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Centrum terénních programů Středočeského kraje (CTPSK) poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog a
jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí na území města Kralupy nad Vltavou za účelem minimalizace rizik
spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a
spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.
Centrum terénních programů poskytuje základní zdravotní, sociální a trestněprávní poradenství, pomoc při
zprostředkování detoxifikace a léčby uživatelů drog.
Cílová skupina
Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog.
 uživatelé drog
 osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sexuální partneři, rodinní příslušníci a osoby jinak
vztahově blízké uživatelům drog).
Cíle ve vztahu ke klientům
 vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby CTPSK
 poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog
 ovlivňování životního stylu klientů směrem k méně rizikovému užívání drog a ke stabilizaci sociální
a zdravotní situace
 odkazování a zprostředkování dalších služeb
Cíle ve vztahu k široké veřejnosti
 ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace
použitých injekčních stříkaček)
 poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog
 rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi (např. sociální a zdravotní služby)

1. Informace o městě Kralupy nad Vltavou
Drogová scéna v Kralupech nad Vltavou zůstává i na konci roku nadále otevřená, uživatelé drog se neorientují
pouze do uzavřených prostor (byty, squaty, ubytovny apod.), ale pohybují se po městě, kde je možné je oslovit,
či nalézt stopy spojené s užíváním drog. Uživatelé drog služby Centra terénních programů využívají pravidelně,
což odráží dlouholetou důvěru v terénní program.
Ve městě je stále dominantní drogou pervitin. Spolu s ním je zde také skupina uživatelů buprenorfinových
substitučních preparátů (Suboxone, Subutex apod.). Avšak ve druhé polovině roku jsme mezi uživateli
zaznamenali také užívání heroinu vyráběného buď z opia získávaného z makovic, nebo užívání léku jménem
Vendal Retard. Předpokládáme, že se jedná pouze „sezónní záležitost“ a míru užívání této látky budeme
sledovat. Nadále zaznamenáváme mezi uživateli drog užívání fentanylu, jenž se extrahuje z náplastí určených
k léčbě například onkologických pacientů. Ve všech těchto případech užívání opioidů hrozí velké riziko
předávkování a proto klientům, kteří heroin či fentanyl užívají, poskytujeme poradenství ohledně rizik
spojených právě s předávkováním.
Nejčastěji poskytovaným poradenstvím v tomto roce bylo poradenství ohledně rizik plynoucích z injekční
aplikace a zdravotní poradenství, které zahrnuje informace o komplikacích spojených s užíváním drog nebo o
infekčních chorobách, jako je hepatitida typu C a virus HIV. V souvislosti s testováním na tyto infekční choroby
jsme klienty informovali také o přenosu dalších sexuálních chorob, jako je syfilis či kapavka.
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2017 probíhala spolupráce s Městským úřadem. Hlavním cílem této
spolupráce je dlouhodobě především předávání informací. Jedná se o informace o místech pohybu našich
potenciálních klientů a o rizikových lokalitách ve městě a jeho okolí. Tyto informace se nám podařilo přiblížit
našim kontaktním osobám – paní Mgr. Ivanové a paní Valterové realizací společného terénního programu.
Dále se jedná o spolupráci při propagaci terénního programu směrem k vedení města a určitou formou i
k obyvatelům (např. informační letáky, novinové články apod.). V tomto roce jsme publikovali v Kralupském
Zpravodaji dva články, informující obyvatele města, jak funguje terénní program ve městě a jaké kroky
podnikat v případě, když jejich dítě užívá drogy.
Také jsme se v tomto roce zúčastnili schůzky se zastupiteli Městské Policie, panem Mgr. Ladislavem Vovesem
a jeho zástupcem panem Romanem Neugebauerem. Cílem této schůzky bylo seznámit vedení Městské Policie
se službami a fungováním Centra terénních programů Středočeského kraje a domluvit spolupráci při sběru
nalezeného injekčního materiálu a informování o lokalitách, kde byl tento materiál nalezen.
Ze spolupráce s jinými organizacemi ve městě Kralupy nad Vltavou, chceme také zmínit spolupráci s Denním
centrem Farní Charity. Služby, které toto centrum nabízí, doporučujeme naším klientům.
V říjnu tohoto roku jsme se v místním kině Vltava zúčastnili besedy se žáky základních a středních škol při
příležitosti promítání dokumentu „Katka“ režisérky Olgy Třeštíkové.
Celoročně jsme také spolupracovali s místními lékárnami. A to nejen distribucí tzv. lékárenských balíčků, která
má za cíl navázat problémové uživatele drog, kteří nakupují injekční materiál v lékárnách, do služeb terénního
programu, ale také s cílem získat data pro Výzkum v lékárnách, kterého jsme se jsme se zúčastnili pod záštitou
Analytického týmu Laxus z.ú. Výzkum byl zaměřen na monitoring prodaných injekčních setů v lékárnách. Tímto
výzkumem jsme zjistili, kolik injekčních setů se ke klientům dostane, jakou cestou a zpřesnili jsme si informace
o skryté scéně uživatelů drog. V Kralupech nad Vltavou máme takto v přímém kontaktu 71% uživatelů drog,
kteří si drogu aplikují intravenózně. Pokrytí drogové scény injekčním materiálem ze strany CTPSK je v tomto
městě až 90%, zbývajících 10% injekčního materiálu si uživatelé nakoupí v lékárnách.

