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Aktuální stav Harm Reduc4on služeb v 
ČR: silné a slabé stránky

§ Témata v HR 
službách (pravidelná 
setkávání Sekce HR 
APAS)
§ Aktuality a novinky
§ Výzvy, potenciál a 
výhled do budoucna



Klienti v HR službách 2021
§ Odhad 44 tis. lidí rizikově užívajících pervitin nebo opioidy
(z toho 80% užívá injekčně)

§ Meziročně roste počet klientů v kontaktu s HR službami = 
39 tis. (pervitin 25 t., opioidy 10 t., alkohol, konopné látky)

§ Stárnutí populace (34 let oproti 27 v roce 2010)



Užívání
§ Pervitin, heroin, buprenorfin
§ Zneužívání opioidních analgetik (fentanyl, morfin, hydromorfon, oxykodon, 
tramadol, buprenorfinové náplasti)
§ Injekční aplikace Suboxone
§ Současně užívání benzodiazepinů (Rivotril, Neurol, Diazepam)
§ Narůstající užívání alkoholu
§ Výjimečně problémové užívání nových psychoaktivních látek včetně 
syntetických katinonů
§ Polymorfní užívání
§ Vytrácí se „primární droga“



HR služby 2021
§ 111 programů (KC 56, TP 55) 
§ 10 TP nightlife
(z toho 1 program včetně cer@fikace bezpečných klubů, 1 
program specificky zaměřen na užívání psychedelik)
§ Peer programy
§ Roste počet poskytovaných výkonů



Síť 2021
§ Služby v každém kraji, ale regionální rozdíly v dostupnos<
§ Nedostatečné kapacity služeb, zejména v nejza@ženějších 
lokalitách (např. Praha)
§ HR služby někde částečně suplují ambulantní péči
§ Snahy občanů či regionálních poli<ckých zástupců o 
vymístění kontaktních center (Ostrava – zařízení organizace 
Renarkon, Praha – zařízení organizace Progressive), či 
přeměnu kontaktního centra na terénní program (Orlová)



Jehly a stříkačky 2021
§ Výrazně roste distribuce injekčních jehel a stříkaček

= celkem 8,9 milionu

§ Roste i přepočet jehel a stříkaček na osobu / rok

§ 261 / rok 2020 / 1 LDI v kontaktu s HR službami
= 211 / rok 2020 / 1 odhadovaný LDI



Distribuce, návratnost
§ Rozdílná nabídka HR materiálu
§ Kvalita X pokrytí potřeb
§ Finance!
§ Rozdílný přístup služeb a pravidla distribuce
(od maximalizace návratnosti až po „no limit“)
§ Veřejné zdraví X veřejné mínění X potřeby klientů



Distribuce naloxonu
§ NMS Projekt zajištění dostupnos7 naloxonu uživatelům drog v ČR 

§ Realizace od 04/2021 ve 14 zapojených programech (včetně subs7tučních) 
(Praha, Č. Budějovice, Plzeň, ÚsR nad Labem, Brno, M. Boleslav, H. Králové)

§ Nutné proškolení lékařů, distribuce přes domluvené lékárny (není česká šarže)

§ Nosní sprej Nyxoid (1,8 mg naloxonu v jedné dávce, k dispozici celkem 600 
dávek) distribuován mezi klienty, peery, pracovníky.

§ Do 9/2021 20 použiR pro odvrácení předávkování opioidy. Momentálně 
spotřebované zásoby, služby čekají na další dodání, obava skluzu vzhledem k 
opiové sezóně (terénní práce na makových polích).



Úmr$ a předávkování
§ V důsledku předávkování nelegálními drogami ročně zemře 40–60 

osob (a 40 psychoakBvními léky, nejčastěji benzodiazepiny).

§ Dalších 150 úmrN pod vlivem nelegálních drog (a 70 pod vlivem 

psychoakBvních léků) z důvodu nemoci, nehody nebo sebevraždy.

§ 10,6 % předávkování v posledních 30 dnech, 5,5 % volalo v poslední 30 

dnech záchrannou službu v souvislosB s předávkováním, 22,4 % v 

posledním roce svědky předávkování (MulBplikátor 2019)

§ Sledování předávkování a úmrN mezi klienty služeb – sdílená 

svépomocná tabulka



EWS
§ Pracovní skupina v rámci NMS - aktualizace systému včasného varování 2021 a pokynů 
pro spolupracující adiktologické služby

§ Cílem je shromažďování a předávání informací o NPS a o neobvyklých příměsích nebo 
koncentracích u tradičních drog

§ Vyhodnocení rizik a varování (3 stupně)

§ Laboratorní analýza zaslaných vzorků nebo z amnesty boxů (Drugs-info-site)

§ Otázka efektivity fungování analýzy (prodlení)



Infekční onemocnění, testování a léčba, 
především VHC
§ Výskyt HIV/AIDS je mezi LID dlouhodobě nízký (14 případů ve 2020). Výskyt VHC je 

dlouhodobě stabilní, ale jde o nejrozšířenější infekci mezi LID (800–1000 případů ročně, 

z toho 400–500 LID). Séroprevalence u klientů HR služeb okolo 37%.

§ Cca 80% zařízení testuje na VHC. Počet testů v posledních 3 letech stagnoval – míra 

testování LDI v HR službách je dlouhodobě rela\vně nízká.

