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SOUHRN: Metamfetamin (pervitin) má jedineèné postavení na èeské drogové scénì. Problémové užívání je spojeno s celou øadou zdravotních komplikací a má závažné veøejnozdravotní
implikace. Poèet problémových uživatelù pervitinu tvoøí dvì tøetiny všech problémových uživatelù drog v ÈR. Indikátor celoživotní prevalence a jiné indikátory týkající se užívání pervitinu
v Èeské republice (ÈR) jsou relativnì stabilizovány. Výjimkou je populace adolescentù a populace úèastníkù taneèních akcí. Pokud jde o léèbu, jsou uživatelé pervitinu nejpoèetnìjší skupinou
léèených uživatelù drog a jejich poèet pomalu narùstá. Léèba závislosti na pervitinu je v ÈR vedena výhradnì abstinenènì a u vlastní závislosti na pervitinu obecnì nelze poèítat s vìtší podporou medikace. V souèasné dobì je v zahranièí stále více diskutována možnost substituèní léèby pro uživatele metamfetaminu. Mezi dosavadními (schválenými) zpùsoby léèby v ÈR nenajdeme substituèní léèbu závislosti na pervitinu a dalších stimulanciích. Výsledky zahranièních
studií zkoumajících efektivitu substituèní léèby závislých na stimulaciích pøinášejí slibné, i když
ne jednoznaènì pøesvìdèivé výsledky. Dosud však nebyla provedena kvalitní randomizovaná,
dvojitì slepá, kontrolovaná, multicentrická klinická studie. Pro substituèní léèbu se nabízí zejména metylfenidát hydrochlorid, modafinil a dextroamfetamin. V ÈR jsou zatím registrované
®

pøípravky s obsahem metylfenidátu hydrochloridu pod komerèními názvy Ritalin a Concreta

®

®

a modafinil pod názvem Modafinil-Teva s uvedenou sílou.
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