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BACKGROUND: the attempt to map the situation in phar-

macies and their connection to the harm reduction service

in Pilsen stemmed from the cooperation between the Ulice

Outreach Programme and a pharmacy in Rokycany. As not all

PDUs are in contact with the low-threshold programmes, the

focus was placed especially on pharmacies. The distribu-

tion of syringes is provided not only by pharmacies but also

by three non-profit organisations. AIMS: to find out the

number of syringes circulating on the Pilsen drug scene in

both directions, with special regard to understanding the

role of pharmacies in this circulation. DESIGN AND

MEASUREMENTS: a short survey in the form of ques-

tions addressed to pharmacies, medical supplies shops,

non-profit organisations working with PDUs, and the Mu-

nicipal Police. The data generated by the survey were pro-

cessed by descriptive statistics. PARTICIPANTS: the re-

search sample consisted of 45 pharmacies, 7 medical sup-

plies shops, 4 low-threshold programmes of 3 non-profit

organisations working with PDUs, and the Municipal Police.

RESULTS: the total amount of injecting material issued in

the first six months of 2010 was 94,791 syringes. The

amount of injecting material received and safely disposed

of was 81,527 syringes. CONSLUSIONS: Pharmacies in

Pilsen sell 10% of the total amount of injecting material is-

sued. This number is not high; the coverage of the popula-

tion of injecting users by low-threshold services seems to

be sufficient. 39% of the pharmacies in Pilsen do not sell in-

jecting material, which corresponds with the overall trends

in the Czech Republic. During the survey, we managed to

establish cooperation with three pharmacies, which ac-

count for 6.7% of the pharmacies. This number is below the

average of nationwide survey results. The absence of stan-

dards for cooperation with pharmacies and the lack of a def-

inition of the role of pharmacies in relation to addictological

services lead to the lack of a systematic approach and insuf-

ficient utilisation of pharmacies’ potential for work with

problem drug users.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: PLZEÒ – LÉKÁRNY – HARM REDUCTION – DISTRIBUCE INJEKÈNÍHO MATERIÁLU

VÝCHODISKA: Snaha o zmapování situace v lékárnách

a jejich propojení se službami harm reduction v Plzni vy-

cházela ze spolupráce Terénního programu Ulice s lékár-

nou v Rokycanech. Protože ne všichni PUD jsou v kontaktu

s nízkoprahovými programy, byl zájem zacílen zvláštì na

lékárny. Kromì lékáren se v Plzni na distribuci injekèních

støíkaèek podílejí také tøi neziskové organizace. CÍLE: Zjis-

tit množství injekèních støíkaèek, které se pohybuje na dro-

gové scénì v Plzni, a to obìma smìry. Zvláštní zøetel byl

kladen na zjištìní role lékáren v tomto kolobìhu.

METODY: Krátký prùzkum formou dotazování lékáren,

prodejen zdravotnických potøeb, neziskových organizací

pracujících s PUD a Mìstské policie. Získaná data byla

zpracována popisnou statistikou. SOUBOR: Výzkumný

soubor tvoøilo 45 lékáren, 7 prodejen zdravotnických po-

tøeb, 4 nízkoprahové programy tøí neziskových organizací

pracujících s PUD a Mìstská policie. VÝSLEDKY: Celkový

objem vydaného injekèního materiálu v 1. pololetí roku

2010 èinil 94 791 kusù støíkaèek. Objem pøijatého injekèní-

ho materiálu, který byl bezpeènì likvidován, èinil 81 527

kusù støíkaèek. ZÁVÌRY: V plzeòských lékárnách se pro-

dává 10 % z celkového poètu vydaného injekèního mate-

riálu. Tento poèet není vysoký, pokrytí populace injekèních

uživatelù nízkoprahovými službami se zdá být dostateèné.

Na území Plznì neprodává injekèní materiál 39 % lékáren,

což odpovídá trendùm v Èeské republice. Bìhem výzkumu

se nám podaøilo navázat spolupráci se tøemi lékárnami,

což je 6,7 %. To je ménì, než kolik vyšlo v celorepubliko-

vém výzkumu. Absence standardù spolupráce s lékárnami

a neexistence definice úlohy lékáren v adiktologických

službách vede k nesystematiènosti a nedostateènému vy-

užití potenciálu lékáren pøi práci s problémovými uživateli

drog.
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� 1 ÚVOD
Terénní program obèanského sdružení Ulice – Agentura so-

ciální práce provádí terénní sociální práci u osob závis-

lých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliè-

ní, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme

ve snižování rizik jejich zpùsobu života, a tím pøispíváme

i k ochranì veøejného zdraví. Nabízenou službu poskytuje-

me bezplatnì, a to v Plzni a v regionech Plzeòského kraje.

Naše snaha o zmapování situace v lékárnách a jejich

propojení se službami harm reduction byla v souladu s Akè-

ním plánem realizace Národní strategie protidrogové politi-

ky na období 2010 až 2012. V Akèním plánu (2011, p. 31) se

poukazovalo na „absenci spolupráce drogových služeb se

zdravotnickými zaøízeními èi orgány ochrany veøejného

zdraví institucionalizovanými na centrální úrovni“. Proto

jednou z oblastí, na kterou se aktivity ve snižování rizik za-

mìøovaly, byl i bod: 7.1 Zapojit lékárny do systému harm re-

duction služeb pro uživatele drog.

