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TrendyTrendyTrendyTrendy
Trendy: 

–kolísání a mizení heroinu (co do množství i 
kvality)

–subutex a benzodiazepiny – levné „řešení“
–Pervitin – z "velkovýroby" místo z 

"malovýroby"
–Nové syntetické drogy
–opioidní léky



Pervitin
• ubývá či stagnuje malovýrobu, na kterou dopadá 

omezení dostupnosti prekurzorů
• roste dostupnost pervitinu z velkovýroby 
• Policie ČR uvádí nejnižší zjištěnou cenu za 1 

gram heroinu 450 Kč, nejvyšší 5000 Kč.



• od roku 2001 výrazný pokles kvality a 
dostupnosti heroinu v ČR

• Policie ČR uvádí nejnižší zjištěnou cenu za 1 
gram heroinu 700 Kč, nejvyšší 2000 Kč.

• nízko počet úmrtí na předávkování heroinem v 
ČR

• podařilo se téměř vymýtit ředění heroinu 
"citronkou"

HeroinHeroinHeroinHeroin



BuprenorfinBuprenorfinBuprenorfinBuprenorfin

• Primárně je injekčně zneužíván, a to i pokud je v 
kombinaci s naloxonem. 

• Cena se pohybuje stále okolo 100 Kč/2 mg, o 
víkendu více.

• Pokud pacient má recept a nemá peníze, typicky 
si odnese jen 0, 5 - 1 tabletu ze 7. 



Crime reduction efekt u buprenorfinuCrime reduction efekt u buprenorfinuCrime reduction efekt u buprenorfinuCrime reduction efekt u buprenorfinu

• je zde tedy fenomén "nízkorozpočtových" 
uživatelů drog s náklady do 200 Kč za drogy 
denně

• Prostředky si opatřují ze sociálních dávek, 
sběrem surovin, žebráním, prodejem přebůk 
léku, krádežemi drobných předmětů.

• Kriminalita uživatelů heroinu je závažnější.



Crime reduction efekt u buprenorfinuCrime reduction efekt u buprenorfinuCrime reduction efekt u buprenorfinuCrime reduction efekt u buprenorfinu

• Průměrnou denní užívanou dávkou jsou 2 mg
• Toto množství si lze obstarat za 25 - 100 Kč, dle 

toho, zda je v legální substituci.
• 7200 uživatelů buprenorfinu potřebuje tedy 

potřebuje 360.000 Kč denně.
• Pokud by stejné množství osob užívalo heroin, 

potřebovalo by mezi 7.200.000 - 14.400.000 Kč 
denně. 



Panika na drogové scéně
• Vždy když dojde ke změně v dostupnosti drog, 

mohou se jejich uživatelé chovat velmi rizikově!



Rizikové chování způsobené "námi"

• Nutná je výměna informací mezi substitučními 
programy a nízkoprahovými službami!

• I menší změny (např. v ceně léků mají dopad na 
drogový trh)

• Kdo si myslí "naši pacienti nezlobí", ohrožuje je i 
další uživatele na životě!

• Potřebujeme včas vědět o nových lécích 
(metadon) či jiných změnách (preskripce), které 
budou doléhat na chování IUD



Doba beznDoba beznDoba beznDoba beznáááájezdovjezdovjezdovjezdováááá
• V oblasti užívání opioidu máme dobu "beznájezdovou". 

Uživatelé touží po kvalitním opioidu. 
• Rizikem jsou:

– distribuce kvalitního heroinu
– únik léků tlumících bolest (Vendal Retard, fentanyl) na 

černý trh



Fentanyl - smrtelné riziko



NovNovNovNovéééé syntetick syntetick syntetick syntetickéééé drogy drogy drogy drogy
• látky původně ze smartshopů určené pro 

psychonauty, nejčastěji pod názvy FUNKY a 
MAGICO (nejčastěji kathinony MPPP a 
MDPBP )  

• Nyní součást drogového trhu, užíváno injekčně, 
cenová konkurence pervitinu

• Uživatelé uvádějí řadu kožních obtíží a tak 
vyčerpání až kolaps na jízdách, které jsou 
intenzivnější než ty pervitinové.



NovNovNovNovéééé syntetick syntetick syntetick syntetickéééé drogy drogy drogy drogy
• Katinony jsou zajímavé pro pacienty substituční 

léčby, protože nyní nejsou odhalovány při 
testech z moči. 

