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1. Shrnutí Výroční zprávy o stavu ve věcech drog za rok 2006  
Informace z VZ týkající se infekčních chorob Situace v oblasti infekčních nemocí mezi injekčními 
uživateli drog zůstává s největší pravděpodobností stabilní – promořenost HIV zůstává pod 1%. 
Incidence VHB klesá. U VHC došlo v r. 2006 k artificiálnímu nárůstu (dohlášení VHC pozitivních 
pacientů, u nichž byla VHC identifikována dříve - MUDr. Řehák, Nuselská poliklinika). 
Protestovanost této rizikové populace považujeme za nedostatečnou. Podle prevalenčních odhadů 
problémových uživatelů drog je v ČR přibližně 29 tis. injekčních uživatelů.  
Zvlášť byly prezentovány výsledky testování injekčních uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních 
(různé způsoby testování - testy ze slin, kapilární krve, testy ze žilní krve ve spolupráci s odbornými 
 lékaři nebo ZÚ). Jednalo se o výsledky testování ze 35 nízkoprahových programů, míra prevalence 
u VHC i VHB je nižší (VHC 18,6 %,  VHB 1,8 %) než v dříve provedených seroprevalečních studiích. 
Vysvětlením je pravděpodobně skutečnost, že nabídky testování využívají ve větší míře noví, 
v menší míře infikovaní klienti. Průzkum provedený KC v Plzni ve spolupráci se ZÚ Plzeň má 
podobné výsledky.  
Vyšší prevalence hepatitid je nalézána ve skupinách IUD s delším obdobím užívání drog a 
v selektivních vzorcích uživatelů drog, např. MUDr. Řehák (Remedis, Nuselská poliklinika) uvádí 
prevalenci VHB 47 % a VHC 66 % a Infekční centrum pro drogově závislé (FN Motol) uvádí 
prevalenci VHB 44 % a VHC 50 %.  
Ve VZ jsou uváděny informace o dalších (infekčních) zdravotních důsledcích užívání drog a 
komorbiditě u hospitalizovaných uživatelů drog.  
Důležité: Stále se snižující počet testů na infekční choroby v nízkoprahových zařízeních. 
Riziko šíření infekcí ze strany zahraničních uživatelů drog.  
 

2. Výzkum zaměřený na dosud identifikované HIV+ uživatele drog – deskriptivní studie  
Informace z EU ukazují, že existují země s nízkou a naopak velmi vysokou prevalencí HIV, přičemž 
ČR patří mezi země s nízkou prevalencí. Příčiny nejsou známé (např. různé pokrytí HR programy 
není příčinou). Pro zjištění a objasnění příčin a také pro zamezení dalšího šíření HIV v ČR je potřeba 
znát informace o dosud identifikovaných HIV+ uživatelích drog (pravděpodobný zdroj, pobyt 
v zahraničí, užívání a sdílení v zahraničí, sdílení s cizinci, údaje týkající se užívání drog a rizikového 
chování s ním spojeného).  
Následovala diskuze k dostupnosti uvedených dat, ke způsobu jejich (retrospektivního i 
prospektivního) sběru, spolupráce Národní referenční laboratoře pro AIDS, NMS a AIDS center. 
Zástupci Centra Adiktologie navrhli realizaci studie (řádně schválené etickou komisí) v tomto směru, 
kterou by Centrum adiktologie realizovalo/garantovalo. 
Byla dohodnuta schůzka v lednu 2008, kde se další postup v této oblasti vyjasní (viz Závěry a úkoly). 
 
 

3. Systém hlášení infekčních onemocnění  
A) Informace o novém systému hlášení v rámci evropského systému (nová AIDS case definition), 
přesun sídla střediska z Paříže do Stockholmu. Zrušení EPIDAT systému.  
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B) systém hlášení z nízkoprahových zařízení, která provádějí testování, do referenční laboratoře 
SZÚ – v současnosti jednou za rok, plánováno čtvrtletně, vytvoření příslušného formuláře (SZÚ ve 
spolupráci s NMS, následně rozeslání nízkoprahovým zařízením).  
 

4. Informace o výzkumu mezi rusky mluvícími injekčními uživateli drog (RUS IDU) 
V současné době otestováno 45 klientů, 3 z nich jsou HIV+, 90 % VHC+. Klienti pocházejí 
především z Ukrajiny a Gruzie, obtížně dostupné jsou komunity injekčních uživatelů drog z ostatních 
států bývalého Sovětského svazu. Výzkum bude ukončen v listopadu 2007, závěrečná zpráva bude 
vydána v lednu 2008.  
 

5. Plánované výzkumy 
Centrum adiktologie plánuje národní seroprevalenční studii HIV a virových hepatitid (financovanou 
grantem z Ministerstva zdravotnictví).  
 

6. Možnosti testování infekčních onemocnění v populaci injekčních uživatelů drog  
V ČR se od roku 2000 snižuje dostupnost testů pro rizikovou a těžce dostupnou populaci injekčních 
uživatelů. V současnosti jsou dostupné testy na HIV z kapilární krve, testy ze slin (ve spolupráci 
s referenční laboratoří), nejsou nadále dostupné testy na VHC. Vzhledem k plánovaným reformám 
týkajících se ZÚ je ohrožena již probíhající i plánovaná spolupráce nízkoprahových zařízení a ZÚ 
v oblasti testování.  
Podle Akčního plánu Národní strategie protidrogové politiky je úkolem podpora dostupného testování 
pro injekční uživatele drog pověřeno pro roky 2007-2009 Ministerstvo zdravotnictví a Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky. 
 

7. Informace z odboru zdravotnické služby Generálního ředitelství vězeňské služby  
Testování na HIV a hepatitidy je v rámci věznic výběrové, je možné pouze se souhlasem vězně. 
Režim pro HIV+ vězně je odlišný ve vazbě a ve výkonu trestu.  
 

8. Shrnutí závěrů setkání zaměřeného na infekční choroby související s užíváním drog  
(Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Lisabon říjen 2007) 
– MUDr. Mravčík 

Informace projektu modelování výskytu infekcí v EU (studie ze 4 zemí včetně ČR – seroprevalenční 
studie a studie z HS Karviná) – modelování síly infekce a její závislosti na délce užívání případně 
dalších údajů (včetně behaviorálních).  
Vytváření nových guidelines pro oblast monitorování infekčních chorob (grant Řecko).  

 
9. Ostatní  

Byla diskutována potřeba monitorovat výskyt infekcí (včetně HIV) v obtížně dostupné skupině 
uživatelů drog ve vietnamské komunitě. 
Potřeba monitorování dalších chorob spojených s užíváním drog (které často představují 
bezprostřední ohrožení života) - endokarditidy, flebitidy a také větší důraz na STI.  
 
Závěry a úkoly:  
 

I. Další setkání pracovní skupiny plánováno na leden až únor 2008. Pozvání a program 
bude rozeslán min. 14 dní předem.  

II. Deskriptivní studie HIV+ IDU - plánovaná schůzka v lednu 2008 v referenční laboratoři 
HIV/AIDS SZÚ, přesný termín schůzky bude domluven v prosinci 2007 – doc. MUDr. 
Staňková, MUDr. Brůčková, MUDr. Mravčík, MUDr. Zábranský, Mgr. Janíková. List 
k deskriptivní studii HIV+ IUD v ČR – zrevidovat a poslat MUDr. Brůčkové před výše 
uvedeným setkáním.  

 
 
Zapsala: Barbora Orlíková 
12. 11. 2007 
 


