buprenorfin)“. Jedná se o opatření, které napomůže zvýšit do-

stupnost SL z hlediska finanční nákladnosti. K tomuto kroku se přiklání 

všechny skupiny respondentů. Z uvedeného není zřejmé, jakých prepa-

rátů se tento krok týká, zda obsáhne obě kombinace uvedené na trh 

(buprenorfin, buprenorfin + naloxone) a co přesně znamená „úplná 

úhrada“. Obsáhne všechny předepisující lékaře? Půjde o úhradu veške-

rých nákladů na pořízení preparátu? V případě, že úhrada pokryje veš-

keré buprenorfinové preparáty, vydávané lékaři všech odborností (po-

případě i lékárnami viz výše), včetně celkové částky potřebné k nákupu 

preparátů, mohlo by toto opatření spolu s maximální možnou dostup-

ností SL zásadně redukovat černý trh (odprodej tablet slouží k získání 

prostředků na výběr dalších balení předepsaného preparátu). 

Druhou část výstupů uskutečněných výzkumů, tvoří vyjádření, 

na která protidrogová politika dosud nereflektuje. 
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Významným rysem, vypovídajícím o aktuální situaci v SL, je 

jednotnost, ucelenost výpovědí všech skupin respondentů výzkumu. 

Shodně poukazují na neutěšený stav v SL. Zásadním rysem je dualita 

SL spočívající v nesouladu teoretických východisek/principů a reálné 

praxe. Výstupy výzkumů poukazují na potřebu komplexního 

redefinování základních principů a teoretických východisek SL včetně 

tvorby konkrétních metod, zásad, se zapojením všech subjektů, které 

se přímo či nepřímo SL účastní/jichž se dotýká. Při zachování 

základních zásad: teorie odpovídá praxi a opačně; koncepce SL 

vychází z potřeb pacientů a v praxi se k nim zpětně navrací. 

Tvorba protidrogové politiky, v tomto konkrétním případě koncepce 

SL, by měla probíhat za účasti tří subjektů, jichž se dotýká: odborníci, 

pacienti a veřejnost. Odborníci mají zajištěnou účast na základě know 

how, vzdělání, zkušeností z praxe, v neposlední řadě jsou vykonavateli 

SL. Přínos pacientů v debatě o tvorbě SL je též nesporný – primárně 

jich se dotýká, na koncepci SL závisí jejich budoucnost, životy a stejně 

jako odborníci jsou nositeli cenných zkušeností s ne/účinností daných 

postupů. Veřejnost je zadavatelem vyžadujícím efektivitu vynaložených 

prostředků. Vnáší požadavky, které dají SL mantinely. 

Česká republika převzala koncepci SL jakožto léčebného přístupu 

spjatého s doprovodnými psychosociálními intervencemi. V tomto 

paradigmatu se dimenze SL jako Harm Reduction přístupu, kdy 

převažuje pouhá preskripce preparátu, připouští jen v krajních 

případech a jako dočasné řešení. V reálné praxi mnohdy bývá 

substituční léčba pod hlavičkou komplexní péče založena pouze 

na předepisování substitučních látek137. Výpovědi odborníků 

i samotných pacientů svědčí o tom, že se jedná o běžný jev. Takto 

vedená praxe nesplňuje předepsané standardy a je vedena pouze 

dle uvážení daného poskytovatele. Podoba SL je nejasná, nikam 

                                            
137

  Ve výzkumu zaměřeného na pacienty má tuto zkušenost 3/4 respondentů. 
Nutno podotknout, že se vždy jednalo o pacienty specializovaných center 
či psychiatrických ambulancí, tedy pacienty lékařů, kteří mají průpravu na práci 
s uživateli drog 
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nesměřující. Trvání je neúměrně dlouhé, jako by bylo jediným cílem 

zamedikovat pacienty. Tomu odpovídají dlouhé intervaly mezi 

jednotlivými sezeními a jejich abnormálně krátká trvání. 

Situaci by pomohlo vyjasnit oddělení nízkého (především preskripce) 

a vysokého prahu (především psychosociální podpora) v SL 

buprenorfinem. Přiléhavější formulace zní: přiznání nízkého prahu v SL 

buprenorfinem. Následně tento HR přístup řádně definovat, vypracovat 

postupy, zapracovat je v rámci Standardu SL. 

Nízký práh SL buprenorfinem je obdobou poskytovateli obhajované 

divoké substituce, která je dle nich pozitivním prvkem černého trhu se 

Subutexem. Bohužel, má řadu neobhajitelných neblahých důsledků: 

stoupající počet uživatelů, u nichž je Subutex drogou iniciační, vysoký 

počet fatálních zdravotních komplikací způsobených injekčním užitím 

sublinguálních tablet. Z toho důvodu je nezbytné vrátit Subutex 

do ordinací lékařů, legitimizovat divokou substituci v podobě nízkého 

prahu SL buprenorfinem. Za zachování maximální možné dostupnosti 

a jisté míry kontroly. 

Oddělení nízkého a vysokého prahu bude mít kladnou odezvu mezi pří-

jemci SL, jak lze vyčíst z výzkumu zaměřeného na pacienty. Každý pa-

cient by měl mít možnost zvolit optimální léčebný postup, který nejlépe 

vyhovuje jeho potřebám. V současné době jsou na poli substituční léč-

by opioidových závislostí pod kvalitní marketingovou značkou vydávány 

dva, co do kvality zcela odlišné produkty. Důsledkem zařazení motivo-

vaného pacienta do nízkého prahu SL je logicky deprivace. Ta může 

mít za následek lapsus/relaps až ukončení léčby. V opačném případě, 

je-li pacient s potřebou nízkoprahové substituce zařazen do vysokého 

prahu, výsledkem může být ukončení léčby pod tíhou vysokých nároků. 

V rámci nízkého prahu se dobře uplatní vydávání substitučního 

preparátu v „denních výdejnách“, které může mít podobu 

asistovaného/kontrolovaného podání. Je vhodné pro pacienty, kteří 



107 
 

aktuálně nejsou schopni hospodařit s preparáty předepsanými na delší 

období, nebo nemají zdroj legálních příjmů k zaplacení celkové sumy 

za předepsaná balení, či kteří subjektivně pociťují potřebu dohledu. 

Buprenorfinové preparáty jsou pro denní výdejny vhodným typem 

substituční látky s ohledem na prolongovaný účinek. Při dostatečně 

vysoké dávce je možné podávat je jen 2–3× týdně. Dochází tak 

k minimálnímu narušení pracovní doby při zajištění větší pružnosti léčby 

(oproti metadonovému nízkému prahu). V rámci idey nízkého prahu je 

nezbytné počítat s nitrožilní aplikací jako nedílnou součástí závislosti 

na OPL a rozšířit nabídku substitučních preparátů o ty, které jsou 

určené k i.v. podání. V indikovaných případech, nikoli plošně. Jedná se 

o účinný nástroj, jak snížit narůstající počet fatálních zdravotních 

komplikací způsobených injekční aplikací sublinguálních tablet. 

V rámci vysokého prahu SL je kladen důraz na psychosociální 

podporu pacientů. Důležitým faktorem jsou pravidla a čas. Přesněji 

řečeno dostatek času na práci s pacientem (délka sezení), stejně tak 

jejich frekvence. Čím kratší intervaly mezi jednotlivými sezeními, tím 

vyšší efektivita, větší zapojení pacienta do procesu léčby, větší naděje 

na řádné hospodaření se substitučními preparáty. Velkým problémem 

pacientů SL je absence legálních příjmů, která je jednou z příčin 

černého trhu, současně brání plnohodnotnému začlenění 

do společnosti. Jednou z cest, jak zprostředkovat zaměstnání 

pacientům SL jsou specializovaná centra, která pomáhají nalézt 

uplatnění na trhu práce. 

Na základě výše uvedených teoretických východisek, by měly být pro 

jednotlivé prahy rozpracované konkrétní postupy a návody, které by 

měly sloužit jako dostatečné vodítko pro lékaře poskytující SL 

buprenorfinem (Standard SL). 

Z výzkumů vyplývá, že hlavním faktorem špatné preskripční praxe 

a tím neúspěšnosti SL je přístup lékařů, ať již jde o neznalost postupů, 

náročnost práce s uživateli drog, či finanční nerentabilita. K zajištění 
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kvalitní preskripční praxe by mělo být proskribujícím lékařům 

(především jiných specializací) zajištěno patřičné vzdělávání/školení 

a dostatečná podpora k eliminaci problémů jako je stres z práce 

s náročnou skupinou pacientů, nadměrná zátěž či únik preparátu 

na černý trh. Včetně rozšíření povinnosti získat Certifikaci odborné 

způsobilosti pro výkon SL a systematické kontroly výkonu léčby. Dalším 

krokem je nastavení podmínek pro proplacení jednotlivých úkonů 

spojených s výkonem SL buprenorfinem ze strany zdravotních 

pojišťoven. 

Z výše uvedené bilance bodů, které protidrogová politika 

ne/reflektuje, je evidentní, že chybí systémový přístup. Jde jen 

o povrchovou úpravu, látání děr bez pochopení hlavních problémů 

současné SL buprenorfinem a bez jasné vize, kam by se náprava měla 

ubírat. Výše nastíněný scénář řešení situace v SL, založený 

na: oddělení nízkého a vysokého prahu, jejich nové redefinici, obrácení 

se zpět k potřebám pacientů, včetně přizvání pacientů a veřejnosti 

k tvorbě nové podoby SL, tak aby byla maximálně efektivní, vytvoření 

systému školení, plošného systému Certifikací odborných způsobilostí 

a včetně systémové kontroly kvality preskripční praxe a v neposlední 

řadě zaplacení všech lékařských úkonů spojených s výkonem SL 

buprenorfinem, je jen jedním z mnoha scénářů. Scénář, který velmi 

dobře reflektuje problémy a reálné potřeby subjektů SL buprenorfinem. 

Jakékoli polovičaté či po povrchu jdoucí řešení nebude mít valný 

výsledek na redukci černého trhu ani na zlepšení kvality životů 

pacientů, kteří se v současném nastavení SL ztrácí, neprospívají 

a deprivují. Nezlepší se situace rodinných příslušníků těchto pacientů, 

úlevu nepocítí ani společnost. 

Porovnám-li znovu rozsah mnou navrhované systémové úpravy 

a kroků, které navrhují největší kapacity současné protidrogové politiky, 

včetně rychlosti s jakou se jim daří tyto střípky realizovat, opouští mě 

radost z uskutečněného objevu. Nastupují myšlenky, jak docílit změny 
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smýšlení a zvýšit šance na komplexní řešení situace. V tom spatřuji cíl 

svého dalšího bádání. Předestřít návrh na systémovou úpravu SL 

vzešlou z výzkumu s odborníky a pacienty zpět subjektům SL, tvůrcům 

protidrogové politiky, zástupcům zdravotních pojišťoven a veřejnosti. 

Zjistit jejich názory, postoje a vůli účastnit se projektu „nová SL (nejen) 

buprenorfinem v ČR“. 



110 
 

Seznam literatury 

Použitá literatura: 

1. Annual report 2004: The State of the Drugs Problem in the Euro-

pean Union and Norway, Luxembourg: EMCDDA, 2004. ISBN 

92-9168-199-7 

2. Annual report 2006: The State of the Drugs Problem In Europe, 

Luxembourg: EMCDDA, 2006. ISBN 92-9168-266-7 

3. Annual report 2012: The State of the Drugs Problem In Europe, 

Luxembourg: EMCDDA, 2012. ISBN 978-92-9168-538-7 

4. BUNING, E., VERSTER, A., Buprenorfin: Rozbor kritických otá-

zek, 1. vyd., Praha: Úřad vlády ČR, 2007. ISBN 978-80-87041-

11-6 

5. CSÉMY, L, NEŠPOR, K., Zneužívání se stává problémem. Psy-

chiatrie 2005 

6. DISSMAN, M., Jak se vyrábí sociologická znalost, 3. vyd., Praha: 

Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7 

7. FIELLIN, D., Buprenorphine: effective treatment of opioid addicti-

on starts in the office, American Family Physician, 2006, 73: 

1513- 1514. 

8. GOSSOP,M., Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: 

důkazy o účinnosti, Úřad vlády ČR, 2010 ISBN 978-80-87041-

81-9 

9. GUICHARD, A., et al., Buprenorphine substitution treatment in 

France: drug users' views of the doctor-user relationship, Social 

science & medicine, 2007; 64: 2578-93 

10. GUICHARD, A., et al., Illicit drug use and injection practices 

among drug users on methadone and buprenorphine maintenan-

ce treatment in France, Addiction, 2003; 98:1585-97 

11. HOBSTOVÁ, J., Drogová závislost a infekční nemoci, Medicína 

pro praxi, 2010; 7(10): 368-371 

12. KALINA, K. a kol., Drogy a drogové závislosti I. Mezioborový pří-

stup, Úřad vlády ČR, 2003 ISBN 80-86734-05-6 

13. KALINA, K. a kol., Drogy a drogové závislosti I. Mezioborový pří-

stup. Modely závislosti a přístupy v pomoci uživatelům drog, 

Úřad vlády české republiky, 2003. 78 – 82. 

14. KALINA, K. a kol., Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový 

přístup, 1. vyd., Úřad vlády ČR, 2003 ISBN 80-86734-05-6 

15. KALINA, K. a kol., Glosář pojmů z oblasti drog a drogových zá-

vislostí, 1. vyd., Praha: Filia Nova, 2001. ISBN 80-238-8014-4 



111 
 

16. KUDRLE in KALINA, K. et al., Drogy a drogové závislosti I. Me-

zioborový přístup. Úvod do bio-psycho-socio-spirituálního mode-

lu závislostí, Úřad vlády české republiky, 2003. 91 – 94. 

17. LINHART, J., Slovník cizích slov, Litvínov: Dialog 2003 ISBN 80-

85843-61-7 

18. MIOVSKÝ, M., in Kalina, K. a kol., Drogy a drogové závislosti II. 

Mezioborový přístup. Problémy mezioborového přístupu v léčbě 

závislostí, Úřad vlády České republiky, 2003. 15 – 18. 

19. MINAŘÍK, J. Opioidy a opiáty in: KALINA, K. Drogy a drogové 

závislosti 1: Mezioborový přístup, 1. vyd., Praha: Úřad vlády 

České republiky, 2003. s. 159-163. ISBN 80-86734-05-6 

20. MIOVSKÝ, M., Kvalitativní přístup a metody v psychologickém 

výzkumu, 1. vyd., Praha: GRADA 2006 ISBN 80-247-1362-4 

21. MONTOYA, ID, et al., Influence of psychotherapy attendance on 

buprenorphine treatment outcome, Journal of substance abuse 

treatment, 2005; 28:247-54 

22. MRAVČÍK, V., a kol., Dotazníková studie mezi praktickými lékaři 
zaměřená na zkušenosti a postoje k substituci opioidy. Epide-
miologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2005; 54 (č. 1) 

23. MRAVČÍK, V., a kol., Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 
v České republice v roce 2003, Úřad vlády ČR, 2004 ISBN 80-
86734-25-0 

24. MRAVČÍK, V., a kol., Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v České republice v roce 2007, Úřad vlády ČR, 2008 ISBN 978-

80-87041-46-8 

25. MRAVČÍK, V., a kol., Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v České republice v roce 2008, Úřad vlády ČR, 2009 ISBN 978-

80-87041-99-4 

26. MRAVČÍK, V., a kol., Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v České republice v roce 2009, Úřad vlády ČR, 2010 ISBN 978-

80-7440-034-6 

27. MRAVČÍK, V., a kol., Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v České republice v roce 2010, Úřad vlády ČR, 2011 ISBN 978-

80-7440-056-8 

28. MRAVČÍK, V., a kol., Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v České republice v roce 2011, Úřad vlády ČR, 2012 ISBN 978-

80-7440-067-6 

29. MRAVČÍK, V., a kol., Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v České republice v roce 2012, Úřad vlády ČR, 2013 ISBN 978-

80-7440-077-3 

30. NEŠPOR, K., Návykové chování a závislost, 2. upravené vyd., 

Praha: Portál 2000 ISBN 80-7178-831-7 



112 
 

31. NEŠPOR, K., CSÉMY, L., Léčba a prevence závislostí: Příručka 

pro praxi, 1. vyd., Praha: PCP 1996 ISBN 80-85121-52-2 

32. PETRÁŠOVÁ, B., FULEOVÁ, A., Výroční zpráva ČR-2012: Inci-

dence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů 

Drog, Praha: Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracoviš-

tě drogové epidemiologie, 2013. ISBN ISBN 978-80-905520-0-5. 

33. PHAN, O., SANCHEZ, M., BOUTHILLON-HEITZMANN, P., Ab-

sence of correlation between mental disorders and high-dose 

buprenorphine: A casecontrol study, Presse Médicale, 2005; 

34(10):711-8. 

34. POPOV, P. in KALINA, K. a kol., Drogy a drogové závislosti II. 

Mezioborový přístup. Programy metadonové a jiné substituce, 

Úřad vlády České republiky, 2003. 221-226 

35. ROTGERS, F. a kol., Léčba drogových závislostí, 1. vyd., Grada 

Publishing, Praha, 1999. ISBN 80-7169-836-9 

36. SCHULTE, B.; THANE, K., a kol., Přehled účinnosti intervencí 

protidrogové léčby v Evropě, Úřad vlády ČR 2010 ISBN 978-80-

7440-042-1 

37. STRANG, J., et al., The prescribing of methadone and other opi-

oids to addicts: national survey of GPs in England and Wales. 

