
WHO: Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS 

Formulář pro hodnocení standardů péče (SAC)

Tento  dotazník  slouží  k identifikaci  standardů  péče  v místní/regionální  síti  léčby  závislosti  na  opiátech.  Je  založen na formulářích WHO zaměřených na
hodnocení standardů péče v terapii zneužívání návykových látek (WHO Schedules for the Assessment of Standards of Care in Substance Abuse Treatment
(1992), které byly adaptovány a omezeny na specifické situace detoxikace, udržovací substituční terapie a dlouhodobé rezidenční léčby bez drog.

Vyplňte prosím tento formulář následujícím způsobem:

1. Status : důležitost každého standardu : N ( nezbytný), DOP (doporučuje se) nebo NE (neuvádí se)
2. Adekvátnost : do jaké míry je každý standard splněn: A (adekvátně), NA (neadekvátně), NS (nesplněn)
3. Poznámka : u standardů, které nejsou splněny nebo jsou splněny neadekvátně, proč je tomu tak a jak navrhujete situaci zlepšit.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Detoxikace Substituce Dlouhodobá rezidenční léčba

Status Status Status Poznámka
       Adekvátnost  Adekvátnost  Adekvátnost

A. Standardy týkající se přístupu, dostupnosti a kriterií přijetí

A1 Služby jsou snadno přístupné co se týče umístění, délky cesty
a dopravy.

A2 Služby jsou přístupné všem bez ohledu na etnický původ, politické názory
nebo náboženské přesvědčení pacienta.

A3 Léčbu je možné nastoupit bez odkladu, který znamená riziko pro pacienty.

A4 Služby jsou přístupné všem bez ohledu na věk a pohlaví.

 A5 Služby jsou přístupné bez ohledu na somatický nebo psychický
stav pacienta (včetně HIV).
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Detoxikace Substituce Dlouhodobá rezidenční léčba

Status Status Status Poznámka
        Adekvátnost  Adekvátnost Adekvátnost
A6 Služby jsou přístupné všem bez ohledu na právní status pacienta

nebo soudní stíhání v minulosti nebo v současné době (včetně těch, 
která se vztahují k užívání drog).

A7 Služby jsou přístupné bez ohledu na platební schopnost pacienta. 

A8 Služby jsou přístupné bez ohledu na to, že pacient v současné 
době užívá drogy.

A9 Služby jsou přístupné bez ohledu na předchozí léčbu. 

B. Standardy týkající se hodnocení

B1 Počáteční hodnocení se provádí z důvodů stanovení pořadí intervencí
v koordinovaném programu léčby. 

B2 Provádí se hodnocení kvůli zjištění komplikujících fyzických 
a neurologických poruch.

B3 Provádí se psychiatrické /psychologické hodnocení kvůli zjištění
komplikujících poruch (např. deprese).

B4 Provádí se hodnocení sociálních podmínek (např. rodina, 
zaměstnání, bydlení, finanční a právní situace).

B5 Pro určení diagnózy se používají standardizované nástroje (např. MKN-10).

B6 K dispozici je laboratorní zařízení, které pomáhá při hodnocení
fyzických a psychiatrických/psychologických poruch.

B7 K dispozici je laboratorní zařízení na zjištění drog v tělních tekutinách.
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Detoxikace Substituce Dlouhodobá rezidenční léčba

Status Status Status Poznámka
       Adekvátnost  Adekvátnost Adekvátnost

B8 O výsledcích vstupního hodnocení jsou vedeny detailní záznamy.

C. Standardy týkající se obsahu, zajištění a organizace léčby

C1 O léčbě, pokroku a odeslání pacienta do jiných zařízení jsou 
vedeny záznamy. 

C2 Typ léčby je zvolen na základě užívání drog, somatického a duševního 
stavu a sociálních podmínek.

C3 Substituční terapie je zvolena na základě diagnózy závislosti
pomocí standardizovaného systému klasifikace (např. MKN-10).

C4 Pro vystavování předpisů a jiné intervence existují jasně definované protokoly.

C5 Pacienti jsou informováni o možnostech léčby, která je k dispozici.

C6 Pacienti mají také přístup k svépomocným a jiným podpůrným
skupinám.

C7 Pacientům je poskytnuta informace o zařízeních zajišťujících 
pohotovost 24 hodin denně.

C8 Pacientům s předávkováním je v zařízení poskytnuta okamžitá pomoc 
nebo jsou posláni do jiného dobře vybaveného zařízení.

C9 Pravidelně se provádí hodnocení služeb/programu.

C10 Služby jsou napojeny na jiná zařízení poskytující péči o děti nebo jiné
rodinné příslušníky, kteří potřebují péči a podporu.
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Detoxikace Substituce Dlouhodobá rezidenční léčba

Status Status Status Poznámka 
 Adekvátnost Adekvátnost Adekvátnost

D. Standardy týkající se propuštění, následné léčby a posílání pacientů do jiných služeb

D1 Existují jasná kriteria pro vylučování pacientů z důvodu
porušování pravidel léčby v zařízení.

D2 Pacient je propuštěn na základě rozhodnutí o jeho vyléčení a jeho souhlasu.

D3 V případě vyloučení/propuštění je pacientovi nabídnut 
přesun do jiných služeb.

D. Standardy týkající se práce v terénu a včasných intervencí

E1 O možnostech léčby jsou informována zdravotnická zařízení 
poskytující primární péči.

E2 O možnostech léčby mají přehled a jsou informováni pracovníci policie 
a systému soudnictví (soudy, podmínečná propuštění a sociální 
kurátoři). 

E3 V regionu je dostupné poradenství pro uživatele drog, rodinné příslušníky, zaměstnavatele 
a ostatní klíčové osoby. 

E. F. Standardy týkající se práv pacientů

F1 Programy léčby jsou v souladu s Listinou lidských práv a svobod. 

F2 Bez souhlasu pacienta není nikdo informován o jeho stavu, pokroku a zapojení 
do léčby.
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Detoxikace Substituce Dlouhodobá rezidenční léčba

Status Status Status Poznámka 
 Adekvátnost Adekvátnost Adekvátnost

F3 Pacienti jsou v plném rozsahu informováni o povaze a obsahu léčby a
také o rizikách a přínosech, které se očekávají.

F4 Od pacientů je před zahájením léčby vyžadován informovaný souhlas
týkající se obsahu, podmínek a omezení v souvislosti s léčbou.

F5 Existuje psaný postup vyřizování stížností a pacienti a jejich příbuzní 
jsou s ním obeznámeni.

Kód programu Kód personálu Kód tazatele Datum
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