Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách
Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách (dále Poradní výbor) se konalo dne 23.2.2004
v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ul.č.4.
Přítomní – viz.presenční listina u originálu zápisu:
PhDr. Csémy, L., MUDr. Popov, P., Jiří Trousil, Mgr. Richter, J., Ing. Řeháček, M., Mgr. Zavadilová M.,
MUDr. Griněnková P., MUDr. Mravčík V.
Omluveni: Mgr. Budinská M., prof. MUDr. Janout V., CSc., MUDr. Bém P., Ing. Berzsi G
Program:
1. Zpráva o činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS) za rok 2003.
2. Plán činnosti NMS na rok 2004.
ad 1)
Členové Poradního výboru obdrželi v předstihu v elektronické i tištěné formě k dispozici materiál: „Realizace
Národního akčního plánu drogového informačního systému“ (NAPDIS) a internetové odkazy na materiály
k jednotlivým bodům. MUDr. Mravčík podal podrobnější informace k jednotlivých bodům tohoto materiálu a
k dispozici byly k nahlédnutí Poradnímu výboru další podklady, materiály a publikace zpracované v roce 2003
Národním monitorovacím střediskem.
ad 2)
Členové Poradního výboru měli rovněž v předstihu k dispozici
monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti na rok 2004“.
Vedoucí NMS podal k plánu ještě doplňující informace.

materiál: „Plán činnosti Národního

Diskuze:
- Byly diskutovány problémy se zajištěním celopopulační studie zaměřené na užívání drog, kterou by měl
v r. 2004 realizovat ÚZIS. Po metodologické stránce je studie připravená, dotazník vychází
s modelového evropského dotazníku. Finanční zajištění studie je nyní diskutováno mezi MZ a
sekretariátem RVKPP. Byla konstatována potřeba dlouhodobého zajištění realizace studie v optimálně
tříletých intervalech s ohledem na fakt, že se jedná o data v rámci jednoho z pěti klíčových indikátorů
EMCDDA.
- V oblasti registru žádostí o léčbu vedeném hygienickou službou byla vznesena otázka validity a
spolehlivosti dat. Byly diskutovány pochybnosti o regionální jednotnosti definic a kritérií používaných při
hlášení do registru, o regionální vyváženosti typů služeb, které do registru přispívají. Dále byla
diskutována otázka identifikace jednotlivých případů hlášených do registru, respektive otázka vyloučení
či nevyloučení duplicitních hlášení. Byla konstatována obtížnost řešení těchto aspektů s ohledem na
rozsah registru, organizaci sběru dat a další okolnosti. Výbor nicméně i přes tyto nedostatky konstatoval
význam a kvalitu registru žádostí o léčbu i v evropském kontextu. Doporučil zlepšení metodického
vedení registru a zohlednění vývoje v oblasti kvality hlášení, jednotnosti jeho kritérií, pokrytí léčebných
zařízení, možnosti duplicitních hlášení v analýzách dat z registru žádostí o léčbu.
- V oblasti odhadu problémových uživatelů byla navržena možnost použít data o spotřebě Subutexu pro
odhad počtu jeho uživatelů v ČR.
- Členové Poradního výboru neměli k dispozici materiál o organizaci systému včasného varování před
novými syntetickými drogami v ČR a požádali o jeho zaslání.

-

Byla diskutována potřeba evaluačních studií v oblasti prevence a léčby užívání drog vzhledem k jejich
současnému nedostatku v ČR. V této souvislosti byla konstatována potřeba evaluačního projektu
preventivních aktivit určených uživatelům tanečních drog, jehož anotace byla NMS připravena.
Byla diskutována otázka monitorování užívání legálních drog (alkoholu, tabáku) a jeho dopadů
s ohledem na konečnou podobu nové strategie protidrogové politiky na r. 2005-2009.
Byla diskutována otázka evaluace nové strategie protidrogové politiky na r. 2005-2009 a zohlednění
evaluace již při přípravě strategie. Poradní výbor konstatoval potřebu projednání metodologických
otázek spojených s touto problematikou na svém dalším zasedání.
Dále byla diskutována potřeba analýzy závěrečných zpráv projektů v dotačních řízeních pro optimalizaci
sítě služeb v regionech o pro analýzu nákladovosti a výkonnosti služeb.
Vedoucí NMS podal informace o zapojení NMS do aktivit EMCDDA a o produktech EMCDDA v českém
jazyce v r. 2004.

Usnesení
Poradní výbor (pokud není uvedeno jinak, tak jednohlasně):
1. Bere na vědomí Zprávu o činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS)
za rok 2003
2. Souhlasí s „Plánem činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti na rok 2004“.
3. Doporučuje:
1. Vyřešit zabezpečení celopopulační dotazníkové studie tak, aby byla zajištěna její dlouhodobá a
pravidelná realizace.
2. Projednat na pracovní skupině NMS „Žádosti o léčbu“ otázky metodiky žádostí o léčbu a definovat
kritéria tak, aby údaje poskytované hygienickou službou byly jednotné ze všech regionů a typů služeb.
Doporučuje otázky změn v hlásném systému, pokrytí služeb, podílu neidentifikovaných případů
zohlednit ve své výroční zprávě o žádostech o léčbu.
3. Realizovat projekt evaluace preventivních aktivit na tanečních akcích (zástupce MZ se hlasování zdržel).
4. V závislosti na podobě Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 zahrnout do
působnosti svého sledování také legální drogy.
5. Analyzovat data o spotřebě Subutexu pro odhad jeho uživatelů v ČR.

Další schůze Poradního výboru se uskuteční v květnu 2003.
Příloha:
Návrh „Sytému včasného varování o nových syntetických drogách v ČR (Early-warning system)