The British Journal of General Practice: the Journal of the Royal 

College of General Practice, 2005; 55: 444-51 

38. SUISSA, A., Medicalization and addictions: Markers and Psy-

chosocial Issues, Canadian Social Work Review, 2009;  43-58 

39. SÝKOROVÁ, M., Sustituční léčba – Subutex, 2008 

40. SZASZ, T., The Medicalization of Everyday Life. Valley Morning 

Star. 2008. Dne 25.4.2014 dostupné na 

http://search.proquest.com/docview/429929506?accountid=1561

8 

41. THOMAS, C., a kol., Use of Buprenorphine for Addiction Treat-

ment: Perspectives of Addiction Specialists and General Psychi-

atrists, Psychiatric Services, 2008; 59: 909-16 

42. VERSTER, A., BUNING, E., Informace pro tvůrce drogové politi-

ky: o účinnosti substituční léčby závislosti na opiátech, Úřad vlá-

dy, 2003. ISBN 80-86734-15-3 

43. VYMĚTAL, J., Základy lékařské psychologie, 1. vyd., Psychoa-

nalytické nakladatelství: Praha 1994. ISBN 80-901601-3-1 

44. WESSON, D.; SMITH, D., Buprenorphine in the Treatment of 

Opiate Dependence, Journal of Psychoactive Drugs, 2010; 42, 2: 

161-204 

 

 



113 
 

 

Další zdroje: 

45. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 

na Období 2010–2012, Sekretariát pro koordinaci protidrogové 

politiky; Úřad vlády ČR 2011 

46. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 

na Období 2013–2015, Sekretariát pro koordinaci protidrogové 

politiky; Úřad vlády ČR 2013 

47. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018, 

Sekretariát pro koordinaci protidrogové politiky; Úřad vlády ČR 

48. Příbalové letáky: Subutex, Suboxone, Ravata, Buprenorphine Al-

kaloid 

49. Standard substituční léčby 2001 a 2008 (http://www.substitucni-

lecba.cz/dokumenty/standard_sl.pdf ze dne 17. 9. 2012) 

50. Terapie opiátové závislosti Suboxonem, monografie produktu. 

Schering-Plough, Česká republika 

51. Vyhláška 30/2003 o předepisování léčivých přípravků 

52. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami 

53. Zaostřeno na drogy 2/2003 – Role substituce v oblasti léčby 

na drogách 

54. Zaostřeno na drogy 6/2003 – Situace ve věcech drog v České 

republice v roce 2002 

55. Zaostřeno na drogy 1/2004 – Certifikace odborné způsobilosti 

služeb pro uživatele drog 

56. Zaostřeno na drogy 6/2004 – Situace ve věcech drog v České 

republice v roce 2003 

57. Zaostřeno na drogy 6/2005 – Situace ve věcech drog v České 

republice v roce 2004 

58. Zaostřeno na drogy 5/2006 – Situace ve věcech drog v  České 

republice v roce 2005 

59. Zaostřeno na drogy 5/2007 – Situace ve věcech drog v České 

republice v roce 2006 

60. Zaostřeno na drogy 5/2008 – Situace ve věcech drog v České 

republice v roce 2007 

61. Zaostřeno na drogy 6/2009 – Situace ve věcech drog v České 

republice v roce 2008 

62. Zaostřeno na drogy 5/2010 – Situace ve věcech drog v České 

republice v roce 2009 

63. Zaostřeno na drogy 6/2011 – Situace ve věcech drog v České 

republice v roce 2010 

http://www.substitucni-lecba.cz/dokumenty/standard_sl.pdf%20ze%20dne%2017
http://www.substitucni-lecba.cz/dokumenty/standard_sl.pdf%20ze%20dne%2017


114 
 

 

Internetové stránky: 

64. http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/STANDARDY_SPECIA

LNI.pdf z 3. 10. 2012 

65. http://www.cekas.cz/content/certifikacni-agentura-rady-vlady-pro-

koordinaci-protidrogove-politiky z 3. 10. 2012  

66. www.drogy-info.cz (Suboxone – otázky a odpovědi, Substituční 

přípravek Suboxone je od 1. února 2010 částečně hrazen zdra-

votními pojišťovnami z 20. 9. 2011) 

67. DAVID, I. (2009). Medicinizace a psychiatrizace. Přednáška pro 

IPVZ. Ze dne 2.4.2014, dostupné na 

http://www.cdzjesenik.cz/Medicinizace_a_psychiatrizace.pdf  

68. HÁVA, P. (2003). Analýza politiky – přehled metod analýzy ve-

řejné politiky. Prezentace ke kurzu Metody analýzy veřejné politi-

ky. FSV UK, Praha, Katedra veřejné a sociální politiky. Získáno 

dne20. 7. 2011 na:http://www.google.cz/search?q=expertn%C3

%AD+%C5%A1et%C5%99en%C3%AD+H%C3%A1va&ie=utf-

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a 

69. Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize. Aktualizovaná verze 

k 1.4.2014. WHO, Geneva 2008 dostupné na 

http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html dne 23.4.2014 

70. MINAŘÍK, J.  a kol. CADAS, SANANIM: 10 let  zkušeností s am-

bulantní detoxifikací a substitucí. Přednáška na AT konferenci 

2013. Získáno dne 11.5.2014 dostupné na http://www.at-

konference.cz/archiv/rocnik-2013/  

71. http://ne-drogam-na-skalce.webnode.cz/ z 30. 9. 2012 

72. http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrulisl z 20. 1. 2011 

73. http://www.vesmir.cz/clanek/syndrom-narusene-zavislosti-na-

odmene z 15.4.2014 

74. www.zpravy.idnes.cz z 10. 4. 2006 – Drogový trh ovládl Subutex 

 

http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/STANDARDY_SPECIALNI.pdf
http://www.cekas.cz/sites/default/files/u6/STANDARDY_SPECIALNI.pdf
http://www.cekas.cz/content/certifikacni-agentura-rady-vlady-pro-koordinaci-protidrogove-politiky%20z%203.%2010.%202012
http://www.cekas.cz/content/certifikacni-agentura-rady-vlady-pro-koordinaci-protidrogove-politiky%20z%203.%2010.%202012
http://www.drogy-info.cz/
http://www.cdzjesenik.cz/Medicinizace_a_psychiatrizace.pdf
http://www.google.cz/search?q=expertní+šetření+Háva&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a
http://www.google.cz/search?q=expertní+šetření+Háva&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a
http://www.google.cz/search?q=expertní+šetření+Háva&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a
http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html%20dne%2023.4.2014
http://www.at-konference.cz/archiv/rocnik-2013/
http://www.at-konference.cz/archiv/rocnik-2013/
http://ne-drogam-na-skalce.webnode.cz/
http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrulisl
http://www.vesmir.cz/clanek/syndrom-narusene-zavislosti-na-odmene%20z 15.4.2014
http://www.vesmir.cz/clanek/syndrom-narusene-zavislosti-na-odmene%20z 15.4.2014
http://www.zpravy.idnes.cz/


 
115 

 

Přílohy 

 
Příloha č. 1 – Dotazník – expertní šetření 

1. Jak hodnotíte současné nastavení substituční léčby Subutexem v hlavním 
městě Praze? Co je na tomto nastavení pro Vás pozitivní, co negativní? 
(např. forma, způsob, postupy, zákony, standardy) 

2. V čem vidíte příležitost pro zlepšení v oblasti substituce Subutexem? Co byste 
si konkrétně přáli změnit a jak? 

3. V čem naopak spatřujete hrozby pro další vývoj substituce Subutexem? 

4. Jaký máte názor na únik Subutexu na černý trh? Co je zřejmě jeho příčinou, 
podle Vás? 

5. Jak vnímáte fenomén dvojení služeb, kdy dlouholetí pacienti v substituci Sub-
utexem jsou paralelně klienty programů měnících injekční náčiní? 

6. Jak by podle Vás měla probíhat práce s klienty v substitučním programu? 
Na co je důležité klást důraz, jaká by měla být specifika práce s klienty substi-
tučních programů? 

7. Domníváte se, že dochází v substituční léčbě Subutexem k naplňování zá-
kladních cílů stanovených standardy substituční léčby? 

Pokud ano – co podle Vás funguje? Pokud ne – čím je to způsobeno? 

 
Příloha č. 2 – Expertní šetření – odpovědi poskytovatelů SL 
 

1. Jak hodnotíte současné nastavení substituční léčby Subutexem v hlavním 
městě Praze? Co je na tomto nastavení pro Vás pozitivní, co negativní? (např. forma, 
způsob, postupy, zákony, standardy) 
 
1/1 Dostupnost 

– V současné době je substituční léčba přístupná mnohem většímu počtu toxikomanů, 

nežli tomu bylo ještě v r. 2003–2004 (1) 

– Nedostatečný počet lékařů, kteří substituční preparáty předepisují (2) 

– Některé městské části (např. Praha 5) vytlačují lékaře, kteří substituci 

buprenorfinem předepisují, ze svých lokalit (2) 

– Substituce nemá vlastní kód, který by tak – díky navýšení příjmů od zdravotní 

pojišťovny – podporoval další lékaře (především GP) ve snaze se zapojit 
do předepisování substituční léčby (2) 

 
1/2 Informovanost o SL 

– Pozitivní je to, že celá otázka substituce již není tabuizována (1) 

– Nedostatečná informovanost veřejnosti o problematice (3) 

 
1/3 Cena Subutexu 

– Cena buprenorfinu stále vysoká (3) 

 
1/4 Síťování 

– Nefunguje propojení mezi výdejci léků (lékárnami) a lékaři, kteří lék předepisují (2) 
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– Nedostatečné síťování – není možné získat přehled všech center/lékařů, kteří 

substituci buprenorfinem v Praze, ale i celé ČR poskytují (3) 

– Nedostatečná spolupráce s lékárnami (3) 

 
1/5 NRULISL 

– Hrozba stotisícové pokuty ze strany nedodržení registrace v NRULISL je 

jednoznačně kontraproduktivní (2) 

– S tím souvisí problém – někteří lékaři ještě stále nevykazují substituční klienty 

v Národním registru – chybí kontrola a postihy za nevykazování v registru (3) 

– Nevykazování do registru má za důsledek jednak malou přehlednost o praxi 

v oblasti substituční léčby, jednak možnost duální preskripce (3) 
 
1/6 Psychosociální složka péče vs. preskripce 

– Negativa – psychosociální složka substituční léčby není samozřejmou součástí 

programu, tzn. často funguje pouze složka medicínská, resp. pouhá preskripce 
substitučního preparátu (3) 

– Pozitiva – motivovaní klienti (alespoň ti naši) – relativně dobrá retence v léčbě (více 

let na nízkých dávkách), sociální integrace (3) 
 
1/7 Standardy SL 

– Standardy jsou nyní možná až příliš volné a benevolentní (1) 

 
1/8 Úhrada ze zdravotního pojištění 

– Spoluúčast zdravotních pojišťoven nastavena tak (kód S), aby byla v ambulantní 

praxi nerealizovatelná (2) 

– Nízká podpora Suboxone; u Suboxone by částečná (či plná) úhrada byla velmi 

smysluplná (2) 
 
1/9 Velké dávky Subutexu 

– V praxi lékaři předepisují zbytečně vysoké denní dávky Subutexu/Suboxonu – 

dávky, které klient nemá šanci uhradit z legálně nabytých finančních prostředků (3) 

– Pozitiva – motivovaní klienti (alespoň ti naši) – relativně dobrá retence v léčbě (více 

let na nízkých dávkách), sociální integrace (3) 

 
2. V čem vidíte příležitost pro zlepšení v oblasti substituce Subutexem? Co 

byste si konkrétně přáli změnit a jak? 

– Viz výše (2)
138

 

 
2/1 NRULISL 

– Viz výše: lepší monitoring a kontrola zapisování do registru (3) 

– Hrozba stotisícové pokuty ze strany nedodržení registrace v NRULISL je 

jednoznačně kontraproduktivní (2) 
 
2/2 Psychosociální složka péče vs. preskripce 

– Důraz na psychosociální složku léčby, tak aby léčba měla skutečně sociálně 

reintegrační efekt (3) 
 
 
 

                                            
138

  V případě, že respondent na otázku odpověděl „viz výše“ či se jinak 
odkazoval k minulým odpovědím, jsem vyhledala a vypsala odpovědi a pracovala 
s nimi 
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2/3 Úhrada ze zdravotního pojištění 

– Substituce hrazená ze zdravotního pojištění alespoň částečně (3) 

– Spoluúčast zdravotních pojišťoven nastavena tak (kód S), aby byla v ambulantní 

praxi nerealizovatelná (2) 

– Nízká podpora Suboxone; u  Suboxone by částečná (či plná) úhrada byla velmi 

smysluplná (2) 
 
2/4 Dostupnost 
– Nedostatečný počet lékařů, kteří substituční preparáty předepisují (2) 

– Některé městské části (např. Praha 5) vytlačují lékaře, kteří substituci 

buprenorfinem předepisují, ze svých lokalit (2) 

– Substituce nemá vlastní kód, který by tak – díky navýšení příjmů od zdravotní 

pojišťovny – podporoval další lékaře (především GP) ve snaze se zapojit 
do předepisování substituční léčby (2) 
 
2/5 Síťování 

– Nefunguje propojení mezi výdejci léků (lékárnami) a lékaři, kteří lék předepisují (2) 

 
2/6 Standardy SL 

– Myslím, že by bylo načase opět vydávání Subutexu více zpřísnit, resp. zpřísnit 

standardy (1) 
 

3. V čem naopak spatřujete hrozby pro další vývoj substituce Subutexem? 
 
3/1 Benevolentní substituce vs. abstinence 

– Hrozbu vidím v tom, že stále více toxikomanů, kteří mohli jít cestou abstinence, 

může kvůli benevolenci v předepisování Subutexu skončit jako chroničtí narkomani 
nebo díky aplikaci Subutexu intravenózně (což je v rozporu s doporučením, které 
toxikomani dostávají) mohou mít trvalé následky zavlečením infekce do organismu 
(bakteriální endokarditidy, mozkové infekční embolie, infekční vmetky, které se 
dostanou do plic apod.) (1) 
 
3/2 Nulová podpora lékařů 

– V nulové podpoře lékařů, kteří lék předepisují (a plní lege artis postupy) (2) 

 
3/3 
– Viz 3/1 odpověď (respondent č. 3) 

 
3/4 Informovanost o SL 

– Nedostatečná informovanost veřejnosti 

 
3/5 Cena Subutexu 

– Vysoká cena buprenorfinu 

 
3/6 Síťování 

– nedostatečné propojení lékaři – lékárny 

 
3/7 NRULISL 

– Nedostatečný přehled o síti předepisujících lékařů 

 
3/8 Psychosociální složka péče vs. preskripce  

– SL je realizována pouhou preskripcí, chybí psychosociální složka léčby 
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3/9 Velké dávky Subutexu 

– Předepisují se příliš vysoká množství, převyšující koupěschopnost legálními 

prostředky 
 

4. Jaký máte názor na únik Subutexu na černý trh? Co je zřejmě jeho 
příčinou, podle Vás? 
 
4/1 „Neoddiskutovatelný fakt“ 

– Únik Subutexu na černý trh je dnes neoddiskutovatelný fakt, který by se měl řešit (1) 

 

4/2 Subutex – droga 

– Téměř každý i.v. toxikoman na preskribované substituci Subutexem část 

předepsaného léků prodá „těm méně šťastným“, kteří k žádnému lékaři nechodí. 
Z výdělku si hradí další Subutex atd. V principu je tato situace jednoznačně 
výhodnější, než distribuce a zneužívání heroinu, na který téměř všichni pacienti 
dependentní na opiátech přejdou, bude-li Subutex z trhu (černého či oficiálního) 
stažen (2) 
 
4/3 Cena 

– Vysoká cena substitučního preparátu (3) 

 
4/4 Velké dávky Subutexu 

–  předepisování zbytečně vysokých denních dávek substitučního preparátu (3) 

 
5. Jak vnímáte fenomén dvojení služeb, kdy dlouholetí pacienti v substituci 

Subutexem jsou paralelně klienty programů měnících injekční náčiní? 
 
5/1 Vnímání společné klientely 

– Negativně (1) 

 
5/2 Nitrožilní aplikace 

– Viz výše ad 4. tzv. závislost na jehle je u těchto pacientů mnohdy výraznějším 

fenoménem než vlastní opiátová závislost (2) 
 

5/3 Subutex – droga 

– Téměř každý i.v. toxikoman na preskribované substituci Subutexem část 

předepsaného léků prodá „těm méně šťastným“, kteří k žádnému lékaři nechodí. 
Z výdělku si hradí další Subutex atd. V principu je tato situace jednoznačně 
výhodnější, než distribuce a zneužívání heroinu, na který téměř všichni pacienti 
dependentní na opiátech přejdou, bude-li Subutex z trhu (černého či oficiálního) 
stažen (2) 
 
5/4 Výhodnější stav 

– Osobně v tom nevidím problém v rámci principu harm reduction. U injekčních 

uživatelů Subutexu/Suboxonu je na prvním místě vedení klienta k sublingválnímů 
užívání, pokud se však nedaří, je bezesporu lepší, pokud klient využívá výměnný 
program (3) 
 

6. Jak by podle Vás měla probíhat práce s klienty v substitučním programu? 
Na co je důležité klást důraz, jaká by měla být specifika práce s klienty substitučních 
programů? 

– To je otázka která, aby byla uspokojivě zodpovězena, musela by se jí věnovat 

přinejmenším brožurka (1) 
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6/1 Dostatek času na práci s klientem 

– Dostatek času na edukaci pacienta, na práci s pacientem v rámci ambulantní 

detoxifikace, na stabilizaci hladiny a dávky buprenorfinu (2) 
 
6/2 Pravidla 

– Jasná režimová pravidla (2) 

– Nevylučovat z programu, nebude-li zcela zásadním způsobem porušen režim (tedy 

nevylučovat za porušení abstinence, ale např. za násilné chování apod.) (2) 
 
6/3 Sociální práce s klientem 

– Důraz na resocializaci klienta, začlenění do běžného života společnosti – práce, 

volný čas, vztahy s neuživateli atp. (3) 
 

7. Domníváte se, že dochází v substituční léčbě Subutexem k naplňování 
základních cílů stanovených standardy substituční léčby?  
Pokud ano – co podle Vás funguje? Pokud ne – čím je to způsobeno? 
 
7/1 Řídké a částečné naplňování cílů SL 

– Zřídka a částečně – práce s abstinujícími pacienty, je práce s lidmi, kteří z podstaty 

svého závislostního problému nepáchají trestnou činnost a chodí do zaměstnání; 
práce s pacienty v substituci – je práce s lidmi, kteří z podstaty svého závislostního 
problému – páchají trestnou činnost a převážně nechodí do práce – tedy buďto se živí 
majetkovou trestnou činností, nebo jsou příjemci sociálních dávek, či je živí rodiče. 
Popřípadě vše najednou (1) 
 
7/2 Standardy SL 

– Benevolentním zněním standardů, ale to samozřejmě není jediný důvod (1) 

– Osobně pochybuji o aktuálnosti standardů substituční léčby, myslím si, že si žádají 

revizi (3) 

– Viz předchozí odpovědi (2) 

Respondent č. 2 neodpověděl, zda jsou cíle naplňovány či nikoliv. Odkazuje jen 
k předchozím odpovědím. 
 
7/3 Nitrožilní aplikace 

– naplňování cílů brání – závislost na i.v. aplikaci je příliš silná 

 
7/4 Psychosociální složka péče vs. preskripce 

– naplňován cílů napomáhá – dostatek času na práci s pacientem (edukace, 

stabilizace a detoxifikace 
7/5 Pravidla 

– jasná režimová pravidla, vyloučení z programu za závažná porušení pravidel (násilí) 
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Příloha č. 3 – Dílčí analýza a deskripce získaných dat – 
poskytovatelé SL 
 

1. Hodnocení SL Subutexem 

1/1 Dostupnost 
Jako pozitivní hodnotí respondent č. 1 přístupnost pro více pacientů. Na druhou stranu 
uvádí, že i přes to není dostatek předepisujících lékařů. Respondent č. 2 to přisuzuje 
malé finanční podpoře zdravotních pojišťoven. Dodává, že situaci komplikuje 
vytlačování předepisujících lékařů městskými částmi. 
 
1/2 Informovanost o SL 
Respondent č. 1 vnímá jako pozitivní jev, že SL není tabu. Respondent č. 3 vnímá, 
že informovanost veřejnosti stále není dostatečná. 
 
1/3 Cena Subutexu 
Respondent č. 3 hodnotí cenu buprenorfinu jako vysokou. 
 
1/4 Síťování 
Respondenti č. 2 a 3 se shodují, že nefunguje spolupráce mezi lékaři a lékárnami. 
Respondent č. 3 dodává, že chybí informace o všech lékařích, kteří předepisují 
buprenorfin (v Praze i celé ČR). 
 
1/5 NRULISL 
Respondent č. 3 uvádí, že nerealizovaná hlásná povinnost umožňuje duální preskripci 
a neposkytuje dostatečné informace o SL. Odůvodňuje to nedostatečnou kontrolou 
a postihy za nedodržování hlásné povinnosti. Respondent č. 2 oproti tomu vnímá 
pokuty jako kontraproduktivní. 
 
