
Průřezová dotazníková studie o 
uživatelích návykových látek v 

hl. m. Praze v roce 2008 



Základní informace o výzkumu 

Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských 

nízkoprahových zařízeních. Celkem se sebralo 862 dotazníků.  

 

 
Počet vyplněných dotazníků podle jednotlivých organizací 
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Základní srovnání v Praze 

 Situace v Praze 
         - Průměrný věk 25,9 let 

         - Průměrná doba braní drog 9,7 let 

         - Průměrná doba injekčního braní drog 7,9 let 

         
Klienti dle pohlaví - Praha
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Základní srovnání v KC a TP SANANIM 

 Kontaktní centrum 
– průměrný věk  29,8 let  

– průměrná doba užívání drog 11,2 

let 

-    průměrná doba injekčního braní 

drog 9,4 let 

 

 Terénní programy 
– průměrný věk 27,8 let 

– průměrná doba užívání drog  9,5 let 

– průměrná doba injekčního braní 

drog 6,4 let 

Klienti KC dle pohlaví
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muži 
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Klienti TP dle pohlaví

92; 68%

41; 31%

1; 1%

muži 

ženy

neuvedeno



Vyšší podíl žen v TP SANANIM 

 Překvapivě vysoké procentuální zastoupení 

žen v TP programu SANANIM. Změna oproti 

výzkumu z roku 2007 (o 7 % více žen v TP 

SANANIM)  

 

 



Rozdíly a podobnosti v klientele KC a 
TP 

 KC navštěvují starší klienti než TP (v 

průměru o dva roky) s delší drogovou 

kariérou (v průměru o 1,7 roku)  

 Nízké procentuální zastoupení klientů do 18ti 

let (KC i TP….4% klientů; Praha…2%klientů) 

 



Využívání služeb dle národnosti a 
národnostních menšin 
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Kontaktní centrum                                                       Terénní program 

Klienti KC dle národnosti
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Vyšší výskyt minorit v TP 

 Podle předpokladu výrazně vyšší výskyt 

minorit v TP 

 Velmi málo klientů ze slovenskou národností 

pouze 26 klientů za celou Prahu 

 Nejvíce zastoupenou národnostní menšinou 

Romové (56 za celou Prahu) poté slovenská 

a postsovětské země (19 klientů) 



Užívané drogy - Praha 

Nejčastěji užívané drogy v Praze
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Nejčastěji užívaná droga klientů TP
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Vyšší poměr primárních opioidních 
drog v TP 

 59% klientů TP užívá opiáty 

 Opiáty užívá pouze 38% klientely KC 

 Oproti výzkumu z roku 2007 výrazně vzrostl 

výskyt heroinu v TP (o 13 %); v KC nezměněn 

 V Praze celkově mírně převládají klienti s 

primární drogou opioidního charakteru 



 
vysoký výskyt polymorfní závislosti 

 138 klientů zmiňuje užívání 204 drog jako 

primárních oproti 132 klientům KC, kteří 

zmiňují168 užívaných drog jako primárních 

 Praha – 862 klientů…..1274 užívaných drog 

jako primárních 



Bydlení v Praze 

Bydlení - Praha
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Bydlení klientů KC
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Finanční příjem - Praha 

Hlavní finanční příjem - Praha
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Hlavní finanční příjem klientů KC
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Pravomocně odsouzení klienti - Praha 

Pravomocně odsouzení klienti - Praha
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Pravomocně odsouzení klienti KC
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Vyšší poměr klientů KC, kteří se 
potýkají se sociálním vyloučením 

 KC je pro tyto klienty atraktivní, protože 

poskytuje služby odpovídající potřebám klientům 

sociálně vyloučeným např. potravinový, 

hygienický, zdravotní servis 

 

 



Nejčastěji využívané služby - Praha 

Nejčastěji využívané služby - Praha

49%

15%

11%

7%

12%
6%

výměna

rozhovor s pracovníkem

poradenství

zdravotní ošetření

posezení v kontaktní

místnosti

hygienický servis
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Nejčastěji využívané služby v KC
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vyšší podíl služby výměna v TP 

 V TP jsou klienti naučeni zcela využívat 

výměnný program, z dalších služeb atraktivní 

především rozhovor s pracovníkem a 

poradenství 

 V KC služby (mimo jasně dominující výměnu), 

klienti využívají zejména posezení v kontaktní 

místnosti a hygienický servis; překvapivě 

zdravotní ošetření srovnatelné s TP 



Návštěvnost - Praha 

Návštěvnost zařízení/programu - Praha
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Návštěvnost KC
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V terénu se s klienty vídáme mnohem 
častěji – potvrzení minulého výzkumu 

 V TP 83 % klientely vídáme několikrát týdně, či 

denně – TP působí v místech prodeje drog 

 V KC denně, či několikrát v týdnu „jen“ 46% 

klientů, méně často KC navštěvují klienti s větší 

výměnou 

 



Zdravotní komplikace - Praha 



Kontaktní centrum                                     Terénní program 

Zdravotní potíže v souvislosti s užíváním drog u 

klientů KC
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Klienti nespojují zdravotní komplikace 
s braním drog 

 Přibližně 50% klientů, kteří uvádí zdravotní 

komplikace se jeví jako malé číslo; např. 

psychózu uvádí pouze jeden klient, 

hepatitidu typu C pouze 34 klientů (kontrast s 

počtem uváděných provedených testů); 

nejčastější zdr. komplikace absces 266 

klientů (ihned zřetelný následek) 



Testování HIV - Praha 

Testovaní a netestovaní klienti na HIV - Praha
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Testovaní a netestovaní klienti KC na HIV
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Testování Hepatitida typu C - Praha 

Testovaní a netestovaní klienti na žloutenku typu C - 

Praha
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Testovaní a netestovaní klienti KC na 
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Vysoký podíl testovaných klientů na 
VCH 

 V KC (91% otestovaných klientů) a v TP (87%) 

 57% klientů z celé Prahy se nechalo testovat 

dobrovolně buď v KC, Remedisu nebo nástupu do 

substitučního programu 

 51% klientů z celé Prahy se nechalo testovat v 

posledním roce – tedy jsou naučeni se pravidelně 

nechat testovat na infekční choroby 

 Výzva - 14% procent klientů nikdy nebylo v Praze 

testovaných na VCH  

 