• Uživatelé katinonů uváděí při užívání katinonů 
jako negativní účiny např. riziko vyčerpání s 
možným následkem kolapsu, kožní obtíže, 
únavu, větší počet aplikací a rychlejší devastaci 
žil, psychózy, rozpad integrity, smutky, izolaci 
od jiných lidí, samotu, dojezdy s velkou 
rozladou a snížení intelektu. 





Opiová sezóna



OpiovOpiovOpiovOpiováááá sez sez sez sezóóóóna - droga zadarmona - droga zadarmona - droga zadarmona - droga zadarmo

• Na českých polích při pěstování máku je v 
průběhu měsíců červen až srpen dostupný kodein 
a morfin zdarma, limitovaný je pouze jejich prací 
(sbíráním limitovaného opia)

• Vzhledem k aplikaci nečisté substance 
připravované na ohni, špatné hygieny, nedostatku 
vody, špatného skladování jídla dochází k 
zhoršování zdravotního stavu IUD "na poli"

• Po skončení sezóny se vracejí na drogovou scénu 
se zvýšenou tolerancí vůči opioidům



Příprava opia



Opiová sezóna



Balónový efekt

• Riziko přesunů od zneužívaných látek k novým 
substancím s nepředvídatelnými dopady.

• místo heroinu a buprenorfinu opioidní léky
• místo pervitinu katinony



Odhad poOdhad poOdhad poOdhad poččččtu IUDtu IUDtu IUDtu IUD

V roce 2013 bylo odhadnuto 44,9 tisích 
problémových uživatelů drog, z toho 34,2 tis., 3,5 
tis. heroinu a 7,2 tis. uživatelů buprenorfinu). 

V Praze se odhaduje 14.300 uživatelů PUD.
 

 



Pokles poPokles poPokles poPokles poččččtu utu utu utu užžžživatelivatelivatelivatelůůůů opioid opioid opioid opioidůůůů

V roce 2000  se odhadovalo, že je v ČR 
12.000–18.000 problémových uživatelů heroinu. V 
roce 2013 bylo v ČR odhadnuto 3.500 
problémových uživatelů heroinu. K tomu je třeba 
dodat odhad 7.200 problémových uživatelů 
buprenorfinu (především Subutexu®). Uživatelů 
opioidů bylo tedy v roce 2013 celkem odhadnuto 
10.700. 



Rizikové chování způsobené "námi"

• Vždy když dojde ke změně v dostupnosti drog, 
mohou se jejich uživatelé chovat velmi rizikově!

• V dubnu 2012 došlo na černém trhu v Praze k 
poklesu množství buprenorfinu (Subutexu, 
Ravaty, Buprenorfin Alkaloidu) a velkému 
nárůstu jejich ceny. Nastalo: 
– Rizikové chování v abstinenčním syndromu.
– Ohrožení života a nepříjemné stavy bez kontroly 

nad sebou samým při nahrazení Subutexu 
benzodiazepiny.

– Předávkování a riziko smrti při nahrazení Subutexu 
jinými opiáty



DrogovDrogovDrogovDrogováááá sc sc sc scééééna v Prazena v Prazena v Prazena v Praze
• Otevřená drogová scéna v Praze je 

koncentrována v centru Prahy (osa Hlavní nádraží 
- Muzeum - Můstek střed). Jde o drogový trh, kde 
si denně 600 - 800 lidí koupí drogy. Jádro scény 
se 20 let posouvá po středu Prahy 1.

• Základními důvody ke koncentraci scény v těchto 
místech jsou: dopravní dostupnost, bezpečí 
uživatelů, možnost získání prostředků.

• V posledních letech zaniklo několik menších scén 
(Na Knížecí, Palmovka)

 
 





Aplikace na veAplikace na veAplikace na veAplikace na veřřřřejnostiejnostiejnostiejnosti

 
 

Součástí koncepce pražské protidrogové politiky byl 
záměr zřídit aplikační místnost, který se setkal s 
velkým odporem městských částí.



Chudoba a bezdomovectvChudoba a bezdomovectvChudoba a bezdomovectvChudoba a bezdomovectvíííí



Přibývá chudoba a sociální vyloučení
• Část uživatelů  vystačí s rozpočtem na drogy cca 

100 Kč denně (2 mg buprenorfinu), tj. na drogy 
vydá do 3000 Kč měsíčně. Významná část 
uživatelů vystačí s částkou do 500 Kč denně.

• IUD jsou často bez práce, část je sankčně 
vyloučena z ÚP, část na dávkách, mnoho bydlí 
na ubytovnách, část zcela bez domova - na 
"squatech či ve stanech". 

• IUD často mají dluhy v řádech statisíců, což 
komplikuje šanci na změnu...



