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První zmínka o psychiatrickém zařízení v Ústí nad Labem se datuje do roku 
1894, kdy byla slavnostně otevřena nemocnice ve vyprojektované nové městské 
čtvrti Klíše. Areál původně zahrnoval vedle pěti pavilonů (interní, dětský, chirur-
gický, kožní a infekční) také tzv. domek pro psychiatrii – ten sestával z buňky pro 
ošetřovatele a dvou buněk pro nemocné, každá místnost měla rozměry 4 x 3 m. 
Celková kapacita nemocnice skýtala zprvu 130 lůžek a i přes rozrůstání počtu 
pavilonů kapacita v meziválečném období nedostačovala, a proto bylo rozhod-
nuto o výstavbě nové nemocnice v původní lokalitě. Stavba byla zahájena v roce 
1926, psychiatrické oddělení ale již její součástí nebylo. Až roku 1930 bylo roz-
hodnuto o zřízení stanice pro duševně choré ve sklepě tuberkulózního pavilo-
nu – otevřena byla v roce 1936 a zahrnovala 5 pokojů pro nemocné. Vedoucím 
lékařem byl Dr. Anton Jelínek, od roku 1942 pak Dr. Hedvika Hornová. Nejednalo 
se však ještě o lůžkové psychiatrické oddělení v pravém slova smyslu. Od roku 
1936 působila v Ústí nad Labem také poradna pro duševně nemocné jako za-
řízení zemského ústavu pro choromyslné v Horních Beřkovicích. Poradnu řídil 
beřkovický primář MUDr. Schuhmann a město pro její činnost poskytlo místnost 
na městském zdravotním úřadu. Dle svědectví pamětníků byla poválečná lůž-
ková péče o psychiatrické pacienty v režii tehdejšího neurologického oddělení, 

ovšem problematika neklidu některých duševně nemocných byla velmi obtížně 
zvladatelná, a proto byli shromažďováni v suterénu jednoho z pavilonů. Když se 
jejich počet rozrostl, byl přistaven speciální vagón na železničním nádraží a pa-
cienti byli převezeni do psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích.

Historie psycHiatrickéHo oddělení Masarykovy neMocnice
První lůžkové psychiatrické oddělení vzniklo 3. října 1953 a jeho primářkou se 
stala MUDr. Miroslava Brádleová. Psychiatrické oddělení sdílelo v budově B teh-
dejšího areálu nemocnice jedno patro s oddělením neurologie. Pod vedením 
prim. MUDr. Brádleové tu během jejího primariátu pracovali MUDr. Erich Sýkora 
(vedle působení na oddělení vedl i sexuologickou ambulanci), krátce MUDr. Jar-
mila Sýkorová (později Kilbová), následně MUDr. Jiří Krombholz, MUDr. Jiří Plný, 
v 70. letech pak MUDr. Bohumil Mališ a MUDr. Ladislav Hnídek, dětskou psy-
chiatrickou ambulanci měla na starosti MUDr. Alena Ebenová, jako klinický 

počátky psychiatrické péče  v Ústí nad labem

psycholog působil prom. psych. Sáva 
Srp. Vrchní sestrou se při založení od-
dělení stala Božena Michálková, která 
tuto funkci vykonávala do r. 1988. Zají-
mavostí je, že v době založení pracovaly 
na oddělení ještě i řádové sestry. 
Až do počátku 70. let zajišťoval během 
noční a víkendové směny péči o neu-
rologické i psychiatrické pacienty vždy 
jeden lékař – psychiatr či neurolog. 
V roce 1971 psychiatrické oddělení 
přesídlilo do budovy F2 a mělo kapa-
citu 20 lůžek, další stěhování nastalo 
hned v roce 1974, a to do budovy kaple 
v areálu tehdejší nemocnice, kde bylo 
k dispozici 24 lůžek. V roce 1976 odešla 
do penze prim. MUDr. Brádleová, re-
spektovaná osobnost české poválečné 
psychiatrie. 
Novým primářem se stal MUDr. Jaroslav 
Tržický, původně atestovaný internista. 
V témže roce nastoupila na oddělení 
po promoci MUDr. Zdeňka Staňková. 
Koncem 70. let pracovala na odd. krátce 
i MUDr. Hana Levitusová. Lůžková psy-
chiatrická péče byla zaměřena výhrad-
ně na dospělé pacienty, a to do r. 1979, 
kdy po výstavbě nové budovy infekč-
ního oddělení na Bukově psychiatric-
ké oddělení přesídlilo do původního 