V problematice podílu lékáren na snižování rizik u in-

jekèních uživatelù drog souhlasíme s Vackem (2007), který

uvádí: „Zahranièní zkušenosti ukazují, že lékárny mohou

být velmi efektivním nástrojem doplòujícím síť tzv. nízko-

prahových služeb v oblasti minimalizace rizik a dopadù spo-

jených s užíváním návykových látek a pøedstavují tak zají-

mavý a perspektivní èlánek tohoto budovaného systému.

Z veøejnozdravotního hlediska jejich zapojení jednoznaènì

vede k racionalizaci pøístupu k uživatelùm drog a k vý-

znamné úspoøe finanèních prostøedkù spojených s léèbou

a rehabilitací závažných, zejména infekèních a kožních one-

mocnìní spojených s injekèním užíváním návykových

látek.“

� 2 VÝCHODISKA
V roce 2010 bylo v Plzeòském kraji pøibližnì 2000 problé-

mových uživatelù drog (dále PUD), z toho 1900 injekèních

uživatelù drog (dále IUD) (Mravèík et al., 2011, p. 42–43).

Pro mìsto Plzeò odhadujeme poèet PUD na 1030, z toho

970 IUD. Poèet PUD v kontaktu s nízkoprahovými služba-

mi odhadujeme pro mìsto Plzeò na 690, z toho 640 IUD.

Vzhledem k tomu, že v Plzni pùsobí více organizací a jejich

klienti se pøekrývají, nelze udìlat pouhý souèet, ale jedná se

o odhad.

Prvotním impulzem pro zamìøení pozornosti na oblast

spolupráce s lékárnami v místech, kde pùsobí Terénní pro-

gram Ulice, byla žádost o spolupráci, která vzešla ze strany

jedné z rokycanských lékáren na základì zvýšeného pohybu

injekèních uživatelù nelegálních návykových látek v této lé-

kárnì a v jejím okolí. Spolupráce, která zapoèala na zaèátku

roku 2009, se postupnì vyvíjela od monitoringu situace pøes

umístìní kontejneru na použitý injekèní materiál a infor-

maèních a odkazovacích materiálù k pravidelné donášce ba-

líèkù s parafernáliemi pro bezpeènìjší aplikaci do této lé-

kárny. Na základì této zkušenosti jsme se rozhodli rozšíøit

spolupráci také s dalšími lékárnami v Plzni.

Podíváme-li se na celkový poèet pøijatého a vydaného

injekèního materiálu v období 1. pololetí 2010, zjistíme, že

tento materiál pochází z nìkolika zdrojù. Na území mìsta

Plznì poskytují výmìnný injekèní program dvì organizace

zamìøené na služby pro uživatele drog. Jedná se o terénní

program, který spadá pod organizaci Ulice – Agentura so-

ciální práce, o. s., a kontaktní centrum, jež provozuje CPPT,

o. p. s. Kromì tìchto organizací pùsobí na území Plznì ještì

organizace Point 14, s. p. o., ta však neposkytuje výmìnný

injekèní program. Tato organizace døíve fungovala pod ná-

zvem Teen Challenge a výmìnný injekèní program se ne-

sluèuje s jejich pohledem na práci s uživateli drog. Point 14

provozuje terénní program, jenž sbírá pohozené støíkaèky,

a kontaktní centrum, které spravuje prodejní automat na

injekèní materiál.

Na prodeji injekèních støíkaèek se v Plzni podílejí již

zmiòované lékárny a také prodejny zdravotnických potøeb.

Uživatelé drog si mohou zakoupit injekèní sety také

v non-stop automatu. Na návratnosti použitých støíkaèek

se kromì organizací poskytujících výmìnný injekèní pro-

gram podílí sbìrný kontejner u non-stop automatu a terén-

ní pracovníci z Point 14. Pohozené støíkaèky sbírají také

pøíslušníci Mìstské policie.

Pøestože na území Plznì pùsobí tøi organizace, které

nabízejí nízkoprahové služby problémovým uživatelùm

drog, jsme pøesvìdèeni, že tyto organizace nepøijdou do kon-

taktu se všemi uživateli ve mìstì. Pro rok 2010 se odhado-

valo, že v Plzeòském kraji je v kontaktu s nízkoprahovými

programy pøibližnì 62 % PUD (Mravèík et al., 2013, p. 45).

Ti ostatní si mohou støíkaèky opatøit právì v lékárnách.

Navíc, jak víme z kontaktní práce s našimi klienty, lékárny

navštìvují i ti uživatelé, kteøí v kontaktu s naším terénním

programem jsou. Tuto zkušenost potvrzuje i výzkum Gabr-

helíka et al. (2008, p. 32): „...i pøes dobré a stabilnì poskyto-

vané nízkoprahové služby do témìø devíti lékáren z desíti

(87,7 %) docházejí uživatelé drog“.

� 3 CÍLE
Cílem prùzkumu bylo zjistit množství injekèních støíkaèek,

které se pohybuje na drogové scénì v Plzni, a to obìma smì-

ry. Zajímala nás distribuce a prodej èistých støíkaèek a také

návratnost použitých. Zvláštní zøetel jsme kladli na zjištìní

role lékáren v tomto kolobìhu. Pøedpokládali jsme, že díky

bližšímu pohledu na roli lékáren budeme moci identifikovat

velikost populace injekèních uživatelù nelegálních návyko-

vých látek nakupujících injekèní materiál v lékárnách.

