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Souhrn 

Úvod: Opakovaná aplikace návykové látky totožným injekčním náčiním zvyšuje 
riziko zdravotních komplikací (abscesy, infekce aj .). Sdilení injekčních stříkaček je 
jedním z faktorů, který příspívá k šíření infekčních chorob u uživatelů drog 
a následně v rámci širší (injekčně) neužívající populace. Lékárny prodejem in
zulínových setů příspívají ke snižování rizika přenosu infekčních onemocnění mezi 
problémovými uživateli drog a tím i v obecné populaci. Tento výzkum je substudií 
projektu "Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů drog". 
Cíle: Získat i) přehled o injekční drogové scéně v lékárnách a ii) vydaném injekčním 
materiálu, zjistit iii) kapacitu a ochotu lékárníků implementovat v lékárnách ČR 
další adiktologické služby. Design: Dotazníkový průzkum v lékárnách vybraných re
gionů České republiky; dotazníky byly administrovány poštou/elektronicky/tazate
lem. Setting: Lékárny a odloučená oddělení výdeje léčiv (dále jen lékárny) České re
publiky. Soubor: Lékárníci z 310 lékáren náhodně vybraných okresů a městských 
částí města Prahy a Brna. Výsledky: Uživatelé drog dochází do 87,7 % lékáren, do 
73,2 % lékáren v poslednim sledovaném týdnu. Celkem 54 % IUD bylo ve věku 20 až 
30 let. Odhadovaný poměr mužů a žen byl 2,6:1. Injekčni stříkačky a jehly vůbec ne
prodává 31 % lékáren. Použitý injekční materiál k likvidaci nevybírá 59,4 % 
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lékáren . Celkem 41,6 % lékárniků si dokáže představit intenzivnější práci (např. 
předávání informačnich letáků, odkazováni do dalších služeb atd.) s uživateli drog. 
O existenci nizkoprahových služeb ve svém regionu ví 84,8 % lékárniků, přičemž 
pouze 17,1 % s nimi navázalo spolupráci. Závěry: Na základě zjištěni doporučujeme 
do lékáren v ČR zavádět nové, případně rozšiřovat stávající formy adiktologických 
služeb. Dotaznikový průzkum v lékárnách považujeme za vhodnou a efektivni meto
du získávání údajů o drogové situaci a populaci (injekčnich) uživatelů drog v ČR. 

Kl í č o v á s lov a : lékárny - nizkoprahové služby - injekčni užíváni drog - in
fekčni onemocněni - injekčni stříkačky 

R. Gabrhelík, L. Miovská, M . Miovský: QUESTIONNAIRE 
SURVEY OF HARM REDUCTION INTERVENTIONS IN 
PHARMACIES IN THE CZECH REPUBLIC 

Summary 

Background: The repeated administration of an addictive substance by means of 
the same injecting equipment increases the risk of health complications (such as ab
scesses and infections). The sharing of syringes is one of the factors contributing to 
the spread of infectious diseases among drug users and, subsequently, among the 
wider (non-injecting) non-using population. By selling insulin sets, pharmacies help 
reduce the risk of the transmission of infectious diseases among problem drug users 
and, consequently, in the general population. This research is a substudy of the pro
ject "The Role of Pharmacies in the Prevention of Infectious Diseases among Injec
ting Drug Users". Aims: To obtain i) an overview ofthe injecting drug scene in phar
macies and ii) of the injecting material supplied, as well as to ascertain iii) the capa
city and willingness of pharmacists to implement other addiction treatment services 
in pharmacies in the Czech Republic. Design: Questionnaire survey carried out in 
pharmacies in selected areas of the Czech Republic; questionnaires were administe
red by postlelect ronically/ by an interviewer . Setting: Pharmacies a nd detached di s
pensaries ("pharmacies") in the Czech Republic. Participants: Pharmacists from 310 
pharmacies in randomly selected administrative areas and city districts in Prague 
and Brno. Findings: Drug users visit 87.7 % of the pharmacies, 73.2 % in the last 
week under observation. A total of 54 % of IDUs were aged 20-30. The estimated 
men-to-women ratio was approximately 2.6:1. No syringes and needles are sold by 
31 % of the pharmacies. Used injecting material is not collected by 59.4 % of the 
pharmacies. A total of 41.6 % of the pharmacists can think of more intensive work 
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(including the distribution of information Ieaflets and referrals to other services) 
with drug users. 84.8 % of the pharmacists are aware of the existence of Iow
threshold services in their regions, but only 17.1 % have established Iiaison with 
such services. Conclusions: On the basis of the findings, it is recommended that new 
forms of addiction treatment services be introduced in pharmacies in the Czech Re
public and/or that the existing forms of such services be extended. A questionnaire 
survey has been found to be a suitabIe and effective method for the collection of data 
about the drug situation and the population of (injecting) drug users in the Czech 
RepubIic. 

Ke y w o r d s: Pharmacies - 10w-threshold services - injecting drug use - infec
tious disease - syringes 

Úvod 

Na území České republiky (ČR) je přibližně 10,5 tisíce (95 % CI: 9 000-12 
600) uživatelů opiátů (z nichž je přibližně 6 200 uživatelů heroinu a 4 300 
uživatelů Subutexu) a 19,7 tisíc uživatelů metamfetaminu (95 % 
CI: 17 500-22500) (Mravčík a spol. , 2007). Metamfetamin (pervitin) je v ČR 
nejčastěji intravenózně užívanou drogou (Miovský, 2007), přičemž užívání 
pervitinu má v ČR dlouhou tradici (více viz Zábranský, 2007). V ČR tvoří 
injekční uživatelé drog (dále také IUD) odhadem 29 tisíc z celkového počtu 
30,2 tisíc (95 % CI: 26 500-35 100 osob) problémových uživatelů drog, tj. in
jekčních uživatelů drog a/nebo dlouhodobých či pravidelných uživatelů opio
idů, kokainu a/nebo drog amfetaminového typu (EMCDDA, 1999). 