infekčního pavilonu (F1) a rozrostlo se 
na 45 lůžek pro dospělé pacienty a 16 
lůžek dětské psychiatrie pro pacienty 
ve věku 6–15 let. Jako pedopsychiatři 
zde postupně působili MUDr. Věra Pro-
cházková, MUDr. Štětinová, MUDr. Věra 
Balašová a MUDr. Pavel Kozlík. Během 
80. let na oddělení nastoupili také 
MUDr. Ilja Žukov (v současné době 

působí doc. MUDr. Žukov, CSc. na Psy-
chiatrické klinice 1. LF UK), MUDr. Petr 
Žižkovský (nyní vede Senior CZ, s.r.o. 
v Ústí nad Labem, jediné specializo-
vané soukromé gerontopsychiatrické 
zařízení v ČR), MUDr. Elena Křivková 
a MUDr. Miroslav Zoubek, nyní sexuo-
log. Jako kliničtí psychologové během 
primariátu MUDr. Tržického působili 
PhDr. Staňkovská, PhDr. Opatřilová, 
PhDr. Kleinová, PhDr. Florschützová, 
PhDr. Adamovský a PhDr. Vacek, 
ve funkci vrchní sestry vystřídala v. s. 
Michálkovou v r. 1988 staniční sestra 
Milena Klímová. V roce 1987 se psy-
chiatrické oddělení opět přestěhovalo, 
a to do budovy PIO (dnešní budova G), 
kde získalo 36 lůžek a 20 lůžek dětské 
psychiatrie ve značně nevyhovující výš-
ce 6. a 7. patra. 
Od r. 1980 fungovalo samostatné ne-
lůžkové sexuologické oddělení pod 
vedením prim. MUDr. Ericha Sýkory, 
a to v prostorách budovy Zdravotnické 
záchranné služby v původním areálu 
nemocnice. Primariát následně převzal 
v 90. letech MUDr. Miroslav Zoubek.
Po událostech roku 1989 se novou pri-
mářkou našeho oddělení stala prim. 
MUDr. Zdeňka Staňková. Zároveň se 

První	kolektiv	psychiatrického	oddělení	MNUL	–	3.	zleva	MUDr.	E.	Sýkora,		
5.	zleva	prim.	MUDr.	M.	Brádleová,	vpravo	vrchní	sestra	Božena	Michálková

Prim.	MUDr.	Miroslava	Brádleová	a	MUDr.	Erich	Sýkora

Prim. MUDr. MIROSLAVA 
BRÁDLEOVÁ (1916–1987)
Za 2. světové války se v Jugoslávii 
jako zdravotnice zúčastnila party-
zánského odboje proti nacistům, 
po návratu do osvobozeného Čes-
koslovenska působila v Dětské 
psychiatrické léčebně v Opařanech, 
poté na Psychiatrické klinice LF UK 
v Plzni a od r. 1953 po zřízení psy-
chiatrického lůžkového oddělení při 
krajské nemocnici v Ústí nad Labem 
se stala jeho první primářkou. Byla 
respektována daleko za hranicemi 
severočeského regionu jako vynika-
jící lékařka i soudní znalkyně v obo-
ru psychiatrie, úspěchů dosáhla 
i jako majitelka chovné stanice psů.
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současnost, organizační 
struktura a týM psycHiatrickéHo 
oddělení Mnul
Psychiatrické oddělení MNUL je akredi-
tovaným pracovištěm s nadregionální 
působností. Poskytuje lůžkovou i am-
bulantní péči pro dospělé pacienty ce-
lého diagnostického spektra duševních 
poruch. V současné době sídlí ve čtyř-
podlažní budově P, která prošla v le-
tech 2011–2012 rekonstrukcí. Zahrnuje 
akutní příjmové, tzv. uzavřené odděle-
ní (odd. B) o kapacitě 27 lůžek, které 
slouží pro psychiatrické akutní stavy 
s možností zvýšeného dohledu či ap-
likace ECT (elektrokonvulzivní terapie) 
v indikovaných případech. Režimové, 
tzv. otevřené oddělení (odd. A, rovněž 
kapacita 27 lůžek) slouží k další sta-
bilizaci stavu po zvládnutí akutní fáze 
onemocnění, kdy se pacienti v rámci 
rehabilitace zapojují do individuální 
či skupinové psychoterapie, pracovní 
terapie, sociální a pracovní rehabilita-
ce. K dispozici je pacientům tělocvična 
s pingpongovým stolem a posilovacími 
stroji či dílna pro arteterapii.
Od roku 1998 je součástí našeho od-
dělení také detoxifikační jednotka 
s kapacitou 3 monitorovaných (JIP) 
a 1 standardního lůžka.
Psychiatrické oddělení zajišťuje ne-
přetržitou ambulantní péči pro akutní 