§ Bariéry z pohledu HR služeb - nízká mo\vace klientů k testování či k návštěvě 

specialisty, nízká dostupnost léčby VHC (mís_ dostupnost či překážky vstupu do léčby 

bez dokladu pojištěnce či vyjednávání léčby se zdravotní pojišťovnou). Pozi\va - DAA 

léky při léčbě VHC, kratší a lépe zvládnutelná léčba

§ Absence jasného legisla\vního a metodického rámce pro provádění screeningových 

testů nezdravotníky v nízkoprahových zařízeních



Infekční onemocnění, testování a léčba, 
především HCV
§ Akční plán eliminace VHC mezi uživateli drog v ČR
§ Kon>nuum péče v oblas> VHC od testování přes vstup do léčby a úspěšné 
dokončení péče není u lidí užívajících drogy v ČR op>mální. Léčba bývá zahájena 
u méně než poloviny osob, kterým byla infekce VHC potvrzena
§ Podpora a mo>vace klientů HR služeb k testování a léčbě – různý přístup služeb 
(od netestování přes čekání na zájem klienta až k využívání různých prostředků 
mo>vace včetně incen>v, podpora farmaceu>ckých společnosR)
§ Spolupráce mezi adiktologickými službami a klinickými pracoviš> pro léčbu HCV 
se zlepšuje, ale regionální rozdíly nejen v dostupnos>. Snaha o nízkoprahovost



Zdravotní oblast a bydlení
§ Zhoršování zdravotního stavu klientů, stárnu7, špatná dostupnost lékařské péče, snižování 
ochoty a schopnos? vyhledat pomoc, s?gma?zace ve zdravotnickém systému, vyšší práh, často 
nedostupná psychiatrická péče

§ Ošetřování v HR službách - dlouhodobě roste počet výkonů zdravotního ošetření

§ HR služby často jediné místo alespoň základní zdravotní péče pro klienty, zároveň není reálně, 
aby vždy byl přítomen zdravotnický pracovník

§Potřeba se ak?vně postavit k k oblas? poskytování zdravotní péče a zdravotního ošetření –
základní východisko doporučení Výboru Sekce HR APAS 2019 „Přiměřeně zaškolený pracovník 
může provést přiměřené ošetření či asistenci při ošetření.“

§ Pouliční medicína; telemedicína

§ Zvyšování bezdomovectví mezi klienty; Housing First



Lékárny
§ Příležitost spolupráce s lékárnami - téma HR a péče o 
adiktologické klienty není pro ČLnK důležité, některé lékárny 
však spolupracují v tomto směru velmi dobře 
§ Sekce HR APAS iniciace jednání s ČLnK (+ článek v Časopise 
českých lékárníků)



Covid-19
§ Distribuce roušek, respirátorů a dezinfekcí, testování na 
Covid-19, očkování klientů
§ Zapojení některých služeb do řešení situace osob bez 
domova ohledně Covid-19
§ Diskuze, jak téma zapadá do HR služeb a jejich priorit –
doporučení Výboru Sekce HR APAS pro prevenci šíření 
Covid-19 v populaci



Práce v online prostředí
§ Virtuální terén (hlavně FB a diskusní fóra)
§ Navazování kontaktu a zvyšování dosahu služby
§ Sociální sítě jako kontaktní nástroj
§ Nové mladé klienty může zaujmout kontakt se zařízením v 
online prostředí



Propagace, spolupráce, komunitní práce
§ Komunikace a spolupráce s místními úřady, PČR apod.
§ HR služby se učí prezentovat svou činnost a úspěchy nejen 
v okolí svého zařízení a města, aby zvyšovaly svoji 
společenskou důležitost (a lépe obhájily svou činnost)
§ AkKvity k propagaci služeb v mediálním prostoru



Odpověď HR služeb na krizi spojenou s 
válkou na Ukrajině 
§ Zatím v HR službách nedochází k výraznému přílivu klientů z UA, ALE…

§ Krize jako příležitost připomínat dobrou praxi ve službách
§ Sdílení možností, co mohou služby nabízet jako minimum (testování, spolupráce 
se substitucí apod.) a přitom pokrýt potřeby stávajících klientů

§ Ukazují se dlouhodobé potíže ve službách, chybějící „standardní kapacity“ - i 
bez ohledu na předpokládané nově příchozí klienty se specifickými potřebami 
(vyšší incidence infekčních chorob) je stávající situace ve službách už tak 
kapacitně a finančně našponovaná (zejména dostupnost substituční léčby, 
ubytovací kapacity, finance na HR materiál, kapacity na testování apod.)



Potenciál
§ Aplikační místnos/ - cílem je podchy/t marginalizované uživatele drog a přivést je do 
kontaktu s širší sí@ služeb, minimalizovat akutní rizika zdravotních komplikací a 
smrtelných následků předávkování souvisejících s injekční a inhalační aplikací drog a 
omezit užívání drog na veřejnos/.

§ Testování obsahu drog – cílem je předcházet zdravotním dopadům včetně úmr@ 

§ Distribuce HR materiálu ve věznicích (omezeně dostupné kondomy)

§ Prodejní automaty (1, dříve 3), kontejnery ve veřejném prostoru (více než 30)

§ Specifické programy – nightlife, cílové skupiny na pomezí služeb, propadávající sítem

§ Širší zapojení peer pracovníků



Zdroje
§ NMS (Souhrnná zpráva o závislostech v ČR 2021)

§ NMS (Zpráva o nelegálních drogách v ČR 2021)

§ sRVKPP (Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence 
a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021)

§ obsah setkávání Sekce HR APAS



Díky za pozornost.
Lucie Mašková, maskova@podaneruce.cz
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