1/6 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
Respondent č. 3 popisuje, že v praxi SL převažuje preskripce nad psychosociální 
složkou léčby. 
 
1/7 Standardy SL 
Respondent č. 1 zmiňuje až přílišnou benevolenci a rozvolněnost Standardu. 
 
1/8 Úhrada ze zdravotního pojištění 
Respondent. č. 2 se vyjadřuje k částečné úhradě Suboxonu ze strany zdravotních 
pojišťoven, hodnotí ji jako smysluplnou, ale špatně nastavenou a za těchto podmínek 
nerealizovatelnou. 
 
1/9 Velké dávky Subutexu 
Respondent č. 3 upřesňuje, že předepisované dávky buprenorfinu jsou příliš vysoké 
a nestačí je pokrýt legálně nabité finanční prostředky. Dodává, že motivovaný klient se 
udrží v léčbě i při nízkých dávkách a začlení se do společnosti. 
 

2. Vývoj – zlepšení 

2/1 NRULISL 
Respondent č. 3 uvádí, že situaci by zlepšil lepší monitoring a kontrola zapisování 
do Registru. V odpovědi se odkazuje na odpovědi v otázce č. 1, kde uvádí i postihy 
za nedodržování hlásné povinnosti. Respondent č. 2 oproti tomu vnímá pokuty jako 
kontraproduktivní. 
 
2/2 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
Respondent č. 3 klade důraz na psychosociální složku léčby. 
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2/3 Úhrada ze zdravotního pojištění 
Respondenti č. 2 a 3 se shodují na důležitosti úhrady (alespoň částečné) ze strany 
zdravotních pojišťoven. Respondent č. 2 dodává, že úhrady spojené se Suboxonem 
jsou smysluplné, avšak současné nastavení úhrad není splnitelné. 
 
2/4 Dostupnost 
Respondent č. 2 se odvolává na odpovědi v otázce č. 1: mělo by být více 
předepisujících lékařů, vstřícný přístup ze strany m.č. v hl. m. Praze a již zmíněná 
finanční spoluúčast pojišťoven (hrazení úkonů lékařů). 
 
2/5 Síťování 
Respondent č. 2 uvádí propojení mezi předepisujícími lékaři a výdejními 
místy/lékárnami. 
 
2/6 Standardy SL 
Respondent č. 1 vidí východisko v přísnějším vydávání Subutexu a zpřísnění 
Standardů. 
 

3. Vývoj – hrozby 

3/1 Benevolentní substituce vs. abstinence 
Respondent č. 1 uvádí jako hrozbu budoucího vývoje benevolentní poskytování 
Subutexu, které z pacientů SL, kteří mohli jít cestou abstinence, činí chronické 
narkomany s poškozeným zdravím v důsledku i.v. aplikace. 
 
3/2 Nulová podpora lékařů 
Respondent č. 2 vnímá jako největší hrozbu nulovou podporu lékařů. 
Respondent č. 3 odkazuje ke svým odpovědím na první otázku. 
 
3/4 Informovanost o SL 
– nedostatečná informovanost veřejnosti 
 
3/5 Cena Subutexu 
– vysoká cena buprenorfinu 
 
3/6 Síťování 
– nedostatečné propojení lékaři – lékárny 
 
3/7 NRULISL 
– nedostatečný přehled o síti předepisujících lékařů 
 
3/8 Psychosociální složka péče vs. preskripce  

– SL je realizována pouhou preskripcí, chybí psychosociální složka 
 
3/9 Velké dávky Subutexu 
– předepisuje se vysoké množství, převyšující koupěschopnost legálními prostředky 
 

4. Černý trh se Subutexem 

4/1 „Neoddiskutovatelný fakt“ 
Respondent č. 1 vnímá černý trh jako skutečnost, která má být řešena. 
 
4/2 Subutex – droga 
Respondent č. 2 popisuje průběh úniku Subutexu na černý trh. Osobně černý trh 
preferuje oproti užívání heroinu, označuje to za výhodnější stav. V případě jeho 
stažení by všichni pacienti na heroin opět přešli. 
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4/3 Cena Subutexu 
Respondent č. 3 vysvětluje, že černý trh se Subutexem je způsoben jeho vysokou 
cenou. 
 
4/4 Velké dávky Subutexu 
Respondent č. 3 vysvětluje, že černý trh se Subutexem je způsoben předepisováním 
vysokých dávek. 
 

5. Totožní pacienti/klienti 

5/1 Vnímání společné klientely 
Velmi negativně (resp. č. 1). Respondent č. 2 odkazuje k předchozí odpovědi. 
 
5/2 Nitrožilní aplikace 
Závislost na nitrožilní aplikaci je často významnější závislostní rys než samotná 
závislost na opiátech (resp. č. 2). 
 
5/3 Subutex – droga 
Respondent č. 2 popisuje průběh úniku Subutexu na černý trh, osobně černý trh se 
Subutexem preferuje oproti užívání heroinu, označuje to za výhodnější stav. V případě 
jeho stažení by všichni pacienti na heroin opět přešli. 
 
5/4 Výhodnější stav 
Respondent č. 3 nevnímá jako problém souběžné využívání programů, pakliže budou 
pracovníci pracovat s pacientovou závislostí na i.v. aplikaci, či mu jen poskytovat 
sterilní injekční náčiní. 
 

6. Metody práce v SL 

6/1 Dostatek času na práci s klientem 
Respondent č. 2 vyzdvihuje jako zásadní faktor čas na edukaci, detoxifikaci 
a stabilizaci dávky buprenorfinu. 
 
6/2 Pravidla 
Respondent č. 2 vnímá důležitost pravidel, která mají být jasná. Avšak vyloučení 
z programu by mělo následovat až po porušení zásadního pravidla, jako je např. 
násilné chování (nikoli porušení abstinence). 
 
6/3 Sociální práce sklientem 
Respondent č. 3 vyzdvihuje začlenění do běžného života – práce, vztahy, volný čas. 
 

7. Cíle substituční léčby 

7/1 Řídké a částečné naplňování cílů SL 
Respondent č. 1 nevnímá přílišnou úspěšnost SL (srovnává způsob obživy 
u abstinujících pacientů a pacientů v SL, tedy zaměstnání vs. majetková trestná 
činnost, sociální dávky, nechat se živit). 
 
7/2 Standardy SL 
Respondenti č. 1 a 3 vidí důvod v neúspěšnosti naplňování základních cílů 
ve Standardu samotném – benevolence a neaktuálnosti. Respondent č. 2 
neodpověděl, zda jsou cíle naplňovány či nikoliv. Odkazuje jen k předchozím 
odpovědím. 
 
7/3 Nitrožilní aplikace 
– naplňování cílů brání – závislost na i.v. aplikaci je příliš silná 
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7/4 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
– naplňování cílů napomáhá – dostatek času na práci s pacientem (edukace, 
stabilizace a detoxifikace 
 
7/5 Pravidla 
– jasná režimová pravidla, vyloučení z programu za závažná porušení pravidel (násilí) 

 
 
Příloha č. 4 – Expertní šetření – odpovědi pracovníků výměnných 
programů (TP, KC) 
 

1. Jak hodnotíte současné nastavení substituční léčby Subutexem v hlavním 
městě Praze? Co je na tomto nastavení pro Vás pozitivní, co negativní? (např. forma, 
způsob, postupy, zákony, standardy) 
 
1/1 Negativní hodnocení nastavení SL 
– V současnosti vnímám celkové nastavení poskytování substituční léčby spíše 
negativně (1) 
– Naprosto špatně nastavené (6) 
 
1/2 Dostupnost 
– Nedostatečná kapacita substitučních programů (1) 
– Jejich pravidla (např. otvírací doba) (1) 
– Nízké povědomí o substituci mezi běžnými lékaři (kteří však mají oprávnění 
substituci předepisovat) znemožňují některým klientům přístup k substituci a vedou 
k poměrně vysokému úniku substitučních látek na černý trh (1) 
– Z hlediska zákonných opatření je negativní to, že převedením buprenorfinu 
do skupiny léků předepisovaných na opiátové recepty se velmi omezila jeho 
dostupnost (1) 
– Nedostatečný počet míst v programech oproti poptávce (za stávajících podmínek) 
(9) 
– Pozitivní může být to, že je legálně dostupný alespoň pro určitou skupinu uživatelů 
(1) 
– Pozitivně hodnotím dostupnost substituce pro klienty jako intervence (3) 
–  Pozitivní – dostupnost (8) 
– Pozitiva – nicméně přes všechny negativa je pozitivem, že v Praze substituce 
buprenorfinem vůbec probíhá (9) 

 
1/3 Kriminalizace Subutexu 
– A toto převedení z něj udělalo „drogu“ a zároveň se tedy zvýšila poptávka (1) 
 
1/4 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
– Největším negativem je vydávání Subutexu lékařem bez potřebné terapie a kontroly 
(2) 
– Negativně hodnotím celkovou práci doktorů s klienty – většinou chybí sociální práce 
(práce na sociální stabilizaci pacienta) a celková psychoterapie, popřípadě skupinová 
terapie (3) 
– Jejich práce se omezuje jenom na předepisování Subutexu, bez celkové péče 
a snahy o stabilizaci i na jiných úrovních (3) 
– Negativa – malý rozsah programů substituční léčby buprenorfinem, které mají 
psychosociální a pracovní složku. Převaha pouhé preskripce bez další sledování 
životního stylu pacientů (9) 
–  Chybí práce s lidmi v substitučním programu (7) 
– Forma podávání /předepisování je bez další psychosociální péče (6) 
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– Osobně se domnívám, že součástí substituční léčby by měl být vždy alespoň 
minimální psychosociální doprovod (dle prahovosti programu), ale nevím, zda jsou 
tuto složku léčby zajistit ve svých ordinacích praktici, psychiatři či další doktoři 
v ordinacích (5) 
 
1/5 Subutex – droga 
– Narkomani také užívají Subutex nitrožilně a stává se z něj v podstatě další droga (4) 
– Zdravotní poškození klientů je horší než z heroinu (2) 
– Navíc má Subutex pro klienty stigma léku, který by jim měl pomoci (2) 
– Pacient ho prodá na černém trhu, aby si pak koupil jinou drogu (paradoxně třeba 
právě heroin, ze kterého se snažil předtím Subutexem vyabstinovat) (4) 
– Výrazný a rozsáhlý černý trh (9) 
– Není to preparát na i.v. aplikaci (neodpovídá realitě – velká část klientů nejsou 
schopni/ochotni přestat i.v. aplikovat při vstupu do programu) (8) 
– Pozitivum je, že je to látka čistá, bez příměsí (např. mastek, chinin, omítka) (2) 
 
1/6 Standardy SL 
– Standardy by se měli více věnovat provádění minimální substituční léčby (1) 
– Nejsem si jistý, do jaké míry jsou závazné standardy (odborné způsobilosti) 
pro realizaci substituce v Praze. Obávám se, že tyto standardy jsou závazné pouze 
pro substituční centra, ale ne pro individuální praxe doktorů (nejčastěji psychiatrů) (5) 
 
1/7 NRULISL 
– Po pravdě se v zákonech příliš nevyznám, ale domnívám se, že ne vždy bylo (je?) 
v pořádku dodržování registru pacientů, tedy aby nedocházelo k dublované preskripci 
Subutexu u dvou doktorů (5) 
– Stejně tak by z řádně vedených registrů muselo být zjistitelné, kolik a jak dlouho ten 
či onen pacient dostává Subutex (5) 
– Obecně mám dojem, že je nedostatečná kontrola preskripce Subutexu tzn., není 
kontrolováno a případně postihováno, když někdo z doktorů předepisuje nadměrné 
množství léku (5) 
– Malá kontrola (7) 
 
1/8 Krátkodobá vs. časově neomezená SL 
– Dále se domnívám, že se upustilo od původního záměru použití Subutexu jako 
substitučního preparátu určeného na časově omezenou substituci směřující směrem 
k abstinenci. Alespoň tak jsem vnímal na samotném začátku záměr využití substituce 
buprenorfinem (5) 
– Nepracuje se na snižování, spíše na udržení pacienta v substituci (6) 
 
1/9 Cena 
– Výhodou je nižší cena oproti heroinu (7) 
 
1/10 Pozitivní dopad SL 
– Že došlo k výraznému omezení trhu s heroinem, že došlo k omezení trestné činnosti 
uživatelů drog, k snížení počtu předávkování opiáty (9) 
– K výraznému zvýšení počtu uživatelů drog, kteří jsou v kontaktu s lékařskou 
(psychiatrickou) péčí (byť někdy ne úplně kvalitní) a se službami vůbec (9) 
– Snižující rizika šíření nemocí, zdravotní a sociální stabilizaci klientů/pacientů 
(substituční centra, AT ordinace) (3) 
– Výhodou je snížení předávkování opiáty (7) 

 
1/11 Velké dávky Subutexu 
– Lékaři kolikrát předepíší Subutex v množství, v jakém ho pacient vyžaduje, aniž by 
se zajímal, co s ním pak dělá (4) 
– Předepisování neúměrného množství (6) 



 
125 

 

– Předepisování velkého množství najednou, nahrává to černému trhu (7) 
– Často s pochybnými podmínkami – nutnost výběru v doktorem určených lékárnách 
(6) 
 
1/12 Úhrada ze zdravotního pojištění 
– Negativní – není hrazený pojišťovnou – pro klienty drahý (8) 
 
1/13 Certifikace 
– Z míst preskripce je (dle počtu pacientů) minimum zařízení, která by byla 
certifikována standardy odborné způsobilosti RVKPP (9) 
 
1/14 Přístup lékařů 
– Subutexová léčba selhává hlavně díky špatnému přístupu lékařů souběžně 
s výskytem černého trhu (4) 

 
2. V čem vidíte příležitost pro zlepšení v oblasti substituce Subutexem? Co 

byste si konkrétně přáli změnit a jak? 
 
2/1 Dostupnost 
– Vyšší dostupnost (více míst) substituce jak v nízkoprahových, tak 
ve vysokoprahových programech (1) 
– Více subutexových center se specializovanými pracovníky (terapeuti, 
psychologové), nejen v Praze (2) 
– Určitě navýšit kapacitu substitučních programů. Domnívám se, že současný stav, 
kdy Subutex masivně obsadil černý trh, je do určité míry způsoben tím, že není řádná 
substituční léčba dostupná (5) 
– Více nízkoprahových programů – prevence šíření preparátu na černý trh (8) 
– Taktéž si myslím, že by měla být řádně definována nízkoprahová substituce 
a vysokoprahová. Oba typy by měli pokrývat významnější část uživatelů drog (5) 
 
2/2 Informovanost lékařů 
– Vzdělávání a povědomost lékařů o substituční léčbě a jejích možnostech, schopnost 
zhodnotit klienta a potřebnost substituce a v případě potřeby substituci předepsat (1) 
– Možná lepší informovanost lékařů ohledně toho, co se se Subutexem děje po tom, 
co ho pacientům předepíší. Snažit se o to, aby Subutex předepisovali opravdu jako 
substituční léčbu a ne jako snadný zdroj peněz (z provizí od farmaceutických firem) 
a nestávali se tak vlastně jen dealery těchto léků (4) 
 
2/3 Další substituční látky 
– Zavedení další substituční látky – heroinu (1) 
– Větší variabilita programů. Více substitučních přípravků pro různé typy aplikace (8) 

 
2/4 Nitrožilní aplikace  
– Čistota preparátu, farmaceutické společnosti a lékaři by neměli zavírat oči před 
realitou. i.v. uživatelé preparát budou užívat injekčně (6) 
– Další zlepšení by mohlo být provedeno samotnými uživateli Subutexu – užívat ho 
per os, a ne intravenózně (4) 
 
2/5 Cena 
– Cena – minimalizovat hodnotu na černém trhu (6) 
 
2/6 Psychosociální podpora klientů 
– Citlivě nastavit povinnosti klientů – docházení na individuální sezení se sociálním 
pracovníkem a terapeutem. Pomoc při hledání práce, bydlení, zlepšení vztahu 
s rodinou. Není jasné, kolik substitučních center to opravdu dělá (3) 
– Umožňuje stabilizaci, je možné pracovat s klienty programu (7) 
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– Chybí lepší sociálně psychologická podpora (nejen předepisovat, ale také zvyšovat 
klientovi kompetence, sociální podmínky) (8) 
– Chybí návazné pracovní programy na substituční programy – tady klienti zůstávají 
v podmínkách (otevřený drogový trh, známý, krádeže atd.), které znají a které jsou 
pro ně nerůstové (8) 
– Samozřejmě připojit k preskripci buprenorfinu práci na změně životního stylu 
pacientů – např. povinné motivační skupiny, sociální práci, pracovní program 
umožňující výdělek na výběr receptu (9) 
– Zlepšení práce s pacientem (6) 
 
2/7 Úhrada ze zdravotního pojištění 
– Možná také hrazení subutexové léčby zdravotními pojišťovnami, podobně jako 
u metadonové substituce (4) 
– Dát ho do registru pojišťoven (7) 
 
2/8 Finance 
– Ale všechno to končí u financí...(2) 
 
2/9 Postoj veřejnosti 
...potažmo názoru veřejnosti (2) 
 

3. V čem naopak spatřujete hrozby pro další vývoj substituce Subutexem? 
 
3/1 Dostupnost 
– V případě nárůstu prvouživatelů buprenorfinu se mohou zpřísňovat zákonná 
opatření předepisování této substituční látky a tím se může zhoršovat dostupnost (1) 
– Předepisování substituce i lidem, kteří se ještě nepokusili o léčbu (3) 
 
3/2 Postoj veřejnosti 
– Finance (2) 
– Postoj veřejnosti (2) 
– Dá se říci, že Subutex byl historickým vývojem (proniknutí na černý trh) do jisté míry 
devalvován a tak nějak očerněn, především v očích veřejnosti, politiků a úředníků. 
Tím, že se z něj stala na černém trhu dostupná injekční droga, může být 
problematické prosazovat vznik dalších programů substituce touto látkou (5) 
 
3/3 Výpadek/zákaz Subutexu 
– Zákaz preparátu (8) 
– Z pohledu celkového vývoje je ale nutné konstatovat, že z pohledu veřejného zdraví 
jsou velkým nebezpečím prudké nečekané změny na drogovém trhu. (např. nenadálý 
výpadek v preskripci Subutexu jedním nebo několika psychiatry může znamenat velmi 
rizikovou situaci z hlediska zdraví několika set uživatelů léku. Pro část to může být 
příležitost k abstinenci, pro další (bohužel větší) to bude znamenat rizikové chování, 
nahrazování jinými drogami v kombinaci s benzodiazepiny, trestnou činnost 
zaměřenou na uživatele drog, kteří ještě Subutex mají atd. Pro Public Health je náhlá 
změna riziková. Proto by všechny změny měly být dostatečně předem známy, tak aby 
systém časného varování připravil uživatele drog na potenciálně rizikovou situaci) (9) 
– Obávám se spíše výpadku a hledání jiných drog (7) 
 
3/4 Nakládání se Subutexem 
– Business psychiatrů a hlavně farmaceutických společností (3) 
– Hrozba je už situace, jaká je nyní – lékaři jako dealeři (předepisují velká množství) 
podporují černý trh, pacienti nejsou nuceni požít lék u doktora a nikdo tak neví, kde 
předepsaný lék skončí (4) 
– Černý trh (6) 
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3/5 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
– Dlouhodobou absenci výše napsaného (9) 
 