Infekční choroby představují jedny z nejzávažnějších a nejčetnějších 

dlouhodobých komplikací, které jsou s injekčním užíváním drog spojeny. 
Promořenost virem lidského imunodeficitu (HIV)u IUD se pohybuje pod 
1 %, neboť se jedná o jednotlivé případy (Brůčková a spol, 2007). Prevalence 
virové hepatitidy typu C (VHC) je mezi IUD v České republice odhadována 
na 35 % (95 % CI: 31,6-38,4) (Zábranský a spol., 2006). U virové hepatitidy 
typu B (VHB) se odhady pohybují mezi 10 - 50 % (Mravčík a spol., 2007). 
Prevalence VHC byla r . 2006 u IUD vyšetřených v nízkoprahových progra
mech pod 20 %, u VHB přibližně 2 % (ibid, 2007). Jednou ze skupin, u nichž 
lze očekávat vyšší výskyt infekcí chorob, jsou (i)migranti ze zemí s vysokou 
prevalencí HIV, VHC a VHB, především ze zemí bývalého Sovětského svazu 
(Mravčík a spol., 2007). V rámci studie výskytu infekčních nemocí a rizi-
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kového chování mezi ruskojazyčnými IUD v Praze bylo zjištěno, že z 59 te
stovaných osob byly celkem (Zábranský & J aníková, 2008): 

- 2 HIV pozitivní (3,4 %), 
- 83 % (N = 49) pozitivních na protilátky antiHCV (vypovídající o pro-

dělané nebo probíhající infekci virovým zánětem jater typu C), 
- 62 % (N= 37) s prokázanou replikací viru hepatitidy typu Ca 
- 52,5 % (N = 31) s přítomností protilátek antiHBc, které jsou známkou 

prodělané nebo probíhající (akutní či chronické) infekce virem hepatitidy B. 

Injekční aplikace návykových látek - většinou bez ohledu na to, zda se 
jedná o intravenózní, intramuskulární nebo subkutánní aplikaci - je spo
jována se zvýšeným rizikem následných zdravotních komplikací, zejm. abs
cesů, vředů, "vatové horečky" (cotton fever) (Harrison, & Walls, 1990), flebi
tidy, gangrén, septikémie, trombózy a embolie, včetně zanášení žil zbytky 
z prášků např . při aplikaci Subutexur. IUD, kteří sdílí injekční náčiní s ji
nými IUD se vystavují zvýšenému riziku nákazy infekčními onemocněními 
(EMCDDA, 2006), především právě VRB a VRC, a zvýšenému riziku přeno
su viru lidského imunodeficitu (HIV), po čase se rozvíjející v Syndrom zís
kaného imunodeficitu (AIDS)! (Aceijas a spol., 2004). Sdílení injekčního ma
teriálu je jedním z faktorů, který dále příspívá k šíření infekčních one
mocnění v rámci jak užívající populace, tak širší (injekčně) neužívající popu
lace. Nicméně k transferu krví přenosných patogenů nedochází pouze při 
sdílení infikované jehly. K přenosu infekce může dojít i při společném použí
vání kontaminovaného náčiní, hovoříme o tzv. nepřímém sdílení (Alter 
a Moyer, 1998); např. lžíce užívané při přípravě drogy, ze které si každý 
z uživatelů bere drogu vlastní jehlou, z nichž jedna je infikovaná. Dalším 
z faktorů, které zvyšují riziko nasedajících zdravotních komplikací (abscesy, 
infekce aj. ), je opakovaná aplikace návykové látky totožným injekčním 
náčiním. 

Bezpečný a zaručený přístup ke sterilnímu injekčnímu náčiní je považo
ván za jeden z nejefektivnějších způsobů prevence šíření HIV a HVC a HVB 
mezi IUD. Od vzniku prvního výměnného programu injekčních stříkaček 
a jehel v nizozemském Amsterdamu uběhlo přibližně 25 let (Buning a spol. , 

1 Přenos skrze infikované injekční náčiní zůstává velmi nebezpečným zdrojem infekce i pře
sto, že v roce 2005 Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA, 
2006) ve Výroční zprávě za rok 2005 o stavu drogové problematiky v Evropě uvádí, že hetero
sexuální kontakty představují běžnější způsob nákazy u nových případů AIDS, nežli sdílení in
fikovaných parafernálií injekčních uživatelů drog. 
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1986). O efektivitě a ekonomické efektivitě výměnných programů existuje 
poměrně silná evidence (např . Laufer, 2001; Lurie a spol., 1998; Holtgrave 
a spol., 1998). V ČR jsou výměnné programy reprezentovány především 
nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují uživatelům drog a je
jich blízkým služby s nízkým prahem, služby které vycházejí z principů 
harm reduction přístupu. Nízkoprahových programů (kontaktních center 
a terénních programů) operovalo v ČR v r. 2006 celkem 90, z nichž 89 po
skytovalo výměnný program (Mravčík a spol., 2007). Celkem 3868880 kusů 
vyměněných stříkaček a jehel byl v r. 2006 zatím nejvyšší ze všech sledo
vaných let (Mravčík a spol., 2007). Nízkoprahové programy vedle výměn
ných programů poskytují v různé míře služby v oblasti prevence infekčních 
chorob (zejm. informace, vzdělávání a motivace k bezpečnější aplikaci drog, 
vzdělávání a motivace k bezpečnému sexu, distribuce kondomů, poskytová
ní/zprostředkování testování infekcí a případné další zdravotní péče (Mrav
čík a spol., 2007)). 

