
Vstupem do programu Substitučního centra Prevent (SCP) akceptujete pravidla léčby, 
jejichž nedodržování je postihováno. K tomu slouží bodový systém 7 bodů na 6 měsíců. 

Všechny změny, výjimky, úpravy léčby probíhají na základě individuálního posouzení týmem SCP, 
ve kterém zohledňujeme možnosti a schopnosti daného klienta a nejsou tudíž srovnatelné 
se situací někoho jiného, není na ně automatický nárok. 

Podávání a výdej substituční látky
→ probíhá pouze ve výdejní době

→ nastavení dávky, snižování/zvyšování a předepisování receptů na buprenorfin (tj. Subutex/Suboxone/Addnok atd.) 

je výhradně v kompetenci lékaře

→ buprenorfin – každý klient má určený svůj výdejní den, při absenci na výdeji receptu se mění i výdejní den. 

Pokud má klient ve výdejní den konzultaci, recept se vydá až po ní.

→ metadon – po úvodní dávce klient hodinu čeká v čekárně. Po absenci nemá klient nárok na zvýšení dávky, 

nepřijde-li klient více než 3 dny za sebou, 4. den se mu dávka snižuje o 10 mg

Konzultace
Ve všech fázích mají klienti povinnou 1 konzultaci měsíčně s lékařem, 1 konzultaci měsíčně s terapeutem. 

Další konzultace jsou dle potřeb klienta.

→ ve fázi 0 a 1 jsou klienti objednáváni personálem

→ od fáze 2 si klienti dbají na splnění těchto povinností sami a objednávají se bez vyzvání

→ rozpis konzultací na celý měsíc je k dispozici v čekárně, klientovi je přiděleno identifikační číslo, pod kterým 

si konzultaci předem zapíše

→ tolerováno je 10 min zpoždění na konzultaci, pak jsou zapsány 2 body dle bodového systému

Absence
→ každý klient má možnost 1 omluvené absence za měsíc bez toho, aby byl postižen dle bodového systému 

(je jedno, zda jde o výdej, konzultaci, nebo omluvu z konzultace)

→

→

→



Fáze 0
→ trvá 2 měsíce, klient má možnost si zvyknout na režim zařízení, 

osvojit si pravidelnost a vypořádat se s užíváním nelegálních 

návykových látek, není na něj aplikován bodový systém (kromě 

případů fyzického napadení)

→ toxikologie – pokud jsou pozitivní, považujeme je za orientační

→ docházka metadon – denní kromě zavíracích dnů

→ docházka buprenorfin – 1× týdně

Fáze 1 
→ klient má zažitá pravidla léčby, neměl by brát jiné návykové látky

→ docházka metadon – denní kromě zavíracích dnů

→ docházka buprenorfin – 1× týdně 

→ od této fáze je uplatňován bodový systém

Fáze 2 
→ klient nebere jiné návykové látky – má minimálně 3 měsíce 

za sebou čisté toxikologie

→ docházka metadon – denní kromě zavíracích dnů a soboty

→ docházka buprenorfin – 1× 14 dní 

→ možný mimořádný výdej a dovolená 2× 1 týden za rok

Fáze 2+ (POUZE METADON)

→ klient má rok pouze negativních toxikologií 

→ docházka metadon – 3× týdně

Fáze 3
→ klient užívá pouze metadon/buprenorfin – má 

minimálně 4 měsíce za sebou čisté toxikologie, stabilní 

dávku a legální zaměstnání alespoň na úvazek 0,5

→ docházka metadon – 2× týdně

→ docházka buprenorfin – 1× 14 dní (libovolné dny v týdnu 

mimo soboty)

→ možný mimořádný výdej a dovolená 4 týdny za rok 

(max. 2 týdny v kuse)

Fáze 3+ (POUZE METADON)

→ klient má minimálně ½ roku pouze bezproblémovou 

docházku, legální zaměstnání na úvazek 1,0 

a přestup do této fáze individuálně posoudí tým

→ docházka pro metadon – 1× týdně

Hospitalizace
→ v případě hospitalizace pracovníci SCP konzultují možnost výdeje individuálně s klientem a s daným zdravotnickým 

zařízením. SCP nenese zodpovědnost za výdej substituční látky v případě hospitalizace, nebo nemoci klienta

→

→

→

Při pozitivním testu je docházka zpřísněna o 1úroveň 

→ metadon z 1× na 2× týdně, z 2× na 3× týdně atd.

