Zápis ze setkání pracovní skupiny
Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
„Žádosti o léčbu v důsledku užívání ilegálních drog“
30. 11. 2004
Účast: Jana Brožová – ÚZIS, Blanka Korčišová, Viktor Mravčík –NMS, Vratislav Řehák – GŘVS,
Běla Studničková – HS HMP
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Hlášení do registru žádostí o léčbu z nízkoprahových center – zkušenosti s databází FreeBase.
Byl dokončen převod informací o klientech z databáze FreeBase do formy využitelné pro Registr
žadatelů o léčbu hygienické služby. Do konce roku se snad podaří odladit technické chyby. Národní
monitorovací středisko, coby správce systému Jednotného sběru dat v nízkoprahových zařízeních
(včetně databáze FreeBase) kontaktoval Úřad na ochranu osobních údajů s následujícím
doporučením: Nepoužívat při předávání informací do Registru žadatelů o léčbu jako identifikační kód
celé datum narození klienta. Tímto dosavadním postupem je totiž narušována anonymita klienta,
kterou nízkoprahová zařízení uživatelům drog zaručují – viz příloha. MUDr. Běla Studničková
informovala o schůzce nad tímto tématem se zástupcem ÚOOÚ, schůzka proběhla 22. 11. na HSHMP.
NMS se obrátí na ÚOOÚ kvůli vytipování přesnějšího identifikátoru než je požadovaný rok narození,
který je pro potřeby registru hygienické služby nedostatečný. O výsledku jednání bude NMS
hygienickou službu informovat.
Hygienická stanice hl. města Prahy nemá ještě informaci zda oddělení drogové epidemiologie, tedy
správce Registru žadatelů o léčbu, bude mít v r. 2005 finanční prostředky na provoz. O novinkách
v této věci bude MUDr. Studničková informovat.
Žádosti o léčbu v systému Vězeňské služby ČR – v r. 2004 probíhal pilotní sběr žádostí o léčbu
v českých věznicích. Export ze systému evidence dat GŘVS pro Registr žadatelů je funkční, výstupy
z r. 2004 budou k dispozici na začátku příštího roku. Od roku 2005 bude sběr probíhat ve všech
věznicích a bude vyhodnocován pravidelně.
MUDr. Běla Studničková informovala o výroční schůzce expertů „Žádosti o léčbu“, která proběhla v září
v Evropském monitorovacím centru.

Příloha:
Dopis ÚOOÚ ze dne 26.11.2004

