NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Jednání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách
8.1.2008, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1

Přítomni :
PhDr. Ladislav Csémy (předseda, Psychiatrické centrum Praha), Mgr. Daniel Dárek (MPSV), Mgr.
Lucie Prachařová (MŠMT), Mgr. Nina Janyšková (MHMP), Mgr. Viliam Láska (MZ), MUDr.
Stanislava Pánová (MZ), Ing. Michal Řeháček (GŘ VS), MUDr. Viktor Mravčík (NMS).
Omluveni:
MUDr. Pavel Bém (primátor hl. m. Prahy), Ing. Gabriel Berzsi (Policie ČR), Prof. MUDr. Vladimír
Janout, CSc. (UP Olomouc), Bc. Lenka Moravcová (GŘ VS), MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP),
Mgr. Jiří Richter (A.N.O.), Bc. Marek Sokol (GŘC).
Program:
1. Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS) na r. 2008-2009
2. Aktualizace složení Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách
Jednání zahájil PhDr. Csémy, který představil dva body programu setkání Poradního výboru
RVKPP pro sběr dat o drogách (dále Poradní výbor) - Národní akční plán drogového informačního
systému (dále NAPDIS) na r. 2008-2009 a nutnost aktualizace členů Poradního výboru vzhledem
k tomu, že dva ze stávajících členů Poradního výboru se stali členy Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (RVKPP).
1. Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS) na r. 2008-2009
MUDr. Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
(NMS), představil členům Poradního výboru strukturu NAPDIS a upozornil na návaznost plánu na
obdobné plány z let 2003-2004 a 2005-2006. Dále upozornil na to, že NAPDIS byl zpracován
v souladu s Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009,
přijatým usnesením vlády č. 845/2007 z 1. června 2007, a bude předložen RVKPP ke schválení na
jejím jednání 25. ledna 2008. MUDR. Mravčík dále uvedl, že NAPDIS je cenným nástrojem pro
plánování a hodnocení kvality drogového informačního systému (DIS) a že existence takového
dokumentu je velmi oceňována kolegy z partnerských monitorovacích středisek v zemích.
Členům Poradního výboru byla před zahájením jednání poskytnuta aktualizovaná verze NAPDIS a
byli upozorněni na drobné změny oproti dokumentu, který byl jako podklad pro jednání Poradního
výboru rozeslán v prosinci 2007.
MUDr. Mravčík postupně představil členům Poradního výboru body NAPDIS a u jednotlivých
oblastí sběru dat (část 6.1) upozornil na nejvýznamnější aktivity plánované pro r. 2008 a 2009:
jedná se především o realizaci celopopulační studie zaměřené na užívání drog s novými moduly
dostupnosti drog a intenzivního užívání konopných látek, provedení prevalenčního odhadu
Poradní výbor pro sběr dat o drogách – zápis z jednání 8.1.2008

1/3

problémových uživatelů drog za použití různých metod, provedení deskriptivní retrospektivní studie
zaměřené na charakteristiky dosud identifikovaných HIV pozitivních uživatelů drog a rozvoj
aplikace FreeBase směrem k dalším typům certifikovaných služeb poskytovaných především
nestátními organizacemi mimo současnou evidenci klientů a služeb v nízkoprahových zařízeních. U
sběru dat v oblastech mimo tzv. 5 klíčových indikátorů bylo upozorněno na plánované aktivity sběru
dat v oblasti prevence, provedení studie sekundární drogové kriminality, sběr dat o užívání alkoholu
a tabáku a hodnocení kvality služeb pro uživatele drog. MUDr. Mravčík zároveň zdůraznil, že
součástí NAPDIS je i distribuce informací, a to jak formou vydávaných publikací, tak
prostřednictvím webových stránek, a také účast na pravidelných aktivitách Evropského
monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).
V průběhu představování jednotlivých bodů NAPDIS diskutovali členové Poradního výboru aktivity
zaměřené na odstranění přetrvávajících nedostatků ve sběru dat: Mgr. Dárek ocenil specifický cíl
NAPDIS zaměřit se na sběr dat o léčbě a problémovém užívání buprenorfinu (Subutexu), MUDr.
Pánová doplnila informaci o zpětném dohlašování drogových úmrtí do obecného registru mortality
spravovaného ÚZIS, MUDr. Mravčík upozornil na možnost sběru dat o žádostech o léčbu
prostřednictvím aplikace FreeBase, Mgr. Prachařová doplnila informace o dostupných datech
z oblasti financování preventivních programů ze strany MŠMT.
Podrobněji byla diskutována problematika sběru dat o užívání alkoholu a tabáku a nutnost
spolupráce se Státním zdravotním ústavem – v této souvislosti PhDr. Csémy informoval členy
Poradního výboru o aktivitách a studiích realizovaných pracovníky koordinačního centra pro alkohol
a tabák a zároveň také o přetrvávajících problémech s financováním centra. Mgr. Dárek upozornil
na to, že se jedná o velmi aktuální téma, ovšem stále není zajištěna koordinace aktivit v této
oblasti. Mgr. Láska doplnil, že není dostatečně koordinována ani podpora programů zaměřených
na řešení problematiky alkoholu a tabáku.
Zástupci MZ (Mgr. Láska a MUDr. Pánová) a MPSV (Mgr. Dárek) upozornili na náročnost realizace
plánované studie kapacity a dostupnosti služeb zaměřených na uživatele drog a nutnost sjednocení
metodiky pro analýzu kapacity a dostupnosti jednotlivých typů služeb. Byly upřesněny a upraveny
termíny pro realizaci analýz jednotlivých typů služeb.
Diskutována byla také problematika stávajících registrů v rámci DIS, především udržitelnost
Registru žádostí o léčbu hygienické služby a připravované elektronické systémy ve zdravotnictví (ehealth).
Na závěr tohoto bodu bylo přijato usnesení – viz dále.
2. Aktualizace složení Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách
V druhé části jednání byla diskutována nutnost aktualizace členů Poradního výboru, a to jednak
vzhledem k tomu, že dva ze stávajících členů Poradního výboru se stali členy RVKPP (MUDr. Bém
a MUDr. Popov), a také vzhledem k tomu, že od ustavení Poradního výboru došlo ke změnám
v zapojení různých institucí do DIS. Členové Poradního výboru navrhli, aby se řádnými členy
Poradního výboru stali zástupci Centra adiktologie Psychiatrické kliniky VFN, 1. LF UK v Praze a
Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Diskutována byla také možnost
zapojení zástupců hygienické služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a krajských
protidrogových koordinátorů, v tomto bodě ale nepanovala shoda jednotlivých členů.
Usnesení z jednání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách dne 8.1.2008:
1. Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách schvaluje Národní akční plán drogového
informačního systému (NAPDIS) na r. 2008-2009 a doporučuje jej předložit ke schválení
Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).
2. Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách se shodl na rozšíření Poradního výboru o
zástupce Centra adiktologie a zástupce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a
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doporučuje RVKPP, aby rozšíření o tyto nové členy schválila. Rovněž doporučuje RVKPP
prodiskutovat stávající členství těch členů, kteří se v r. 2007 stali současně členy RVKPP.
Další jednání Poradního výboru pro sběr dat o drogách se uskuteční v září 2008, na programu
jednání bude Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2007. Termín setkání Poradního
výboru bude upřesněn v pozvánce.
Zapsala 8.1.2008 Mgr. Pavla Chomynová (NMS).
Přílohy:
1. Prezenční listina – jen u originálu.
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