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
15. 4. 2013, Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1
Přítomni :
PhDr. Ladislav Csémy (předseda výboru), Ing. Michal Řeháček (GŘ VS), Mgr. Jarmila
Vedralová (MZ), Ing. Martina Kaprová (NPC), Mgr. Jiří Richter (A.N.O.), Ing. Blanka Nechanská
(ÚZIS), Mgr. Radmila Jiřičková (MPSV), MUDr. Viktor Mravčík (NMS),
Mgr. Lucie Grolmusová (NMS)
Omluveni:
plk. Ing. Petr Kočí (NPC) – zastoupen Ing. Martinou Kaprovou (NPC), prim. MUDr. Petr Popov
(SNN ČLS JEP), MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (KA 1. LF UK v Praze), Mgr. Marek Sokol (Celní
správa), prof. MUDr. Vladimír Janout, DrSc. (LF UP Olomouc).
Nepřítomni:
Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT).
Program:
Vyhodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému (NAPDIS) na
r. 2011–2012
Jednání poradního výboru zahájil PhDr. Csémy, poté MUDr. Mravčík představil Vyhodnocení
NAPDIS 2011–2012 a podrobně seznámil členy výboru s aktuální verzí materiálu. Přednesl
výsledky vyhodnocení a seznámil členy detailně s body, které se nepodařilo naplnit (nebo se
podařilo naplnit jen částečně) a s důvody nesplnění.
Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2013–2015
Dále MUDr. Mravčík představil nový NAPDIS 2013–2015 na tříleté období v souladu s Akčním
plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013–2015. Seznámil členy
s jeho cíli a strukturou a shrnul dosavadní proces jeho přípravy.
Na jednání Poradního výboru byla podrobněji diskutována témata monitoringu a sběru dat
k užívání alkoholu a tabáku, monitoringu sázkového hraní a také problematika zřízení nových
národních zdravotních registrů a transformace stávajících informačních systémů DIS v oblasti léčby
uživatelů drog a drogových úmrtí do těchto registrů.
Všechny připomínky byly zapracovány přímo na jednání.
Na závěr bylo hlasy všech přítomných přijato usnesení:
Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách schvaluje Vyhodnocení Národního akčního
plánu drogového informačního systému na r. 2011–2012 a Národní akční plán drogového
informačního systému na r. 2013–2015 a doporučuje je předložit ke schválení Radě vlády
pro koordinaci protidrogové politiky na jejím nejbližším jednání.
Zapsala 15. 4. 2013 Lucie Grolmusová (NMS).
Přílohy: Prezenční listina – jen u originálu.
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