Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Zápis z 2. schůzky pracovní skupiny
„Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“
v Praze dne 19.6. 2003
Přítomni: Mgr. Jana Brožová, PhDr. Ladislav Csémy, PhDr. Michal Miovský,
MUDr. Běla Studničková, MUDr. Viktor Mravčík, Mgr. Pavla Lejčková
Nepřítomni: Ing. Adéla Seidlová
Program:
1. Standardní tabulky, výsledky populačních průzkumů realizovaných v r. 2002
- HBSC – „Health and Health Behaviour in School-Aged Children“
- užívání drog u žáků posledních ročníků ZŠ – průměrný věk
souboru 15,4 let, celkem 1660 respondentů
- zkušenosti s nelegálními drogami 31 %, s konopnými
látkami 30,5 %
- porovnání se studií ESPAD 99: obdobná úroveň – diskuze
trendů a vývoje
- výsledky nebyly publikovány, poskytnuty pro Výroční
zprávu NMS a standardní tabulky EMCDDA
- koncem roku vyjde souhrnná zpráva WHO, mezinárodní
srovnání
- GENACIS – studie „Gender and Alcohol“
- celkem 2526 respondentů ve věku 18 – 64 let
- zkušenosti s konopnými látkami 21,1 %
- ve věku nad 45 let minimální podíl zkušeností s drogami
- výsledky studie nebyly publikovány, poskytnuty pro
Výroční zprávu NMS a standardní tabulky EMCDDA
- součástí studie i názory respondentů na užívání marihuany
- HIS CR – „Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace“
- celkem 2476 respondentů ve věku nad 15 let, výsledky pro
potřeby NMS poskytnuty pro věkovou skupinu 15 – 64 let
- zkušenosti
s nelegálními
drogami
uvedlo
7,3
%
dotázaných – diskuze o možných příčinách rozdílných
výsledků v porovnání s celopopulační studií GENACIS
- výsledky celého šetření jsou průběžně publikovány na
webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a
statistiky, souhrnná publikace bude vydána na podzim
letošního roku
2. Informace o Světovém šetření o zdraví – „World Health Survey“ (WHS)
realizovaném v roce 2002 – 2003, garantuje WHO, v ČR realizuje ÚZIS
- šetření zaměřeno na zdravotní stav, neobsahuje otázky týkající se
užívání drog
3. Připravované celopopulační šetření zaměřené na užívání drog v populaci
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-

bude realizované Ústavem zdravotnických informací a statistiky
v roce 2004
založeno na standardním dotazníku EMCDDA (plná verze), realizace
podle doporučení EMCDDA
financováno z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví - podle usnesení
vlády ČR č. 549 z 4.6.2003 k závěrečné zprávě projektu Phare
Twinning 2000 „Posílení národní protidrogové politiky“
realizace obdobného průzkumu byla dohodnuta v rámci pracovní
skupiny projektu Phare, je jedním z jejích hlavních východisek

4. Minimální set otázek pro celopopulační a pro školské průzkumy o užívání drog
- pracovní skupina vypracuje minimální sadu otázek doporučených
pro studie o užívání drog – minimální set otázek bude nabídnut
jako základní soubor otázek pro průzkumy o užívání drog např. na
regionální úrovni nebo pro připojení k průzkumům zaměřeným na
blízké téma
- bude vypracován minimální set pro celopopulační průzkumy a
minimální set pro školské průzkumy
- rozdány dotazníky ESPAD, HIS, standardní dotazník EMCDDA, část
dotazníku GENACIS
- vypracování minimálního setu otázek vychází z doporučení pracovní
skupiny v rámci projektu Phare
- členové pracovní skupiny si do příští schůzky pracovní skupiny
připraví návrh doporučených otázek

Termín další schůzky pracovní skupiny:
V druhé polovině září 2003, přesný termín bude po dohodě s jednotlivými členy
skupiny upřesněn,
Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1.

Předběžný program příští schůzky pracovní skupiny:
1. Minimální set otázek k celopopulačním a školským průzkumům o užívání
drog – diskuze o povinných/doporučených otázkách.

Zpracovala: Mgr. Pavla Lejčková
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