→ buprenorfin – docházka z 1× 14 dní na 1× týdně

→ návrat na předchozí úroveň je po 2 měsících negativních toxikologických testů / po 1 měsíci negativních alkotestů

Legální zaměstnání – doložené pracovní smlouvou/dohodou a 1× měsíčně výplatní páskou

Klient, který má nárok na výdej metadonu – zapíše alespoň 1 den předem do sešitu v čekárně pod svým identifikačním číslem, na jaký den 

chce výdej metadonu připravit. Pokud klient zapomene do sešitu výdej zapsat, je možné si toto vyřídit po telefonu v provozní době SCP

Dovolená – klient žádá alespoň 1 týden předem, do zahraničí 6 týdnů předem (vyřízení certifikátu pro vývoz opiátů)

Mimořádný výdej
→ pouze pro naléhavé případy vyřizování sociálních záležitostí, soudů, úřady, lékař mimo ČB bez možnosti dostavit se do SCP

→ vždy po schválení týmem 

→ od fáze 2



Testy drogy + alkohol
→ odběry moči pro toxikologické vyšetření a testy na alkohol se provádějí při vstupním vyšetření a dále namátkově tak, 

aby bylo možné zajistit klientovu abstinenci od ostatních návykových látek

→ klient má povinnost kdykoli testy umožnit a to právě tehdy, když je požádán. Odchod ze zařízení do provedení testu 

není akceptován

→ klienti jsou povinni hlásit všechny léky, které pravidelně užívají, neboť se mohou s předepsaným metadonem/

buprenorfinem ovlivňovat. Vhodnost nebo nevhodnost kombinace nového léku se substituční látkou musí posoudit 

lékař (buď v SCP, či předepisující)

→ některé léky nebo potraviny mohou způsobit pozitivitu toxikologického testu, za jejich konzumaci si každý klient 

odpovídá sám. SCP nebude přezkoumávat, jak k pozitivitě testu došlo

→ při jakýchkoli známkách akutní intoxikace – metadon/recept na buprenorfin nebude vydán, pokud je naplánovaná 

konzultace, je pro ten den zrušena (a klientovi jsou uděleny příslušné sankční body)

Bodový systém 7 bodů na 6 měsíců

→ Násilné chování  – 7 bodů, znamená vždy vyloučení

	 •	 agrese	–	fyzická,	vydírání,	šikanování 

•	 ničení	nebo	zcizování	majetku	ostatních	klientů,	pracovníků	 

•	 zničení	nebo	vážné	poškození	věcí,	krádež	peněz	nebo	věcí,	vloupání	do	zařízení,	zneužití	razítka,

  písemností nebo podpisu pracovníka SCP

→ Manipulace s drogami přinesenými zvenčí včetně předávání návodů nebo kontaktů k opatření drogy – 7 bodů

→ Manipulace s močí – 4 body

→ Manipulace s metadonem / buprenorfinem než řádné užívání – 4 body

→ Nošení zbraní (nebo jiných nebezpečných předmětů) do zařízení – 3 body

→ Absence konzultace – 2body

→ Agrese slovní  – 2body

→ Absence výdej – 1bod

→ Pozitivní test (drogy/alko)  – 1bod

Po dosažení 7 bodů může být zpracován individuální plán péče na zkušební dobu 2 měsíců. Při jeho dodržení se 

klient vrací zpět do fáze 1. U fyzické agrese, nebo manipulace s drogami přinesenými zvenčí je vyloučení okamžité.

Individuální kontrakt
→ součástí každého Individuálního kontraktu je kromě častějšího testování, konzultací 1x/14 dní a docházky denní 

(metadon), nebo 1x týdně (buprenorfin) reálný cíl definovaný klientem, na kterém bude klient po dobu Individuálního 

kontraktu pracovat. Splnění/nesplnění cíle bude po uplynutí Individuálního kontraktu součástí rozhodování o počtech 

nových bodů v Bodovém systému

→ při opakovaném udělení Individuálního kontraktu se následně vždy krátí počet bodů v bodovém systému na následující ½ rok 

a klientovi může být uděleno od 6 do 0 bodů. Posuzování komu o kolik se krátí je individuální dle konkrétní situace klienta

→ negativní toxikologie provedené během Individuálního kontraktu zakládají nárok na výdeje

→ jakékoli porušení abstinence nebo docházky znamená okamžité přerušení programu

Vylučování
→ vyloučení z programu je měsíční, při opakování a dle individuálního posouzení delší, příp. trvalé

→ při odchodu je stanoven termín + podmínky návratu

→ přeruší-li klient program na dobu do 2 měsíců, vrací se při následujícím vstupu do 1. fáze, přeruší-li klient program 

na dobu 2 a více měsíců, vrací se při následujícím vstupu do 0. fáze 

→ po 7 dnech bez kontaktu je klient vyloučen

→

→
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→