Dle Zábranského a spol., (2006) je v kontaktu s nízko prahovými progra
my v ČR přibližně 60 % (95 % CI: 0,53-0,67), v Praze 71 % (95 % CI: 
0,56-0,86) problémových uživatelů drog. Pro zbývajících 40, resp. 30 % prob
lémových uživatelů, kteří nejsou v kontaktu s nízkoprahovými programy 
nebo neužívají drogy příliš často, např. jen o víkendu (Charvát a Gabrhelík, 
2004), jsou hlavním zdrojem injekčního materiálu pro aplikaci drog lékárny. 
Navíc i uživatelé v kontaktu využívají lékárny jako sekundární zdroj in
jekčních stříkaček a jehel (např. Gabrhelík a spol., 2005; Miovská a spol., 
2005; Minařík, 2004). A právě lékárny představují potenciál, který není pro 
práci s uživateli drog ani pro monitorování situace v ČR plně využíván 
(Mravčík a Zábranský, 2001; Gabrhelík a Vacek, 2005; Vacek a spol., v tis
ku). 

Poslední odhad prodaných kusů injekčního materiálu uživatelům drog 
v lékárnách ČR byl proveden v lednu 1999 (údaje tedy odráží rok 1998), 
kdy dosáhl 922 616 kusů, jež odhadem nakoupilo 13 659 uživatelů drog 
(Mravčík & Zábranský, 2001). Přičemž dle zjištění této studie nebylo prodeji 
injekčního materiálu uživatelům drog nakloněno 43,2 % (N = 533) lékáren 
ČR (ibid, 2001). Dle Lurie a spol. (1998), kteří zjišťovali nákladovou efektivi
tu různých způsobů distribuce sterilního injekčního materiálu, dosahovala 
strategie prodeje v lékárně nejnižších nákladů (náklady na jednu stříkačku 
a jehlu se pohybovaly kolem 0,15 USD ve srovnání s 0,97 USD na jednu 
stříkačku a jehlu distribuovanou výměnným programem)2. 
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Vedle studie Mravčíka a Zábranského (2001) realizované na národní 
úrovni nejsou v ČR k dispozici žádné další studie podobného rozsahu. Ně
kteří poskytovatelé nízko prahových služeb provádí regionální průzkumy 
v lékárnách České republiky s cílem získat informace o injekční drogové 
scéně, vydaných injekčních stříkačkách a jehlách nebo prodaných lécích 
(např. KC Plus, 2008; Onyx, 2008; Semiramis, 2007; Prevent, 2005; Prostor, 
2005). 

Před stavovaná substudie je dílčí součástí výzkumného projektu "Role 
lékáren v systému zdravotní péče a poradenství (injekčním) uživatelům 

drog v ČR" (podpořená grantem IGA MZ NR9447-3). Výzkumná studie vy
chází z předpokladu, že lékárny v ČR představují dosud málo využívaný 
zdroj informací a poskytovatel služeb pro uživatele drog. Ve výzkumu je vy
užíváno jak kvantitativních (vypracování mapy lékáren a realizace dotaz
níkového šetření v lékárnách), tak kvalitativních metod (více viz Vacek 
a spol., v tisku). Aplikačním výstupem studie je metodika "Lékárny v sys
tému veřejnozdravotní péče o injekční uživatele návykových látek" (Gabrhe
lík a spol., v tisku), která specifikuje roli a přínos lékáren spočívající v sys
témovém a intenzivnějším zapojení do programů pro udržení, resp. zvýšení 
zdraví obyvatelstva, a to prostřednictvím zapojení lékáren do služeb pro uži
vatele drog (Vacek a spol., v tisku). 

Cíle projektu a hypotézy dotazníkové substudie 

Výzkumná studie "Lékárny" je koncipována s cílem získat potřebné in
formace, na jejichž základě bude možno příjímat taková opatření, jež pove
dou ke zkvalitňování služeb a efektivnější ochraně veřejného zdravÍ. 

Cílem dotazníkové substudie je získat 
i) přehled o injekční drogové scéně v lékárnách a 
ii) vydaném injekčním materiálu, zjistit 
iii) kapacitu a ochotu lékárníků implementovat v lékárnách ČR další 

adiktologické služby. 

Cílem druhé kvalitativní explorační substudie je zjistit kapacitu lékáren 
a ochotu lékárníků poskytovat nové typy veřej no zdravotních a adiktologic-

2 V zásadě však lze všechny způsoby distribuce sterilního injekčního materiálu považovat za 
ekonomicky efektivní - minímálně v případě, pokud by incidence HIV u IUD byla vyšší než 
2,1 %; varianta prodeje by znamenala pro společnost úsporu, pokud by incidence HIV u IUD 
byla vyšší než 0,3 % (Lurie a spol. , 1998). 
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kých služeb a zabývat se možností budoucích systémových změn směřujících 
k jejich efektivnějšímu využití v rámci širšího kontextu ochrany veřejného 
zdraví. 

Hypotézy dotazníkové studie: 
A) přehled o injekční drogové scéně v lékárnách 
1) Největší poměr uživatelů drog, kteří dochází do lékáren, bude v hl. m. 

Praze. 
2) Poměr nakupujících mužů a žen mezi IUD je lékárníky odhadován na 

2:l. 
3) Nejpočetnější nakupující skupinou injekčních uživatelů drog v lékár

nách jsou lidé do 20 let. 

B) přehled o vydaném injekčním materiálu 
1) Méně než 10 % lékáren v souboru neprodává injekční stříkačky a jehly 

("inzulinky"). 
2) Uživatelům drog inj . stříkačky a jehly ("inzulinky") neprodává více 

než polovina (tj. 50 %) lékáren souboru. 
3) Prodejní cena za 1 ks inj. stříkačky a jehly ("inzulinky") nepřesáhne 

Kč 15,-. 

4) Použitý inj . materiál k likvidaci vybírá více ne 2/3 (tj. 67 %) lékáren 
souboru. 

C) kapacita a ochota lékárníků implementovat v lékárnách ČR další 
adiktologické služby 

1) Více než polovina lékárníků bude nakloněna intenzivnějším podobám 
práce s uživateli drog v lékárnách. 

