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PRAVIDLA PROGRAMU 
 

O přijetí či nepřijetí klienta/pacienta do programu rozhoduje celý terapeutický tým. V případě nepřijetí jsou klientovi/pacientovi 
sděleny důvody a nabídnut další postup. 
  
Klient/pacient při vstupu do programu podepisuje Terapeutickou smlouvu, Informovaný souhlas s výkonem substituční léčby, 
Smlouvu o poskytnutí sociální služby Odborného sociálního poradenství, Informovaný souhlas o poskytování osobních údajů 
eventuálně Plnou moc pro převzetí substituční látky jinou osobou. Klient/pacient je obeznámen s obsahem všech dokumentů 
i se způsobem zacházení s nimi a podpisem stvrzuje, že všemu porozuměl. 

 
K okamžitému ukončení substituční léčby může dojít v případě: 

• fyzické a slovní agrese vůči všem osobám i majetku v SCP 

• vyhrožování a zastrašování 

• vnášení zbraní a jiných předmětů, které lze jako zbraň použít 

• manipulace s omamnými a psychotropními látkami v prostorách či blízkém okolí centra, včetně pomůcek k jejich 
aplikaci 

• snahy o pronesení substituční látky 
 

Klienti/pacienti mají povinnost: 

• pobývat v SCP a jeho okolí pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění svých povinností v rámci léčby 

• dodržovat docházku na výdeje substituční látky (v 1. úrovni denní výdej, dále dle rozhodnutí terapeutického týmu) 

• dodržovat doby výdeje a termínů objednaných konzultací 

• abstinence od omamných a psychotropních látek 

• dodržovat pravila programu a své povinnosti vyplývající z programu.  
 

ABSENCE 
Každý klient/pacient má nárok na 3 omluvené absence za kalendářní měsíc (omlouvá se vždy do konce pracovní doby téhož 
dne, tj. ranní výdej do 11,00 a odpolední výdej do 17,00). Každý klient/pacient se omlouvá sám za sebe. Každá další absence ve 
stejném kalendářním měsíci, byť omluvená, se počítá automaticky jako neomluvená. 
Při absenci delší dvou dnů je nutné snížit dávku substituční látky na minimum (dávku určí lékař), a to ze zdravotně - 
bezpečnostních důvodů 
Omluvy z konzultací: 
Pokud klient/pacient nepřijde na objednanou konzultaci, může se jednou přepsat, a to až po 15. dni v daném měsíci. Pokud se 
chce přeobjednat z důvodu nevyhovujícího termínu, bude toto konzultovat s pracovníkem SCP. 

 
SUBSTITUČNÍ LÉČBA 
Léčba probíhá v několika úrovních. O přestupu mezi nimi rozhoduje terapeutický tým. Základními podmínkami pro schválení 
přestupu je naplňování pravidel léčby a především aktivní přístup klienta/pacienta. 

 
Zkušební doba je doba po vstupu do programu. Slouží k tomu, aby se klient/pacient adaptoval na program, adekvátně se 
nasadila dávka substituční látky. Během této doby nebodujeme. Na druhou stranu, pokud vidíme, že klient/pacient nemá zájem 
dodržovat pravidla programu, zkušební dobu prodloužíme, následně můžeme léčbu ukončit. Zkušební doba obvykle trvá 1 
měsíc, přičemž během této doby, musí klient docházet na konzultace k lékaři 1x týdně, výdej probíhá denně. Tato doba může 
být prodloužena, pokud se klientovi/pacientovi nedaří adaptovat na program. 
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1. úroveň nastává po zvládnutí zkušební doby a odsouhlasení setrvání v programu terapeutickým týmem. V této nízkoprahové 
úrovni je denní výdej substitučních látek, klienti/pacienti mají povinné konzultace 1x za měsíc u lékaře a 1x za měsíc u sociální 
pracovnice. Dále je povinná účast na edukačních skupinách. 

2. úroveň je pro klienty/pacienty, kteří jsou v programu déle jak půl roku, mají aktivní přístup k léčbě a minimálně tří negativní 
toxikologie za sebou (včetně testů na alkohol). Výhodou této úrovně jsou výdeje sebou na víkendy, dovolená v rozsahu jednoho 
týdne za půl roku, dobrovolná účast na edukačních skupinách. Tato úroveň je individuálně nastavena pro rodiče na mateřské 
nebo rodičovské dovolené. 