pacienty, psychiatrickou ambulanci, 
At ambulanci (pro léčbu závislostí). 
Součástí oddělení je i EEG laboratoř 
a metadonová jednotka.
V současnosti na našem oddělení pra-
cuje pod vedením prim. MUDr. Zdeňky 
Staňkové 7 lékařů: MUDr. Erik Pet-
rovský (zástupce primářky, na odd. 
pracuje od r. 2003), MUDr. Judita 
Jansová (od r. 1995, stála u zrodu 
detoxifikační stanice), MUDr. Lucie 
Staňková (od r. 2006), MUDr. Pavla 
Zemanová (od r. 2007), MUDr. Sylvie 
Kandová (od r. 2012), MUDr. Michaela 
Chmelíková (od r. 2011), nově od srpna 
2013 MUDr. Michala Čerňanská a t. č. 
na mateřské dovolené je MUDr. Helena 
Wicherková (na odd. od r. 2009). Jako 
klin. psycholog zde působí PhDr. Štefan 
Balkó. V čele s vrchní sestrou Jarmilou 
Bezděčnou pracuje na obou standard-
ních odděleních pod vedením stanič-
ních sester Aleny Michálkové a Simony 
Schallerové celkem 12 zdravotních se-
ster, 1 ambulantní a EEG sestra, 5 sa-
nitárních pracovnic a 1 ošetřovatelka. 
Na detoxifikační jednotce pracuje 
ve směnném provozu 7 zdravotních 
sester, 2 sanitární pracovnice a 1 ošet-
řovatelka, staniční sestrou je Lucie Hu-
sáková. Funkci sociální sestry našeho 
oddělení vykonává Bc. Petra Adámko-
vá, pro klienty metadonové jednotky 
pak Bc. Michaela Boháčová.

začalo schylovat k dalšímu, zatím po-
slednímu přesunu ústeckého psychi-
atrického oddělení. Podařilo se získat 
a pro potřeby péče o duševně nemoc-
né upravit budovu internátu chemické 
průmyslové školy (dnešní budova P), 
kde sídlí naše oddělení od roku 1992. 
Dětské psychiatrické oddělení v čele 
s prim. MUDr. Kozlíkem se v průbě-
hu 90. let osamostatnilo a bylo v pro-
vozu v budově dětské kliniky MNUL 
do r. 1996, kdy zaniklo.
Od začátku 90. let na našem oddělení 
působila řada lékařů, kteří zde získa-
li zkušenosti pro svou pozdější praxi 
– MUDr. Petr Zahradník, MUDr. David 
Filipovský, MUDr. Michal Charvát, 
MUDr. Daniel Kotek, MUDr. Tomáš 
Kreuzinger, MUDr. Václav Ferus (dnes 
primář psychiatrického odd. Nemoc-
nice Ostrov), MUDr. Helena Háková, 
MUDr. Jana Marvanová, MUDr. Michal 

počátky psychiatrické péče v Ústí nad labem

MUDr.	Zdeňka	Staňková

MUDr.	Ilja	Žukov	na	sesterském	aktivu

Prim.	MUDr.	Jaroslav	Tržický,	
nahoře	na	schodech	vrchní	sestra	
Božena	Michálková

současná psychiatrické péče v Ústí nad labem

Výstavka	prací	psychiatrických	pacientů	–	vpravo	bývalá	sociální	sestra		
Markéta	Seidlová

