ДОПОМОГА В ЧЕСЬКЕ РЕСПУБЛІЦІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЯКІ
ВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЬ,НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ,
ГРАЮТЬ АЗАРТНІ ІГРИ АБО МАЮТЬ ІНШІ
ЗАЛЕЖНОСТІ

Як і куди звернутися за допомогою?
Національна лінія : безкоштовний телефонний дзвінок 800 350 000
Він допоможе знайти допомогу, звернутися до наркологічної служби за вказаним місцем.
Веб-сайт «Мапа допомоги».
Це веб-додаток, який містить контакти з установами, що надають лікування, консультування та
профілактику в області наркоманії в Чехії, поділені на категорії за типом послуги, а також за окремими
регіонами та в них за районами та містами.

Чеська: https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci
Англійська: https://www.drogy-info.cz/en/map-of-aid
Анонімна онлайн-консультація
(використовуйте переклад англійською або чеською, наприклад, перекладач Google)

- Společnost Podané ruce: https://www.extc.cz/poradna.html
- SANANIM: https://drogovaporadna.cz
- Відділ наркології VFN у Празі: https://poradna.adiktologie.cz
- Laxus: https://www.laxus.cz/poradna
- Prevcentrum: https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/webova-poradna
- iPoradna): https://iporadna.cz
- Консультація щодо наркотиків, що викликають залежність, SANANIM: http://www.benzo.cz

Інформація про лікування та послуги в Чеській Республіці для людей, які живуть з ВІЛ:
Iнформація українською мовою: https://www.hiv-komunita.cz/clanky/info-pro-obcany-z-ukrajiny.html
Телефонна консультація з ВІЛ/СНІДу: 800 800 980
Онлайн-консультація з ВІЛ/СНІДу: https://www.aids-pomoc.cz/poradna

У Чехії існує розвинена мережа безкоштовної
допомоги
Можливе використання заміни шприців, замісної терапії метадоном або бупренорфіном, консультаційних
послуг або детоксикації та іншої допомоги.
Допомога в неприбуткових організаціях безкоштовна (слачується за рахунок державних субсидій).
У медичних установах це сплачуеться державним медичним страхуванням. Інформація про медичне
страхування: https://www.mzcr.cz/category/ukrajina

Мережа сервісів складається з наступних типів програм:
Опіатне замісне лікування: У Чеській Республіці метадон і бупренорфін використовують для замісної
терапії. Всього в Чехії є 13 метадонових центрів (Прага та обласні міста за межами Карлових Вар,
Пардубіце, Злін). Метадон можна отримати лише в метадоновому центрі і надається безкоштовно.
Його немає, наприклад, в аптеках. Бупренорфін може призначити будь-який лікар, незалежно від
спеціалізації, пацієнт отримує рецепт, забирає препарат в аптеці, зазвичай сам оплачує препарат.
Зараз у Чеській Республіці близько 50 лікарів призначають бупренорфін як замісне лікування.
Низькопорогові послуги -контактні (drop-in) центри та польові програми: Цільова група – активні
споживачі речовин, що викликають звикання, особливо заборонених наркотиків. Послуги, що
надаються: розповсюдження стерильного ін’єкційного матеріалу (голки та шприци), тестування на
інфекційні захворювання (ВІЛ, HCV, HBV, сифіліс), консультування та втручання щодо безпечнішого
вживання наркотиків, профілактика передозування (програма налоксону), навчання та передача
інформації, консультування, житлова підтримка, підтримка працевлаштування, довідкові інші послуги,
базове лікування, гігієнічне обслуговування (прання, душ), харчування.
Амбулаторне лікування: Амбулаторне лікування здійснюється в амбулаторіях медичної наркології,
в амбулаторіях немедичної наркології, в амбулаторіях соціальної допомоги, також діють наркологічні
амбулаторії для дітей та підлітків. Послуги, що надаються: оцінка, консультування, навчальні програми,
фармакотерапія, включаючи замісне лікування, індивідуальні та/або групові психотерапевтичні
втручання, структурована програма, соціальна робота, ведення справ, медіація, сімейна профілактика,
сімейна профілактика. Стаціонарні програми пропонують більш інтенсивну, структуровану щоденну
програму для мотивованих та стабілізованих клієнтів.
Лікування в стаціонарі: У Чехії детоксикації потребують до 38 медичних ліжок. Лікування залежності
включає 22 психіатричні лікарні та деякі психіатричні відділення гострої печі, колишнє відділення
наркології (Apolinář) Головної лікарні в Празі. У Чехії діє 19 терапевтичних громад для наркоманів.
Додаткові програми: Цільова група – люди, які пройшли амбулаторне чи стаціонарне лікування і на
даний момент утримуються. Послуги, що надаються: групова, індивідуальна та сімейна психотерапія,
профілактика рецидивів, соціальна робота, зберігання/підтримка житла, зберігання/перепідготовка та
дозвілля.

Не бійтеся користуватися послугою.
Вживання наркотиків не є кримінальним злочином у Чеській Республіці
Зберігання невеликої кількості наркотиків вважається правопорушенням.
Наркообіг і зберігання великої кількості наркотиків вважається кримінальним злочином.

Більше інформації про проживання в Чехії – портал: https://www.nasiukrajinci.cz
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