2) O existenci nízko prahových služeb (NS) ve svých regionech neví ma
ximálně 20 % lékáren souboru. 

3) S NS spolupracuje více než 20 % lékáren souboru. 
4) V 20 % a méně lékáren nejsou k dispozici tištěné informační materiály 

o prevenci infekčních onemocnění. 

Metody získávání a analýzy dat 

Pro potřeby studie jsme ve spolupráci s Národním monitorovacím stře
diskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR (dále také NMS) vy-
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tvořili dotazník, jehož vyplnění mělo s ohledem na časovou vytíženost lé
kárníků zabrat přibližně 10 minut. V prvním kole sběru dat (říjen 2007) byl 
výběrový soubor lékáren totožný se souborem základním. Sběr dat byl zaští
těn Českou lékárnickou komorou (dále také ČLK) a NMS. Před spuštěním 
sběru dat byl v odborném Časopise českých lékárníků otištěn (viz Miovský, 
2007) článek věnovaný realizovanému projektu s výzvou na účast na dotaz
níkové studii a s cílem zvýšit návratnost dotazníků. Dotazníky byly v rámci 
prvního kola distribuovány do lékáren v ČR v úzké kooperaci s ČLK a Al
liance Healthcare ČR. Vedle papírové formy dotazníku měli lékárníci mož
nost vyplňovat dotazník v elektronické podobě na internetových stránkách 
realizátora studie . Na přelomu roku 2007/2008 bylo spuštěno druhé kolo 
sběru dat ve vybraných regionech České republiky. Mezi hlavní metody sbě
ru dat patřily: korespondenční, osobní, telefonická, via e-mail. Přestože sběr 
dat probíhal ve dvou kolech, prezentované výsledky pochází téměř výlučně 
z druhého kola. Dotazník vyplňoval vedoucí lékárny nebo lékárník asistent. 
Sběr dat proběhl za finanční podpory jak Ministerstva zdravotnictví ČR, tak 
společnosti Schering-Plough Central East AG. 

Zpracovaná data byla vložena a dále zpracovávána v programu STATA 9 
a byly užity operace základní deskriptivní statistiky. 

Popis výzkumného souboru 

V České republice bylo v roce 2007 celkem 2 603 lékáren3 a odloučených 
oddělení výdeje léčiv (SÚKL, 2007). Do první kola sběru dat jsme se rozhod
li zařadit všechny lékárny v ČR. V prvním kole sběru dat, které proběhlo 
v roce 2007, se podařilo získat data od 452 lékáren z celkového počtu 
lékáren a odloučených oddělení výdeje léčiv v České republice. To předsta
vuje velmi nízkou návratnost, přibližně 17 %. 

Do výběrového souboru v rámci druhého kola se podařilo získat validní 
dotazníková data z 310 lékáren z náhodně vybraných okresů4 a městských 
částí (MČ) v České republice - viz tab. 1. Cílem bylo získat údaje od všech 
lékáren ve vybraných okresech či MČ. Pokud lékárna odpověděla v prvním 
kole a nacházela se v regionu, který byl vybrán pro druhé kolo sběru dat, 
použili jsme data získaná v rámci prvního kola. Ve vybraných regionech by-

3 Údaje jsou platné k 26. listopadu 2007. 
4 Okresy jsou v České republice bývalými územními jednotkami, avšak evidence lékáren je 
stále vedena na úrovni okresů (viz SÚKL, 2008; ČLK, 2008). 
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10 v době sběru dat 373 lékáren. 

Přes výrazné snahy tazatelů se nepodařilo v žádném z regionů získat da
ta ze všech lékáren. Nejvyššího zastoupení bylo dosaženo v Jihomoravském 
kraji (okres Hodonín a MČ Brno střed a Brno sever ). Zatímco se ve všech 
regionech, kde probíhal sběr dat, podařilo neklesnout pod 80 % hranici , vý
jimkou byl Hradec Králové (Královehradecký kraj), kde bylo zastoupení nej
nižší (26 %), důvody nízké návratnosti dotazníků byly především na straně 
tazatele. Celkové zastoupení dosahuje 83,1 %. 

Tabulka 1. Výběrový soubor lékáren použitý pro druhé kolo 
dotazníkové studie "Lékárny" 

Kraj Okres / Lékáren Vyplnilo Respondence 
MČ* celkem lékáren v% 

Hl. m. Praha Praha* 1, 2, 3, 10, 13 109 95 87,16 

Jihočeský České Budějovice 49 42 85,71 

Jihomoravský Hodonin 48 47 97,92 

Brno* střed, sever 64 62 96,88 

Středočeský Kolín 27 26 96,3 

Ústecký Děčín 33 27 81,82 

Královehradecký Hradec Králové 43 11 25,58 

Celkem 373 310 83,11 

Dotazníky vyplnilo 34,2 % (N = 106) odborných zástupců lékáren, 25 ,8 % 
(N = 80) vedoucích lékárníků a 38,1 % (N = 118) lékárníků asistentů. 

Výsledky 
Uživatelé drog v lékárnách 

Z celkového počtu lékáren ve studii přichází do 272 lékáren (87,7 %) 

zákazníci, u kterých má personál podezření nebo si jsou jisti, že se jedná 
o uživatele drog. Nejvyšší podíl uživatelů drog hlásili lékárníci královehra-
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deckého kraje - okres Hradec Králové (100 %; N = 11) a z hl. m . Prahy 
(92,6 %; N = 88), nejnižší pak v Jihomoravském kraji - okres Hodonín 
a Brno (82,6 %; N = 90), viz obr. 1. 