Poskytujeme specializovanou psychiat-
rickou péči neselektovanému spektru 
dospělých pacientů podle nejnovějších 
standardů psychofarmakoterapie a psy-
choterapie, konziliární službu v rámci 
Masarykovy nemocnice, spolupracu-
jeme s psychiatrickými ambulancemi 
v regionu, s dalšími lůžkovými psychi-
atrickými odděleními, s psychiatrickými 
léčebnami, resp. dle nové nomenklatu-
ry psychiatrickými nemocnicemi (spá-
dová je pro naše odd. Psychiatrická 
nemocnice Horní Beřkovice). MUDr. Pe-
trovský zajišťuje odbornou péči v ústec-
kém Kontaktním centru pro uživatele 
návykových látek, MUDr. Zemanová za-
štiťuje provoz Metadonové jednotky 
MNUL, dlouhodobě je lékař našeho od-
dělení také členem Koordinační skupi-
ny pro oblast péče o osoby s duševním 
onemocněním města Ústí nad Labem 
(aktuálně MUDr. Chmelíková). Spolu-
pracujeme s neziskovými organizacemi 
zaměřenými na péči o duševně nemoc-
né (v našem regionu zejména Fokus 
Labe a další). 
Prim. MUDr. Staňková založila na psy-
chiatrickém oddělení MNUL v r. 1997 
tradici každoročního Sympozia severo-
českých psychiatrů ve Starých Splavech 
u Máchova jezera, které letos oslavilo 
ve skvělé kondici již 17. výročí a pravi-
delně přináší odborný program vysoké 
úrovně a přátelskou atmosféru v inspi-
rativních kulisách Máchova kraje.
Lékaři psychiatrického oddělení se 
pravidelně zúčastňují zásadních odbor-
ných vzdělávacích akcí v ČR i v zahra-
ničí. Na našem oddělení také nezřídka 
probíhají mezinárodní multicentrické 
klinické farmakologické studie.
60. výročí vzniku našeho oddělení osla-
víme na Větruši seminářem za účasti 
řady vzácných hostů. Přednášet bu-
dou prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,  
FRCPsych., ředitel Psychiatrického cent-
ra Praha a Centra neuropsychiatrických 
studií v Praze, a MUDr. Martin Hollý, 
ředitel Psychiatrické léčebny Praha 
a předseda Psychiatrické společnosti 
ČLS JEP.

Risler, MUDr. Pavel Susa, MUDr. Jindra 
Kubešová, MUDr. Karin Petrů, MUDr. Ji t-
ka Dvořáková, MUDr. Aleš Brigant, 
MUDr. Zora Olejárová, MUDr. Ivana Ja-
vůrková. Jako klin. psycholog působí 
na našem oddělení od r. 1991 PhDr. Šte-
fan Balkó. Ve funkci vrchní sestry pra-
covala v letech 1992–1994 v. s. Helena 
Penglová, v letech 1994–2008 v. s. Bo-
žena Barnatová a od r. 2008 dosud je 
vrchní sestrou našeho oddělení v. s. 
Jarmila Bezděčná.
Na velmi důležité pozici sociální pra-
covnice lůžkového psychiatrického 

oddělení pracovaly s. Nachtmann-
ová, od r. 1971 Markéta Seidlová 
a od r. 2010 dosud Bc. Petra Adám-
ková. Řešení sociální problematiky 
pacientů s duševním onemocněním 
se stává vlivem přetrvávající stigmati-
zace psychiatricky nemocných a zhor-
šující se ekonomické situace stále 
podstatnější složkou léčebného pro-
cesu.
Sekretariát našeho oddělení svědo-
mitě řídí od r. 1985 Václava Ruláková, 
která vystřídala ve funkci Jiřinu Poláč-
kovou.

MASARykOVy nEMOcnIcE V ÚStí nAD LABEM
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Jedná se o efektivní metodu biologické 
léčby v psychiatrii se širokým spektrem 
terapeutických indikací. Nejčastěji apli-
kujeme ECT u pacientů se závažnými 
formami afektivních poruch (těžké de-
presivní epizody, event. až psychotické 
hloubky, ale i manické fáze bipolární 
afektivní poruchy) a psychotických po-
ruch, zejména u katatonní formy schi-
zofrenie, kde se často jedná o vitální 
indikaci. 

Indikace k ECT vychází ze zhodnoce-
ní anamnézy včetně efektu dřívějšího 
užití ECT, z diagnostického závěru, zá-
važnosti symptomatologie a zvážení 
poměru rizika oproti očekávanému te-
rapeutickému benefitu. Obecně je u zá-
važných stavů ECT vhodná tam, kde je 
zapotřebí rychlého efektu, kde farma-
koterapie přináší zvýšené riziko či kde 
je prokázána farmakorezistence.

Vlastní aplikace ECT probíhá v krátko-
dobé celkové anestezii za spolupráce 
anesteziologa a anesteziologické sest-
ry. Při dodržení správného metodického 
postupu se jedná o bezpečnou, rychlou 
a efektivní léčebnou metodu s minimál-
ním výskytem vedlejších účinků.

