Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách
Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách (dále Poradní výbor) se konalo dne 8.9.2005
v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ul.č.4. Presenční listina je uložena u originálu zápisu.
Přítomni :
PhDr. Ladislav Csémy, L. (předseda), Marek Sokol (Generální ředitelství cel MF ČR), Daniel Dárek (MPSV),
Ing. Gabriel Berzsi (NPC Policie ČR), MUDr. Petra Griněnková (MZ), Ing. Michal Řeháček (GŘ VS), MUDr.
Viktor Mravčík (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti).
Omluveni:
MUDr. Pavel Bém, Mgr. Jiří Richter (A.N.O.), , Mgr. Martina Budinská (MŠMT), prof. MUDr. Vladimír Janout,
CSc. (UP Olomouc), MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP).
Program:
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004 (VZ 2004)
Vedením diskuse byl pověřen V. Mravčík, vzhledem k programu. Poradní výbor jednal konsensuálně.
Projednání programu:
Předseda Poradního výboru ocenil kvalitu výroční zprávy; nebyly uplatněny žádné připomínky k celkové
úrovni ani zásadní připomínky k obsahu zprávy. Celý text zprávy byl probrán s upozorněním na úpravy, které
nastaly oproti verzi, rozeslané členům Poradního výboru; šlo zejména o aktualizaci některých údajů a drobné
technické úpravy.
K obsahovým připomínkám členů Poradního výboru byla na místě vedena diskuse a u všech připomínek došlo ke
shodě o jejich vypořádání. Byla doplněna poznámka pod čarou v úvodní kapitole Souhrn a nové trendy, která
vymezuje termín „rekreační užívání drog“ a kapitola 2.4.2 Užívání drog mezi příslušníky národnostních menšin a
přistěhovalci byla rozšířena o informaci týkající se infekcí spojených s užíváním drog, konkrétně HIV. Mapa 5.3
Terapeutické komunity v ČR bude opravena. Text se zapracovanými připomínkami bude rozeslán v elektronické
podobě spolu se záznamem ze zasedání.
Na základě diskuse a připomínek Předsedy Poradního výboru vyplynulo pro zpracování příští výroční zprávy
za rok 2005 následující:
1) V kapitole Prevence je třeba podrobněji popsat jednotlivé strategické dokumenty a kapitolu více
rozpracovat. Je žádoucí vyšší míra zapojení resortu MŠMT do zpracování kapitoly.
2) Kapitola Léčba by měla obsahovat více informací on evaluaci léčebných programů.
3) Veškeré údaje týkající se trendů v léčbě se neshodují, je vhodné doplnit zprávu o podrobnější
metodologické informace o sběru dat v obou institucích – ÚZIS a Hygienické službě, míru jejich
překrytí apod.
Usnesení:
Poradní výbor doporučil vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti (NMS), aby připomínky Poradního výboru zapracoval a poté předložil VZ 2004 vládě ČR a
EMCDDA. Následně bude zpráva publikována v knižní podobě a uveřejněna na internetu, též bude
k dispozici v anglickém jazyce.
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Záznam s jednání Poradního výboru bude zasílán v elektronické podobě, pokud si člen nevyžádá zaslání
písemné verze. Prezenční listina bude archivována v NMS u originálu záznamu.

Zaznamenala K. Orbanová, dne 9.9.2005
Ověřil V. Mravčík, dne 9.9.2005
Přílohy:
1. Prezenční listina – jen u originálu.
2. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004, se zapracovanými připomínkami členů Poradního
výboru – jen v elektronické podobě.

***
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