Cílem bylo také zjistit roli lékáren v systému poskyto-

vání adiktologických služeb v Plzni a zapojení lékáren v této

oblasti, pøedevším pak v oblasti snižování rizik. Na základì

získaných dat jsme chtìli lokalizovat lékárny s vysokým

poètem prodaných støíkaèek a pokusit se navázat pøede-
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vším s tìmito lékárnami spolupráci. Praktickým dopadem

spolupráce lékáren s naším terénním programem by bylo

propojení služeb v oblasti minimalizace rizik užívání nele-

gálních návykových látek.

Cíle jsme se rozhodli naplnit hledáním odpovìdí na ná-

sledující výzkumné otázky:

a/ Jaké je souhrnné èíslo injekèních støíkaèek, které se dos-

tane na drogovou scénu (OUT)? Kdo a v jakém množství dis-

tribuuje èi prodává støíkaèky? Jakým podílem jsou zastou-

peny lékárny?

b/ Jaké je souhrnné èíslo návratnosti použitých injekèních

støíkaèek (IN)? Kdo a v jakém množství zajišťuje jejich bez-

peènou likvidaci?

c/ Mají lékárny zájem o spolupráci s terénním programem?

Pokud ano, o jaký typ spolupráce?

� 4 METODY
Zvolené téma výzkumu jsme se rozhodli zachytit s pomocí

subjektù, jejichž praxe souvisí s prodejem èi vydáváním èis-

tých injekèních støíkaèek èi schraòováním použitých.

Transfer støíkaèek je realizován ve vztahu s problémovými

uživateli drog. Dotazování se zamìøovalo na lékárny, pro-

dejny zdravotnických potøeb, neziskové organizace pracují-

cí s PUD a Mìstskou policii.

Pro sbìr dat od lékáren jsme se rozhodli oslovit všech-

ny tyto provozovny na území Plznì. Lékárny jsme zvolili ja-

ko jednotku prùzkumu, neboť jsme zde pøedpokládali pro-

dej injekèního materiálu. Pomocí internetových databází

jsme vyhledali celkem 45 zaøízení. Dotazování jsme proved-

li nìkolikerým zpùsobem ve dvou etapách. Nejprve jsme

všechny lékárny oslovili e-mailem, který obsahoval vysvìt-

lující dopis, dotaz výzkumu a nabídku spolupráce. Zároveò

jsme do každé lékárny zaslali stejný dopis s dotazem a na-

bídkou v papírové podobì poštou. Pro zvýšení pravdìpodob-

nosti odpovìdi jsme do dopisu pøiložili také nadepsanou

obálku se známkou. Jedinou otázkou dotazování byla žá-

dost o poskytnutí údajù ohlednì poètu prodaných injekè-

ních støíkaèek za období 1. 1.–30. 6. 2010. V dopise jsme též

lékárnám nabízeli spolupráci terénního programu pøi sbìru

pohozeného injekèního materiálu v okolí lékárny, monito-

ring a kontaktování uživatelù pøed lékárnou. Další nabídka

smìrem k lékárnám spoèívala v zanechávání balíèkù s pa-

rafernáliemi pro bezpeènìjší aplikaci pro uživatele drog. Ty

slouží k minimalizaci rizik u nitrožilní aplikace drog a obsa-

hují odkazovací letáèek na naše služby. Vybízí klienta k vy-

užívání našich služeb bezplatnì a anonymnì, v èase a mís-

tì, které si sám zvolí, a hlavnì mimo prostor lékárny.

V první etapì dotazování na naši žádost reagovalo

18 lékáren (4 poslaly údaje poštou a 14 e-mailem). V druhé

etapì dotazování jsme kontaktovali zaøízení, která na první

oslovení nereagovala. Ty jsme tentokrát oslovili telefonicky

nebo osobní návštìvou. Data v této fázi sbírali 4 zamìstnan-

ci TP Ulice. V této fázi jsme získali odpovìdi od dalších

26 lékáren. Souhrnnì jsme tedy získali odpovìdi od 44 léká-

ren. Dotazování probíhalo bìhem øíjna a listopadu 2010.

Úèast lékáren na výzkumu byla dobrovolná a s daty bylo dá-

le pracováno anonymnì.

V lednu 2011 byly se žádostí o poskytnutí dat osloveny

také organizace, které v Plzni pracují s problémovými uži-

vateli drog. KC CPPT nám dodalo èísla ohlednì pøijatých

a vydaných injekèních støíkaèek za období 1. 1.–30. 6. 2010.

Za stejný èasový úsek poskytl Point 14 data ohlednì prodeje

støíkaèek v jimi provozovaném automatu, poètu použitých

støíkaèek zanechaných ve sbìrném kontejneru u automatu

a dále pak poèet nalezených støíkaèek jejich terénním pro-

gramem. Celkové èíslo bylo doplnìno údaji vydaných a pøi-

jatých støíkaèek za náš terénní program.

Pro kompletnost dat týkajících se pøijatých støíkaèek

byla oslovena také Mìstská policie se žádostí o sdìlení poè-

tu nalezených støíkaèek jejich strážníky. Nicménì Mìstská

police nevede pøesnou evidenci o nalezených støíkaèkách.