Obrázek 1. 
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Do 106 (34,2 %) lékáren došlo v posledním týdnu jeden až čtyři různých 
lidí, které personál lékáren považuje za uživatele drog, odhadem pět až 19 
různých uživatelů drog dochází do 96 lékáren (31 %). Dle lékárníků týdně 
dochází 20 a více různých uživatelů drog do 25 lékáren (8,1 %), z nichž tři 
lékárny uvedly, že týdně přichází 50 a více uživatelů drog. 

Nejčetněji byla zastoupena věková kategorie mezi 20 a 30 lety (54 %), 
následovaná uživateli mladších než 20 let (21 %). Nejméně pak byla zastou
pena skupina uživatelů starších 30 let (10 %). Přičemž odhadovaný poměr 
mužů a žen byl přibližně 2,6:1. 

Lékárníci se v lékárnách mohou při práci s uživateli drog setkat s růz
nými formami nežádoucího chování. Zajímali jsme se zejména o 

i) násilí / zastrašování / vydírání (ano, setkali, odpovědělo 29,8 %; N = 
86), 

ii) krádeže zboží / okrádání zákazníků / přepadení (ano, setkali, od
povědělo 43,4 %; N = 128), 
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iii) pozměňování / padělání receptů (ano, setkali, odpovědělo 59,2 %; N = 
177), 

iv) dealerství drog v bezprostředním okolí lékárny (ano, setkali, od
povědělo 19,4 %; N = 55), viz tab. 2. 

Tabulka 2. Formy nežádoucího chování uživatelů drog v lékárnách 

Kraj Násilí/zastraš Krádeže Pozměňování/ Dealerství 
ování/vydírání zboží/okrádání padělání drog v okolí 

zákazníků! receptů lékárny 
přepadení 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hl. m. Praha 40 46,5 63 49,2 79 44,6 25 45,5 

Jihočeský 10 11,6 14 10,9 15 8,5 7 12,7 

Jihomoravský 20 23,3 33 25,8 46 26 13 23,6 

Středočeský 8 9,3 11 8,6 15 8,5 6 10,9 

Ústecký 6 7 5 3,9 16 9 3 5,5 

Královehradecký 2 2,3 2 1,6 6 3,4 1 1,8 

Injekční materiál v lékárnách 

Z celkového počtu 310 lékáren zahrnutých do studie prodává injekční 
jehly a stříkačky ("inzulinky") 68 % lékáren (N = 211). Zbývajících 96 léká
ren injekční náčiní neprodává. Nejvyšší zastoupení lékáren , které prodávají 
injekční stříkačky a jehly, bylo ve Středočeském kraji (84,6 %i N = 22), nej
nižší - méně než polovina všech lékáren souboru - v lékárnách hl. m. Prahy 
(47,4 %; N = 22), více viz obr. 2. 
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Přestože lékárny injekční náčiní prodávají, nutně to nemusí znamenat, 
že prodají injekční jehly a stříkačky ("inzulinky") zákazníkům, u kterých 
lékárníci mají podezření nebo jistotu, že jsou uživateli drog. V případě po
dezření, že jde o uživatele drog, nebude v 76 lékárnách (N = 24,6 %) uživa
telům drog materiál pro aplikaci drogy vydán. Nejméně ochotní vydat in
jekční náčiní uživatelům drog jsou lékárníci v hl. m. Praze (39,4 %; N = 37 ; 
přičemž 10 lékáren na tuto otázku neodpovědělo) . Naopak, v 220 lékárnách 
(71,2 %) injekční stříkačky uživatelům drog běžně vydávají (viz obr. 3). 

Prodejní cena za jeden kus injekční jehly a stříkačky ("inzulinky") se ve 
147 lékárnách (47,4 %) pohybovala pod cenou Kč 5,-, ve zbývajících 57 
(18,4 %) lékárnách byla cena vyšší, avšak v žádné lékárně nepřesáhla 
Kč 10,-. 

Odhadovaný počet vydaného injekčního materiálu uživatelům drog za 
poslední měsíc byl v 62 (20 %) lékárnách 29 a méně kusů, v 63 (20,3 %) lé
kárnách 30 - 99 kusů, v 53 (17,1 %) lékárnách 100 - 299 kusů a v 7 lé
kárnách to bylo více než 300 kusů vydaného injekčního materiálu. 

Z hlediska harm reduction přístupu je zajímavým zjištění , že pouze 
37,4 % lékáren našeho souboru vybírá použitý injekční materiál k likvidaci. 
Zbývající lékárny (59,4 %) použité injekční náčiní k likvidaci nevybírá (viz 
tab. 3). Zajímali jsme se také, v kolika lékárnách vyměňují použité injekční 
náčiní za nové. Dle předpokladu autoru studie všechny, tj. 98,1 % (N = 304), 
lékárny použité injekční stříkačky nevyměňují (pouze dvě lékárny v do
tazníku uvedly, že výměnu stříkaček provádí). Zajímavější jsou pak zjištění 
u položky, zda v lékárnách uvažují o rozšíření nabídky výměny injekčních 
jehel a stříkaček. 6,1 % lékáren (N = 19) uvažuje o zavedení výměny in
jekčních stříkaček, zbývající lékárny (88,1 %; N = 273) o zavedení výměny 
neuvažují. 
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Tabulka 3. 