3. úroveň má nejvíce výhod a je pro spolupracující klienty/pacienty. K tomu aby jí klient/pacient dosáhl, musí mít negativní 
toxikologie (min. 3 za sebou jdoucí) a zároveň legální zaměstnání v rozsahu odpovídajícím alespoň polovičnímu úvazku, 
doložené platnou pracovní smlouvou (následně klient/pacient dokladuje trvání pracovního poměru výplatní páskou a rozpisem 
služeb). Této úrovně mohou dosáhnout i rodiče samoživitele na rodičovské nebo mateřské dovolené. Výhodou jsou výdeje na 
dny v pracovním týdnu (dochází se např. 3x v týdnu), nárok je na dva týdny dovolené v každém půlroce. 
Návrat do předchozí úrovně se děje v případech, kdy klient neplní svoje povinnosti. 
 
MIMOŘÁDNÉ VÝDEJE 
Pokud klient/pacient požádá o mimořádný výdej substituční látky sebou, rozhodnutí o schválení je na terapeutickém týmu. 

 
VÝDEJ NA DOVOLENOU 
V souvislosti se zajištěním substituční látky, pokud chce klient/pacient dovolenou, musí o ní požádat – vyplní formulář žádost 
o dovolenou. Pro dovolenou v ČR se žádá 2 týdny předem, pro dovolenou v zahraničí minimálně 6 týdnů předem.  

 
NEMOC 
Pokud je klient/pacient nemocný a chce výdej SL sebou domů, je povinen nemoc doložit lékařskou zprávou, která bude 
obsahovat diagnózu a rozsah léčení.  Další postup je na rozhodnutí terapeutického týmu- tzn. o výdeji domů rozhoduje povaha 
onemocnění a nakolik nemoc klienta/pacienta objektivně omezuje v docházení do centra. Substituční látka je vydávána na 
dobu nezbytně nutnou k uzdravení.  
V případě hospitalizace nemůže SCP zaručit poskytování substitučních látek. Pokud uvedenou situaci klient/pacient předvídá, 
musí o ní informovat pracovníky terapeutického týmu. Přičemž se SCP snaží po domluvě se zdravotnickým zařízením, zajistit 
pokračování substituční léčby.  
 
V případě uvěznění nebo uvalení vazby zajistit substituční látku nelze.  
 
Při předvedení k výslechu nebo umístění v Cele předběžného zadržení je ze strany SCP předání substituční látky možné, ale 
klient/pacient musí PČR informovat o substituční léčbě. 

 
ODBĚR MOČI PRO SCREENINGOVÉ TOXIKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 
Klient/pacient je povinen se na vyzvání podrobit odběru moče za účelem testu na přítomnost OPL a odevzdat požadované 
množství moči pod dohledem. Klient/pacient si může vybrat, formu dohledu, zda moč odevzdá pod dohledem zdravotního 
pracovníka, nebo zda moč odevzdá pod dohledem kamerového systému.  
Klient/pacient je povinen dodržovat pravidla vyvěšená v odběrové místnosti. 
 
ALKOTEST 
Při pozitivní dechové zkoušce alkotestem  se test může opakovat po 7 minutách. Pokud je druhý test negativní, je možno 
klientovi/pacientovi  vydat plnou dávku. Pokud je druhý test opět pozitivní, znamená to odmítnutí výdeje substituční látky. 
Další postup dle rozhodnutí terapeutického týmu. 
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BODOVÝ SYSTÉM 
Hodnocení úspěšnost léčby je individuální. Jedním ze způsobů je, nakolik klient/pacient dodržuje pravidla. Jako vodítko k tomu 
slouží bodový systém. Za porušení pravidel dostává klient/pacient „mínusové body“ za účast na edukačních skupinách „plusové 
body“.  Exspirace bodů je půl roku – poté se mažou.  

 

• Za tři účasti na edukační skupině: plus 0,5b. 
 

• Neúčast na povinné edukační skupině: mínus 0,25b. 

• Pozitivní nález toxikologického vyšetření z moči: mínus 0,5b. 

• Pozitivní dechová zkouška na alkohol: mínus 0,5b. 

• Neomluvená absence: mínus 0,5b. (doložení omluvy absence je v některých případech možné do pěti pracovních 
dní, např. akutní ošetření lékařem, předvedení policií k podání vysvětlení nebo k výslechu, nařízený přesčas) 

• Neodevzdání moči: mínus 0,5b 
• Nesplnění povinnosti konzultace: mínus 1b. 

• Manipulace s močí: mínus 2b. 

• Agresivní chování: 2b. 

• Vnášení zbraní, nebezpečných předmětů: mínus 2b. 

• Vnášení omamných a psychotropních látek, včetně pomůcek pro aplikaci: mínus 2b. 
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