Z tohoto dùvodu nám byl poskytnut pouze odhad vedoucího

pracovníka.

V dobì, kdy jsme již zpracovávali výsledky od lékáren,

byli jsme upozornìni jedním klientem, že k nákupu injekè-

ního materiálu obèas využívají také prodejny zdravotnic-

kých potøeb. Pøipouštíme, že tento zdroj støíkaèek jsme na

poèátku výzkumu opominuli. Pomocí internetových databá-

zí jsme dodateènì identifikovali kolem 20 prodejen zdravot-

nických potøeb. V rámci našeho výzkumu jsme se rozhodli

oslovit s žádostí o poskytnutí údajù prodejny, které se vys-

kytují v lokalitách, kde se pohybují naši klienti. Celkem

jsme dotazování provedli v sedmi obchodech se zdravotnic-

kými potøebami. Neoslovovali jsme specializované zdravot-

nické potøeby, zamìøené napø. na protetika, u kterých jsme

prodeje injekèního materiálu nepøedpokládali. Sbìr dat

probíhal pomocí osobního dotazování pracovníka terénního

programu.

Získaná data byla zpracována skrze popisnou statisti-

ku. Získané informace jsme pomocí excelových tabulek su-

marizovali dle formulovaných otázek výzkumu.

� 5 VÝZKUMNÝ SOUBOR
Výzkumný soubor tvoøí 45 lékáren v Plzni. Tyto lékárny

jsou bìžnì pøístupné, 43 lékáren má standardní otevírací

dobu, dvì lékárny mají otevøeno non-stop. Lékárny se na-

cházejí ve 4 nejvìtších mìstských obvodech.

Z výzkumného souboru 27 lékáren uvedlo, že nabízí in-

jekèní materiál ve volném prodeji. Dalších 17 lékáren odpo-

vìdìlo, že tento materiál v sortimentu nemá. Pouze jedna

lékárna odmítla data poskytnout. (Graf 1.)

Do prùzkumu byl zahrnut veškerý injekèní materiál

distribuovaný lékárnami. Vycházeli jsme z pøedpokladu, že

procento nakupujících za jiným úèelem než k aplikaci nele-

gálních návykových látek je zanedbatelné. Vzhledem k fak-

tu, že lidé trpící nemocí diabetes mellitus (cukrovka) pro ap-
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likaci inzulinu dnes zpravidla používají inzulinové pero, na-

kupují v malém zastoupení, podle informací z lékáren,

støíkaèky napøíklad modeláøi, automechanici, kutilové èi li-

dé aplikující inzulín svým psùm.

Z rozhovoru s MUDr. Lacigovou, lékaøkou diabetolo-

gického centra FN Lochotín v Plzni, vyplývá, že inzulínové

støíkaèky slouží v dnešní dobì jen jako pojistka pro aplikaci

inzulínu pro nemocného s diabetem v pøípadì, že se mu roz-

bije inzulínové pero nebo pumpa. Existuje jen nepatrné pro-

mile nemocných, kteøí z rùzných, èasto zcela iracionálních,

dùvodù stále dávají pøednost aplikaci pomocí klasických in-

zulínových jehel. Ampulky inzulínu jsou distribuovány již

jen pro nemocnice a tam se klasické støíkaèky stále používa-

jí, distribuce tìchto inzulínových støíkaèek se však lékáren

nedotýká. Pro nemocné se na recepty vydávají již jen bom-

bièky do per nebo celá pera na jedno použití.

Souèástí výzkumného souboru byly také tøi organiza-

ce, které v Plzni pracují s problémovými uživateli drog.

Konkrétnì se jednalo o jejich nízkoprahové programy, které

pøicházejí do kontaktu s materiálem pro injekèní aplikaci.

Tyto organizace dodaly data o poètu pøijatých, vydaných,

posbíraných a prodaných injekèních støíkaèek v 1. pololetí

roku 2010. Ohlednì poètu klientù je tøeba dodat, že klienti

TP a KC Point 14 se z velké èásti pøekrývají. Dále jsou zde

klienti, kteøí zároveò využívají služeb ve vícero organiza-

cích. (Tabulka 1.)

Výzkumný soubor mìla doplòovat svými daty také Mìst-

ská policie, jejíž vedení bylo požádáno o údaj poètu sebraných

pohozených støíkaèek jejich strážníky. Na portálu Plzeò-

Bezpeèné mìsto je uveden sbìr injekèních støíkaèek jako je-

den z problémù, který strážníci pomáhají obèanùm øešit. V ro-

ce 2010 pracovalo u Mìstské policie v terénu 183 strážníkù.

Oslovili jsme také sedm prodejen zdravotnických po-

tøeb na území mìsta. Dvì ze sedmi oslovených prodejen

injekèní materiál vùbec nemají v nabídce. Ostatní mají

v sortimentu volný prodej inzulínových støíkaèek, z toho

4 prodávají pouze celá balení po 100 kusech. Takto se zdra-

votnické potøeby snaží omezit pøístup uživatelùm drog do

prodejen, protože celé balení støíkaèek je drahé a není o nì

tak velký zájem. Vìtšina prodejen zdravotnických potøeb

nebyla schopna, nebo nechtìla sdìlit pøesný poèet proda-

ných støíkaèek. V prùzkumu prodeje injekèního materiálu

jsme v tìchto prodejnách pøistoupili k odhadu ze strany za-

mìstnancù. Ze souètu vyplývá, že zdravotnické potøeby pro-

dají za pùl roku asi 1400–2000 kusù støíkaèek. Vzhledem

k tomu, že èísla jsou pouze orientaèní a spodní a dolní hrani-

ce odhadu jsou od sebe velmi vzdáleny, rozhodli jsme se

údaje nezahrnovat do celkového souètu vydaných a pøija-

tých støíkaèek. Výše odhadù prodeje injekèního materiálu

ve zdravotnických potøebách však není zanedbatelná a bylo

by vhodné se této problematice dále vìnovat.