Kraj 

Jihočeský 

Jihomoravský 

Královehradecký 

Praha 

Středočeský 

Ústecký 

Total 

Lékárny vybírající použitý injekční materiál 
k likvidaci dle krajů 

Ano Ne Neodpovědělo Celkem 

Abs. 9 30 3 42 

Lékárny a "adiktologické" služby 

Lékárníci byli dotazováni, zda si dokážou představit intenzivnější práci 
(např . předávání informačních letáků, odkazování do dalších služeb atd. ) 
s touto specifickou klientelou - uživateli drog. 41,6 % (N = 129) odpovědí 
bylo zodpovězeno kladně, zbývajících 56,8 % lékáren (N= 176) zastává 
zamítavý postoj . Jak ukazuje obrázek 4, nejvíce nakloněni intenzivnější 
práci s uživateli drog byli nakloněni lékárníci z vybraných okresů Stře
dočeského kraje (53,8 %; N = 14), nejméně pak v hl. m. Praha (38,9 %; N = 
37) a v Jihomoravském kraji (39,4 %; N = 43). 
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Zajímali jsme se dále, zda lékárníci v blízkém okolí (městě či okrese) ví 
o existenci nízko prahových služeb5

, které jsou určeny pro uživatele drog. 
Na výběr měli respondenti tři možné odpovědi: 

i) víme, že existují; 
ii) víme, že neexistují; 
iii) nevíme, zda existují. Jak je patrné i z obrázku 5, 84,8 % (N = 263) ví, 

že nízkoprahové služby v mikroregionu existují, zbývajících 14,2 % (N = 44) 
lékárníků neví, zda nízko prahové služby v okolí lékárny operují. Jediná 
lékárna, která udala, že v regionu NS neexistují, byla lékárna v hl. m. Pra
ze (tento údaj je však za hranicí statistické chyby). 

Z celkového počtu 305 lékáren 17,1 % (N = 53) z nich u vedlo, že spol u
pracují s nízkoprahovými službami, zbývajících 81,3 % (N = 252) lékáren 
neuvedlo žádnou spolupráci. Nejvíce (50 %; N = 13) spolupracujících lékáren 
bylo v okrese Kolín ( Středočeský kraj) , nejméně (5,3 %; N = 5) v hl. m. Pra
ze. 

Ve 3,2 % (N = 10) lékáren našeho souboru jsou k dispozici tištěné infor
mační materiály o prevenci infekčních onemocnění. 

Souhrn hlavních výsledků - hypotézy 

Celkem byly přijaty 3 postulované hypotézy, zamítnuto bylo 8 hypotéz 
z 11. Více viz tab. 4, která obsahuje také stručné zdůvodnění přijetí či 

zamítnutí hypotézy. 
V případě hypotézy A16 jsme byli nuceni hypotézu přijmout i přesto , že 

do všech lékáren v Hradci Králové dochází uživatelé drog, tj . 100 % (N = 11) 
lékáren. V královehradeckém regionu však bylo dosaženo velmi nízké re
spondence, což je za hranicí akceptovatelného minima a výsledek tudíž nel
ze považovat za platný. Na druhém místě nejnavštěvovanější byly lékárny 
v hl. m. Praze (92,6 %; N = 88). 

5 V dotazníku blíže specifikováno jako: •... většinou nestátní zařízení, která poskytují bez
platně služby uživatelům drog, např. výměnu injekčního materiálu a poradenství". 
6 Hypotéza Al: Největší poměr uživatelů drog, kteří dochází do lékáren, bude v hl. m. Praze. 
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Tabulka 4. Přehled zamítnutých a přijatých hypotéz 
v druhém kole dotazníkové studie "Lékárny" 

Hypotézy Přijetí/zamítnutí Zdůvodnění 

hypotézy 

Al Přijata* Do 92,6 % lékáren v Praze dochází UD. 

A2 Zamítnuta Poměr mužů a žen je vyšší, 2,5: 1. 

A3 Zamítnuta Nejčetněji je zastoupena kategorie 20 - 30 let (54 %). 

Bl Zamítnuta 31 % lékáren injekční materiál neprodává. 

B2 Zamítnuta 24,6 % lékáren injekční materiál UD neprodá. 

B3 Přijata Cena inj. materiálu nepřesáhla Kč 10,-. 

B4 Zamítnuta Inj . materiál vybírá pouze 38 % lékáren souboru. 

Cl Zamítnuta Kladně odpovědělo 41,6 % lékáren souboru. 

C2 Přijata Neví, že existuje 14,2 % lékáren souboru. 

C3 Zamítnuta S NS spolupracuje pouze 17,1 % lékáren souboru. 

C4 Zamítnuta Ve 3,2 % lékáren mají tištěné informační materiály. 

* přijata s výhradou 

Diskuse 

Regionální průzkumy v lékárnách České republiky, které mají za cíl zís
kat informace o uživatelích drog a dalším adiktologickým tématům v regio
nu, jsou prováděny některými poskytovateli nízkoprahových služeb (např. 
Ke Plus, 2008; Onyx, 2008; Semiramís, 2007; Prevent, 2005; Prostor, 2005). 
Dosud jediným výzkumem na národní úrovni byla dotazníková studie in
jekčního užívání drog v lékárnách České republiky (Mravčík a Zábranský, 
2001), která byla součástí Projektu analýzy dopadů nové drogové legislativy 
v ČR (Zábranský a spol., 2001). Námi představovaná dotazníková substudie 
v lékárnách (která je součástí výzkumného projektu "Role lékáren v preven
ci infekčních chorob u injekčních uživatelů") navazuje právě na tuto studii 
z přelomu tisíciletí. Studie Mravčíka a Zábranského (2001) nám také posky
tuje vesměs jediný relevantní referenční rámec pro diskusi výsledků v rám
ci ČR. 
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Výběrový soubor byl konstruován na úroveň náhodně vybraných okresů 7 

ČR v rámci šesti vybraných krajů a náhodně vybraných městských částí 
(MČ) měst Prahy a Brna. S ohledem na finanční možnosti nebylo možno 
dosáhnout zastoupení více krajů a okresů. To může do jisté míry snižovat 
zobecnitelnost závěrů studie. V každém z vybraných okresů a MČ bylo sna
hou dosáhnout 100 % respondence. Vedle konstrukce výběrového souboru je 
z hlediska reprezentativity dat významná respondence, přičemž za akcepto
vatelné minimum je považována hladina 70 % (Zábranský, 2004). Ve všech 
vybraných regionech, kde průzkum probíhal, bylo dosaženo 83,1 % návrat
nosti . Autoři se rozhodli do analýz dat a prezentace výsledků zahrnout i lé
kárny okresu Hradec Králové (Královehradecký kraj ) i přes velmi nízkou 
respondenci (26 %) - při interpretaci dat proto nabádáme k opatrnosti. 
Z důvodů nízké respondence v Hradci Králové jsme byli nuceni přijmout 
hypotézu Al, která by jinak byla zamítnuta. 