3/6 Finance 
– Finance (2) 
 

4. Jaký máte názor na únik Subutexu na černý trh? Co je zřejmě jeho 
příčinou, podle Vás? 
 
4/1 Poptávka, žádané vlastnosti Subutexu 
– Zneužívání Subutexu na černém trhu má pro nás dvě hlediska – a) zaručenou 
kvalitu tablety Subutexu, bez příměsí (i když riziko roste skladováním Subutexu 
ve špinavém prostředí „po kapsách“). Rapidně se snížila míra předávkování na ulici 
(3) 
– Vysokou poptávkou po alternativě heroinu na černém trhu (substituční preparáty se 
dostávají na černý trh všude na světě, ale zdá se mi, že ČR opět něco dovedla 
do extrému) (5) 
– Subutex se stal klasickou drogou – známe uživatele, kteří svoji drogovou kariéru 
započali na Subutexu (5) 
– Cena (6) 
– Příčina je někde ve vzájemných vztazích následujících fakt – Subutex lze injekčně 
aplikovat – injekčním uživatelům stačí v průměru docela malé množství např. 1–2 mg 
buprenorfinu denně – typicky předepisovaná (a výrobcem doporučená) dávka je 
výrazně větší, často 8 mg/den (9) 
– Subutex obsahuje odhadnutelné a obtížně při prodeji zmanipulovatelné množství 
opiátu (9) 
– Držení a prodej Subutexu může policie stíhat mnohem komplikovaněji než u jiných 
drog (9) 
 
4/2 Nitrožilní aplikace 
– Zneužívání Subutexu na černém trhu má pro nás dvě hlediska (viz 4/1) – b) příměsi 
Subutexu jako kukuřičný škrob. Z dlouhodobého hlediska velké riziko zdravotních 
komplikací spojených s injekčním užíváním drog (3) 
– Rizika Subutexu na černém trhu – kombinace s  jinými tlumivými látkami – např. léky 
na bázi Benzodiazepinů (Rivotril, Diazepam, Neurol) včetně alkoholu; v případě 
injekční aplikace – zvýšené riziko endokarditidy, abscesů, flegmon a další komplikace 
spojené s nedostatečně rozpuštěnou a nefiltrovanou dávkou, případně aplikace 
znečištěné tablety či tablety se zárodky infekce (5) 
 
4/3 Velké dávky Subutexu 
– Vydávání Subutexu lékaři „jako na běžícím pásu“ (2) 
– Příčinou je zřejmě lékařské dealerství – viz. 3. otázka (4) 
– Předepisování velkého množství (6) 
– Dobré to není, předepisování velkých množství bez zohlednění situace klienta (7) 
– Některé ambulance předepisují nadměrná množství látky (8) 
– Injekčním uživatelům stačí v průměru docela malé množství např. 1–2 mg 
buprenorfinu denně – typicky předepisovaná (a výrobcem doporučená) dávka je 
výrazně větší, často 8 mg/den (9) 
– Pacientům vznikají přebytky a mohou je prodat na trhu, kde je o ně zájem (9) 
 
4/4 NRULISL 
– Teprve od února 2011 musí uživatele Subutexu hlásit do registru a neplnění 
povinnosti, může být sankcionováno pokutou 5 000 – 10 000 Kč nebo zákazem 
činnosti až na dobu 2 let, také zavazuje lékaře si ověřit, zda není v jiné substituční 
léčbě, což bývá na ulici běžná praxe, klient je třeba u 3 lékařů, kteří ho pravidelně 
zásobují drogou (2) 
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4/5 Dostupnost 
– Příčinou úniků jakékoli látky na nelegální trh je poptávka, na kterou nereaguje 
legální trh. Vzhledem k nízké kvalitě pouličních drog je výhodné, aby se buprenorfin 
šířil mezi uživatele alespoň cestou černého trhu (1) 
– Nedostatečnou kapacitou substitučních center (5) 
– Na druhou stranu malé možnosti Subutex získat legálně – pokud by ho bylo dost, 
černý trh by nebyl nutný (7) 
 
4/6 Absence legálních příjmů 
– Zvyk pacientů – uživatelů drog, pohybovat se v určitých neformálních ekonomických 
systémech (6) 
– Klienti nemají peníze na preparát, proto jsou nuceni sehnat peníze a dále prodávat 
na černém trhu (8) 
– Část uživatelů Subutexu, kteří jsou v preskripci, nemá peníze na úhradu léku (9) 
 
4/7 Standardy SL 
– Nekoncepční přístup nepodléhající jasným pravidlům a metodice (5) 
– Subutex na černém trhu – existují zde jasná rizika, ale i určitá pozitiva tohoto 
fenoménu. Otázkou je, zda pozitiva (která nejsou dle mého názoru výzkumně 
ověřena) jsou dostatečným ospravedlněním, že stát nedokázal tak absolutně udržet 
substituci v určitých standardech (5) 

 
4/8 Denní výdejny Subutexu 
– Minimum preparátu se vydává v denních výdejnách (přestože klienti nejsou schopni 
plánovat a držet dávkování, způsob aplikace) (8) 
 
4/9 Subutex – droga 
– Pozitiva výskytu Subutexu na černém trhu (nicméně znova podotýkám, že se jedná 
stále pouze o domněnky vedené odbornou obcí, které ale nejsou založeny na  datech, 
což snižuje jejich váhu) – vytlačení nekvalitního heroinu, stálá kvalita Subutexu, menší 
náklady na obstarání denní dávky = menší kriminalita, stabilizace uživatelů opiátů – 
„amatérská substituce“, samoléčba (v určitých případech lze obstarávání Subutexu 
na černém trhu chápat jako snahu o stabilizaci a změnu rizikového způsobu života) (5) 
Otázkou pro mě zůstává, zda pozitiva (která dle mého názoru nejsou výzkumně 
ověřena) jsou dostatečným ospravedlněním, že stát nedokázal tak absolutně udržet 
substituci v určitých standardech. Vím, že substituční preparáty se dostávají na černý 
trh všude ve světě, ale zdá se mi, že ČR opět něco dovedla do extrému (5) 

 
5. Jak vnímáte fenomén dvojení služeb, kdy dlouholetí pacienti v substituci 

Subutexem jsou paralelně klienty programů měnících injekční náčiní? 

 
– Nejedná se o fenomén zdvojení služeb (tento termín popisuje, pokud klient využívá 
tu samou službu v různých zařízeních, například by mu byla dvakrát předepisována 
substituce) (1) 
 
5/1 Substituce jako HR program vs. prostředek vedoucí k abstinenci 
– To, že dlouhodobě substituovaní klienti jsou zároveň uživatelé HR služeb, vypovídá 
o tom, že poskytování substituce těmto klientům je také službou HR. Substituce je jim 
poskytována za účelem snížení rizik užívání, nikoli jako prostředek vedoucí 
k abstinenci (1) 
– V rámci substituční léčby se rozlišuje mezi podáváním substituce jako metodou HR 
a jako metodou léčby (1) 
– Ještě, že si mění, když už berou nitrožilně (9) 
– HR je v tomto případě nutné (6) 
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5/2 Realita, která v sobě nese příležitost 
– Nenazvala bych to přímo fenoménem, určité procento klientů metadonových center 
tuto filosofii razí také. Buď se snaží obcházet testy, nebo dostanou na určitou dobu 
„stopku“ (2) 
– Jako realitu – zneužívání substituce jako levnější náhražky drogy (3) 
– Jako fakt a prostor pro rozhovor s klientem – prevence relapsu (braní jehlou), 
sociální stabilizace (hledání práce) (8) 
 
5/3 Přístup lékařů 
– Problém je v dostupnosti od lékařů, tím i zvyšující se dostupnost na černém trhu (3) 
– To je velký problém – užívání Subutexu i.v. – je to selhání jak v řadách lékařů, tak 
pacientů (lékaři nelpí na užití léku v ordinaci a pacienti neužívají lék ústně, ale 
nitrožilně, což zvyšuje riziko přenosu infekčních chorob, včetně závislosti na jehle‘) (4) 
– Nedostatek práce lékařů (6) 
– Že je někde něco špatně, popisuji to výše (7) (viz. Předchozí odpovědi: Dobré to 
není, předepisování velkých množství bez zohlednění situace klienta. Na druhou 
stranu malé možnosti Subutex získat legálně. Malá kontrola, předepisování velkého 
množství najednou, nahrává to černému trhu, chybí práce s lidmi v substitučním 
programu.) 

 
5/4 Subutex – droga 
– To je důsledek situace, ke které došlo, tzn. Subutex se v mnoha případech stal 
spíše než substitucí novou drogou (5) 
 
5/5 Cena Subutexu  
– Díky nižší ceně se těší velkému zájmu (3) 
 

6. Jak by podle Vás měla probíhat práce s klienty v substitučním programu? 
Na co je důležité klást důraz, jaká by měla být specifika práce s klienty substitučních 
programů? 
 
6/1 Substituce jako HR program vs. prostředek vedoucí k abstinenci 
– Přesně koncipovaný psychosociální program na úrovni dle prahu substitučního 
programu (5) 
– Nejprve by si měl každý substituční program určit, zda bude poskytovat substituci 
jako formu HR služeb nebo jako metodu léčby vedoucí k abstinenci (1) 
– Od tohoto rozhodnutí se odvíjejí specifika práce v obou typech. V rámci metody HR 
by neměli být udělovány stopky za užití dalších látek, personál by měl být schopen 
v případě zájmu klienta provádět motivační poradenství atd. (1) 
– V rámci substituce vedoucí k abstinenci by program měl nabízet dostatečné 
množství resocializačních aktivit. V současnosti je největší propast v oblasti podpory 
při hledání zaměstnání a bydlení (1) 
 
6/2 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
– V rámci substituce vedoucí k abstinenci by program měl nabízet dostatečné 
množství resocializačních aktivit. V současnosti je největší propast v oblasti podpory 
při hledání zaměstnání a bydlení (1) 
– Zájem, nejen výdej, řád, sankce, stabilizace klienta, velký podíl terapie, možnost 
pracovních nabídek (2) 
– Podpora pacienta různými motivačními rozhovory (individuální, skupinové) (4) 
– Přesně koncipovaný psychosociální program na úrovni dle prahu substitučního 
programu (5) 
– Práce se sociální situací člověka (práce, bydlení), práce s rodinou, pokud je to 
možné (5) 
– Psychosociální péče (6) 
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– Stabilizace, pomoc s hledáním zaměstnání, odpoutávání od rizikového způsobu 
života (7) 
– Léčba by měla být v kontaktu s reálným životním stylem těchto klientů a usilovat 
o reálnou pozitivní změnu z hlediska jejich zdraví a sociálních záležitostí (9) 
 
6/3 Kontrolní mechanismy v SL 
– Více dohlížet na vlastní užití léku (ústně, snažit se nedávat léky do zásoby) (4) 
– Také provádění testů na přítomnost drog a případné stopky (4) 
– V případě substituce Subutexem se domnívám, že by měl být kladen důraz 
na změnu způsobu užívání látky, tedy odklon od injekčního užívání (5) 
– Snižování (6) 
 
6/4 Úhrada ze zdravotního pojištění 
– Hrazení léků pojišťovnou (mohla by se tím snížit kriminalita pacientů za účelem 
obstarání financí na léky) (4) 
– Cena preparátu (6) 
 
6/5 Standardy SL 
– Myslím, že standardy substituční léčby nastavují intervenci funkčně (3) 

 
6/6 Nejsem kompetentní 
– Nejsem odborník na substituci – necítím se kompetentní (8) 
 

7. Domníváte se, že dochází v substituční léčbě Subutexem k naplňování 
základních cílů stanovených standardy substituční léčby? 
 
Pokud ano – co podle Vás funguje? Pokud ne – čím je to způsobeno? 

 
7/1 Pozitivní dopad SL 
– Bezesporu dochází k udržení nebo zlepšení psychického nebo somatického stavu 
klienta (např. k ukončení rizikového způsobu aplikace návykových látek, ke snížení 
nebo ukončení užívání nezákonných návykových látek nebo rizikového chování 
při užívání, včetně omezení, nebo ukončení kriminálního chování, ke zlepšení 
sociálních vztahů a i k přípravě pro zahájení léčebného režimu (1) 
– (Ano) Stabilizace (sociální a zdravotní) velkého procenta klientů (2) 
– (Ano) Stabilizace, pomoc s hledáním zaměstnání, odpoutávání od rizikového 
způsobu života (7) 

 
7/2 Různé programy – různá úspěšnost 
– Nelze mluvit o substitučních programech jako celku a jedné entitě (8) 
– Jak v kterých programech (9) 
– V mnohých případech k naplnění standardů dochází a naopak v mnohých ne. 

Přestože je to velmi individuální a záleží na klientovi, pro co se rozhodne, v mnohých 
případech je to ovlivněno právě zařízeními, která poskytují substituční léčbu (co jsou 
schopni klientům nabídnout, přístup ke klientům, atd.) (1) 
– V současné době silně vnímám nedostatečnou péči o oblast zaměstnávání 
a ubytování, jakožto prostředků sociální reintegrace, v rámci poskytování substituční 
léčby. Způsobeno to může být nedostatečnou pracovní kapacitou substitučních 
programů, finanční kapacitou, jakožto i nezájmem pracovníků o tuto oblast, případně 
nedostatečným vzděláním v této oblasti (1) 
– Tak na půl. Klientům je nahrazena původní droga drogou novou, ale ne ve všech 
případech, ne na všech místech, jsou naplňovány další standardy. Důvodem je možná 
určitá nevymahatelnost, pokud substituci provozuje doktor, který není závislý 
na dotacích, tedy nemusí být certifikován (5) 
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7/3 Příklady dobré praxe (pozitivní zkušenosti) 
– Pravděpodobně funguje specializované centrum XXX, byť o jeho práci tolik nevím. 
Má psychosociální složku a pokoušelo (pokouší) se i o pracovní složku, je nejdál (9) 
– Rozporuplně, ale přece jen pozitivně funguje propojení substituční léčby Subutexem 
s léčbou žloutenky C a má své zřetelné výhody. Chce-li pacient Subutex (byť jej užívá 
injekčně) a přitom má žloutenku C, je výdej receptu ideálním způsobem motivace, aby 
si došel pravidelně pro interferenon. Tím neříkám, že část tohoto Subutexu nekončí 
na černém trhu, ale pro veřejné zdraví to má smysl, alespoň z hlediska snížení 
prevalence žloutenky C v populaci (9) 
– Dále v omezené míře (spíše těhotným) předepisuje Subutex specializovaná centra 
YYY a ZZZ, myslím, že v souladu se Standardy. Nicméně to je minimum osob. 
U těhotných, které jsou v preskripci, se sledují jiné cíle (příprava na mateřství) (9) 
 
7/4 Přístup lékařů 
– Naopak v souladu se standardy evidentně není trojice předepisujících psychiatrů. 
Pravděpodobně je to dáno především neznalostí či zásadním odmítáním pragmatické 
protidrogové politiky, malým množství energie věnované do zjištění reálné situace 
pacientů, nastavením podmínek, které v programu musí splnit, aby ke změně mohlo 
dojít, a nízké celkové energii věnované do péče o pacienty a dost možná i aktuálním 
způsobem financování psychiatrické péče (9) 
– Neznám standardy substituční léčby, ale domnívám se, že se základní cíle 
nenaplňují, jelikož je zde již plně fungující černý trh + nedůslednost lékařů 
předepisujících Subutex. Jsou to v podstatě chyby způsobené jak na straně lékařů, 
tak na straně samotných pacientů (4) 
– jakožto i nezájmem pracovníků o tuto oblast, případně nedostatečným vzděláním 
v této oblasti (1) 

 
7/5 Finance 
– V současné době silně vnímám nedostatečnou péči o oblast zaměstnávání 
a ubytování, jakožto prostředků sociální reintegrace, v rámci poskytování substituční 
léčby. Způsobeno to může být nedostatečnou pracovní kapacitou substitučních 
programů, finanční kapacitou (1)  
– (Ne) Dostupnost substitučních zařízení mimo Prahu – finance, politika, v Praze 
dostalo výpověď do konce roku Centrum metadonové substituce ve Smečkách (2) 

 
7/6 Standardy SL 
– Neznám standardy substituční léčby, ale domnívám se, že se základní cíle 
nenaplňují, jelikož je zde již plně fungující černý trh (4) 
– (Ne) nepočítá se s realitou (6) 

 
7/7 „Vnímáme jenom zneužívání“ 
– To nemůžu objektivně posoudit. Pracujeme s lidmi, kteří Subutex zneužívají – kupují 
a prodávají na černém trhu. Nevidíme celkovou práci všech doktorů a substitučních 
center – chybí nám jejich případy dobré praxe. V terénu vnímáme jenom zneužívání, 
nepotkáme se s klienty, kde dochází k naplňování cílů, ale věříme, že jsou (3) 
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Příloha č. 5 – Dílčí analýza a deskripce získaných dat – HR 

pracovníci 
 

1. Hodnocení SL Subutexem 

1/1 Negativní hodnocení nastavení SL 
Respondenti č. 1 a 6 vnímají nastavení SL negativně. 
 
1/2 Dostupnost 
Respondent č. 1 uvádí jako negativní jev špatnou dostupnost, která je omezena nedo-
statečnou kapacitou programů (uvádí i respondent č. 9), pravidly (otevírací dobou) 
a převedením preparátu na recept s modrým pruhem (opiátové recepty), není dosta-
tečně rozšířena mezi praktickými lékaři. Dostupnost je respondenty hodnocena pozi-
tivně (č. 3, 8), „alespoň pro některé uživatele“ (1), samotná existence SL (9). 
 
1/3 Kriminalizace Subutexu 
Respondent č. 1 vnímá jako důsledek převedení na opiátové recepty kriminalizaci 
Subutexu a tím zvýšení poptávky po něm. 
 
1/4 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
Šest respondentů (č. 2, 3, 5, 6, 7, 9) shodně uvádí jako negativní, že SL se většinou 
omezuje na poskytování substitučního preparátu na úkor psychosociální péče 
o pacienty. 
 
1/5 Subutex – droga 
Čtyři respondenti vnímají Subutex spíše jako drogu (4). Vzpomínají v souvislosti s tím 
černý trh (č. 4 – „Pacient ho prodá na černém trhu, aby si koupil jinou drogu, paradox-
ně třeba právě heroin, ze kterého se snažil před Subutexem vyabstinovat“; 9), nitrožil-
ní aplikaci (8), zdravotní důsledky s ní spojené („horší než u heroinu“ – 2). Respon-
dent č. 2 dodává jako pozitivum, že Subutex je bez příměsí, čistá látka. 
 
1/6 Standardy SL 
Dva respondenti vzpomínají Standardy SL – nedostatečně rozpracovávají minimální 
SL (1). Respondent č. 5 soudí, že Standardy jsou závazné pouze pro substituční cent-
ra, ne pro individuální praxe lékařů. 
 
1/7 NRULISL 
Dva respondenti vnímají nedostatky v kontrole SL (7, 5), respondent č. 5 zpřesňuje 
odpověď a uvádí nedostatky ve fungování Registru, které umožňují duální preskripci, 
předepisování nadměrného množství apod. 
 
1/8 Krátkodobá vs. časově neomezená SL 
Respondenti č. 5 a 6 vnímají důraz na dlouhodobou SL oproti časově ohraničené, ve-
doucí k abstinenci (s cílem „udržet pacienta v substituci“ – 6). 
 