� 6 VÝSLEDKY
Podaøilo se získat náhled na pohyb injekèního mate-

riálu na drogové scénì v Plzni. Jedná se o vydané a pøijaté

støíkaèky na území mìsta, jak v kontextu nízkoprahových

programù, tak v oblasti volného prodeje v lékárnách. Na zá-

kladì získaných dat se podaøilo lokalizovat lékárny s vyso-

kým poètem prodeje injekèního materiálu.

� 6 / 1 Celkový poèet vydaného injekèního
materiálu (OUT) a role lékáren
Z výsledkù prùzkumu vyplývá, že celkový souèet vydaného

injekèního materiálu, a to jak z nízkoprahových programù,

tak jednotlivých lékáren, èiní 94 791 kusù støíkaèek. Z toho-

to celkového objemu prodají lékárny 9593 kusù, což pøed-

stavuje 10 % støíkaèek, které se dostanou k uživatelùm drog

na území Plznì. KC CPPT se na poètu vydaných støíkaèek

podílí 48 %, TP Ulice 41 % a non-stop automat provozovaný

Point 14 pak 1 %. (Graf 2.)

Ve sledovaném období zajišťovaly v Plzni dvì lékárny

nepøetržitý provoz. Jedna z non-stop lékáren prodala 3 460

støíkaèek (nejvíce v Plzni), což pøedstavuje 36 % z celkového

prodeje injekèního materiálu lékárnami. Je zajímavé, že

druhá non-stop lékárna prodala jen 11 støíkaèek. Z dvaceti

sedmi lékáren prodávajících støíkaèky se prodej v jednotli-

vých lékárnách pohyboval v rozmezí od 10 do 3 460 kusù za

daného pùl roku. V prùmìru se pak mìsíènì plzeòské lékár-

ny podílely na distribuci støíkaèek poètem 1 599 kusù.
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Lékárny prodávající injekèní materiál 61 %

Poèet lékáren nabízejících injekèní materiál 27
Poèet lékáren neprodávajících injekèní materiál 17

Lékárny nemající injekèní materiál v prodeji 39 %

Graf 1 / Graph 1

Procentuální podíl lékáren nabízejících injekèní materiál

The percentage of pharmacies that offer injecting material

Tabulka 1 / Table 1

Poèet PUD/IUD v jednotlivých nízkoprahových programech v Plzni bìhem

roku 2010

Poèet PUD/IUD v jednotlivých nízkoprahových programech v Plzni bìhem

roku 2010

1. pololetí 2010 celý rok 2010

PUD IUD PUD IUD

TP ULICE 215 204 310 290

KC CPPT 185 185 319 306

TP POINT 14 165 123 244 244

KC POINT 14 170 136 261 231



� 6 / 2 Celkový poèet pøijatého injekèního
materiálu (IN)
Celkový souèet pøijatého injekèního materiálu za sledované

období je 81 527 støíkaèek. Tento materiál, jenž je následnì

bezpeènì likvidován ve spalovnách, pochází z nìkolika

zdrojù. KC CPPT pøijalo ve výmìnném injekèním programu

celkem 43 494 kusù støíkaèek. Terénní programy zajistily

celkem 37 333 injekèních støíkaèek. Z toho TP Ulice v rámci

výmìnného injekèního programu pøijal od klientù 36 965

použitých støíkaèek. K tomu je tøeba pøièíst nálezy pohoze-

ného injekèního materiálu, které tvoøí 368 kusù (TP Ulice

140 kusù a TP Point 14 228 kusù). Sbìrný kontejner

u non-stop automatu pøijal 700 kusù. Mìstská policie se ta-

ké podílí na sbìru injekèního materiálu, neoficiální odhad

hovoøí o cca 200 støíkaèkách za pùl roku. Vzhledem k tomu,

že tento odhad není nièím podložen, v této zprávì s ním ne-

pracujeme. Suma také neobsahuje pøípadné pøijaté støíkaè-

ky ze strany lékáren, na základì našich zkušeností (a infor-

mací z neformálních rozhovorù s lékárnicemi) jsme pøedpo-

kládali, že je nulová, popøípadì zanedbatelná.

� 6 / 3 Spolupráce s lékárnami
Ze 45 oslovených lékáren byla navázána spolupráce s dvì-

ma lékárnami, které vykazovaly nejvyšší èísla v prodeji

støíkaèek. Tyto dvì lékárny se spoleènì podílely na prodeji

59 % z celkového objemu støíkaèek prodaného lékárnami.

Jedna zareagovala sama na prùvodní dopis a projevila zá-

jem o spolupráci a návštìvu terénních pracovníkù. Druhá

lékárna nakonec dala na naše doporuèení a pøistoupila na

spolupráci. Po vzájemné dohodì zaèaly lékárny distribuo-

vat balíèky s parafernáliemi pro bezpeènìjší aplikaci, kde

jsou i odkazy na náš terénní program. Takto navázaná spo-

lupráce byla vnímána ze strany lékáren jako dostaèující.