Na ilustračních fotografiích je zobrazen 
ECT přístroj aktuálně používaný na na-
šem oddělení a princip aplikace ECT 
metodou bilaterálního umístění elek-
trod – názorný snímek vznikl díky las-
kavosti MUDr. Erika Petrovského, který 
posloužil jako figurant.

Součástí psychiatrického oddělení 
MnUL je detoxifikační jednotka, jejíž 
provoz byl zahájen 2. února 1998. Jed-
ná se o oddělení s kapacitou 3 monito-
rovaných lůžek a 1 standardního. 
Lůžka jsou v první řadě určena k nasta-
vení metadonové substituce u pacientů 
závislých na opioidech (podmínkou je 
přerušení nejen usu ilegálních opioidů 
po nastavení metadonové substituce, 
ale i abusu jiných ilegálních drog, nej-
častěji amfetaminů, což se neslučuje 
s pravidly metadonového substituční-
ho programu).
Dále slouží lůžka též k detoxikaci a deto-
xifikaci od jakékoli návykové látky před 
plánovaným nástupem motivovaného 
klienta na režimovou léčbu v léčebně. 
Léčbu nelze plnoletým pacientům naří-
dit. Pro nezletilé pacienty slouží dětský 
detox Praha – Pod Petřínem.
Často využíváme lůžka detoxifikační 
jednotky také k léčbě odvykacích stavů 
z odnětí alkoholu včetně alkoholových 
delirií a ke zvládnutí stále četnějších 
akutních stavů neklidu spojených s au-
diovizuálními halucinacemi a parano-
iditou s možnou agresí při tzv. toxické 

psychóze (vzniklé nejčastěji po užití 
amfetaminů/metamfetaminů).
Lůžka jsou však často obsazena pa-
cienty v ebrietě s poruchou chování. 
Společně s lůžkovou částí Emergency 
Masarykovy nemocnice tak supluje 
naše detoxifikační jednotka úlohu do-
sud v kraji chybějící záchytné stanice.
Lůžka neslouží k léčbě somaticky kom-
plikovaných intoxikací jakoukoli látkou 
legální či ilegální. Tyto pacienty je nut-
né sledovat do stabilizace somatického 
stavu příslušným specialistou, po od-
sledování je samozřejmě možný pře-
klad na naše oddělení k řešení příčin 
intoxikace.
Hospitalizace na detoxifikačním od-
dělení je v ideálním případě součástí 
komplexní středně či dlouhodobé léčby 
závislosti, ke které pacienta odesílá-
me buď na specializované pracoviště, 
nebo v případě nastavení metadonové 
substituce klient pravidelně dochází 
na metadonovou jednotku při našem 
oddělení.
Předpokladem je ovšem náhled paci-
enta na důsledky zneužívání návykové 
látky a motivace k léčbě.

detoxifikační jednotkaelektrokonvulzivní terapie (ect)

ECT

Ilustrační	snímek	aplikace	ECT,	v	roli	figuranta	MUDr.	Erik	Petrovský

FOtOgALERIE  
PSychIAtRIckéhO ODDěLEní 2013

1.	 Prim.	MUDr.	Zdeňka	Staňková

2.	 Část	lékařů	oddělení	–	vsedě	zleva	
MUDr.	Michala	Čerňanská,		
MUDr.	Erik	Petrovský,		
MUDr.	Lucie	Staňková,		
vestoje	zleva	MUDr.	Michaela	
Chmelíková	a	MUDr.	Pavla	Zemanová

3.	 Část	současného	kolektivu	
zaměstnanců	psychiatrického	
oddělení

Sesterská	část	detoxifikační	
jednotky	z	pohledu	pacienta

Redakce odborné přílohy Statim děkuje  
kolektivu zaměstnanců psychiatrického oddělení 
za jeho spolupráci při realizaci tohoto čísla.