1/9 Cena 
Respondent č. 7 uvádí jako výhodné „nižší cenu oproti heroinu“. 
 
1/10 Pozitivní dopad SL 
Jednoznačně pozitivní vliv SL spatřují respondenti ve snížení počtu předávkování opi-
áty (7, 9), omezení trhu s heroinem a snížení počtu trestných činů PUD (9), snížení 
rizika šíření krví přenosných infekčních nemocí a sociální stabilizace pacientů (3), 
prostřednictvím SL je více PUD v kontaktu s lékařskou péčí a službami vůbec. 
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1/11 Velké dávky Subutexu 
Respondenti č. 4, 6, 7 dodávají, že je pacientům předepisováno neúměrně vysoké 
množství substituční látky („nahrává to černému trhu“ – 6). Respondent č. 6 uvádí 
zkušenost, kdy si předepisující lékař kladl jako podmínku SL, výběr receptů v jím ur-
čených lékárnách. 
 
1/12 Úhrada ze zdravotního pojištění 
Respondent č. 8 vnímá jako negativní, že není hrazený pojišťovnou a je tudíž příliš 
drahý pro pacienty. 
 
1/13 Certifikace 
Respondent č. 9 vzpomíná, že je jen málo certifikovaných služeb poskytujících SL. 
 
1/14 Přístup lékařů 
Respondent č. 4 zmiňuje, že selhávání pacientů v SL je způsobeno především 
špatným přístupem lékařů souběžně s výskytem černého trhu. 
 

2. Vývoj – zlepšení 

2/1 Dostupnost 
Respondenti č. 1, 2, 5, 8 vidí jednoznačně prostor pro zlepšení v dostupnosti a navý-
šení kapacity kvalitní substituční péče na úrovni nízkého i vysokého prahu (včetně 
řádného definování obou prahů SL – 5). V nedostupné kvalitní péči vidí respondenti 
č. 5 a 8 důvod existence černého trhu s buprenorfinem. 
 
2/2 Informovanost lékařů 
Respondenti č. 1 a 4 vidí rezervy na straně poskytovatelů. Nedostatečná informova-
nost o SL a jejích možnostech, schopnost zhodnotit stav pacienta (1), o tom, co ná-
sleduje po předepsání Subutexu pacientovi (4). Respondent č. 4 předestírá obavu, že 
lékaři předepisují Subutex, pro provize od farmaceutických firem, čímž se stávají dea-
lery. 
 
2/3 Další substituční látky 
Respondenti č. 1 a 8 by uvítali větší pestrost substitučních preparátů co do složení 
(např. heroin) i způsobu aplikace. 
 
2/4 Nitrožilní aplikace 
Injekční aplikace jako výzva pro farmaceutické firmy, neb pacienti zvyklí užívat intra-
venózně budou Sututex užívat nitrožilně (6). Stejně tak je dle respondenta č. 4 výzvou 
pro samotné pacienty, kteří by měli přejít na sublinguální užití. 
 
2/5 Cena Subutexu 
Vysoká cena podporuje černý trh dle respondenta č. 6. 
 
2/6 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
Rezervy vidí 5 respondentů (č. 3, 6, 7, 8, 9) v psychosociální podpoře jako součásti 
SL, na níž kladou důraz. Kromě sociální práce, motivačních skupin, terapie uvádí pří-
klad pracovních programů, které umožní legálně získat finanční prostředky 
na zaplacení předepsaných preparátů. 
 
2/7 Úhrada ze zdravotního pojištění 
Respondenti č. 4 a 7 vidí cestu v úhradě pojišťoven. 
 
2/8 Finance 
Ale všechno to končí u financí (2) 
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2/9 Postoj veřejnosti 
potažmo názoru veřejnosti (2). 
  

3. Vývoj – hrozby 

3/1 Dostupnost 
Dva respondenti uvádí dostupnost. Respondent č. 1 předjímá omezení dostupnosti 
na základě zpřísňování zákonných opatření pro předpis buprenorfinu. Respondent 
č. 3 se obává přílišné dostupnosti pro uživatele, kteří ještě nepodstoupili léčbu vedou-
cí k abstinenci. 
3/2 Postoj veřejnosti 
Překážkou pro rozvoj SL může být dle respondentů č. 2 a 5 postoj veřejnosti/politiků, 
neb je spojována s i.v. aplikací a únikem na černý trh. 
 
3/3 Výpadek/zákaz Subutexu 
Respondenti č. 7, 8, 9 shodně uvádí jako ohrožení pro další vývoj SL a její pacienty 
zákaz či dlouhodobý výpadek Subutexu, v jehož důsledku hrozí rizikové chování, na-
hrazování jinými drogami či trestná činnost. 
 
3/4 Nakládání se Subutexem 
Nakládání se Subutexem vnímají jako ohrožení tři respondenti. Respondenti č. 3 a 4 
spatřují chybu na straně lékařů a farmaceutických firem (předepisování velkého 
množství a business). Respondenti č. 4 a 6 uvádí nesprávné nakládání ze strany pa-
cientů (černý trh). 
 
3/5 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
I zde se objevuje důraz na psychosociální péči v koncepci SL (6).  
 
3/6 Finance 
Respondent č. 2 vnímá „finance“ jako jednu z hrozeb pro SL. 
 

4. Černý trh se Subutexem 

4/1 Poptávka, žádané vlastnosti Subutexu 
Příčinou úniku Subutexu na černý trh je podle respondentů na jedné straně poptávka 
po Subutexu, která je způsobena kvalitou a vlastnostmi preparátu (bez příměsí – 3; 
stabilní obsah opiátu – 9; nižší náklady na nákup denní dávky – 5, 6 a 9; možnost nit-
rožilní aplikace – 9; držení a prodej je obtížněji postihnutelný – 9). 
 
4/2 Nitrožilní aplikace 
Zásadní rizika černého trhu se Subutexem jsou dle respondentů č. 3 a 5 spojeny 
s nitrožilní aplikací Subutexu a jí způsobenými zdravotními komplikacemi, spolu 
s územ dalších tlumivých látek. 
 
4/3 Velké dávky Subutexu 
Největší shoda panuje ve zdůvodnění příčin černého trhu se Subutexem, kterým je 
předepisování velkých dávek na dlouhá časová období (č. 2, 4, 6, 7, 8, 9) bez zohled-
nění situace klienta. Tím vznikají přebytky, které míří na černý trh. 
 
4/4 NRULISL 
Respondent č. 2 vnímá chybu na straně NRULISL a jeho pozdního uvedení v chod. 
 
4/5 Dostupnost 
Vysvětlením černého trhu/úniku Subutexu je pro respondenty č. 1, 5, 7 poptávka 
(včetně nízké kvality pouličních drog – 1), která vysoce převyšuje nabídku a kapacity 
SL.  
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4/6 Absence legálních příjmů 
Černý trh se Subutexem je podporován absencí legálních příjmů, z nichž by pacienti 
mohli uhradit předepsané preparáty. Finance získávají odprodejem přebytků (č. 6, 8, 
9). 
 
4/7 Standardy SL 
Respondent č. 5 zmiňuje nedostatky v koncepci, pravidlech a metodice. 
 
4/8 Denní výdejny Subutexu 
Respondent č. 8 navrhuje zavedení tzv. denních výdejen Subutexu. Zdůvodňuje to 
tím, že „klienti nejsou schopni plánovat a držet dávkování, způsob aplikace…“. 
 
4/9 Subutex – droga 
Respondent č. 5 se vyjadřuje k výskytu Subutexu na černém trhu a jeho pozitivnímu 
vlivu (vytlačení nekvalitního heroinu, stálá kvalita Subutexu, menší náklady 
na obstarání denní dávky, menší kriminalita, stabilizace uživatelů opiátů). Zdůrazňuje, 
„že se jedná stále pouze o domněnky uváděné odbornou obcí, které nejsou založeny 
na datech, což snižuje jejich váhu“. Dle jeho názoru je otázkou, zda jsou „dostatečným 
ospravedlněním, že stát nedokázal udržet SL v určitých standardech“. 
 

5. Totožní pacienti/klienti 

5/1 Substituce jako HR program vs. prostředek vedoucí k abstinenci 
Respondenti č. 1, 6, 9 se shodují, že pokud pacienti užívají nitrožilně, je dobře, že jsou 
v kontaktu s výměnnými programy. Substituce je zde spíše HR prostředkem, namísto 
léčbou směřující k abstinenci (1). 
 
5/2 Realita, která v sobě nese příležitost 
Pro respondenty č. 2, 3, 8 je čerpání služeb výměnných programů pacienty SL reali-
tou, za níž následuje trest ze strany poskytovatelů SL (2). Z pohledu HR pracovníků 
jde o téma a prostor pro práci s klientem (8). 
 
5/3 Přístup lékařů 
Respondenti č. 3, 4, 6, 7 vnímají příčinu tohoto jevu v selhání práce předepisujících 
lékařů (předepisování velkých dávek buprenorfinu, nedostatečná psychosociální pod-
pora). 
 
5/4 Subutex – droga 
Respondent č. 5 vnímá Subutex spíše jako novou drogu místo substitučního prepará-
tu. 
 
5/5 Cena Subutexu 
Respondent č. 3 připomíná i hledisko nízkých pořizovacích nákladů oproti jiným pou-
ličním drogám. 
 

6. Metody práce v SL 

6/1 Substituce jako HR program vs. prostředek vedoucí k abstinenci 
Respondent č. 1 klade důraz na odlišení SL jako HR programu a léčby vedoucí 
k abstinenci, každému typu by pak odpovídal způsob práce s pacienty a doprovodná 
psychosociální podpora (respondent č. 5). 
 
6/2 Psychosociální složka péče vs. preskripce 
Sedm z celkového počtu devíti respondentů (č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9) se shoduje, že zá-
klad práce s pacienty SL tkví v psychosociální péči (resocializační aktivity, motivační 
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pohovory, práce s rodinou, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání atp.), v kontextu 
reálného životního stylu pacienta, s reálnými cíli (9). 
 
6/3 Kontrolní mechanismy v SL 
Respondent č. 4 klade důraz na kontrolní mechanismy v SL (testy na přítomnost drog, 
dohlížení na správné užití a předepisování množství preparátu, který odpovídá potře-
bě daného pacienta). Respondent č. 5 souhlasí s hlavním důrazem na změnu způso-
bu aplikace z i.v. na sublinguální. Respondent č. 6 dodává „snižování užívané dávky“ 
jako významný rys SL. 
 
6/4 Úhrada ze zdravotního pojištění 
Dva respondenti (č. 4 a 6) navrhují cenové zvýhodnění SL Subutexem (ze strany po-
jišťoven, mohla by se tím snížit kriminalita pacientů za účelem obstarání financí 
na léky – 4). 
 
6/5 Standardy SL 
Respondent č. 3 vnímá současné nastavení Standardu jako funkční. 
 
6/6 Nejsem kompetentní 
Respondent č. 8 se necítí kompetentní zodpovědět otázku č. 6. 
 

7. Cíle substituční léčby 

7/1 Pozitivní dopad SL 
Respondenti č. 1, 2, 7 shodně uvádějí, že SL napomáhá k sociální stabilizaci pacien-
tů, ke stabilizaci zdravotního stavu, odpoutávání se od rizikového chování atp. 
 
7/2 Různé programy – různá úspěšnost 
Respondenti č. 1, 5, 8 a 9 se shodují, že na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. 
Záleží na každém jednotlivém zařízení, na přístupu pracovníků, nabídce programu 
a v neposlední řadě na pacientovi samotném (1). Respondent č. 5 vnímá jako jistou 
garanci kvality systém Certifikací odborné způsobilosti. 
 
7/3 Příklady dobré praxe (pozitivní zkušenosti) 
Respondent č. 9 uvádí příklady substitučních zařízení, kde dle něho SL Subutexem 
funguje. Jde o specializovaná centra, která spojují preskripci s návaznou složkou, 
ať se jedná o psychosociální podporu s pomocí uplatnění na trhu práce, léčbu hepati-
tidy typu C pomocí interferonu, či zaměření se na těhotné pacientky/uživatelky. 
 
7/4 Přístup lékařů 
Respondenti č. 1, 4, 9 popisují negativní zkušenosti s přístupem lékařů, odůvodňují 
tak, proč nejsou naplňovány Standardy – „neznalostí či zásadním odmítáním pragma-
tické protidrogové politiky, malým množství energie věnované do zjištění reálné situa-
ce pacientů, nastavením podmínek, které v programu musí splnit, aby ke změně moh-
lo dojít, a nízké celkové energii věnované do péče o pacienty a dost možná i aktuál-
ním způsobem financování psychiatrické péče“ (9). Respondent č. 4 doplňuje, že chy-
by jsou i na straně samotných pacientů. 
 
7/5 Finance 
Respondent č. 1 vidí rezervy SL v otázce sociální reintegrace (pomoc s hledáním za-
městnání a ubytování). Vysvětluje si to nedostatečnou finanční či pracovní kapacitou 
substitučních program. S vysvětlením z oblasti financí či politiky přichází i respondent 
č. 2. 
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7/6 Standardy SL 
Respondent č. 4 odpovídá, že nezná Standardy SL, ale i přesto „se domnívám, že se 
základní cíle nenaplňují, jelikož je zde již plně fungující černý trh“. 
 
7/7 „Vnímáme jenom zneužívání“ 
Respondent č. 3 uvádí, že z pozice pracovníka výměnných programů se potkává jen 
s pacienty, u nichž SL selhává a nemůže otázku objektivně posoudit: „v terénu 
vnímáme jenom zneužívání, nepotkáme se s klienty, kde dochází k naplňování cílů, 
ale věříme, že jsou“. 

 
 
Příloha č. 6 – Kvalitativní šetření s pacienty substituční léčby Sub-
utexem paralelně využívající služeb nízkoprahových programů 
(především výměny injekčního náčiní): 
 
Předchozí zkušenost se substitucí Subutexem – kde? 

 
Okruh I. – Substituce 
1. Jak dlouho jste v substituci Subutexem? 
2. Kam docházíte – specializované centrum, psychiatr, praktický lékař? 
3. Jak často k lékaři docházíte? 
4. Jak vypadá Vaše sezení? 
5. Kolik Subutexu na jaké období Vám lékař předepisuje? (v mg a krabicích) 
6. Kolik mg Subutexu užíváte? 
7. Jak často Subutex užíváte? 
8. Jakým způsobem Subutex užíváte? 

 
Okruh II. – Suboxone 
9. Máte možnost zvolit si, zda užívat Subutex nebo Suboxone? 
10. Máte se Suboxone zkušenost – jakou? 
11. Přemýšlel jste o užívání Suboxone? / Přešel byste na Suboxone? Ano – ne 

proč? 
 

Okruh III. – Očekávání, cíle 
12. Co od substituce Subutexem očekáváte? 
13. S jakými věcmi k řešení do substituce přicházíte? 
14. Jaké jsou Vaše cíle v rámci substituční léčby Subutexem? 
15. Co má být výsledkem Vaší účasti v substituci Subutexem? 
16. Došlo ve Vašem životě k nějaké změně po dobu substituční léčby (zastavení 

injekčního užívání, přestal jsem užívat nelegální drogy, našel jsem si práci, 
bydlení, zlepšily se vztahy s rodinou)? 

 
Okruh IV. – Spolupráce 
17. Kolik času s lékařem v měsíci strávíte? Popřípadě s jiným pracovníkem? 
18. Máte pocit, že můžete s lékařem otevřít témata týkající se Vašeho užívání 

(způsob, frekvence, další užívání nelegálních drog)? 
19. Jakým způsobem spolupracujete na Vašich potížích s předepisujícím léka-

řem? 
20. Vyhovuje Vám, jak ve Vašem případě substituce probíhá? Pokud ne, proč? 
21. Pomohla Vám účast v programu při řešení nějakých potíží? 
22. Co byste potřeboval/a, abyste lépe dosáhl/a Vámi určených cílů? 

 
Okruh V. – Černý trh 
23. Prodáváte Subutex na černý trh? 
24. Kupujete Subutex na černém trhu? Proč? 
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Příloha č. 7 – Monitorovací list 
 
Dne 29. 8. 2011 (15–18 hod.) – kontaktní centrum Stage 5, Progressive os. 
Celkem osloveno 14 klientů: 
z 9 klientů substituční léčby Subutexem v kontaktním centru 8 klientů/ek rozhovor 
odmítlo (5 klientů nemělo čas po výměně, odcházeli z KC; 3 klienti neměli chuť se 
rozhovoru účastnit) – 6 mužů, 2 ženy; 

1 klient s rozhovorem souhlasil – muž; 
5 klientů nebylo v SL – muži. 

Dne 30. 8. 2011 (15–17 hod.) – kontaktní centrum Stage 5, Progressive os. 
Osloveno celkem 13 klientů: 
z 6 klientů substituční léčby Subutexem v kontaktním centru 5 klientů rozhovor odmítlo 
(2 klienti neměli čas na rozhovor, 2 klienti neměli zájem se výzkumu účastnit, 1 klient 
nebyl ve stavu, kdy by byl schopen rozhovor uskutečnit a sám to odhadl) – muži; 

1 klient přislíbil účast ve čt 1 .9. 2011 mezi 13–14h. v KC Stage 5; 
7 klientů nebylo klienty SL – 1 žena, 6 mužů. 

Dne 31. 8. 2011 (13–18 hod.) – kontaktní centrum Sananim 
Celkem osloveno 21 klientů kontaktního centra: 
Ze 16 klientů/ek substituční léčby Subutexem v kontaktním centru odmítlo 12 klientů 
uskutečnit rozhovor (10 z důvodu nedostatku času; 2 se obávali konfrontace při 
výměně injekčního materiálu) – 10 mužů, 2 ženy; 

4 klienti s rozhovorem souhlasili – 3 muži, 1 žena; 
5 klientů nebylo v SL – 4 muži, 1 žena. 

Dne 1. 9. 2011 (13–14 hod.) – KC Stage 5, Progressive os. 
Osloveni 4 klienti KC, ani jeden nebyl klientem SL – muži. 
Dne 1. 9. 2011 (14:30–18 hod.) – projekt Sanitka Sananim os., Vrchlického sady 
Osloveno 28 klientů, z toho: 
přislíbeno uskutečnění rozhovoru – 6 muž a 1 žena; 

7 rozhovorů uskutečněno (jen muži); 
1 byl klientem SL, souhlasil s rozhovorem, ale byl v SL mimo Prahu; 
1 odmítl pro pracovní povinnosti (muž); 
12 klientů Sanitky nebylo v SL Subutexem – 12 mužů. 

Dne 1. 9. 2011 (18–19 hod.) – terénní program NO BIOHAZARD, Progressive os., 
Vrchlického sady 
Osloveno 6 klientů: 

5 z nich nebyli klienti SL (4 muži, 1 žena); 
1 příslib (muž). 

Dne 3. 9. 2011 (18–19hod.) – terénní program NO BIOHAZARD, Progressive os., 
Vrchlického sady 
Osloveni 4 klienti: 

3 klienti nebyli v SL (muži); 
1 klient ano, ale odmítl pro nedostatek času (muž). 

Dne 4. 9. 2011 (18–19hod.) – terénní program NO BIOHAZARD, Progressive os., 
Vrchlického sady 
Osloveni 4 klienti: 

1 příslib k uskutečnění rozhovoru (žena); 
1 odmítnutí (muž); 
2 klienti nebyli v SL (muži). 