Ani jedna lékárna nemìla zájem o likvidaci použitého in-

jekèního materiálu od uživatelù nelegálních návykových

látek.

Po uzavøení výzkumu a zpracování interní zprávy jsme

výsledky zaslali všem lékárnám, které prodávají injekèní

materiál. K této pøíležitosti jsme sestavili nový dopis, kde

jsme vysvìtlovali dùležitost harm reduction pøístupu a na-

bízeli spolupráci s odvoláním na fungující kooperaci s již na-

vázanými lékárnami. Na základì této aktivity projevila zá-

jem o spolupráci tøetí lékárna, a to ve stejném rozsahu jako

dvì pøedešlé.

� 7 DISKUZE

� 7 / 1 Rozdíl IN a OUT
Na území Plznì bylo ve sledovaném období vydáno 94 791

kusù støíkaèek a pøijato 81 527 kusù. Rozdíl mezi obìma

údaji èiní 13 264 støíkaèek. Pøedpokládáme, že velká èást

osob nakupujících støíkaèky v lékárnách je v kontaktu také

s nízkoprahovými programy. V závìrech výzkumu WHO

(2004, p. 47–48) se uvádí, že „populace navštìvující lékárny

bývá zpravidla ménì znevýhodnìná než populace úèastnící

se veøejných programù NSP, aèkoli se tyto dvì skupiny do

znaèné míry pøekrývají“. (Graf 3.)

Rozdíl mezi pøijatým a vydaným injekèním materiá-

lem je zèásti pouze optický, statistiky výmìnných programù

nezahrnují údaj o tom, kolik støíkaèek pùvodnì pochází z lé-

káren. Napøíklad klient zakoupí sto støíkaèek v lékárnì, ty

následnì pøinese použité do výmìnného programu (dostane

sto èistých), v programu je rozdíl IN/OUT nula, ale v celko-

vém IN/OUT v prostoru drogových služeb zùstává rozdíl

100 kusù. To znamená, že støíkaèky v tomto pøípadì byly
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bezpeènì zlikvidovány, i když se opticky jeví, že zùstávají

na ulici èi v komunálním odpadu. Jistou èást ve zmiòova-

ném rozdílu mohou zapøíèinit i klienti z regionù, kteøí mig-

rují a využívají služeb v rùzných mìstech. To znamená, že

støíkaèky vydané èi zakoupené na území Plznì zde nemusí

být vždy i zlikvidovány.

Nepøedpokládáme, že by tolik støíkaèek bylo vyhozeno

do odpadu a pohozeno na ulicích Plznì, a myslíme si, že se

velká èást opravdu vrací do výmìnného programu. I když

urèitì existuje skrytá populace drogovì závislých, která ne-

ní v kontaktu s žádnou organizací, nakupuje pouze v lékár-

nách a jimi zakoupený injekèní materiál není vhodnì likvi-

dován. Z rozdílu 13 264 kusù støíkaèek se tedy nedá pøesnì

urèit, kolik se jich ještì vrátí ve výmìnném programu, èi ko-

lik se jich nalezne. Nelze ani øíci, kolik støíkaèek bylo zaho-

zeno do komunálního odpadu èi jinak nevhodnì zlikvidová-

no a kolik jich zùstává pohozeno v ulicích. Vzhledem k poètu

nalezených støíkaèek dvìma terénními programy nám však

nepøijde realistické, že by 13 264 støíkaèek zùstalo ležet

v ulicích a pracovníci si jich nevšimli.

� 7 / 2 Skrytá populace
Pøedpokládali jsme, že díky bližšímu pohledu na roli léká-

ren budeme moci identifikovat velikost populace IUD naku-

pujících støíkaèky v lékárnách. Odhad PUD, kteøí jsou

v kontaktu s nízkoprahovými programy, èinil pro rok 2010

v Plzeòském kraji 62 % (Mravèík et al., 2013, p. 45). To zna-

mená, že 38 % PUD v kontaktu s nízkoprahovými službami

není. Vzhledem k tomu, že lékárny se podílejí na prodeji

støíkaèek 10 % (a z toho ještì èást nakupují IUD, kteøí jsou

v kontaktu), vyplývá nám z toho, že skrytá populace spíše

upøednostòuje jiné zpùsoby aplikace, než je ta injekèní. Po-

pøípadì se jedná o injekèní uživatele, kteøí neužívají drogy

každý den, ale napøíklad jen o víkendu, èi o mladší uživatele

ve fázi experimentování. Tomu odpovídá i zjištìní Vacka et

al. (2008, p. 308), že „...ne všechny dny v týdnu jsou využívá-

ny rovnomìrnì – nejvìtší nápor nìkteré lékárny zažívají

pøed víkendem…“.

K úvaze však zùstává otázka, zda a nakolik tìch 38 %

PUD, kteøí nejsou v kontaktu, mùže využívat injekèního

materiálu skrze sekundární (popøípadì terciární) výmìnný

injekèní program, a využívat tak k aplikaci injekèní mate-

riál, který pochází primárnì z nízkoprahových programù.