Použití dotazníku zvyšuje možnost bias, neboť data jsou získávána re
trospektivně . Přestože se jedná o expertní odhady lékárníků , může dojít 
k subjektivnímu zkreslení některých údajů. Dále, některé odpovědi lékár
níků uvedené v dotazníku mohou být zkresleny faktem, že lékárníci se za 
přepážkou střidají s dalšími zaměstnanci lékárny a nemají možnost nepře
tržitě sledovat "dění" v lékárně . Navíc, odborní zástupci lékáren či majitelé 
lékáren mohou trávit za přepážkou ještě méně času než lékárníci asistenti. 
To potvrzují také zjištění kvalitativní substudie , která byla realizována za 
využití semistrukturovaného interview s vybranými lékárníky v České re
publice, kdy se postoje směrem k uživatelům návykových látek a adiktolo
gickým tématům a zkušenosti lékárníků asistentů , vedoucích lékárníků 
a majitelů lékáren se mohou výrazně lišit (Vacek a spol., v tisku). 

Rádi bychom upozornili na rozpor mezi údaji lékáren prodávajících in
jekční materiál8 (prodává 211 lékáren) a lékáren prodávajících inj. materiál 
uživatelům drog9 (prodává 220 lékáren). Tento rozpor lze vyložit tak, že 
někteří lékárníci u otázky ohledně prodeje uživatelům drog mohli odpovídat 
spíše pod vlivem subjektivního přesvědčení, že by inj. materiál JUD prodali; 
nikoli dle skutečnosti, zda JUD inzulínové sety prodávají či nikoli. 

V r. 2006 poskytovalo v ČR nízko prahové služby celkem 90 kontaktních 

7 Okresy jsou v České republice bývalými územními jednotkami, avšak evidence lékáren je 
stále vedena na úrovni okresů (viz SÚKL, 2008; ČLK, 2008). 
8 Otázka: Prodáváte injekčni jehly a stříkačky (inzulinky)? Odpověď: Ano, Ne. 
9 Otázka: Pokud máte podezřeni či jistotu , že jde o uživatele drog, prodáte mu injekčrú jehly 
a stříkačky (inzulinky) také? Odpověď: Ano, Ne. 
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center a terénních programů (Mravčík a spol., 2007), přičemž pokrytí není 
rovnoměrné na celém území ČR. Síť nízkoprahových programů lze považo
vat za stabilní (v kontaktu s nimi je přibližně 60 % (0,60, 95 % CI: 0,53-0,67) 
a v Praze podle posledních odhadů až 70 % (0,71; 95 % CI: 0,56-0,86) prob
lémových uživatelů) (ibid, 2007). I přes dobré a stabilně poskytované nízko
prahové služby do téměř devíti lékáren z desíti (87,7 %) dochází uživatelé 
droglO

• Do více než sedmi lékáren z desíti (tj. 73,2 %) došlo během pos
ledního sledovaného týdne jeden a více uživatelů drog, přičemž do téměř 
každé čtvrté lékárny z desíti (39,1 %) došlo v posledním týdnu pět a více 
uživatelů drog. Dle odhadů lékárníků více než polovina (54 %) IUD byla ve 
věku 20 až 30 let. Z výsledků je patrné, že uživatelé do lékáren dochází . 
Můžeme si položit otázku: "Proč IUD do lékárny dochází"? Nabízí se v pod
statě dvě hlavní motivace - dochází: 

i) pro injekční materiál a/nebo 
ii) pro léky obsahující prekurzory pro výrobu drog11

• Z veřejnozdra
votního hlediska - prevence infekčních chorob - je proto významný údaj 
o prodeji injekčního materiálu (nejčastěji inzulínových setů), kdy 31 % (N = 
96) lékáren našeho souboru injekční materiál vůbec neprodává. Za neuspo
kojivý můžeme požadovat stav v hl. m. Praze (39,4 %), kde je nejméně 
lékáren vydávajících inzulínové sety IUD. Ve srovnání se studií z přelomu 
tisíciletí bylo prodeji nepřiznivě nakloněno 43,2 % lékáren (N = 533) v celé 
ČR, v Praze 41 % lékáren (N = 55) (Mravčík a Zábranský, 2001). Situace se 
po přibližně osmi letech výrazně nezměnila. 

Ani ne každá čtvrtá lékárna z desíti (37,4 %) vybírá použitý injekční ma
teriál k likvidaci. Domníváme se, že tento údaj je příliš nízký s ohledem na 
nejnovější trendy snižování rizik spojených s šířením infekčních chorob 
(např. Rhodes a spol., 2006; Matheson a spol., 2002; Sheridan a spol., 2000) 
a dalšími cíly HR přístupu. V r. 2006 bylo nízkoprahovými službami na 
území ČR vyměněno odhadem 3 868 880 injekčních stříkaček a jehel 
(Mravčík a spol. , 2007). V lékárnách ČR v podstatě neprobíhá výměna in
jekčního materiálu, i když poznatky a zkušenosti nasvědčují, že se jedná 
o jeden z velmí účinných a finančně úsporných způsobů (viz např. Bonett, 
2006; Lurie a spol., 1998; Holtgrave a spol., 1998), jak snižovat séroinciden
ci infekčních onemocnění a dalších komplikací spojených s injekčním uží
váním drog. Celkem 6,1 % lékáren našeho souboru uvažuje o rozšíření 

10 Jak lékárníci identifikují uživatele drog, odkazujeme na článek Vacka a spol. (v tisku). 
11 Zatímco injekční stříkačky a jehly nabízí také nízkoprahové služby (navíc bezplatně), léky 
jsou kromě černého trhu k dostání pouze v lékárnách. 
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nabídky výměny injekčních jehel a stříkaček. Jednou z možností, jak zvyšo
vat podíl lékáren, v nichž by lékárníci byli ochotni měnit injekční náčiní , je 
lékárníky seznamovat se způsoby práce s uživateli drog a vzdělávat je 
v možnostech implementace nových adiktologických služeb v lékárnách. 