Stanování

• Přibývá IUD celoročně tábořících ve stanech
• Kromě mírných zim k tomu přispívá silná 

potřeba vlastního místa, postupné mizení 
squatů a nižší ochota IUD bydlet společně se 
svými vrstevníky



RecyklaRecyklaRecyklaRecyklaččččnnnníííí pr pr pr průůůůmyslmyslmyslmysl 

• Takzvané „„„„ffffáááárrrráááánnnní“í“í“í“    je zdrojem obživy a někdy i příjmu 
sociálně nejslabších uživatelů drog. Z popelnic získávají 
uživatelé drog jak jídlo a cigarety, tak i „poklady“, které 
lze prodat.



ZhorZhorZhorZhorššššeneneneníííí zdravotn zdravotn zdravotn zdravotníííího stavu ho stavu ho stavu ho stavu 

• Nyní průměrný věk přes 32 let - dlouhodobě 
stoupá

• Postupná kumulace zdravotních obtíží
• Bariéry a odpor na straně zdravotnických pracovišť 

k přijímání náročných klientů, které se potencují i 
chováním některých iUD

• Snižování ochoty uživatelů vyhledat včas pomoc 
vede k tomu, že nechávají své zdravotní obtíže až 
do fáze život ohrožujících stavů...



ChronickChronickChronickChronickéééé r r r ráááánynynyny



InfekInfekInfekInfekččččnnnníííí endokarditidy endokarditidy endokarditidy endokarditidy



KampaKampaKampaKampaňňňň v  v  v  v ččččasopisu Dekontaminaceasopisu Dekontaminaceasopisu Dekontaminaceasopisu Dekontaminace



FiltrovFiltrovFiltrovFiltrováááánnnníííí buprenorfinu buprenorfinu buprenorfinu buprenorfinu



Zatížení zdravotnického systému
• Alespoň jednou bylo v posledních 12ti měsících odvezeno 

rychlou záchrannou službou 29,2 % osob, z toho 
opakovaně 13,3 %. 

• Nejvyšší výskyt patologického nálezu je zaznamenán u 
stavu chrupu (90 %) a u stavu kůže (15 %). NMS



Výskyt žloutenky typu C

• Prevalence VHC mezi uživateli drog se pohybuje 
od přibližně 20 % v nízkoprahových programech 
do 40 % ve věznicích a až 70 % u uživatelů drog 
v substituční léčbě. (MRAVČÍK, 2012)



Výskyt žloutenky typu C

• Prevalence VHC mezi uživateli 
drog se pohybuje od přibližně 
20 % v nízkoprahových 
programech do 40 % ve 
věznicích a až 70 % u uživatelů 
drog v substituční léčbě. 
(MRAVČÍK, 2012)



VVVVýýýýskyt skyt skyt skyt žžžžloutenky typu Cloutenky typu Cloutenky typu Cloutenky typu C

• V letech 2011 a 2012 jsme prováděli šetření 
spojené s testováním na infekční choroby u 987 
injekčních uživatelů drog z Prahy, kde nám 
vycházela 58 %ní promořenost Hepatitidou C



LLLLééééččččit it it it čččči neli neli neli nelééééččččit: PROTI lit: PROTI lit: PROTI lit: PROTI lééééččččbbbběěěě

• Nadále probíhající rizikové chování uživatelů 
drog (může dojít k opětovné nákaze v průběhu či 
po skončení léčby).

• Možné nedodržování léčebného režimu 
(pravidelná aplikace interferonu, zatěžování 
organismu užíváním pervitinu či alkoholu)

• Hrozba "vypadnutí z léčby".
• Technické obtíže.



LLLLééééččččit it it it čččči neli neli neli nelééééččččit: PRO lit: PRO lit: PRO lit: PRO lééééččččbubububu

• Včasné vyléčení choroby znamená prevenci 
vysokých nákladů léčby následků rozvinuté 
hepatitidy C.

• Preventivní účinek léčby pro šíření choroby do 
rizikových skupin.

• Příležitost pro další terapii.



Výskyt HIV

• V roce 2013 6 nových případů mazi skupinou 
IUD a 4 případy mezi skupinou 
"Homo/bisexuální styk a IUD". 