� 7 / 3 Lékárny a harm reduction služby
Bìhem výzkumu nebylo zaznamenáno, že by se lékárny

v Plzni nìjakým zpùsobem zapojovaly do snižování rizik

u uživatelù nelegálních návykových látek nad rámec v lé-

kárnách bìžný. Zjišťování tohoto zapojení nebylo pøímo

pøedmìtem výzkumu a data k tématu nebyla sbírána syste-

maticky od všech lékáren. Usuzujeme tak na základì hovo-

rù s pracovníky lékáren bìhem sbìru dat a navazování spo-

lupráce. Stejnì tak na základì hovorù s našimi klienty

v rámci kontaktní práce. Nezaznamenali jsme žádnou lé-

kárnu, která by distribuovala parafernálie pro bezpeènìjší

aplikaci èi zajišťovala výmìnný injekèní program. Pouze

v jedné lékárnì nám ukazovali, že mají letáky odkazující na

služby organizace CPPT, o. p. s., a že je nìkdy klientùm pøe-

dávají. Letáky však byly staré nìkolik let a s neaktuálními

údaji. Naopak nìkolik lékáren dokonce uvedlo, že na zvýše-

ný výskyt problematické populace uživatelù nelegálních

drog zareagovalo vyøazením injekèního materiálu z nabíze-

ného sortimentu. Podobné zkušenosti popisuje i Vacek et al.

(2008), kdy podle jeho zjištìní vyøazení jednotlivých støíka-

èek z prodeje snížilo poèet uživatelù navštìvujících lékárny

a pracovníci lékáren se již nemuseli obávat ztráty zákazní-

kù èi problémù s uživateli.

Stejnì tak jsme nezaznamenali žádnou lékárnu, která

by pøijímala od uživatelù použitý injekèní materiál. Èímž

nevyluèujeme, že takové být mohou, systematické dotazo-

vání neprobìhlo, ale jsme k této pøedstavì spíše skeptiètí.

Dokonce ani lékárny, které s námi navázaly spolupráci

a projevily tím zájem o služby pro problémové uživatele

drog, takto daleko zajít nechtìly. Ve výzkumu Gabrhelíka

et al. (2008, p. 20) se uvádí, že, pouze 37,4 % lékáren v jejich

výzkumném souboru vybíralo zpìt použitý injekèní mate-

riál. Vzhledem k tomu, že plzeòské lékárny vycházejí ve

srovnání s výsledky zmiòovaného celorepublikového soubo-

ru hùøe, a vzhledem k tomu, že to není jejich povinnost, do-

mníváme se, že i vybírání støíkaèek v lékárnách bude v Plz-

ni zastoupeno minimálním poètem lékáren.

Naši klienti se nikdy nezmiòovali, že by v nìjaké lékár-

nì zanechávali použité støíkaèky. Dokonce jsme se na jed-

nom bytì uživatelù setkali s mužem, který neužíval drogy,

ale mìl použité støíkaèky po aplikaci léku, jenž mu byl takto

lékaøem pøedepsán. Podle jeho slov mu v lékárnì sdìlili, že

lékárna musí za likvidaci tohoto materiálu platit, a odmítli

ho pøevzít. V této souvislosti nám bylo na Tiskovém a infor-

maèním oddìlení Státního ústavu pro kontrolu léèiv sdìle-

no, že podle §88 a §89 zákona è. 378/2007 Sb., o léèivech,

musí lékárna pøijmout støíkaèky, jehly apod., které jsou

obalem léèivého pøípravku. V pøípadì, že se nejedná o léèivé

pøípravky, pøípadnì obaly léèivých pøípravkù, lékárna ne-

má povinnost je od pøíjemce pøevzít.

� 8 ZÁVÌR
V plzeòských lékárnách se prodává 10 % z celkového poètu

vydaného injekèního materiálu. Tento poèet není vysoký,

pokrytí populace IUD nízkoprahovými službami se zdá být

dostateèné. K této domnìnce nás vede srovnání s celorepub-

likovým prùmìrem, kdy napøíklad podíl lékáren vùèi níz-

koprahovým programùm v roce 2008 èinil 25 % (vypoèteno

dle údajù uvedených v Mravèík et al., /2009, p. 63/ a Gabr-

helík a Miovský /2009, p. 78/). Dalším argumentem naší in-

terpretace o dobrém pokrytí Plznì nízkoprahovými progra-

my jsou výsledky výzkumu, který jsme provedli v Rokyca-
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nech stejným zpùsobem bìhem prvního pololetí 2011. Do

tohoto malého mìsta dojíždìl TP Ulice dvakrát týdnì a byl

zde klientùm k dispozici celkem na tøi hodiny. Lékárny se

zde podílely na vydaném injekèním materiálu 81 % a TP

Ulice 19 %. Jedná se o støíkaèky vydané na území mìsta Ro-

kycany, ve skuteènosti bude podíl nízkoprahových služeb

v zásobování rokycanských klientù o nìco vyšší, protože kli-

enti dojíždìjí èasto do Plznì. Vzhledem k nedostateènému

pokrytí malých mìst adiktologickými službami, leží zde na

lékárnách vìtší díl poskytování služeb v oblasti harm re-

duction než na lékárnách ve velkých mìstech.

