Zápis ze setkání pracovní skupiny
Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
„Žádosti o léčbu v důsledku užívání ilegálních drog“
11. 5. 2004
Přítomní: Mgr. Jana Brožová, Mgr. Blanka Korčišová, MUDr. Viktor Mravčík, MUDr. Běla Studničková
Příprava Výroční zprávy NMS za r. 2004 – NMS shromažďuje podklady pro kapitolu Žádosti o léčbu do
Výroční zprávy za loňský rok, podklady, tipy, novinky, zvraty v trendech apod. posílejte (do konce května),
prosím, na adresu korcisova.blanka@vlada.cz. Standardní tabulky pro EMCDDA tradičně vyplní MUDr.
Studničková, děkujeme.
Žádosti o léčbu v roce 2004 – MUDr. Běla Studničková informovala o datech ve Výroční zprávě Hygienické
stanice hl. m. Prahy za loňský rok. V loňském roce přibylo žádostí o léčbu, především v souvislosti
s pervitinem a subutexem. Jinak výrazné změny v trendech nejsou, nadále stoupá věk žadatelů o léčbu,
zůstává vysoký poměr injekčních uživatelů u pervitinu a heroinu. Sběr dat o žádostech o léčbu
z nízkoprahových zařízení komplikuje doporučení Úřadu na ochranu osobních údajů týkající se anonymity
klientů.
MUDr. Studničková informovala o novém odboru Hygienické stanice hl. města Prahy Odbor podpory zdraví,
jež má dvě oddělení: drogová epidemiologie a podpora veřejného zdraví a o aktualizovaných webových
stránkách na původní adrese www.hygpraha.cz, kde už je k dispozici Výroční zpráva za r. 2004.
Úkoly:
- MUDr. Studničková provede podrobnější analýzu dat o uživatelích pervitinu (a pro kontrolu také
heroinu) z důvodu nárůstu jejich počtu a současně zvyšujícím se průměrném věku uživatelů pervitinu
(možná hypotéza: zvýšený nástup do léčby dlouhodobých uživatelů pervitinu…)
- MUDr. Studničková se obrátí na ÚOOÚ s žádostí o změnu doporučení týkající se kódování klientů tak,
aby umožňovalo přesnější identifikaci.
- NMS a HS HMP společně připraví jednotnou zprávu pro nízkoprahová zařízení a krajské hygienické
stanice o změnách a pravidlech vyplňování formulářů Registru žadatelů o léčbu, aby nedocházelo
k nedorozuměním a zbytečným konfliktům na regionální úrovni.
Žádosti o léčbu v systému Vězeňské služby ČR – pilotní sběr z r. 2004 zatím nebyl vyhodnocen. HS HMP
ještě nemá data k dispozici. NMS uspořádá schůzku se zástupci GŘVS, kde bude přispívání GŘVS do
Registru žadatelů jedním z témat.
Výhled činnosti Registru žadatelů o léčbu Hygienické služby ČR – proběhlo jednání iniciované zástupci
Ministerstva zdravotnictví o budoucnosti Registru žadatelů o léčbu. Schůzky se zúčastnil ředitel odboru
zdravotní péče MZ MUDr. Březovský, ředitel odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Ing. Kačaba,
zástupce ředitele odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Mgr. Vladimír Sklenář a vedoucí Národního
monitorovacího střediska MUDr. Mravčík; za odbor HEM byla pozvána MUDr. Kvášová, která se z jednání
omluvila. MUDr. Březovský navrhl, aby se v rámci systémového řešení nestabilního postavení Registru
žadatelů zvážila možnost zařazení tohoto registru pod ÚZIS. Jedním z výstupů tohoto jednání byla žádost o
stanovisko pracovní skupiny Žádosti o léčbu k tomuto návrhu.
Pracovní skupina se shodla, že je nepochybně třeba zajistit, aby Registr žadatelů měl stabilnější pozici než
v posledních dvou letech. Dále pracovní skupina konstatovala, že změna systému by mohla ohrozit

konzistenci existující časové řady dat o žádostech o léčbu, která jsou přes veškeré nedostatky jako jeden
z pěti klíčových indikátorů kladně hodnocena i v mezinárodním kontextu.
Úkoly:
- Mgr. Brožová zjistí možnost vedení registru ze strany ÚZIS se zachováním současné sítě hlásících
zařízení včetně nezdravotnických.
- MUDr. Studničková projedná tuto záležitost v rámci hygienické služby a odboru HEM MZ ČR.
16.5. 2005 zapsala Blanka Korčišová

