KARLOVARSKÝ KRAJ
Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského
kraje

Usnesení
z 4. výjezdního zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje
konaného dne 24.9.2013 v 10.00 hodin, v sídle Kontaktního centra Cheb, ul. Kostelní náměstí 15,
Cheb
Přítomni : dle prezenční listiny
Omluveni : dle prezenční listiny
Neomluveni: dle prezenční listiny
Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny
Jednání zahájil v 10.00 hodin a ukončil v 12.00 hodin předseda Krajské protidrogové komise Rady
Karlovarského kraje (dále jen „KPK“), Bc. Jan Picka.
Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program:
1. Informace o připravovaném znovuotevření Centra substituční terapie v Karlovarském kraji
2. Prohlídka prostor K-centra Cheb, poskytovatele služby protidrogové prevence KOTEC
o.p.s., prezentace činnosti centra
3. Diskuze a závěr
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Program jednání:
1. Informace o připravovaném znovuotevření Centra substituční terapie v Karlovarském kraji
Návrh usnesení:
Ing. Bc. Šárka Benešová informovala přítomné členy komise o probíhajících jednáních týkající se
znovuotevření Centra substituční terapie (dále jen „CST“) v Karlovarském kraji. Informovala o
dalších úkonech, které byly uskutečněny v období červen-září 2013. V dané době byly vytipovány
možné objekty pro provoz služby substituční terapie a to původní prostor, kde byla služba
provozována na adrese Karlovy Vary, Myslbekova 4 (k tomuto prostoru by bylo možné využít AT
poradnu a čekárny ordinace MUDr. Berana) a dále prostory v sídle Záchranné služby Sokolov
(jedná se o prostory v majetku Karlovarského kraje). Po prohlídce prostor v sídle Záchranné služby
Sokolov byly tyto vyhodnoceny jako vyhovující. Z jednání na Magistrátu města Karlovy Vary
vyplynulo, že sídlo-vila, na adrese Myslbekova 4, je ve vlastnictví města a je nabízena k prodeji.
Vzhledem k těmto skutečnostem byl vypracován dopis ze strany náměstka pro oblast zdravotnictví
a sociálních věcí, Bc. Miloslava Čermáka, adresovaný Mgr. Klsákovi, náměstku primátora města
Karlovy Vary, kde se mimo jiné hodnotí ochota města Karlovy Vary při řešení situace ohledně
služby substituční terapie, ale vzhledem k blížícím se komunálním volbám je nejisté, zda bude
v záměru města Karlovy Vary tuto službu na svém území otevřít a udržet, pokračováno i
v následujících letech. Z tohoto důvodu byla vybrána jiná lokalita zřízení dané služby, a to v městě
Sokolov.
V současné době je již zpracován ze strany Mgr. Martina Paruly-ředitele sdružení ULICE-agentura
sociální práce o.s. Plzeň harmonogram činností, které povedou k realizaci dané služby
v Karlovarském kraji a vzhledem k tomu, že se jedná o léčbu osob závislých na opiátech, je
realizace projektu v gesci odboru zdravotnictví Krajského úřadu KK. O průběhu příprav

znovuotevření služby substituční terapie budou členové protidrogové komise informováni na
příštím jednání.
Usnesení 07/09/13
Krajská protidrogová komise se seznámila s probíhajícími úkony týkající se znovuotevření Centra
substituční terapie a podporuje záměr otevření služby substituční terapie v městě Sokolově.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

2. Prohlídka prostor K-centra Cheb, poskytovatele služby protidrogové prevence KOTEC
o.p.s., prezentace činnosti centra
Návrh usnesení
V rámci výjezdního zasedání Krajské protidrogové komise bylo navštíveno v Chebu kontaktní a
poradenské centrum pro osoby závislé na návykových látkách. Činnost centra představila jeho
vedoucí, členka komise, Bc. Zuzana Skálová. Členové KPK si též prohlédli prostory, kde je služba
provozována – navržené usnesení nebylo přijato.
3. Diskuze a závěr
Diskutovaná témata
 Možnost terapeutické péče pro osoby závislé na návykových látkách v rámci Centra
substituční terapie
 Problematika užívání návykových látek u mladistvých
 Problematika syntetických drog
 Problematika chybějící primární prevence
V Karlových Varech dne 24.9.2013
Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová
vlastnoruční podpis
Bc. Jan Picka, předseda
Krajské protidrogové komise
Rady Karlovarského kraje ,v.r.
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