Dne 5. 9. 2011 (14–16 hod. – mou přítomnost přerušil nekončící déšť), projekt 
Sanitka Sananim os., Vrchlického sady 
Osloveno 9 klientů, z toho: 

3 uskutečněné rozhovory – 2 muži, 1 žena; 
příslibrozhovoru – 1 muž, 1 žena; 
4 klienti nejsou v SL – 3 muži, 1 žena. 

Dne 29. 9. 2011 (14–18hod.) – projekt Sanitka Sananim os., Vrchlického sady 
Osloveno 17 klientů, z toho: 
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5 uskutečněných rozhovorů – 3 muži, 2 žena (jeden rozhovor byl ukončen 
v polovině); 

příslib – 2 muži, 1 žena; 
odmítnutí – 1 muž se odmítl bavit o zkušenostech se substituční léčbou; 
8 klientů není klienty SL – 7 muž, 1 žena. 

 
 
 
Příloha č. 8 – Předchozí zkušenost se substitucí Subutexem – 
kde? 
 
Žádná předchozí zkušenost – 8 pacientů (2 ženy, 6 mužů) 
Psychiatr – 5 pacientů (3 muži, 2 ženy) 
Specializované centrum – 3 pacienti (muži) 
Psychiatr + speciální centrum – 3 pacienti (muži) 
VTOS – 1 (muž) 
 
Resp. č. 1 – 4 psychiatři 
Resp. Č .2 – Dvůr Králové (4 měsíce), psychiatr (2 roky), specializované centrum 
Resp. č. 3 – specislizované centrum 
Resp. č. 4 – žádná předchozí zkušenost 
Resp. č. 5 – psychiatrie, specializované centrum 
Resp. č. 6 – žádná předchozí zkušenost 
Resp. č. 7 – žádná předchozí zkušenost 
Resp. č. 8 – žádná předchozí zkušenost 
Resp. č. 9 – žádná předchozí zkušenost  
Resp. č. 10 – specializované centrum 
Resp. č. 11 – žádná předchozí zkušenost 
Resp. č. 12 – specializované centrum, psychiatr 
Resp. č. 13 – psychiatr 
Resp. č. 14 – žádná předchozí zkušenost 
Resp. č. 15 – psychiatr 
Resp. č. 16 – specializované centrum 
Resp. č. 17 – Příbram – Bytíz (VTOS) 
Resp. č. 18 – žádná předchozí zkušenost 
Resp. č. 19 – 2 psychiatři 
Resp. č. 20 – psychiatr 
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Příloha č. 9 – Okruh I. Substituce (otázky 1–4) 

1) Délka působení v SL 

Oslovení respondenti jsou v SL v rozmezí od 3 měsíců do 7 let 
 
2) Poskytovatel SL (specializované centrum, psychiatr, praktický lékař) 
Specializované centrum 6 respondentů 
Psychiatr 14 respondentů 
 
3) Frekvence návštěv 
1/týden 9 respondentů 
1/14 dní 2 respondenti 
1/3 týdny 1 respondent 
1/měsíc 8 respondentů 
 
4) Koncepce sezení 
Pět respondentů uvedlo, že v rámci sezení předepisující lékař věnuje čas a prostor 
tématům, která jsou pro ně podstatná – č. 6 „ptá se mě, jak mi je, co práce, problémy 
(psychické, s lidmi, SL), snižování“; č. 8 „ptá se mě co práce, snižování (o to nesto-
jím), klepání rukou v práci…, doktor nemá moc času“; č. 9 „jednu hodinu, mluvili jsme 
o mých pocitech“; č. 12 „povídáme si, otevřeně mluvíme o všem (rodina); slíbil jsem 
omezit i.v. aplikaci“; č. 19 „deprese“. 
Patnáct respondentů odpovědělo, že žádná sezení nebyla, vše proběhlo během 5–
15 minut, většinou prostřednictvím předepsání receptu a otázky typu „jak se daří“. Č. 
15 – „pohovor s psycholožkou 3× za 6 měsíců (10 min. sezení)“; č. 17 – „1× za 
6 měsíců zdravotní testy a krátký pohovor“; č. 20 – „recept mi předají sestry, Dr. se 
mnou rozebírá hepatitidu typu C“. 
 

Resp. Délka Kde Frekvence Sezení 

Č. 1 5 let Psychiatr 1×/týden Žádná nebyla 

Č. 2 6 let Psychiatr 1×/měsíc 5–10 min. 

Č. 3 2 roky Psychiatr 1×/3 týdny 10–15 min. 

Č. 4 4 roky Psychiatr  1×/3 týdny 10–15 min., jen se ptal, jak se mám, 
jinak chodím do KC (sama od sebe) 

Č. 5 5 let Psychiatr 1×/měsíc 15 min. 

Č. 6 1 rok Psychiatr 1×/měsíc Ptá se mě, jak mi je, co práce, pro-
blémy (psych., s lidmi, SL), snižování 

Č. 7 0,5 roku AT ordinace, 
psychiatr 

1×/týden 15 min. (tématem je snižování) 

Č. 8 5 let Psychiatr 1×/měsíc Ptá se mě co práce, snižování (o to 
nestojím), klepání rukou v práci; Dr. 
nemá moc času 

Č. 9 3 měsíce Specializova-
né centrum 

1×/týden 1 hod, mluvili jsme o mých pocitech 

Č. 10 5 let Psychiatr 1×/14 dní Nijak, jen recept, občas psych. roz-
hovor 

Č. 11 5 let Psychiatr 1×/měsíc Zeptá se, jak jde život (5 min., jen 
s Dr.) 

Č. 12 4 měsíce Psychiatr 1×/měsíc Povídáme si, otevřeně mluvíme 
o všem (rodina); slíbil jsem omezit 
i.v. aplikaci 

Č. 13 4 měsíce Specializova-
né centrum 

1×/týden Předání receptu 
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Č. 14 1 měsíc Specializova-
né centrum 

1×/týden Předá mi recept 

Č. 15 6 měsíců Specializova-
né centrum 

1×/týden Předepsání receptu + pohovor 
s psycholožkou 3× za půl roku 
(10 min. sezení) 

Č. 16 6 let Psychiatr 1×/měsíc Ptá se, jak se mi daří, předepsání 
receptu 

Č. 17 2 roky Specializova-
né centrum 

1×/14dní, 
poslední 2 
měsíce každý 
týden 

Recepty, 1×/6 měsíců zdravotní testy 
+ krátký pohovor 

Č. 18 7 let Psychiatr 1×/měsíc Je to krátké, zeptá se, co a jak 

Č. 19 6 měsíců Psychiatr 1×/týden Povídali jsme si, témata různá (de-
prese) 

Č. 20 9 měsíců Specializova-
né centrum 

1×/týden Recept mi předají sestry, Dr. se 
mnou rozebírá hepatitidu  C 
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Příloha č. 10 – Okruh I. Substituce (otázka 5 a 6) 

5) Předepisované množství 
6) Reálná denní spotřeba 
Z odpovědí na otázky č. 5 a 6 vyplývá, že 8 respondentů užívá shodnou denní dávku 
s tou, která je jim předepsána lékařem. Dalších 12 respondentů užívá dávku nižší, 
v mnohých případech výrazně, oproti dávce lékařem předepsané, u těchto responden-
tů dochází ke vzniku přebytků předepsaného preparátu (více viz příloha č. 8). 
 

Resp. Předepsáno  Užívá mg/den  

Č. 1 10 balení po 
8 mg/měsíc 

20 g/den 2 g/den (zneuží-
val jsem to) 

Klient užívá desetinásobně nižší denní 
dávku, než je předepsaná lékařem 

Č. 2 6 balení po 8 mg/měsíc 12 g/den 6 mg/den Klient užívá o polovinu nižší množství, 
než je předepsané lékařem 

Č. 3 2 balení po 
8 mg/3 týdny 

5,3 g/den 4 mg/den, pak 
jsem snížil na 
2 mg/den 

Klient užívá o 1,3 či 3,3 mg nižší množ-
ství, než je předepsáno lékařem 

Č. 4 1,5 balení po 
8 mg/3 týdny 

4 g/den 4 mg/den Klient denně užívá množství předepiso-
vané lékařem 

Č. 5 4 balení po 8 mg/měsíc 8 g/den 8 mg/den Klient denně užívá množství předepiso-
vané lékařem 

Č. 6 5 balení po 8 mg/měsíc 10 g/den 10 mg/den Klient denně užívá množství předepiso-
vané lékařem 

Č. 7 1 balení po 8 g/týden 8 mg/den 8 mg/den Klient denně užívá množství předepiso-
vané lékařem 

Č. 8 6 balení po 8 g/měsíc 12 mg/den 12 mg/den Klient denně užívá množství předepiso-
vané lékařem 

Č. 9 4 balení po 2 g/měsíc 2 mg/den 2 mg/den Klient denně užívá množství předepiso-
vané lékařem 

Č. 10 4 balení po 8 g/měsíc 8 mg/den 3 mg/den Klient užívá cca 1/3 denní dávky oproti 
předepisované lékařem 

Č. 11 5 balení po 8 mg/měsíc 10 mg/den 4–6 mg/den Klient užívá 2/5 či 3/5 denní dávky, než 
je předepsáno lékařem 

Č. 12 2 balení po 8 g/měsíc 4 mg/den 2–4 mg/den Klient užívá o polovinu menší množství 
Subutexu (2 mg), či shodné množství 
(4 mg) 

Č. 13 4 balení po 8 mg + 
4 balení po 2 mg/měsíc 

10 g/den 4 mg/den Klient užívá 2/5 denní dávky, než je pře-
depsáno lékařem 

Č. 14 4 balení po 8 mg + 
4 balení po 2 mg/měsíc 

10 mg/den ani ne 1 mg/den Klient užívá desetinu lékařem předepsa-
né denní dávky 

Č. 15 4 balení po 8 mg/měsíc 8 mg/den 4–6 mg/den Klient užívá o čtvrtinu až polovinu nižší 
množství 

Č. 16 8–9 balení po 
8 mg/měsíc 

16–
18 mg/den 

0,5–4 mg/den V případě horní uvedené hranice klient 
užívá 4× nižší denní množství, v případě 
spodní hranice vzniká přebytek 15,5 či 
17,5 mg denně 

Č. 17 1 balení po 8 mg + 
1 balení po 2 mg/týden 

10 mg/den 6 mg/den, někdy 
4 mg/den 

Klient užívá 2/5 či 3/5 denní dávky, než 
je předepsáno lékařem 

Č. 18 4 balení po 8 mg/měsíc 8 mg/den 4 mg/den Klient užívá poloviční množství, než je 
předepsáno lékařem 

Č. 19 3 balení po 8 mg/měsíc 6 mg/den 2 mg/den Klient denně užívá třetinové množství, 
než je předepsáno lékařem 

Č. 20 4 balení po 8 mg/měsíc 8 mg/den 8 mg/den Klient denně užívá množství předepiso-
vané lékařem 
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Příloha č. 11 – Okruh I. Substituce (otázky 5–8) 

7) Frekvence užívání 
1× za den 3 respondenti 
1–2× za den 7 respondentů 
3× za den 7 respondentů 
3–4× za den 2 respondenti 
5–6× za den 1 respondent 
S ohledem na to, že Subutex je preparát s dlouhou dobou působení, který je možné 
užívat 1× za den ale i 1× za 3 dny, častější aplikace vypovídá o poddávkování re-
spondentů, či potřebě častější aplikace pro aplikaci samotnou (závislost na nitrožilním 
užívání). 
 
8) Způsob aplikace 
Nitrožilní aplikace 15 respondentů – č. 1 „zpočátku pod jazyk, pak i.v.“; č. 4 
„s cucáním zkušenost mám, ale pak problémy se spaním“; č. 8 „málokrát se snažím to 
cucat“. Celkem 4 respondenti popisovali proces, kdy z nitrožilní aplikace přešli na sub-
linguální – č. 3 „nejprve jsem cucal, v době krize (zuby) i.v.“; č. 6 „zpočátku i.v., nyní 
cucám (silnější účinek)“; č. 7 „i.v., pak cucání“; č. 19 „nejprve cucání, pak i.v., nyní 
cucání“. Respondent č. 2 odpověděl, že oba zmíněné způsoby aplikace jsou u něho 
rovnoměrně zastoupeny „půl na půl (i.v. a pod jazyk)“. 
 

Resp. Předepsáno Užívá 
mg/den 

Frekvence 
užíváni 

Způsob užívání 

Č. 1 10 balení po 
8 mg/měsíc 

2 mg/den (zneu-
žíval jsem to) 

2×/den 
 

Zpočátku pod jazyk, pak i.v. 

Č. 2 6 balení po 
8 mg/měsíc 

6 mg/den 3×/den Půl na půl (i.v. a pod jazyk) 

Č. 3 2 balení po 
8 mg/3 týdny 

4 mg/den, pak 
jsem snížil na 
2 mg/den 

1×/den 4 mg, 
pak obden 2 mg 

Nejprve jsem cucal, v době krize 
(zuby) i.v. 

Č. 4 1,5 balení po 
8 mg/3 týdny 

4 mg/den 2×/den 
(po 2 mg) 

i.v., s cucáním zkušenost mám, 
ale pak problémy se spaním 

Č. 5 4 balení po 
8 mg/měsíc 

8 mg/den 2×/den (4 mg 
ráno a večer) 

i.v. 

Č. 6 5 balení po 
8 mg/měsíc 

10 mg/den 3×/den Zpočátku i.v., nyní cucám (sil-
nější účinek) 

Č. 7 1 balení po 
8 mg/týden 

8 mg/den 2×/den i.v. pak cucání 

Č. 8 6 balení po 
8 mg/měsíc 

12 mg/den 4×/den i.v., málokrát se snažím to cucat 

Č. 9 4 balení po 
2 mg/měsíc 

2 mg/den 1–2×/den i.v. 

Č. 10 4 balení po 
8 mg/měsíc 

3 mg/den 2×/den i.v. 

Č. 11 5 balení po 
8 mg/měsíc 

4–6 mg/den 3×/den i.v. 

Č. 12 2 balení po 
8 mg/měsíc 

2–4 mg/den 3×/den i.v. 

Č. 13 4 balení po 8 mg + 
4 balení po 
2 mg/měsíc 

4 mg/den 3–4×/den i.v. 

Č. 14 4 balení po 8 mg + 
4 balení po 

ani ne 1 mg/den 1×/den i.v. 
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2 mg/měsíc 

Č. 15 4 balení po 
8 mg/měsíc 

4–6 mg/den 3×/den i.v. 

Č. 16 8–9 balení po 
8 mg/měsíc 

0,5–4 mg/den 1–2×/den i.v. 

Č. 17 1 balení po 8 mg + 
1 balení po 
2 mg/týden 

6 mg/den, někdy 
4 mg/den 

2–3×/den i.v. 

Č. 18 4 balení po 
8 mg/měsíc 

4 mg/den 3×/den i.v. 

Č. 19 3 balení po 
8 mg/měsíc 

2 mg/den 1×/den Nejprve cucání, pak i.v., nyní 
cucání 

Č. 20 4 balení po 
8 mg/měsíc 

8 mg/den 5–6×/den i.v. 
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Příloha č. 12 – Okruh II. Suboxone (otázky 9-11) 

9) Možnost volby Suboxone 
Ano – 15 respondentů (1 z nich Suboxone preferuje; 3 z nich uvádějí, že se záměrně 
rozhodli pro Subutex, kvůli možnosti užívat ho nitrožilně). 
Ne – 5 respondentů (č. 18 uvádí, že Suboxone nikoli, ale nový přípravek Ravata

139
 

ano). 
 
10) Zkušenost se Suboxone 
Ano – 13 respondentů (č. 1 má zkušenost v délce trvání jednoho roku), 3 z nich ji 
označují za zkušenost pozitivní; 7 respondentů popisuje nepříjemné účinky (č. 2 „ano 
– detox, ale necítím uklidnění“; č. 4 „ano – ale pak problémy se spaním“; č. 6 „ano – 
nepříjemná chuť, pocení, husí kůže, absťák“; č. 12 „po hodině dostanu horečky a zim-
nice“; č. 13 „ano, negativní, zvedla jsem dávkování“; č. 17 „ano, ale měl jsem absti-
nenční příznaky“; č. 20 „ano, ale nefunguje mi“); 2 respondenti uvedli, že mají zkuše-
nost s nitrožilním užitím Suboxonu (č. 15 „ano mám, při i.v. naloxone nezabral“; č. 8 
uvedl „ano, mám zkušenost, ale mám návyk na jehlu, jsem zpět na Subutexu“). 
Ne – 7 respondentů (č. 16 „se Suboxonem zkušenosti nemám, s Ravata ano, ale něco 
mi v tom chybělo“). 
 
11) Suboxone jako alternativa 
Ano – 10 respondentů (č. 2 „Ano, časem bych chtěl na něj přejít“; č. 3 „ano, ale nejra-
ději bych se zbavil všeho“; č. 8 „časem asi ano, musím snižovat a začít to jíst“; č. 16 
„ano, přemýšlel jsem o tom, přešel bych (ale Subutex je ekonomicky výhodnější)“; č. 
17 „ano, ale potřebuji oporu, ženu, s níž se do toho pustím“). 
Ano – uvedli 3 respondenti s negativní zkušeností; 2 respondenti s i.v. zkušeností; 2 
s pozitivní; 3 respondenti bez předchozí zkušenosti. Respondentovi č. 8 – předchozí 
negativní zkušenost či možnost intravenózně ho užít nebrání v uvažování o Suboxonu 
jako východisku. 
Ne – 10 respondentů (č. 1 „nepřešel – nevyhovuje mi účinek Suboxonu“; č. 5 „ne, 
jsem zvyklý na Subutex“; č. 6 „ne, nevyhovoval mi, musel bych zvýšit dávku“; č. 12 
„ano, přemýšlel, ale nejde to“; č. 18 „ano, ale nepřešla bych – zvládnu cucat i Subu-
tex“). 
 

