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Zápis ze setkání pracovní skupiny  
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„Žádosti o léčbu v důsledku užívání ilegálních drog“ 
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Přítomni:  
Mgr. Jana Brožová - Ústav zdravotnických informací a statistiky 
Mgr. Blanka Korčišová – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 
MUDr. Viktor Mravčík - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 
Ing. Michal Řeháček - Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 
MUDr. Běla Studničková – Hygienická stanice hl. m. Prahy 
Omluveni: 
Mgr. Ondřej Počarovský - A.N.O. (Asociace nestátních organizací), Prevcentrum Praha 
Mgr. Ing. Jiří Staníček - A.N.O. (Asociace nestátních organizací), Laxus o.s. H. Králové 
 
Informace o setkání národních expertů Treatment Demand Indicator v Evropském 
monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) – setkání se 
zúčastnila MUDr. Běla Studničková; na schůzce proběhla mimo jiné revize dat 
poskytnutých za rok 2002 – pro ČR bez výhrad. MUDr. Běla Studničková byla na této 
schůzce oslovena k účasti v pracovní skupině ustavené kvůli sjednocení sběru dat 
EMCDDA a UNODC. Schůzka proběhne 2.- 4.12. 2004 ve Vídni.  
FreeBase – využití PC aplikace ve sběru žádostí o léčbu v nízkoprahových zařízeních. Do 
konce roku 2003 bude proškoleno celkem 50 nízkoprahových zařízeních v užívání systému 
sjednoceného sběru dat a PC aplikace FreeBase; v roce 2004 bude proškolování 
pokračovat. Je vytvořen a distribuován modul pro převod dat z databáze FreeBase pro 
potřeby registru žadatelů o léčbu pro První žádosti o léčbu (FTD), modul pro Všechny 
žádosti o léčbu (ATD) bude dokončen do konce 1. čtvrtletí 2004.  
Registr žádatelů o léčbu – v roce 2004 by se činnost pracovní skupiny měla zaměřit na 
léčebná zařízení (ambulantní, lůžková, substituční centra) hlásící do registru – zmapovat 
pokrytí registru (porovnat s adresářem ÚZIS), ověřit naplňování kritérií pro hlášení a 
vyhodnotit sběr všech žádostí o léčbu (srovnání s „registrem hospitalizovaných“ ÚZIS, 
hlásnost jednotlivých zařízení, příp. příprava semináře pro poskytovatele dat z léčebných 
zařízení). Proběhla diskuze o možnosti podrobnější analýzy žádostí o léčbu podle typů 
hlásících center. 
Žádosti o léčbu v systému Vězeňské služby ČR – Hygienická stanice hl. města a GŘVS 
pracují na sběru žádostí o léčbu ve věznicích. Systém je zpracován, pilotně odzkoušen a 
od ledna 2004 poběží ve všech věznicích v ČR. Žádosti o léčbu se budou sbírat odděleně z 
bezdrogových zón a obou typů specializovaných oddělení pro léčbu.  
Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním marihuany – proběhly dvě skupiny (focus 
group) s pracovníky zařízení, kteří poskytli údaje pro speciální kapitolu do Výroční zprávy 
2002 – výsledky budou zpracovány v prvním čtvrtletí 2004. 
Žádosti o léčbu v roce 2003 – prezentace údajů za 3. čtvrtletí 2003 - MUDr. Běla 
Studničková – pokračuje trend poklesu žadatelů o léčbu v souvislosti s užíváním heroinu, 
zastavil se vzestup žadatelů o léčbu v souvislosti s užíváním pervitinu.  
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Úkoly na další schůzku: 
Mgr. Brožová – analýza hospitalizovaných na dg. F11-F16, F18-F19 v r. 2003, trendy, 
příčiny poklesu hospitalizací, možné interpretace 
MUDr. Studničková – TD data za r. 2003, trendy, změny v hlásném systému, možné 
interpretace; informace z vídeňské schůzky 
Ing. Řeháček – první zkušenosti se sběrem žádostí o léčbu ve věznicích 
Mgr. Korčišová – aktuální stav FreeBase, interface pro všechny žádosti o léčbu 
v nízkoprahových zařízeních, hlásnost do TD registru z nízkoprahových center (analýza 
závěrečných zpráv projektů nízkoprahových zařízení); analýza kvalitativního průzkumu 
v souvislosti s žádostmi o léčbu uživatelů marihuany. 
 
Termín další schůzky: 25.2. 2004 

 


