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SANANIM a snižování škod: 
Tradice a mnoho práce

• Nízkoprahové služby KC a TP SANANIM každoročně 
vymění okolo 1.700.000 injekčních setů, jsou v 
kontaktu s více než 5000 injekčními uživateli drog, 
otestují okolo 500 osob na infekční choroby, realizují 
více než 3000 individuálních poradenství a více než 
100 uživatelům drog  pomohou nastoupit  do léčby.



• KC a TP SANANIM vyměnili do roku 2019 více 
než 25 milionů injekčních setů 



Injekční uživatelé na otevřeném 
drogovém trhu v Praze

Průměrný věk 38,32 let

72,06 procent muži

54 procent bez přístřeší (21 % ulice, 16 % stan , 17 % squat)



Dvě strany jedné mince
• Lidé injekčně užívající drogy: 

• Pacienti, kteří si způsobují své zdravotní obtíže

• Přecházejí obtíže, pomocí drog tlumí bolesti dokud to jde 

• Nejsou dostatečně trpěliví

• Někdy nemají doklady či peníze na pohotovostní poplatek

• Někdy bývají ve špatném hygienickém stavu

• Někdy se špatně chovají v čekárnách

• Je obtížné jim tlumit bolest

• Často nedodržují zdravotníky doporučený režim

• Někdy odcházejí z nemocnic předčasně na reverz



Dvě strany jedné mince
Zdravotníci někdy: 

• Vyčítají pacientů, kteří si způsobují své zdravotní obtíže a 
chovají se k nim jako k osobám bez lidské důstojnosti

• Nechávají pacienty čekat dlouho i s kalkulem, že odejdou

• Někdy odmítnou ošetřejí s ne úplně zákonnými důvody, 
že pacienti nemají doklady či peníze na pohotovostní 
poplatek

• Mají obtíže, jak tlumit bolest pacientům závislým na 
opioidech

• Je pro ně komplikované pro úspěšnou hospitalizaci 
předepisovat substituční léčbu 



Roztáčející se spirála zhoršování 
dostupnosti zdravotní péče a 

zhoršování zdravotního stavu IUD



Potřebnost ošetření (Mravčík, Nečas, 2014)

Během roku vyhledalo lékařskou péči ve zdravotnickém 
zařízení 58,8 % respondentů (IUD v Praze). 

Z nich 70,9 % osob bylo vždy vyšetřeno/ošetřeno 22,0 % 
většinou vyšetřeno/ošetřeno, 7,1 % osob bylo 
vyšetřeno/ošetřeno v polovině a méně případů. 

Alespoň jednou v roce bylo ošetřeno ambulantně 68,1 % 
osob, 32,6 % osob bylo hospitalizováno. 

Alespoň jednou bylo v posledních 12 měsících odvezeno 
rychlou záchrannou službou 29,2 % osob, z toho 2 a 
vícekrát 13,3 % osob. 



Bariéry vstupu do léčby (Mravčík, Nečas, 2014)

1.Vnímaná nepotřebnost, zbytečnost léčby –nevěří, že by jim 
mohla pomoci.

2.Strach z neznáma, nechuť k léčbě – (strach ze ztráty přátel, 
abstinenčních příznaků či možných spolupacientů),

3.Špatná předchozí zkušenost s léčbou.

4.Strach z represe, kriminalizace –nástup do léčby povede ke 
konfrontaci se systémem (právním, zdravotním, sociálním)

5.Neochota vymanit se ze svého rodinného, sociálního 
zázemí a přerušit nebo uvolnit fungující vazby a vztahy.

Vyšší bariéry musí překonávat ženy, osoby žijící s dětmi nebo 
cizinci. 



Dostupnost základní péče

• Základní zdravotní péči pro injekční uživatele 
drog:
• dostupná (nízkoprahová)
• preventivní
• ? mobilní? 
• ? v kamenných zařízeních spojená s 

hygienickým servisem ? 
• ? i pro nepojištěné (5 % cizinců, z toho nejvíce 

Slováků, cca 2 % lidé mimo EU) 



Dostupnost základní péče

• Péče praktických lékařů / Pouliční medicína
• Dermatologie
• Stomatologie
• Gynekologie/venerologie
• Chirurgie



Injekční uživatelé na otevřeném 
drogovém trhu v Praze

Průměrný věk 38,32 let

72,06 procent muži



Dostupnost léčby infekčních 
onemocnění

Dle výzkumu z roku 2014 (Mravčík, Nečas, NMS): VHA 
prodělalo 16,3 %, VHB 32,9 % a VHC 63,7 % 
respondentů. HIV pozitivní bylo 0,9 % respondentů.

Relativně dostupná síť možností, jak se nechat otestovat 
včetně nejvíce nízkoprahovým možností v KC a TP

Relativně dostupné možnosti nástupu na léčbu infekčních 
onemocnění HIV / VHC (trend zvyšování dostupnosti 
léčby HCV). 

Existuje možnost propojení substituční léčby s léčbou 
HCV – mnohem větší šance na úspěch. 

Komplikovanější možnosti u léčby syfilis



Dostupnost detoxifikační léčby

Dlouhá čekací doba

Nedostatek možností pro pacienty s vícečetnými obtížemi 
/ závislostí na více látkách.

Špatná dostupnost a srozumitelnost informací o nástupu                

Složité vyjednávání se zařízeními o nástupu a přestupu 
do dalších zařízení (terapeutických komunit, doléčování)                      

Nedostatečný čas pro naplnění účelu léčby pro nástup do 
jiných služeb   

Rezervy v zajištění bezpečného bezdrogového prostředí 

Dílčí nedostatky v prostředí a přístupu personálu



Dostupnost  substituční léčby

Nedostatečná kapacita buprenorfinové a metadonové 
substituce, absence metamfetaminové substituce

Chybí denní kontrolovaný výdej – „Cucárny“, eventuelně
aplikační místnosti

Obtíže s placením za substituci/ dotovanou substituční 
léčbou. 

Programy s pracovní a sociální složkou, s propojením s 
casemanagementem a návazností na bydlení
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Díky za pozornost!
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