• Celkově malý výskyt HIV v populaci IUD do 1%
• Příčiny: nízká základna pro šíření nákazy, 

citlivost viru
• Možné riziko rozšířezní HIV představuje přenos 

od skupiny MSM (Mužů mající sex s muži) při 
větším propojení této populace s IUD



 Co chyb Co chyb Co chyb Co chybíííí????
• V Praze: Základní zdravotní péči pro rizikové skupiny, 

která bude:
– dostupná (nízkoprahová)
– bezplatná (nebude plně vázaná na systém 

zdravotního pojištění)
– preventivní
– mobilní  



• Pokus  sebevraždu - "Dát si zlatou"
• Účinnější droga na drogové scéně
• Ztráta tradičního dodavatele drogy, výpadek 

přísunu známé drogy
• Aplikace po odchodu z léčby či výkonu trestu
• Aplikace po výstupu z cely předběžného 

zadržení
• Experiment
• Oslavy
• Droga zadarmo

TypickTypickTypickTypickéééé situace s rizikem p situace s rizikem p situace s rizikem p situace s rizikem přřřřededededáááávkovvkovvkovvkováááánnnníííí





ChovChovChovChováááánnnníííí injek injek injek injekččččnnnníííích uch uch uch užžžživatelivatelivatelivatelůůůů

• K nákaze VHC došlo především v důsledku rizikové 
injekční aplikace, konkrétně pak sdílením injekčního 
materiálu. Ve většině případů nákazy si respondenti byli 
vědomi toho, že se chovají rizikově.

• V rámci výzkumu mezi 563 IUD  se jako nejvíce rozšířené 
rizikové chování ukázalo být připravování tzv. výplachů. 
Celkem 9,2 % přiznalo, že v případě potřeby udělalo 
výplach z injekční stříkačky někoho jiného. Nicméně téměř 
70 % neguje sdílení injekční stříkačky (Verner, 2010).



VVVVýýýýplachplachplachplach



ChovChovChovChováááánnnníííí injek injek injek injekččččnnnníííích uch uch uch užžžživatelivatelivatelivatelůůůů

Největší rizika pro šíření infekce shledáváme: 
• u začínajících uživatelů drog, kteří nemají znalosti 

o bezpečném braní.
• Mezi partnery jako důkaz vzájemné důvěry...



Chování injekčních uživatelů

• V situacích nedostupnosti prostředků pro méně 
rizikové užívání drog 
– abstinenční syndrom v čase a místě, kdy není 

dostupný sterilní materiál 
– příležitost si dát drogu v čase a místě, kde není 

sterilní materiál: věznice; léčebny.
• Strnad uvádí, že IUD uvádějí jako zdroj rizikového 

chování spíše než abstinenční syndrom, ale spíše 
touhu po droze, tedy craving. (STRNAD, 2012)



PPPPřřřřetetetetíííížžžženost a nechtenost a nechtenost a nechtenost a nechtěěěěnost (nejen) nost (nejen) nost (nejen) nost (nejen) 
nnnníííízkoprahovzkoprahovzkoprahovzkoprahovýýýých sluch sluch sluch služžžžebebebeb

• Nyní jsou v Praze 3 kontaktní centra (KC 
SANANIM, KC Stage 5, Středisko Drop IN)

• Došlo ke skončení TP Eset Help a zbývají 3 
terénní programy (TP Progressive, TP Drop 
In,TP SANANIM)

• V roce 2013 se v Praze vyměnilo 
   2.516.000 injekčních stříkaček



PPPPřřřřetetetetíííížžžženost a nechtenost a nechtenost a nechtenost a nechtěěěěnost (nejen) nost (nejen) nost (nejen) nost (nejen) 
nnnníííízkoprahovzkoprahovzkoprahovzkoprahovýýýých sluch sluch sluch služžžžebebebeb

• Výhrady a pokusy o vysídlení provázejí KC 
SANANIM (Praha 5, Na Knížecí), hepatologická 
ordinace v REMEDIS (P4, Nusle), nízkoprahový 
metadonový program Drop In (P8, Palmovka), 
ordinace psachiatrů MUDR. Sikory a MUDr. 
Novotné (P5, Plzeňská)



OznaOznaOznaOznaččččeneneneníííí ter ter ter teréééénnnnnnnníííích pracovnch pracovnch pracovnch pracovnííííkkkkůůůů

Příklad: Policisté nyní vymáhají označení terénních 
pracovníků jako určitou povinnost. Nicméně terénní 
programy přistoupili na označení jako na část určité 
dohody, kterou Policie nebyla ochotna vůbec uzavírat. 
Podmínky dohody jsme tedy alespoň popsali a poslali 
policistům mailem, který byl bez přímé odpovědi...

•  



DDDDííííky za pozornost!ky za pozornost!ky za pozornost!ky za pozornost!

• Ing. Mgr. Aleš Herzog, 
• Terénní programy Sananim
• herzog@sananim.cz
• www.edekontaminace.cz
• www.sananim.cz