MASARykOVy nEMOcnIcE V ÚStí nAD LABEM



redakce statiMu nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí kz, a. s. k uveřejnění příspěvků 
a zajímavých námětů do této přílohy časopisu infolisty. zveřejněte nové odborné zdravotnické zajímavosti, zpropagujte 
zajímavé pracoviště, osobnosti nebo diagnostickou a léčebnou metodu. rádi se budeme vašimi náměty zabývat!
neváhejte a napište nám! příspěvky jsou ohodnoceny kreditními body.
Kontakt: Mgr.  Josef  Rajchert  a  Jiřina  Suchá,  tiskové  a  organizační  oddělení  KZ,  a.  s.,  e-mail:  infolistykz@kzcr.eu,  
tel.:  477  112  030, Mgr. anna-Marie Malá, hlavní sestra nemocnice chomutov, o. z., e-mail: anna.mala@nspcv.cz,  
tel.: 474 447 395.

nadace, později občanské sdružení 
DRUg – OUt klub bylo založeno v roce 
1993 iniciativou prim. MUDr. Staňkové, 
MUDr. charváta a MUDr. Žižkovské-
ho v reakci na stále narůstající počet 
uživatelů heroinu v Ústí nad Labem 
po roce 1989. Za účelem vybudování 
Kontaktního centra poskytla Masaryko-
va nemocnice v Ústí nad Labem objekt 
vily ve Staré ulici. Za pomoci dota-
cí se projekt zrealizoval a 1. 10. 1995 
se nízkoprahové zařízení slavnostně 
otevřelo. 

Posláním K-centra je vyhledávání osob 
ohrožených závislostí či již závislých 
na návykových látkách s cílem zajistit 
jim pomoc, psychosociální podporu, 
dále obecná i individuální prevence po-
stižení civilizačními chorobami včetně 
závislosti na návykových látkách, osvě-
ta o zdravém způsobu života, edukace 
o možných alternativách odvykání.
Prvotní pracovní tým tvořila prim. 
MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka 
Kobližková, čtyři zdravotní sestry a jed-
na kontaktní pracovnice – laborantka. 

Centrum sloužilo stále se zvyšujícímu 
počtu klientů. V roce 1996 byl zahájen 
i terénní program. Od září 2005 sídlí 
Kontaktní centrum v pronajatých pro-
storách Kožního sanatoria (Velká Hra-
dební 13/47).
Ředitelkou K-centra je stále Mgr. Radka 
Kobližková, lékařskou péči v součas-
nosti zajišťuje MUDr. Erik Petrovský. 
Při péči o své klienty K-centrum často 
spolupracuje s detoxifikační a metado-
novou jednotkou psychiatrického oddě-
lení Masarykovy nemocnice.

kontaktní centrum Ústí nad labem

Metadonová jednotka funguje při psy-
chiatrickém oddělení MnUL od září 
2000. Od začátku její existence jí pro-
šlo 710 klientů, mnozí opakovaně, 
a v současné době má 110 stálých klien-
tů. Vedoucími lékaři metadonové jed-
notky byli od jejího založení postupně 
MUDr. Judita Jansová, MUDr. Erik Pet-
rovský, MUDr. Václav Ferus a v součas-
nosti MUDr. Pavla Zemanová, provoz 
zajišťují 3 zdravotní sestry a 1 sociální 
pracovnice.
Metadon je syntetický opioid, který se 
ve formě roztoku podává perorálně v in-
dividuální dávce dle tělesné hmotnosti 
a stupně závislosti klienta, nastavení 
odpovídající dávky probíhá za hospita-
lizace na detoxifikační jednotce našeho 
oddělení, poté klient denně dochází 
na metadonovou jednotku k užití sub-
stituční látky, což je umožněno dlou-
hým vylučovacím poločasem 25 hod.
Jedná se o metodu substituční léčby 
pacientů závislých na opioidech, cílem 
je tzv. harm reduction, čili snižování 
rizik spojených s užíváním nelegálních 
návykových látek u jejich problematic-
kých uživatelů. Podstatou substituční 
léčby je nahrazení původně užívané 
návykové látky (v tomto případě nej-
častěji heroinu) s krátkým poločasem 
a neznámého složení a koncentrace 

vlastní drogy, navíc užívané často rizi-
kovým způsobem (i. v., za nesterilních 
podmínek) látkou podávanou lege ar-
tis, s přesně definovanou koncentrací, 
s dlouhodobým účinkem v organismu, 

bez toxických příměsí, aplikovanou per-
orálně. Zároveň se snižuje riziko sekun-
dární kriminality v rámci snahy zajistit 
finanční prostředky na nelegální drogu. 

Substituční metadonový program fun-
guje v ČR od roku 1997, distribuce me-
tadonu je omezena na specializovaná 
substituční centra, která jsou zařízena 
převážně na úrovni krajů. Metadonová 

jednotka při psychiatrickém oddělení 
MNUL patří k největším v ČR, její provoz 
je částečně hrazen z dotací Ústeckého 
kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Metadonová jednotka

Metadonová	jednotka,	prostor	výdeje	metadonu