Resp. Možnost volby Zkušenost Užívání Suboxone  

Č. 1 Ne Ano (roční) Nepřešel – nevyhovuje mi 
účinek Suboxonu 

Č. 2 Ano, zvolil Subutex – závislost 
na jehle 

Ano (detox), ale necítím uklid-
nění 

Ano, časem bych chtěl na něj 
přejít 

Č. 3 Ano, Suboxone je příjemnější, 
preferoval jsem ho 

Ano, dobrá zkušenost Ano, ale nejraději bych se 
zbavil všeho 

Č. 4 Ano Ano – ale pak problémy se spa-
ním 

Ano, přešla bych na něj 

Č. 5 Ano Ne Ne, jsem zvyklý na Subutex 

Č. 6 Ano Ano – nepříjemná chuť, pocení, 
husí kůže, absťák 

Ne, nevyhovoval mi, musel 
bych zvýšit dávku 

Č. 7 Ne  Ne Ne 

Č. 8 Ano, ale chci Subutex (i.v.) Ano, mám zkušenost, ale mám 
návyk na jehlu, jsem zpět na 
Subutexu 

Časem asi ano, musím sni-
žovat a začít to jíst 

Č. 9 Ne Ne  Ano přemýšlel, přešel bych 

Č. 10 Ano, ale chci Subutex Ano, nitrožilní Ano, přešel bych 
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Č. 11 Ano Ne Ano, přešel bych 

Č. 12 Ano Po hodině dostanu horečky a 
zimnice 

Ano, přemýšlel, ale nejde to 

Č. 13 Ano, mám Ano, negativní, zvedla jsem 
dávkování 

Ne 

Č. 14 Ano Ne Ne 

Č. 15 Ano Ano mám, při i.v. naloxone ne-
zabral, cucání ok, je levnější 

Ano, přešel bych 

Č. 16 Asi mám možnost… Se Suboxonem zkušenosti ne-
mám, s Ravata ano, ale něco mi 
v tom chybělo 

Ano, přemýšlel jsem o tom, 
přešel bych (ale Subutex je 
ekonomicky výhodnější) 

Č. 17 Ano Ano, ale měl jsem abstinenční 
příznaky 

Ano, ale potřebuji oporu (že-
nu, s níž se do toho pustím) 

Č. 18 Suboxone ne, Ravata ano Ano, dobrá zkušenost Ano, ale nepřešla bych – 
zvládnu cucat i Subutexy 

Č. 19 Ne Ne Ne 

Č. 20 Ano Ano, ale nefunguje mi Ne 
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Příloha č. 13 – Okruh III Očekávání, cíle (otázky 12–16) 

12) Očekávání 
Celkem 11 respondentů uvedlo jako své očekávání snížit a vysadit Subutex – krátko-
dobou SL (č. 3 „kontrolované odvykání v programu mimo injekční uživatele drog, čer-
ný trh, být pod dohledem“; č. 4 „krátkodobou SL, snižování po měsíci na min. a vysa-
zení, ale není to tak, jsem zklamaná“; č. 6 „snížení a vysazení do 2 let“; č. 7 „přestat 
brát“; č. 8 „vysnižovat a pryč, ale jsem v SL 5 let, být schopen pracovat“; č. 9 „přejít na 
něco méně škodlivého a přestat užívat“; č. 10 „nevím, buď přestat brát“; č. 13 „vysni-
žuji, přestanu brát“; č. 14 „přestat brát“; č. 16 „zbavit se závislosti“; č. 19 „vyabstino-
vat“). 
Respondent č. 18 uvedl svou zkušenost „je to doživotní záležitost, pozoruji to 
z přístupu lékaře“. 
Tři respondenti uvedli jako očekávání od vstupu do substituční léčby Subutexem pře-
stat užívat jiné drogy především heroin (č. 2 „nebudu brát jiné drogy včetně alkoholu“; 
č. 12 „zbavit se závislosti na heroinu“; č. 17 „jsem bdělý oproti heroinu, vnímám reali-
tu“). 
Tři respondenti uvedli ekonomické hledisko a dostupnost (denní náklady jsou 10× lev-
nější oproti denní dávce heroinu). 
Tři respondenti uvedli očekávání spočívající ve zlepšení jejich psychického, fyzického 
stavu (č. 5), stabilizace (č. 20), nalezení zaměstnání a schopnosti žít normální život (č. 
8). 
Respondent č. 10 připojil „přestat Subutex/drogy užívat nitrožilně“; č. 1 neočekával nic 
jiného než pravidelný přísun substitučního preparátu – Subutex; č. 11 uvedl „nic, je to 
na nic“. 
 
13) Osobní motivace k SL 
Celkem 7 respondentů uvedlo jako důvod příchodu do substituce Subutexem osobní 
problémy, psychickou či sociální nepohodu, vyčlenění z běžné společnosti (č. 1 „soc. 
nestabilita“; č. 3 „beznaděj, cítil jsem se společensky nepřijatelný, nefunguje práce, 
rodina, soukromý život“; č. 9 „nuda, prázdnota“; č. 10 „neschopnost se začlenit“; č. 12 
„nemohl jsem na něm pracovat“; č. 16 „opustila mě přítelkyně, nemohl jsem chodit“; 
č. 20 „problémy – osobní, s PČR, ostudy“). 
Devětkrát respondenti zmínili finanční potíže, finanční nákladnost spojenou s vysokou 
cenou heroinu a nákupem drog na černém trhu (č. 1 „kolotoč shánění peněz“; č. 5 
„finanční problémy“; č. 6 „černý trh“; č. 7 „vyměnit 3,5 g heroinu“; č. 8 „přestat s  heroi-
nem za 60 tis./měsíčně ale jen za 5–6 tis./měsíc“; č. 9 „snazší, finančně výhodnější“; 
č. 10 „nákladnost na černém trhu“; č. 11 „nechtěl jsem kupovat na černém trhu“; č. 18 
„ekonomická stránka“). 
Osmkrát se mezi odpověďmi objevila obtěžující závislost na drogách především hero-
inu (č. 2 „užívání jiných drog“; č. 4 „heroinová závislost, neměla jsem jiné problémy“; č. 
5 „že bude jednodušší z toho vyabstinovat než z heroinu“; č. 12 „závislost na heroinu“; 
č. 15 „závislost na metadonu“; č. 16 „závislost“; č. 18 „závislost na heroinu, kvalita he-
roinu“; č. 19 „nechtěl jsem brát drogy“). 
Respondent č. 14 zmínil léčbu hepatitidy typu C. 
Respondent č. 18 uvedl důvod nalezení zaměstnání. Respondenti č. 13 a 17 shodně 
uvedli, že jim byla substituce Subutexem zprostředkována známým či bývalým partne-
rem. 
 
14) Cíle 
Celkem 15 respondentů uvedlo jako svůj cíl přestat s užíváním (č. 1 „přestat užívat“; č. 
2 „přestat užívat jiné drogy, nepočítám s vysazením Subutexu“; č. 3 „co nejrychleji 
vysnižovat, zbavit se drog – napořád“; č. 4 „přestat užívat Subutex, není to lehké – 
absťáky jsou drastičtější“; č. 5 „vysnižovat a vyabstinovat“; č. 6 „skončit s užíváním“; č. 
7 „skončit s užíváním“; č. 8 „vysnižovat a přestat úplně užívat“; č. 11 „přestat co 
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nejdříve“; č. 12 „zabojovat se závislostí, jako rodinný příslušník s nemocí“; č. 13 „pře-
stat brát“; č. 14 „vysnižovat, přestat brát“; č. 18 „odabstinovat“; č. 19 „vyabstinovat“; č. 
20 „život bez alkoholu“). 
Další uváděné cíle (6 respondentů) jsou spojeny se stabilizací v osobním životě (č. 10 
„být šťastný, být dceři normální otec“; č. 15 „najít si práci, holku, žít normální život“; č. 
16 „zpravit si zuby, uklidnit se, přibrat, cvičit, foto výstava“; č. 17 „najít práci, oporu, 
ženu – ztratil jsem naději“; č. 19 „práce, být šťastný, normální život“; č. 20 „stabiliza-
ce“). 
Metou respondenta č. 9 je maximálně omezit nitrožilní aplikaci. 
 
15) Ideální stav – výsledek 
V představách o finálním výsledném efektu účasti v substituci Subutexem převažuje 
vysazení drog, opiátů (12 respondentů – č. 2 „být čistý od jiných drog“; č. 4 „vysadit 
opiáty“; č. 5 „vysnižovat a vyabstinovat“; č. 6 „zbavit se toho“; č. 7 „přestat brát opiáty“; 
č. 8 „vysnižovat a přestat úplně užívat“; č. 11 „skončit se Subutexem“; č. 12 „ukončit 
braní drog“; č. 13 „přestat brát“; č. 14 „přestat s drogami“; č. 16 „konec drog – celkově 
vše v sobě vyřešit“; č. 17 „začít snižovat a vysadit Subutex“). 
Druhou početnou skupinou odpovědí (5 respondentů) je představa normálního života 
s důrazem ne jednotlivé aspekty (č. 3 „normální život“; č. 6 „sám to nezvládnu, odstě-
hovat se někam, rozjet firmu“; č. 10 „fungovat s dcerou – otevřená komunikace“; č. 11 
„zapojit se čistý do života“; č. 20 „vztahy bez problémů“). 
Tři respondenti jsou k účinnosti skeptičtí (č. 15 „nemá to výsledek, je to jen náhražka, 
nic jiného“; č. 18 „nemám představu – buď s tím seknu ze dne na den bez doktora, 
nebo mě čeká dalších 7 let“; č. 19 „neúspěch“). 
Respondent č. 1 spatřuje výsledný efekt ve snížení trestné činnosti, respondent č. 9 si 
oproti tomu slibuje „nahradit fyzickou závislost“. 
 
16) Změna – důsledek SL (zastavení injekčního užívání, přestal jsem užívat nelegální 
drogy, našel jsem si práci, bydlení, zlepšily se vztahy s rodinou)?

140
 

Odpovědi týkající se změny v průběhu účasti v substituční léčbě jsou rozmanité 
a velmi zdařile kopírují změny uvedené v literatuře, které substituční léčba způsobit 
má. 
Nejčastěji se v otázce zaměřené na změnu v životě v průběhu SL Subutexem objevu-
je zlepšení ve vztazích s rodinou (či založení rodiny vlastní), přáteli (7 respondentů – 
č. 4 „narodil se mi syn“; č. 5 „založil jsem rodinu“; č. 9 „ano, ukázat doma, že nejsem 
feťák, že se mi dá věřit, udělat jim radost/dojem“; č. 10 „normální kamarádi“; č. 12 „za-
řazení do života“; č. 13 „ano, zlepšily se vztahy s rodinou“; č. 18 „těhotenství“). 
Další početnou skupinou je změna v oblasti práce, její nalezení či udržení 
(4 respondenti – č. 2 „snažím se pracovat“; č. 8 „prošel jsem čtyřmi dobrými pracemi, 
koupil jsem si auta“; č. 12 „ano, práce“; č. 18 „práce“). 
Stejný počet respondentů uvedl změny, týkající se psychiky, vnímání sebe sama z „já 
feťák“, na „já normální člověk“ či „já někdo jiný“ (4 respondenti – č. 2 „snažím se být 
normální člověk“; č. 14 „ano, byl jsem nevrlý, na začátku SL, teď je to OK“; č. 16 „jsem 
někdo jiný, věnuji se koníčkům (kytara, focení, texty)“; č. 17 „uvědomuji si svou sílu 
a pevnou vůli“). 
Tři respondenti pozorují změnu ve způsobu získávání peněz, tedy po vstupu 
do substituce již nemusí krást, dva z nich uvádějí i nalezení zaměstnání (č. 2 „nekra-
du“; č. 8 „rozhodně ano, nekradu, nejsem ve výkonu trestu“; č. 16 „nekradu“). 
Respondenti č. 1 a 7 pociťují změnu v tom, že přestali užívat drogy, byť jen dočasně – 
č. 1 „přestal jsem na 3 roky užívat“, č. 7 „přestal jsem brát“. 
Stejný počet respondentů uvádí jako změnu snížení denní dávky Subutexu, což 
ovšem sebou může nést i jisté fyziologické komplikace, pokud je to například příliš 
velký skok (č. 4 „snížila jsem z 12 mg na 2 mg/den, pak potíže se spaním“; č. 11 „ano, 
snížil jsem“). 
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Respondent č. 5 uvádí kromě založení rodiny i změnu ve způsobu bydlení oproti ob-
dobí bez podpory SL „byl jsem na ulici, teď bydlím.“ Respondent č. 3 v SL Subutexem 
na sobě pozoruje pocity, které popsal jako „větší odpor k IUD, k černému trhu“. 
Ovšem ne všichni respondenti vnímají pozitivní dopad působení substituční léčby 
Subutexem (č. 6 „nenastala“; č. 19 „ne, jen jsem se seznámil s lidmi, o které jsem ne-
měl zájem“). Respondent č. 15 se svěřil s obavou „možná mi kvůli i.v. aplikaci uříznou 
ruku“. 
Respondent č. 20 otázku nezodpověděl. 
 
 

Resp
. 

Očekávání Potíže Cíle Výsledek Změna 

Č. 1 Subutex, nic jiné-
ho 

Soc. nestabilita, 
kolotoč shánění 
peněz 

Přestat užívat Menší trestná 
činnost 

Přestal jsem na 
3 roky užívat 

Č. 2 Nebudu brát jiné 
drogy včetně al-
koholu (zkřížená 
závislost) 

Užívání jiných 
drog 

Přestat užívat jiné 
drogy, nepočítám 
s vysazením 
Subutexu
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Být čistý 
od jiných drog 

Nekradu, snažím 
se pracovat, být 
normální člověk 

Č. 3 Kontrolované od-
vykání 
v programu mimo 
IUD, černý trh, být 
pod dohledem 

Beznaděj, cítil 
jsem se spole-
čensky nepřijatel-
ný, nefunguje 
práce, rodina, 
soukromý život 

Co nejrychleji 
vysnižovat, zbavit 
se drog – napořád 

Normální život Větší odpor k IUD, 
k černému trhu 

Č. 4 Krátkodobou SL, 
snižování po mě-
síci na min. a vy-
sazení, ale není 
to tak, jsem zkla-
maná 

Heroinová závis-
lost, neměla jsem 
jiné problémy 

Přestat užívat 
Subutex, není to 
lehké – auťáky 
jsou drastičtější 

Vysadit opiáty Narodil se mi syn; 
snížila jsem 
z 12 mg na 
2 mg/den, pak potí-
že se spaním 

Č. 5 Levnější než he-
roin, lepší psych. 
a fyz. stav 

Finanční problé-
my, věřil jsem, že 
bude jednodušší 
z toho vyabstino-
vat než z heroinu 

Vysnižovat a vy-
abstinovat 

Vysnižovat a 
vyabstinovat 

Byl jsem na ulici, 
teď bydlím, založil 
jsem rodinu 

Č. 6 Snížení a vysa-
zení do 2 let 

Černý trh Skončit s užívá-
ním 

Zbavit se toho, 
sám to nezvlád-
nu, odstěhovat 
se někam, rozjet 
firmu 

Ne 

Č. 7 Přestat brát Vyměnit 3,5 g 
heroinu – eko-
nom. hledisko 

Skončit 
s užíváním 

Přestat brát opi-
áty 

Přestal jsem brát 

Č. 8 Vysnižovat a pryč, 
ale jsem v SL 
5 let, Sub. je lev-
nější, být schopen 
pracovat, žít nor-
mální život 

Přestat 
s heroinem za 
60 tis./měsíčně 
jen za 5–
6 tis./měsíc – 
ekonom.hledisko 

Vysnižovat a pře-
stat úplně užívat 

Vysnižovat a 
přestat úplně 
užívat 

Rozhodně ano, 
nekradu, nejsem ve 
VTOS

142
, prošel 

jsem čtyřmi dobrý-
mi pracemi, koupil 
jsem si auta 

Č. 9 Přejít na něco 
méně škodlivého 

Nuda, prázdnota, 
snazší, finančně 

Co nejméně apli-
kovat i.v. 

Nahradit fyzic-
kou závislost 

Ano, ukázat doma, 
že nejsem feťák, že 
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a přestat užívat výhodnější se mi dá věřit, udě-
lat jim radost, do-
jem 

Č. 10 Nevím, buď pře-
stat brát, nebo 
alespoň přestat 
s i.v. 

Neschopnost se 
začlenit, náklad-
nost na černém 
trhu 

Být šťastný, být 
dceři normální 
otec 

Fungovat 
s dcerou – ote-
vřená komuni-
kace 

Normální kamarádi 

Č. 11 Nic, je to na nic Nechtěl jsem 
kupo-vat 
na černém trhu 

Přestat co nejdří-
ve 

Zapojit se čistý 
do života, skon-
čit se Subu-
texem 

Ano, snížil jsem 

Č. 12 
 

Zbavit se závis-
losti na heroinu 

Závislost na hero-
inu, nemohl jsem 
na něm pracovat 

Zabojovat se zá-
vislostí, jako ro-
dinný příslušník 
s nemocí 

Ukončit braní 
drog 

Ano, práce, zařa-
zení do života 

Č. 13 Vysnižuji, přesta-
nu brát 

Nic, bývalý přítel 
mě tam dovedl 

Přestat brát Přestat brát Ano, zlepšily se 
vztahy s rodinou 

Č. 14 Přestat brát Léčba hepatiti-
dy C (interferon) 

Vysnižovat, pře-
stat brát 

Přestat 
s drogami 

Ano, byl jsem nevr-
lý, na začátku SL, 
teď je to OK 

Č. 15 Nic, jen ekono-
mické hledisko a 
dostupnost 

Závislost na me-
tadonu 

Najít si práci, hol-
ku, žít normální 
život 

Nemá to výsle-
dek, je to jen 
náhražka, nic 
jiného! 

Možná mi kvůli i.v. 
aplikaci uříznou 
ruku 

Č. 16 Zbavit se závis-
losti 

Opustila mě pří-
telkyně, nemohl 
jsem chodit, ne-
mocnice – Subu-
texy, závislost 

Zpravit si zuby, 
uklidnit se, přibrat, 
cvičit, foto-
výstava 

Konec drog – 
celkově vše 
v sobě vyřešit 

Nekradu, jsem ně-
kdo jiný, věnuji se 
koníčkům (kytara, 
focení, texty) 

Č. 17 Jsem bdělý oproti 
heroinu, vnímám 
realitu 

Hned z VTOS, 
doprovodil mě 
kamarád 

Najít práci, oporu, 
ženu – ztratil jsem 
naději 

Začít snižovat a 
vysadit Subutex 

Uvědomuji si svou 
sílu a pevnou vůli 

Č. 18 Je to doživotní 
záležitost, pozo-
rujsi to z přístupu 
Dr. 

Závislost na hero-
inu – ekonomická 
stránka, kvalita 
heroinu, našla 
jsem si práci 

Odabstinovat Nemám před-
stavu – buď 
s tím seknu ze 
dne na den bez 
Dr., nebo mě 
čeká dalších 
7 let 

Práce, těhotenství 
(právě vrcholí) 

Č. 19 Vyabstinovat Nechtěl jsem brát 
drogy 

Vyabstinovat, 
práce, být šťast-
ný, normální život 

Neúspěch
143

  Ne – jen jsem se 
seznámil s lidmi, 
o které jsem neměl 
zájem 

Č. 20 Stabilizaci Problémy – osob-
ní, s PČR, ostudy 

Stabilizace,život 
bez alkoholu 

Vztahy bez pro-
blémů 

----------------------- 

 

                                            
143

  Klient nevěří v účinnost substituční léčby 



 
151 

 

Příloha č. 14 – otázka č. 16) Došlo ve Vašem životě k nějaké změně 
po dobu substituční léčby? 

Resp
. 

Přestal/a 
i.v.aplikova
t 

Přestal/a užívat 
nelegální dro-
gy 

Našel/a si 
práci 

Našel/a si 
bydlení 

Rodinné 
vztahy 

Č. 1 Ne  Ne  Ano  Ano Ne, pro ně i 
tak beru 

Č. 2 Až nyní, sna-
žím se 

Ano na 90 % (alko-
hol) 

Ano Ano Ano 

Č. 3 Ano Ano Ano (1/2 úvazek) Ano Ano 

Č. 4 Ne Ano (občas si dám) Ano (brigáda) Ano (za Prahou) Ano 

Č. 5 Ne  Ano (občas pervi-
tin) 

Ano Ano Ano 

Č. 6 Ne úplně Ano Ano Ano Ano 

Č. 7 Ano Ano Ano Ano Ano 

Č. 8 Ne Ne Ano Ano Ano 

Č. 9 Ne Ne Ne Ano Ano 

Č. 10 Ne Ano Ano Ano Ano 

Č. 11 Ne Žádné jiné jsem 
nikdy nebral 

Ano Ano Ano 

Č. 12 Ne  Občas si dám Ano Ano Ne 

Č. 13 Ne  50/50 % Ne  Ne  Ano  

Č. 14 Ne Ne Nedávno jsem 
skončil v práci 

Ano, s přítelkyní Spíše zhor-
šily 

Č. 15 Ne Ano Ne Ne Ne 

Č. 16 Ne  Ano (na 5 let), ak-
tuálně beru 

Ano průběžně Ano Jak kdy 

Č. 17 Ne  Ne Ne Ano Ne 

Č. 18 Ne (6 a ¼ 
roku i.v.) 

