
Matice školské 17
370 01 České Budějovice
T: +420 387 730 459
M: +420 702 142 881 (centrum) 
 +420 727 885 788 (vedoucí)                                                
E: sc@prevent99.cz            
W: http://sc.prevent99.cz   

Co děláme 
Substituční centrum PREVENT usiluje o návrat do běžného života u osob závislých na opiátových 
drogách (např. heroin, morfin, opium) prostřednictvím ambulantní substituční léčby. Ta spočívá 
v podávání léků (metadonu/buprenorfinu), které je kombinované s odborným sociálním poraden- 
stvím a jinými psychosociálními službami. Cílem je zdravotní a sociální stabilizace. 

Výdejní doba

Ambulantní 
klinika (PK–jih)

po 09.30–12.00 14:00–16.00

út 09.30–12.00 14.00–16.45

st ZAVŘENO – pouze dohodnuté konzultace

čt, pá 09.30–12.00

so 10.00–11.30
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Co nabízíme 
Individuální přístup, otevřenost, respekt, dobrovolnost při využití služeb, důvěrnost a mlčenlivost, odbor-
nost a spolupráci, rovnost, nízkoprahovost, dodržování pravidel Substitučního centra Prevent (SCP). 
Služby jsou bezplatné, výjimkou je hrazení buprenorfinu (Suboxone, Subutex, Addnok atd.) a kompletní 
výpis ze zdravotní dokumentace.

Pro koho 
 ~ pro závislé na opiátech 
 ~ s opakovanými neúspěšnými pokusy o abstinenci 
 ~ ve věku nad 16 let (metadon), nad 15 let (buprenorfin)

Co to obnáší
 ~ docházku na výdej metadonu/pro recept na buprenorfin dle fáze léčby
 ~ abstinenci od jiných návykových látek
 ~ pravidelné konzultace s konzultantem a lékařem

Co je nutné absolvovat před přijetím
 ~ informační pohovor v SCP
 ~ návštěvu svého praktického lékaře, který provede zdravotní prohlídku
  (včetně testů na HIV a žloutenky)
 ~ vyšetření u lékaře SCP
 ~ podpis terapeutické smlouvy a určení termínu zahájení programu

Kapacita
 ~ 25 osob v programu současně
 ~ poradenství je možné poskytnout v jeden čas 1 klientovi, je vhodné 
  se předem objednat
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