Nestátní neziskové organizace, které poskytují nízkoprahové (harm re
duction) služby uživatelům drog, (mnohdy periodicky) provádí průzkumy 
problémového užívání drog v daném regionu, pokouší se navázat spolupráci 
s lékárnami a prostřednictvím spolupracujících lékáren se snaží kontakto
vat dosud neoslovené uživatele (např. Prostor, 2005; Prevent, 2005; Semira
mis, 2007). Přestože lékárníci vědí o existenci nízkoprahových služeb v re
gionu (téměř 85 %), pouze 17 % s nimi spolupracuje. A právě spolupráci lé
káren a nízkoprahových služeb vnímáme do budoucna jako jednu z klíčo
vých oblastí adekvátního rozvoje služeb, které by měly být primárně určeny 
uživatelům drog v regionu. 

V některých zemích, zejm. ve Velké Británii (např . Roberts & Hunter, 
2004), v Nizozemí (např. Schirm a spol., 2000), v některých regionech Fran
cie (např . Bonett, 2006) a jinde, probíhá v lékárnách jak výměna injekčního 
materiálu, tak jsou uživatelům drog nabízeny další formy HR služeb (např. 
udržování IUD v kontaktu, diseminace informací) a služeb pro pacienty 
v léčbě (např. substituční nebo udržovací léčba metadonem). Ukázalo se, že 
lékárníci v ČR si dovedou představit rozšiřující a intenzivnější formy práce 
s uživateli drog (celkem 42 % lékárníků). Nicméně jak jsme uvedli výše, mo
hou se postoje lékárníků asistentů a vedoucích lékárníků či majitelů léká
ren výrazně lišit, neboť majitelé lékáren jsou primárně zaměřeni na výdě

lečnost lékáren a na maximalizaci zisku (Vacek a spol., v tisku). Fakticky 
může být poměr lékáren a lékárníků ochotných implementovat vybrané 
adiktologické služby nižší. V tomto případě bude nezbytné nabídnout maji
telům lékáren podmínky či jiná zvýhodnění, jež povedou k adopci principů 
harm reduction a k následné implementaci adiktologických služeb. 

V tomto článku jsme uvedli část výsledků dotazníkové studie provedené 
ve vybraných lékárnách ČR. Další část výsledků (např. extrapolace počtu 
vydaného injekčního materiálu a uživatelů drog, informace o vydaných 
lécích - substitučním léku Subutex® (buprenorfin) a léků obsahujích efedrin 
nebo pseudoefedrin) budou publikovány v dalším článku. Zájemce o adikto
logickou problematiku v lékárnách odkazujeme dále na článek Vacka a spol. 
(v tisku), kde jsou publikovány výsledky kvalitativní studie realizované 
v lékárnách v roce 2008. 
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Přínos dotazníkových šetření v lékárnách spatřujeme spolu s Mravčíkem 
a Zábranským (2001) v možnosti: 

i) systematických a opakovaných (v několikaletých intervalech) sběrů dat 
s cílem zachytit sledované trendy, 

ii) srovnávání mezi regiony, 
iii) ZÍskávání doplňujících informací o drogové scéně včetně skryté popu

lace (injekčních) uživatelů drog, 
iv) triangulace a zpřesňování epidemiologických dat a odhadů . V přípa

dě, že by se podařilo vytvořit mezinárodní nástroj pro systematický sběr dat 
v lékárnách, byli bychom schopni provádět mezinárodní srovnávání ve 
všech výše uvedených bodech v rámci států Evropské unie i mimo ni. 

Závěr 

Do většiny lékáren dochází zákazníci, které lékárníci identifikují jako 
(injekční) uživatele drog. Téměř 1/3 lékáren neprodává injekční stříkačky 
a jehly (inzulínové sety). Téměř 2/3 lékáren nevybírá použitý injekční mate
riál. S poskytovateli nízkoprahových služeb spolupracuje ani ne 1/5 lékáren. 

Výsledky dotazníkového průzkumu v lékárnách ČR v podstatě korespon
dují s výsledky kvalitativní studie provedené v lékárnách v letech 
2007/2008 (více viz Vacek a spol., v tisku). 

Do lékáren v ČR je vhodné zavádět nové, případně rozšiřovat stávající 
formy adiktologických služeb. Pro zvýšení efektivity a kvality poskyto
vaných služeb je nezbytné prohloubit spolupráci s poskytovateli nízkopra
hových služeb v regionu, systematicky vzdělávat lékárníky v oblasti adikto
logické problematiky (za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a České lé
kárnické komory) a pokusit se navázat úzkou spolupráci s majiteli a ve
doucími lékáren. 

Přínos dotazníkových šetření v lékárnách spatřujeme spolu s Mravčíkem 
a Zábranským (2001) v možnosti: 

i) systematických a opakovaných (v několikaletých intervalech) sběrů dat 
s cílem zachytit sledované trendy, 

ii) srovnávání mezi regiony, 
iii) ZÍskávání doplňujících informací o drogové scéně, včetně skryté popu

lace (injekčních) uživatelů drog, 
iv) triangulace a zpřesňování epidemiologických dat a odhadů . V přípa

dě, že by se podařilo vytvořit mezinárodní nástroj pro systematický sběr dat 
v lékárnách, byli bychom schopni provádět mezinárodní srovnávání ve 
všech výše uvedených bodech v rámci států Evropské unie i mimo ni. 
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