Ne Ano Ano Ano 

Č. 19 Ano Ano Ano Ano Ano 

Č. 20 ------------------ ------------------------- ---------------------- --------------------- ----------------
----- 
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Příloha č. 15 – Okruh III. Spolupráce (otázka 17–19) 

17) Celkový čas sezení (měsíc) 
5 minut – 3 respondenti 
10–20 minut – 8 respondentů 
30 minut – 1 respondent 
1 hodina – 3 respondenti 
1,5 hodiny – 1 respondent 
2 hodiny – 1 respondent 
4 hodiny – 2 respondenti 
1 respondent otázku nezodpověděl 
 
Většina respondentů vymezený čas tráví v ordinaci s lékařem. Respondentovi č. 17 se 
věnují výhradně zdravotní sestry, k lékaři se dostane jen jednou za 6 měsíců. Podob-
ně se vyjádřil i respondent č. 10, respondent č. 13 tráví vymezený čas u sester i lékaře 
rovnoměrně. Respondenti č. 2 a 4 kompenzují krátká setkání s lékařem tím, že na-
vštěvují kontaktní centra za účelem řešení osobní situace. 
 
18) Otevřenost v oblasti užívání (způsob, frekvence, užívání nelegálních drog) 
Celkem 11 respondentů odpovědělo, že vnímají možnost v rámci substituce Subu-
texem otevřeně probírat témata spojená s užíváním drog; tři z nich této možnosti vyu-
žili/využívá. Respondent č. 1 tuto možnost vnímá, ale nevyužil ji. Respondent č. 5 
oproti tomu připomněl, že v současné substituci tuto možnost má, zatímco v minulosti 
u jiného poskytovatele ji postrádal. 
Dva respondenti zmínili vlastní zkušenost, kdy se pokusili otevřeně probírat palčivá 
témata spojená s užíváním drog, v jednom případě na přímou výzvu lékaře, což mělo 
málem za výsledek ukončení spolupráce v rámci substituční léčby Subutexem. Re-
spondent č. 18 „ne, ale zkoušela jsem to a málem mě vyhodil“; respondent č. 2 „ne, 
zkusil jsem jednou mluvit otevřeně (na jeho výzvu), málem mě vyhodil“. 
Šest respondentů stejně jako předchozí dva necítí prostor otevřeně tato témata 
s lékařem probírat, tři z nich se však domnívají, že pakliže by tak učinili, následovala 
by sankce např. ukončení spolupráce, stopka neboli dočasné ukončení spolupráce 
nebo převedení na jiný typ preparátu, který se nedá nitrožilně užívat (Suboxone). Re-
spondent č. 14 uvádí, že nestojí o to být v této oblasti k předepisujícímu lékaři upřím-
ný. Respondent č. 17 této možnosti nevyužívá, neb se otevřít nedokáže. Respondent 
č. 16 konstatuje fakt, že tak nečiní. 
Jeden respondent neodpověděl. 
 
19) Způsob spolupráce 
Pět respondentů uvedlo, že spolupráce na respondentových potížích s předepisujícím 
lékařem probíhá formou poradenství a rozhovorů o aktuálních tématech. 
Osm respondentů uvedlo, že nevnímají žádný jiný způsob spolupráce než předepiso-
vání receptů s modrým pruhem. 
Tři respondenti uvedli jako témata spolupráce – jak užívat Subutex a čeho se vyvaro-
vat; jakým způsobem snižovat užívané množství preparátu, kontroly a odběry krve. 
Dva respondenti uvedli, že nikdy neměli žádný problém či potíže. 
Jeden respondent nevěděl, jak otázku zodpovědět. 
Jeden respondent neodpověděl. 
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Otázka 17–19 

Resp
. 

Jak dlouho Možnost otevřít témata 
s Dr. či jiným pracovníkem 

Způsob spolupráce 

Č. 1 1 hod./měsíc Ano, ale nevyužil jsem toho, spíše 
sestry měly zájem 

Není žádný způsob, jen čekání 
na recept 

Č. 2 10 min jen 
s lékařem, ze své 
iniciativy chodím 
do KC 

Ne, zkusil jsem 1× mluvit otevřeně 
(na jeho výzvu) – málem mě vy-
hodil 

Žádný, jen se ptá, jak se mi daří 

Č. 3 15 min. jedno se-
zení, jen s lékařem 

Ano Jen lék, předepisování 

Č. 4 15 min. jednou 
za  3 týdny, pro-
blémy řešíme v KC 

Ano, jsme upřímní Svěřím se, co mě trápí, poradí, ptá 
se mě, co by pro mě bylo lepší 

Č. 5 15–20 min. Tady ano, v Prevcentru ne Napůl, poradenstvím 

Č. 6 10 min. Ano, mluvíme otevřeně Poradí mi, jak užívat Subutex, čeho 
se vyvarovat 

Č. 7 1 hod./měsíc (15 
min./týdně) 

Ano, ví vše Tématem bylo snižování 

Č. 8 5 min., jen 
s lékařem 

Ne, asi by mě vyhodil za otevře-
nost 

Žádné potíže nemám, žiji normální 
život 

Č. 9 4 hod./měsíc Ano, využil jsem toho Náhražka, kontrola, odběry krve 

Č. 10 10–15 min./měsíc; 
spíše se věnují 
sestry 

Ano, využívám toho Rady, navádějí mě na řešení 

Č. 11 5 min., jen 
s lékařem 

Ne, nevím, co by se stalo, kdy-
bych mluvil otevřeně 

Předepisuje mi Subutex 

Č. 12 Nejdříve 
4×1 hod./měsíc; 
nyní 
1×2 hod./měsíc 

Ano Mluvíme otevřeně, radí mi, co dělat 
pro zlepšení rodinných vztahů 

Č. 13 U Dr. či se sestra-
mi, cca 
1 hod./měsíc 

Ne, dostala bych Suboxony nebo 
stopku 

Jen předepsání receptu 

Č. 14 30 min/měsíc Ne, ani bych nechtěl Nevím, jak odpovědět 

Č. 15 1,5 hod/měsíc Ano Neměl jsem nikdy problém 

Č. 16 15 min/měsíc Ne, nejsem k ní upřímný Nijak 

Č. 17 5 min se sestrou, 
lékař 1×/půl roku 5 
min 

Ne, neumím se otevřít Nespolupracujeme s Dr. 

Č. 18 10 min., jen Dr. Ne, ale zkoušela jsem to a málem 
mě vyhodil 

Pouze předepsání receptu 

Č. 19 4 hod./měsíc Ano, využil jsem toho Předepisování Subutexu, antide-
presiv, rozumí problematice, věno-
vala se mi 

Č. 20 --------------------------
---- 

----------------------------------------------
--- 

-----------------------------------------------
----- 
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Příloha č. 16 – Okruh III. Spolupráce (otázka 20–22) 

20) Spokojenost s koncepcí/průběhem SL 
Ano – 9 respondentů – odpovědi jsou především stručné, jen respondent č. 12 připo-
juje, že spokojenost v substituci Subutexem u něho panuje až nyní, v minulých substi-
tucích spokojen nebyl. Respondent č. 2 dodává, že aktuální průběh mu plně vyhovuje, 
neb ji navštěvuje jen, aby mu byl předepsán recept. Ke sdílení osobních potíží, staros-
tí či plánů zavítá do jiných zařízení „popovídat si mohu v kontaktním centru“. Povin-
nost sdílet své osobní problémy zažil v psychiatrické léčebně a popisuje ji slovy 
„v psychiatrické léčebně to bylo povinné a tam jsem lhal“. 
Ne – 6 respondentů – č. 1 svou nespokojenost vystihuje slovy „jen jsem se naučil žít 
s opiátem“; č. 11 by si přál jiný průběh substituční léčby, a to, rychle se závislosti zba-
vit. Zároveň cítí, že personálu na jeho osobě nezáleží, popisuje tuto skutečnost slovy 
„jsme mu ukradení“; č. 14 shledává jako nevyhovující personál ve specializovaném 
centru, kde si nechává předepisovat Subutex; č. 15 nevyhovuje, že Subutex je možné 
aplikovat i.v.; č. 16 „představoval jsem si to jinak – ale mohu si za to i sám“; č. 18 „přá-
la bych si sezení nad konkrétními problémy, ne povšechné – “jak se máš“; č. 9 a 10 
jsou spokojení s poskytováním substituce Subutexem v Praze „napůl“; č. 9 k tomu 
doplňuje „mluvení o svých pocitech dokola a dokola jen kvůli receptu mi přijde zbyteč-
né“; č. 4 k této otázce dodává „smířila jsem se“; č. 3 program samotný hodnotí jako 
dobrý, doplňuje k tomu, že je třeba více mluvit o tom, že „substituční léčba je o tom, 
aby se toho lidé zbavili, ne aby to dostávali zadarmo“, dále by uvítal povinná sezení. 
Jeden respondent neodpověděl. 
 
21) Pozitivní dopad SL 
Celkem 14 respondentů odpovědělo kladně, sedm z nich prostým Ano. Respondenti 
č. 1 a 2 upřesnili, že šlo o oblast braní drog; č. 14 uvedl oblast partnerských vztahů, 
stejně jako č. 5, který k tomu doplnil bydlení a porod; č. 18 uvedl oblast zaměstnání 
a rodinu; č. 3 vyzdvihl „můj život se srovnal, uvědomil jsem si pohled normálního člo-
věka na nás“; č. 17 uvedl „dostávám Subutex a tím i psychickou úlevu“. 
Tři respondenti odpověděli Ne. 
Respondent č. 8 uvedl „žádné potíže jsem neměl, takže ne“. 
Respondent č. 18 se k účinnosti substituce Subutexem vyjádřil v porovnání 
s předchozí zkušeností v terapeutické komunitě – „ve všem mi pomohla terapeutická 
komunita, nyní jen nemusím krást, ale začal jsem brát víc“. 
Jeden respondent neodpověděl. 
 
22) Maximální efektivita SL – potřeby, podněty

144
 

Čtyři respondenti shodně uvedli potřebu více prostoru pro komunikaci s lékařem, strá-
vit s lékařem více času, mít možnost otevřené komunikace, psychologická sezení, 
jejichž prostřednictvím by si urovnali osobní život a získali nástroj na zvládání spouš-
těčů, jež je všudypřítomně obklopují, dále pak požadovali skupinovou terapii, při níž by 
mohli sdílet své prožitky s lidmi ve stejné situaci. 
Tři respondenti jako odpověď uvedli ukončení substituční léčby Subutexem. 
Čtyři respondenti uvedli, že práce/zaměstnání by jim pomohla v dosažení vytýčených 
cílů. 
Tři respondenti uvedli potřebu psychicky se se vším vyrovnat, posílit vůli a odhodlání 
či podpořit zodpovědnější přístup k životu. 
Čtyři respondenti od předepisujícího lékaře v rámci substituce Subutexem nepotřebují 
nic. Respondent č. 14 doplnil potřebu bydlení; č. 18 vyjádřil silnou potřebu přestat 
Subutex užívat a lékař mu v tom může pomoci jen doporučením do léčby směřující 
k abstinenci. I respondent č. 2 je přesvědčen, že jediný, kdo mu může pomoci, je on 

                                            
144

  Počet uvedených odpovědí nekoresponduje s počtem respondentů, někteří 
respondenti uvedli více potřeb vztažených k léčebným cílům 
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sám. Přál by si dokázat začít užívat Subutex výhradně sublinguálně. Podělil se 
o dojem ze svého lékaře „doktor není špatný, ale jde mu jen o to psát recepty“. 
Respondent č. 15 sdělil, že by potřeboval, aby Subutex nebylo možné aplikovat nitro-
žilně. 
Respondent č. 16 by potřeboval snížit množství aktuálně užívaného Subutexu. 
Tři respondenti otázku nezodpověděli. 
Respondent č. 11 nevěděl, jak na tuto otázku odpovědět. 

 

Otázka 20–22 

Resp. Vyhovuje průběh SL? Pomohla účast 
v SL? 

Pro lepší dosažení cílů potřebu-
ji: 

Č. 1 Ne, jen jsem se naučil žít 
s opiátem 

Ano, v oblasti braní, 
nic jiného jsme neřešili 

Nucenější komunikaci s lékařem; skupi-
novou terapii, ale svobodnější, promluvit 
si o tom s dalšími lidmi v SL 

Č. 2 Ano, mám ho jen, aby mi 
předepsal recept, popovídat 
si mohu v KC; v psychiatrické 
léčebně to bylo povinné a 
tam jsem lhal 

Ano, neberu jiné drogy Přesvědčit sám sebe, dokázat jíst prášky 
úplně. Je to jen na mě.  
Dr. není špatný, ale jde mu jen o to psát 
recepty. 

Č. 3 Program samotný je dobrý, 
ale víc mluvit o tom, že SL je 
o tom, aby se toho lidé zbavi-
li, ne aby to dostávali zadar-
mo;+ povinná sezení 

Ano, můj život se 
srovnal, uvědomil jsem 
si pohled normálního 
člověka na nás 

Mít srovnaný osobní život – jsou spouště-
če, které člověka uvrhnou zpátky. Pomoh-
la by mi psychologická sezení, k posílení 
sebejistoty 

Č. 4 Smířila jsem se Ano Psychicky se se vším vyrovnat. Dr. mi 
v tom nepomůže, musím si pomoci sama. 
Práce na stálo, abych si nepřišla zbytečná 
a na obtíž 

Č. 5 Ano Ano, bydlení, přítelky-
ně, porod 

Více času s Dr. 

Č. 6 Ano Ano Skončit se substitucí 

Č. 7 Ano Ano Neodpověděl 

Č. 8 Ano Žádné potíže jsem 
neměl, takže ne 

Neodpověděl 

Č. 9 Napůl – mluvení o svých po-
citech dokola a dokola jen 
kvůli receptu mi přijde zby-
tečné 

Ano Potřebuji silnou vůli, odhodlání 

Č. 10 Ano i ne Ano Vypadnout ze SL 

Č. 11 Ne, chtěl bych jiný průběh, 
co nejrychleji se toho zbavit, 
jsme mu ukradení 

Ne Nevím 

Č. 12 Nyní ano, v předchozích SL 
ne 

Ano Úspěšně ji dokončit 

Č. 13 Ano Ne Mít možnost otevřené komunikace 

Č. 14 Moc ne, personál je divný Ano, dokážeme se 
lépe dohodnout 
s partnerkou 

Pomohlo by mi bydlení, od lékaře nic ne-
potřebuji 

Č. 15 Ne, Subutex se dá aplikovat 
i.v. 

Ne Práci + aby se Subutex nedal aplikovat 
i.v. 

Č. 16 Ne, představoval jsem si to 
jinak – ale mohu si za to i 

Ve všem mi pomohla 
TK, nyní jen nemusím 

Neberu jiné drogy, práce, snížit množství 
Subutexu 
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sám krást, ale začal jsem 
brát víc 

Č. 17 Ano Dostávám Subutex a 
tím i psychickou úlevu 

Práci na hl. prac. poměr a důvěru 
od zaměstnavatele 

Č. 18 Ne, přála bych si sezení nad 
konkrétními problémy, ne 
povšechné „jak se máš“ 

Ano – práce, rodina Přestat, od Dr.jen doporučení do léčby 

Č. 19 Ano Ano Podpořit zodpovědnější přístup k životu 

Č. 20 – – – 

 

Příloha č. 17 – Okruh IV. Černý trh (otázka 23 a 24) 

23) Prodej Subutexu 
Ano – 4 klienti 
Ne – 11 klientů 
Dva klienti tak učinili 1× výjimečně 
1× „nechávám si vybírat“ 
1× „snažím se ho neprodávat, ale dávám ho partnerce, je-li v nouzi“ 
Jeden respondent neodpověděl 
 
24) Nákup Subutexu 
Celkem 14 klientů odpovědělo ano, nejčastější zdůvodnění znělo „když nevyjdu“ 
(ve 12 případech), což může konkrétně znamenat: „když jich beru víc“ (respondent č. 
2); č. 4 uvedla jako odůvodnění nedostupnost spojenou s bydlením mimo Prahu; 
v případě ztráty receptu; č. 12 je k nákupu na černém trhu donucen, pokud se pod-
dávkuje a nemá u sebe dostatečnou dávku svého vlastního preparátu. Zbývající dva 
respondenti uvedli „když jsem léky rozprodal“ (č. 1); respondent č. 6 zmínil jako důvod 
ztrátu receptu a nedůvěru lékaře, nebo pokud lék půjčil známým a ti mu tuto laskavost 
neoplatili. 
Tři klienti odpověděli resolutně ne. 
Dva klienti odpověděli ne, k tomu však dodali, že občas, pokud jim lék nevyšel, koupili 
si jej či půjčili od známých. 
Jeden respondent neodpověděl. 
Dodatek respondenta č. 1 – „Subutexy by měly být zadarmo. Přestali by brát, prodá-
vat, nelákalo by je to“. Dodatek respondenta č. 6 – „Subutex je drahý“. 
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Otázka 23 a 24 

Resp. Prodej Subutexu na černý 
trh 

Nákup Subutexu na černém trhu 

Č. 1 Prodávám i dávám Ano, když jsem své rozprodal, nebo jsme se 
skládali 

Č. 2 Ne Ano, když mi nevyjdou léky a beru jich víc 

Č. 3 1× ano a to se strachem Ne, stačilo mi, co jsem měl 

Č. 4 Ne Ano, občas, když nevyjdeme a jak bydlíme za 
Prahou 

Č. 5 Ne Občas, když nevyjdeme 

Č. 6 Ne Ano, ztráta receptu a Dr. tomu nevěřil; nebo 
když jsem někomu Subutex půjčil a on mi to ne-
vrátil 

Č. 7 Ne Ne, půjčoval jsem si, když jsem nevyšel 

Č. 8 Ne Ne, jen občas, když nevyjdu 

Č. 9 Ne Ano, občas, když nevyjdu 

Č. 10 Ne, jen dnes Ne 

Č. 11 Ne, nikdy Ano, když nevyjdu 

Č. 12 Ne Ano, občas, když nevyjdu (když si sebou vezmu 
malou dávku) 

Č. 13 Ano Ano, když nevyjdu 

Č. 14 Ano Ano, když nevyjdu 

Č. 15 Ne Ano, když mi to nevyšlo 

Č. 16 Nechávám si vybírat Stane se mi to 2×/měsíc, že nevyjdu 

Č. 17 Snažím se ho neprodávat, ale dá-
vám ho partnerce, je-li v nouzi 

Ano, když mi dojdou 

Č. 18 Ano Ano, když nevyjdu 

Č. 19 Ne Ne 

Č. 20 – – 

 

 
 