Na území mìsta Plznì již v minulosti podobný monito-

ring lékáren probìhl (Bešková, 2003). Z prùzkumu vyplynu-

lo, že v roce 2003 prodávalo støíkaèky 24 lékáren. Poèet pro-

daných støíkaèek byl v porovnání s èísly z našeho prùzkumu

vìtší cca o 5–6 tisíc ve sledovaném èasovém rozmezí šesti

mìsícù. Bešková (2003) ve Zprávì z monitoringu lékáren pí-

še: „Podle našeho prùzkumu se v Plzni mìsíènì prodá

2500–2800 støíkaèek uživatelùm drog“ (p. 1). Vzhledem

k tomu, že v roce 2010 bìhem prvního pololetí prodávalo in-

jekèní støíkaèky 27 lékáren a mìsíèní prodej byl 1599 støí-

kaèek, a vzhledem k faktu menšího poètu problémových

uživatelù drog v roce 2003 (Mravèík et al., 2004, p. 20), lze

usuzovat, že se zvedla dostupnost nízkoprahových progra-

mù pro uživatele nelegálních drog. I pøesto lékárny nadále

pøedstavují potenciál v rozšíøení sítì služeb pro uživatele

nelegálních látek na území Plznì a jejich zapojení do pre-

vence infekèních a dalších onemocnìní.

V Plzni neprodává injekèní materiál 39 % lékáren. To

odpovídá trendùm v Èeské republice. Dle probìhlých vý-

zkumù, o kterých referují Gabrhelík a Miovský (2009,

p. 78), v roce 1998 neprodávalo støíkaèky 43,2 % lékáren, na

pøelomu let 2007 a 2008 je neprodávalo 31 % lékáren. Pøi-

tom jak uvádí WHO (2004), mnoho výzkumù potvrdilo, že

dostupnost èistého injekèního materiálu vede ke snížení

výskytu jednotlivých infekèních onemocnìní. Nehledì na

to, že náklady na jednu støíkaèku distribuovanou pøes lé-

kárnu jsou nižší, než pokud pochází z výmìnného injekèní-

ho programu (Gabrhelík, Miovský, 2009, p. 78).

Z výše uvedeného èísla se dá pøedpokládat, že lékárny

navštìvují také osoby, které nejsou v kontaktu s nízkopra-

hovými službami. I z tohoto dùvodu považujeme spolupráci

za dùležitou, protože v lékárnách mohou velkou èást cílové

skupiny pøedstavovat mladiství injekèní uživatelé. Tuto do-

mnìnku potvrzují i pøedešlé výzkumy, ve kterých lékárníci

nejèastìji odhadují vìk uživatelù kolem 20 let (Vacek et al.,

2008, p. 307) èi odhadují, že více než polovina byla mladších

než 20 let (Gabrhelík at al., 2008, p. 38). Vzhledem k jejich

nízkému vìku se u nich dá pøedpokládat vìtší rizikovost

spojená s nitrožilní aplikací drog, napø. sdílení injekèního

materiálu a parafernálií. Vzhledem k tomu, že pro tento typ

klientù mùže být kontakt s lékárníkem jediným zpùsobem,

jak pøijít do kontaktu s institucí tohoto typu, mìl by být je-

jich potenciál lépe využit a jejich možnosti být užiteèní uži-

vatelùm drog lépe zužitkovány.

Bìhem výzkumu se nám podaøilo navázat spolupráci

se tøemi lékárnami, což je 6,7 %. To je ménì, než kolik vyšlo

ve výzkumech Gabrhelíka et al. (2008, p. 20–21), kde s níz-

koprahovými programy spolupracovalo 17,1 % lékáren

a 41,6 % lékáren uvedlo, že „si dokážou pøedstavit intenziv-

nìjší práci (napø. pøedávání informaèních letákù, odkazo-

vání do dalších služeb atd.) s touto specifickou klientelou –

uživateli drog“. Pouze jedna námi oslovená lékárna reago-

vala aktivnì na nabídku spolupráce. U dvou zbývajících

snaha a aktivita vycházela z iniciativy naší organizace.

I pøes to se nám podaøilo navázat a udržet dlouhodobou spo-

lupráci se tøemi plzeòskými lékárnami.

Pøedpokládáme, že jedním z dùvodù dané situace je

i absence standardù spolupráce s lékárnami a neexistence

definice úlohy lékáren v adiktologických službách. Pøestože

mìl tuto situaci øešit Akèní plán realizace Národní strate-

gie protidrogové politiky na období 2010 až 2012, nestalo se

tak. A v dalším akèním plánu již tato problematika zaøaze-

na není. V Souhrnné zprávì o splnìní Akèního plánu reali-

zace Národní strategie protidrogové politiky na období let

2010 až 2012 se jako dùvod uvádí následující: „Na základì

projektu Role lékáren v prevenci infekèních chorob u injekè-

ních uživatelù drog v Èeské republice byla pøedefinována

úloha lékáren v poskytování adiktologických služeb. Vzhle-

dem k tomu, že do souèasné doby nebyly schválené základní

vzdìlávací kmeny u farmaceutù, není možné postupovat

dále, a to i pøesto, že kurz „Adiktologická péèe v lékárnì“ již

byl vytvoøen a odpilotován. (...) V této oblasti i nadále bude

MZ spolupracovat s KA 1. LF UK a ÈLnK“ (p. 22). Pøejeme

zmiòovaným institucím, aby jejich spolupráce byla úspìšná

a pøinesla plody jak uživatelùm drog, tak poskytovatelùm

adiktologických služeb.
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