2. Srovnání statistických údajů
Srovnání údajů období od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 s obdobím od 1. 1.2017 do 31. 12. 2017.
2016
Počet osob, které využily služeb Centra terénních programů

2017

120

113

96

81

76
20

63
20

24

33

Počet prvních kontaktů

26

23

Průměrný věk klientů programu

35

35

Počet kontaktů*

685

496

Počet výkonů**

1429

1095

Počet vyměněného injekčního materiálu

17696

20924

-

Z toho problémových uživatelů drog



-

z toho v přímém kontaktu
z toho v sekundárním výměnném programu

Z toho experimentátoři, uživatelé THC, osoby blízké

* jedná se o počet všech reálných setkání s cílovou skupinou v daném období, přičemž v rámci jednoho kontaktu probíhá zpravidla
více výkonů
** uvádíme počet všech výkonů, které byly v rámci proběhlých kontaktů realizovány (jedná se o výkony poradenství, výměnného
programu, informačního servisu, testování, pomoci v krizi atd.).

3. Interpretace statistických údajů
Oproti loňskému roku vzrostl počet uživatelů THC v kontaktu s našimi službami. Tento stav přisuzujeme faktu,
že jsme se díky výzkumu Analytického týmu Laxus z.ú. zaměřeného na užívání THC, který jsme prováděli
v minulých dvou letech, na tyto osoby více zaměřili a rozšířili záběr služeb harm reduction i směrem k těmto
cílovým skupinám. Zároveň se ukazuje, že jsou zmíněné osoby často v alespoň sporadickém kontaktu
s problémovými uživateli drog. Tyto uživatele získáváme do kontaktu díky aktivnímu oslovování v ulicích
města. V tomto roce se nám podařilo navázat na služby CTPSK celkem 22 nových klientů. Přibližně 20 procentní
obměna klientely je každoročním standardem, který pozorujeme napříč regiony.
Pokles v celkovém počtu klientů a kontaktů s nimi se nijak neprojevil na počtu vyměněného injekčního
materiálu. Došlo ovšem k proměně struktury uživatelů drog v sekundárním výměnném programu – aktuálně
osoby měnící větší množství stříkaček. Snížení počtu klientů je dále způsobeno migrací z města (zejména
Praha), nástupy do výkonu trestu apod.

4. Nalezený injekční materiál
Počet nalezeného injekčního materiálu se oproti loňskému roku snížil. Větší nálezy použitého injekčního
materiálu v opuštěných budovách ČD, které jsme zaznamenali v první polovině roku 2017, se již neopakovaly.
I když se počet nalezeného injekčního materiálu může jevit jako vysoký, v celkovém objemu injekčních
stříkaček, které v kralupské drogové scéně každoročně cirkulují (výměnný program, prodej v lékárnách),
odpovídá tato položka standardu cca 0,3 procenta (z přibližně 22 tisíc kusů stříkaček celkem).
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