
Zápis z pracovní skupiny  
Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

„Infekční nemoci spojené s užíváním ilegálních drog“ 
23. 4. 2003 

 
Přítomní:  Mgr. Jana Brožová - Ústav zdravotnických informací a statistiky, MUDr. Jitka Částková, MUDr. 
Jaroslav Jedlička – Státní zdravotní ústav, Ing. Michal Řeháček - Generální ředitelství Vězeňské služby 
ČR, Mgr. Blanka Korčišová, MUDr. Viktor Mravčík - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 
závislosti 

   
 

1. Na úvod představil MUDr. Mravčík pracovní skupině Národní monitorovací středisko pro drogy a 
drogové závislosti (dále NMS), jeho činnost, zařazení v síti Reitox, vztah k Evropskému 
monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v Lisabonu. V rámci činnosti 
NMS byl stručně představen Národní akční plán drogového informačního systému 2003-2004 a 
jednotlivé expertní pracovní skupiny NMS (obé schváleno Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky usnesením č. 3/0203).   

 
2. Dále byla pracovní skupina seznámena s výstupy skončeného projektu Phare „Posílení národní 

protidrogové politiky“, konkrétně se závěry a doporučení pracovní skupiny „Infectious diseases“. 
Závěry: 
• byly položeny základy pro průběžné monitorování stavu a dynamiky krví přenosných nemocí 

v vysoce rizikové populaci intravenózních uživatelů drog 
• byla vyvinuta metodologie pro seroprevalenční studie VHC v nízkoprahových službách a 

zahájena tato studie; byla započata seroincidenční (prospektivní) studie 
Doporučení:  
• uložit NMS (ve spolupráci s A.N.O) přípravu metodiky pro provádění screeningového 

vyšetřování v nízkoprahových zařízeních 
• rozšířit záběr rutinně sbíraných dat o krevně přenosných nemocích v souvislosti se 

zneužíváním drog do sektoru vězeňství 
 
3. Plán činnosti pracovní skupiny na rok 2003:  

Pracovní skupina se bude scházet v cca dvouměsíčních intervalech, v tomto roce ještě alespoň 
třikrát, termín další schůzky je 27. 5. 2003, 10.00 – 12,00, Vladislavova 4, Praha 1.  
Hlavní náplní pracovní skupiny v prvním pololetí je shromáždění dat o výskytu infekcí ve skupině 
uživatelů drog. Jsou k dispozici standardní tabulky EMCDDA i vlastní. Zúčastnění obdrželi 
příslušné tabulky (viz. příloha) k vyplnění – diskuse nad vyplněným tabulkami proběhne na 
druhém jednání pracovní skupiny.  
Činnost pracovní skupiny v druhém pololetí tohoto roku bude zaměřena také na doplnění doposud 
chybějících údajů (vězení, substituční programy, léčebné programy pro uživatele drog), případně 
změny stávajícího sběru dat v této oblasti směrem k lepší kvalitě (naplnění požadavků EMCDDA). 

 
4. Různé: 

Pracovní skupina byla informována o: 
• dvoudenním semináři „Testování HIV a VH v podmínkách nízkoprahových center“, který 

pořádalo NMS ve spolupráci s SZÚ – Národní program boje proti AIDS.   
• problematice screeningového vyšetřování HIV a VH v zařízeních pro uživatele drog 
• dosavadních výsledcích studie „Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog“, která byla 

zahájena v rámci uvedeného Phare projektu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Korčišová 


