
 

Zápis ze setkání pracovní skupiny  
 „Žádosti o léčbu v důsledku užívání ilegálních drog“ 

29. 3. 2006 
 
Pozvaní: Jana Brožová ÚZIS, Mečislav Lukosz GŘVS, Běla Studničková HS HMP, Blanka Petrošová NMS,  
 Alena Trojáčková NMS 
 
Byla znovu představena Mgr. Alena Trojáčková, která od 1. 7. 2006 povede pracovní skupinu „Žádosti o léčbu v důsledku 
užívání ilegálních drog“. 
  
Podklady pro Výroční zprávu 2005 Národního monitorovacího střediska, kapitola Profil uživatelů drog v léčebných 
zařízeních - NMS stejně jako každoročně shromažďuje podklady pro kapitoly Profil uživatelů drog v léčbě a Léčba do 
Výroční zprávy za loňský rok, podklady, tipy, novinky, zvraty v trendech apod. posílejte (do konce května), prosím, na 
adresu petrosova.blanka@vlada.cz, trojackova.alena@vlada.cz . O vyplnění standardních tabulek pro EMCDDA tradičně 
žádáme MUDr. Studničkovou (rovněž dopisem přes Ministerstvo zdravotnictví), děkujeme.  
Registr žádostí o léčbu v roce 2005 - MUDr. Běla Studničková informovala o datech z registru žádostí o léčbu za rok 
2005. Žadatelů i prvožadatelů bylo o něco méně než v předchozím roce, změna může být způsobena vyšší mírou 
vyřazování duplicit po zanonymnění kódu klientů nízkoprahových zařízení (na základě doporučení ÚOOÚ). Jinak výrazné 
změny v trendech nejsou, nadále stoupá věk žadatelů o léčbu, zůstává vysoký poměr injekčních uživatelů u pervitinu a 
heroinu. Výroční zpráva bude vytištěna do konce dubna.  
Dostupné informace z registrů ÚZISu – Mgr. Jana Brožová informovala o datech z r. 2005, které už jsou k dispozici z 
výkazu o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a z registru substituční léčby. Ani z těchto dat nevyplývá, že by došlo 
k výraznému výkyvu v trendech z posledních let.  
Novinky týkající se léčby v systému Vězeňské služby ČR - MUDr. Mečislav Lukosz: od 1. dubna začíná pilotní projekt 
substituční léčby v výkonu trestu ve dvou věznicích (Praha Pankrác, Příbram), léčba bude mít statut specializovaného 
substitučního centra a bude podléhat hlášení do registru substituční léčby, který spravuje ÚZIS.  
Sběr dat o léčených uživatelích drog ve věznicích je třeba řešit přes odbor výkonu vazby a trestu, nikoliv přes odbor 
zdravotnické služby, na příští pracovní skupinu bude zástupce tohoto odboru přizván.  
Výhled činnosti Registru žadatelů o léčbu Hygienické služby ČR – stále se neúspěšně hledá finanční zajištění 
provozu celorepublikového Registru žadatelů o léčbu. Ke zvážení je možnost informovat o této situaci Radu vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky. Pracovní skupina stejně jako v loňském roce konstatovala, že je nepochybně třeba 
zajistit, aby Registr žadatelů měl stabilnější pozici než v posledních dvou letech a že změna systému by mohla ohrozit 
konzistenci existující časové řady dat o žádostech o léčbu, která jsou jako jeden z pěti klíčových indikátorů kladně 
hodnocena i v mezinárodním kontextu. 
Studie Komorbidita u léčených uživatelů drog – NMS připravuje studii o komorbiditě uživatelů drog léčených 
v posledních pěti letech. Zdroj údajů pro tuto studii je Registr hospitalizovaných ÚZISu, NMS ÚZIS osloví s oficiální 
žádostí o spolupráci na této studii.  
 
Úkoly: 

- Standardní tabulky týkající se registru žádostí o léčbu pro rok 2005 – MUDr. Běla Studničková 
- Podněty do kapitoly Profil uživatelů drog v léčebných zařízeních – všichni členové skupiny 
- Zkonzultovat možnost informovaní RVKPP o situaci týkající se správy Registru žadatelů o léčbu – Blanka 

Petrošová, MUDr. Běla Studničková  
- Zahájit jednání o spolupráci na studii o Komorbiditě léčených uživatelů drog – Mgr. Alena Trojáčková, Mgr. Jana 

Brožová 
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