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Historie 
• Úhrada SUBOXONE 8/2 mg schválena v roce 2010 

 
• SUBOXONE 8/2 mg hrazený z veřejného zdravotního 

pojištění máme v našem zařízení od 10/2013 
– Zprvu jsme žádali plošně na zařízení 1x za ½ roku 
– V březnu 2014 nám došly prostředky a změnil se systém – 

na pacienty jsme postupně žádali úhradu 
– V období březen – květen 2014 jsme z důvodu 

nedostatečných prostředků většinu pacientů museli z 
úhrady vyřadit (zpět k receptům) 

– Nyní žádáme na každého pacienta zvlášť 4x ročně 
– Od 10/2014 máme opět všechny pacienty v režimu úhrady 



Data za rok 2014 

• Substituční program s výdejem SUBOXONE k úhradě 
VZP:  
– 56 pacientů 
– 1394 návštěv 
– 817 výdejů 
– 1 252,3 balení 
– 798 380,5 Kč 

 
• V kalkulaci je třeba vzít v úvahu, že období 4-10/2014 

běžel výdej jen omezeně 
– Souvislost s požadavkem na změnu systému žádanek ze 

strany VZP 
 



zlepšení, nenavyšovali 
jsme 

zlepšení asociované s 
dávkou 

bez zlepšení, dávka 
zvednuta 

nebylo se kam zlepšit 

nenavyšovali jsme, bez 
zlepšení 

Vztah dávky SBX a zlepšení (data za období 10/2013-9/2014) 
  



Soubory klientů – porovnání nákladů  

Před úhradou 
10/2012-4/2013 (7 měsíců) 

• 37 klientů 
– Ženy - 14 
– Muži – 23 
– Průměrný věk 34,4 

• Průměrná délka léčby na klienta 
5,4 měsíce 

• Průměrná dose 5,6 mg 
• Náklady pro VZP (klient/měsíc) 

– Výkony – 829 bodů 
– Léky 0,- Kč 

• Odhad nákladů zařízení 
(klient/měsíc) 
– 1549,- Kč 
 

S úhradou 
10/2014-4/2015 (7 měsíců) 

• 45 klientů 
– Ženy - 20 
– Muži – 25 
– Průměrný věk 35,7 

• Průměrná délka léčby na klienta 
6,7 měsíce 

• Průměrná dose 9,0 mg 
• Náklady pro VZP (klient/měsíc) 

– Výkony – 929 bodů 
– Léky - 2885,- Kč 

• Odhad nákladů zařízení 
(klient/měsíc) 
– 1749,- Kč 

 
 



Výsledky 
rozdělení klientů do kategorií dle stability stavu 
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Výsledky 

• Podařilo se nám stabilizovat klienty, u kterých 
byla substituce v minulosti neúspěšná, nebo byla 
jejich stabilita v programu nevalná (11 klientů) 
– V 5 případech jsem si spolehlivě jist, že předchozí 

neúspěchy souvisely s dávkou a zlepšení nebylo 
možné dosáhnout jinak 

 

• Zlepšení stavu a současně navýšení dávky u 
klientů, kteří byli v programu v obou sledovaných 
obdobích, jsme zaznamenali v 7 případech 



Výpověď klienta 

• Rozdíl mezi 4 mg a 24mg – „Byl jsem takovej nedo, měl jsem radost, 
že jsem na nízké dávce, ale nedokázal jsem nebrat nic jinýho, dával 
jsem si pervitin, teď jednoznačně mě to stabilizuje, nerelapsuju, 
nemám chutě. Cítím takový vnitřní klid. Na 4 mg jsem se necítil 
špatně, neměl jsem absťák, ale ani jsem se necítil moc dobře. 
Vlastně brali kolem mě ten pervitin všichni, nevím jestli jsem se 
nesvezl s davem, … ale ne – přišlo mi, že subutex je na hovno, že bez 
toho, aby se do toho bral pervitin to nefunguje. Teď je to absurdní, 
pracuju, funguju, a na těch 24 mg necítím závislost, nějak na to 
nejsem zvyklej, vždycky tam byl nějakej absťák, který jsem cítil.“ 

• Jestli mě těch 24 mg netlumí? – „Vlastně to nejsem schopen říct, 
jestli jsem víc utlumenej, asi ne, normálně přes den funguju a 
nemám problém večer usnout, večer jsem příjemně unavenej.“  

• Obavy - „Vnímám nejistotu, není to standard, kdyby to padlo, bylo 
by to špatný, … kdybych neměl rodinu, asi bych to finančně utáhnul, 
s rodinou bych to finančně nezvládal. „ 
 



Kolik času nás úhrada stojí? 

• Vyzvedávání léků, jejich distribuce, zápis (2 min/krabičku) 
– Od 10/2014 do 4/2015 – +47,6 hodin 

• Vedení opiátové knihy (20 min denně) 
– Od 10/2014 do 4/2015 – +46,7 hodin 

• Fakturace, bankovní převody (30 min/měsíc) 
– Od 10/2014 do 4/2015 - +3,5 hodiny 

• Žádanky (30 minut na 1 žádanku) 
– Od 10/2014 do 4/2015 – +52,5 

• Odpadá vyzvedávání, tištění a evidence receptů (5min/Rp.) 
– Od 10/2014 do 4/2015 –  -57,6 hodin 

 

• Sečteno a potrženo od 10/2014 do 4/2015 92,7 hodin 
– 13,2 hodiny měsíčně, 2,1 hodiny na klienta, +18 minut na klienta měsíčně 
– Připočtěte asi 30 hodin na zpracování příspěvku na konferenci  
– A 50 hodin práce, než se podařilo s VZP dohodnout 

 



Porovnání cen intervencí 
klient, pacient, vězeň/den v Kč 
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Substituční léčba, Suboxone bez úhrady, 
CADAS SANANIM 

Substituční léčba,plně hrazený Suboxone, 
CADAS SANANIM 

Substituční léčba, MTD, Apolinář  

Léčba odd. muži, Apolinář  

Léčba TK Němčice, SANANIM  

Léčba TK Karlov, SANANIM 

Den ve vězení, VS ČR 



Závěry 
 

• Hrazený Suboxone: 
– Je přínosný pro klienty i program  

• Odpadá finanční limit dávky, a můžeme tak dosi nastavovat podle stability 
klienta, ne podle jeho finančních možností 

• Stabilita klientů v programu je jednoznačně lepší 
• Léčba se daří i tam, kde jsme v minulosti selhávali 

– Pro VZP však léčba vychází dráž, cena za medikaci je vysoká 
• Kdybychom ale započítali, že klienti se místo dlužníků stávají plátci pojištění? 
• A také to, že klient stabilizovaný v substituci se méně pravděpodobně nakazí 

VHC, dostane bakteriální endokarditis, ...? 

– Pro zařízení je jednoznačně výrazně časově i finančně náročnější 
• V našem zařízení to kompenzuje grantový systém 
• Ale v soukromé praxi? 

• V porovnání nákladů na jednotlivé typy intervencí vypadá 
substituční léčby výhodně, ale je opravdu výhodná? 



Děkujeme za pozornost!! 

Kontakty: 

cadas@sananim.cz 

jakub.minarik@lf1.cuni.cz 

pavlovska@adiktologie.cz 
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