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Problémové užívání návykových látek
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Rizikový potenciál různých návykových
látek (2)

LACHENMEIER, D. W. & REHM, J. 2015. Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other
illicit drugs using the margin of exposure approach. Sci Rep, 5, 8126.

Návykové látky v kontextu dalších
rizikových faktorů

LIM et al. 2012. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and
risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010.
Lancet, 380, 2224-60.

Společenské náklady užívání návykových látek (2007)
a problémového hráčství (2012) v ČR (mld. Kč)
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WINKLER, P., BEJDOVÁ, M., CSÉMY, L. & WEISSOVÁ, A. 2014. Problémové hráčství: Společenské náklady na hazardní hraní v České republice, Praha, Psychiatrické centrum
Praha.
ZÁBRANSKÝ, T., BĚLÁČKOVÁ, V., ŠTEFUNKOVÁ, M., VOPRAVIL, J. & LANGROVÁ, M. 2011. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007,
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Odhadovaný počet osob v riziku
závislosti v ČR a počet osob v léčbě
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Síť specializovaných adiktologických
programů
! V ČR je 250–270 stacionárních adiktologických programů:
!
!
!
!
!
!
!

55–60 kontaktních center
90–100 programů ambulantní léčby (zdravotnické i sociální služby)
25–30 programů lůžkové zdravotní péče
15–20 terapeutických komunit
5 domovů se zvláštním režimem
6 zařízení speciálního školství
35–45 programů ambulantní následné péče (z nich cca 20 s
chráněným bydlením, jehož celková kapacita je odhadem 200 míst)

! K tomu:
! 50 terénních nízkoprahových programů
! 80 certifikovaných preventivních programů
! Adiktologické služby v 11 věznicích, OST v 7 z nich

Hlavní nedostatky
! Síť specializovaných ambulantních zdravotních služeb (tzv.
AT ambulance) je neohraničená, rozpadlá
! Specializovanou adiktologickou péči poskytuje pouze
omezený počet psychiatrických ambulancí
! Nízká finanční dostupnost některých typů léčby:
! Substituční léčba opioidními agonisty (OST)
! Nikotinová substituční terapie
! Nízká místní dostupnost péče v některých oblastech:
! OST v Praze
! Karlovarský kraj adiktologické služby obecně

Závěr
! Problémové užívání návykových látek má závažné zdravotní a sociální
dopady na úrovni jednotlivců, rodin, komunit i společnosti jako celku

! Společenské náklady spojené s užíváním návykových látek (zejména
tabáku a alkoholu) a hazardním hraním v ČR jsou značné v řádu
desítek až stovek mld. Kč ročně

! Míra pokrytí pomáhajícími programy se u problémových uživatelů
různých návykových látek značně liší

! Zejména u tabáku a alkoholu je léčebné pokrytí nízké
! Nízká místní dostupnost některých typů péče (ambulantní AT) a péče v
některých regionech (OST v Praze, obecně Karlovarský kraj)

! Nízká finanční dostupnost některých typů péče (substituční léčba)
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