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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 poradenstvím a jinými psychosociálními službami. Cílem je zdravotní a sociální stabilizace.
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Co nabízíme
Individuální přístup, otevřenost, respekt, dobrovolnost při využití služeb, důvěrnost a mlčenlivost, odbornost 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.
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