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24. 10. 2019, Praha
Stát navzdory svému závazku v tichosti ruší podporu na péči o závislé na alkoholu a drogách. V rozpočtech
organizací pomáhajících závislým a jejich blízkým už teď chybí miliony korun. Příští rok navíc současná
vláda škrtne na protidrogovou politiku dalších 25 milionů korun. Hrozí epidemie žloutenky a absolutní
kolaps celé ambulantní léčby závislostí.
I přesto, že premiér Andrej Babiš loni tvrdil, že podpora neziskových organizací, které v Česku zajišťují
nejpodstatnější část služeb pro závislé, je pro něj prioritní, plánuje nyní současná vláda, a v souladu s ní i
krajské samosprávy, bezprecedentní škrty v rozpočtech těchto organizací. Z rozpočtu na adiktologické
služby příští rok ubyde 25 milionů korun a na pomoc závislým tak místo plánovaných 250 milionů, zůstane
jen 226 milionů.
Některé kraje navíc peníze omezily už letos. „V Jihomoravském kraji vedeném hejtmanem Šimkem z ANO
náměstek Marek Šlapal diskriminuje služby řešící prevenci.Ve Středočeském kraji hejtmanka Jermanová
(ANO) a její stranický náměstek Robert Bezděk škrtli na letošní rok 7 milionů ze 7, v důsledku čehož již za
pár dní zavře jedna služba pro více než 100 klientů a jejich rodin,“ říká ředitel Asociace nestátních organi‐
zací Matěj Hollan.
V celém Česku tak hrozí zničení ambulantní péče pro závislé na alkoholu, drogách a hrách. Organizace
pomáhající závislým v léčbě totiž budou muset omezit nebo dokonce úplně zavřít své ambulance a další
služby. Bez pomoci se ocitnou desítky tisíc lidí, kteří se ze závislosti léčí nebo s ní aktuálně bojují.
Náhradní ambulantní péči jim přitom stát zajistit nedokáže. Ambulantní léčbu závislosti totiž v Česku nabízí
jen neziskové adiktologické organizace a některé psychiatrické ordinace. Všechna zařízení jsou přitom už nyní
přeplněná.
Peníze budou chybět nejen na služby, ale i na zdravotnický materiál – na výměnu injekčních stříkaček a jejich
bezpečnou likvidaci, a tím i na ochranu veřejného zdraví obyvatel před infekčními nemocemi, jako je
například žloutenka či HIV. Neodhazovat použité stříkačky na veřejnosti, ale měnit si je v rámci kontaktních
center či terénních programů, učily neziskovky uživatele drog přes dvacet let.
Nyní zaměstnanci zhruba stovky terénních programů, které neziskové adiktologické organizace provozují,
vymění celkem 6,4 milionu jehel. Jenom zlomek tohoto počtu najdou ve veřejném prostoru. Pokud však stát
peníze na příští rok seškrtá, uživatelé nebudou mít kde stříkačky měnit a budou je zanechávat na ulicích,
v parcích apod. Hrozí tak epidemie infekčních nemocí, jako je například žloutenka, které se propracovaným
systémem péče dařilo snižovat.
Fakt, že premiér Babiš se rozhodl přesně opačně než v minulém roce, kdy naopak peníze organizacím na
pomoc závislým dal s tím, že jejich činnost je více než důležitá, budí údiv. A údiv budí i ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch. Ten v pondělí 21. října řekl pro Novinky.cz, že Česko má problém s konzumací alkoholu. „Je
naším úkolem, abychom s tím něco dělali. Alkoholismem netrpí jen zdraví jednotlivce, ale celá společnost,“
řekl Vojtěch. O to paradoxnější je skutečnost, že právě na tuto oblast se resort zdravotnictví rozhodl osekat
peníze a ze 43 milionů (r.2018) půjde na adiktologické služby v roce 2020 jen na 25 milionů.
Stát navíc takovými škrty neušetří ani korunu.
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Například náklady na likvidaci jedné stříkačky se pohybují okolo 10 korun, léčba jednoho pacienta se
žloutenkou přitom vyjde na 250 tisíc korun. „Léčba v ambulanci pro jednoho pacienta závislého na alkoholu,
vyjde na 60 tisíc korun ročně, transplantace jater, která ale neléčené alkoholiky často čeká, vyjde na milion
korun. Podobných diagnóz je ale jen v případě závislosti na alkoholu mnohem více (minimálně 100) a náklady
na léčbu jdou do miliard ve zdravotnictví,“ vysvětluje Ondřej Sklenář, ředitel obecně prospěšné společnosti
Magdaléna, která léčí závislé už dvaadvacet let.
Celospolečenské náklady na důsledky neléčených závislostí pak šplhají l více než 110 miliardám korun. A
počet závislých v Česku navíc stále roste.
Na problém podfinancování protidrogových služeb upozornila i místopředsedkyně Výboru pro sociální
politiku Poslanecké sněmovny ČR Olga Richterová.
„Bohužel se snadno zapomíná, že například velmi kvalitní síť funkčních adiktologických služeb se budovala
roky, a pro funkčnost potřebuje vedle výkonů hrazených zdravotní pojišťovnou také sociální složku – i díky ní
je chráněná i společnost. To vše může současná krize rozmetat,“ říká Richterová.
„Naším problémem je paradoxně to, že pokud jde o výskyt infekčních nemocí jako HIV/AIDS a virových
hepatitid nebo úmrtí na předávkování, zůstává je situace díky činnosti neziskovek a jejich adiktologickým
programům relativně příznivá. V zemích západní i východní Evropy, kde zažili epidemii HIV a žloutenek mezi
uživateli drog, jsou protidrogové programy pevně usazeny a nikdo nechce tuto chybu z minulosti opakovat.
Současná vláda ČR se chová nezodpovědně a hazarduje s udržením této dobré situace v oblasti nízkého
výskytu infekčních onemocnění. Musí skutečně dojít k epidemii jako v jiných zemích, abychom se probudili
a chovali se zodpovědně?,“ uzavírá Sklenář.

Za Magdalénu, o.p.s.
Petra Martínková
PR manažerka
T: 778 099 433
E: martinkova@magdalena‐ops.cz

Magdaléna, obecně prospěšná společnost, IČO: 256 17 401, sídlo společnosti: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Registrována v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 29.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 388061319/0800

