Zápis ze setkání pracovní skupiny
Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
„Žádosti o léčbu v důsledku užívání ilegálních drog“
Sekretariát RV KPP, Úřad vlády, Vladislavova 4, Praha 1
21. 4. 2009 od 10 do 12 h
Přítomni:
MUDr. Viktor Mravčík – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
MUDr. Běla Studničková – Hygienická stanice hl. m. Prahy
Ing. Blanka Nechanská – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Omluveni:
Zástupce Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR
Mgr. Barbora Orlíková – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Mgr. Ondřej Počarovský a Mgr. Jiří Staníček – A.N.O.
MUDr. Tomáš Zábranský – Centrum adiktologie 1. LF UK Praha
Program:
1. Sběr dat za rok 2008 (data do Výroční zprávy, report do EMCDDA – standard tables)
2. Speciální kapitola k Výroční zprávě za rok 2008 (Treatment and Care for Older Drug Users)
3. Registr žadatelů o léčbu hygienické služby (data a situace v r. 2007, očekávaný vývoj)
4. Dostupné informace z registrů ÚZIS ČR, registr uživatelů substitučních látek
5. Sběr dat v (nízkoprahových) zařízeních – současný stav a další vývoj databáze UNIDATA
6. Data ze závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP
7. Jiné
Se zástupci HS hl. m. Prahy dohodnuto předání dat pro zpracování výroční zprávy za r. 2008 a
standardních tabulek pro EMCDDA. MUDr. Studničková vloží tabulky TDI přímo do Fonte – informačního
systému EMCDDA. Rozsah dat pro standardní kapitoly výroční zprávy bude obdobný jako za r. 2007,
zvážíme jak prezentovat trendy v registru substituce vzhledem k přechodu na elektronickou formu registru
v r. 2008 a možný artefakt v trendech.

Speciální kapitola „Péče o starší uživatele drog“ – MUDr. Mravčík distribuoval zúčastněným pokyny
EMCDDA pro její zpracování. Byl dohodnut formát výstupů (tabulek) z jednotlivých datových zdrojů o léčbě
(TDI registr hygienické služby, hospitalizovaní ÚZIS, ambulantně léčení ÚZIS, substituční registr ÚZIS).
NMS zašle HS hl. Prahy a ÚZIS tabulky, které za tímto účelem zpracovává EMCDDA, jakmile budou
k dispozici.
Diskutován byl stav hlášení do TDI registru, avizovány možné problémy s hlášením v 1. čtvrtletí 2009
(možná souvislost s přechodem řady zařízení na aplikaci UniData – viz dále), síť pracovníků na
hygienických stanicích sbírajících data z léčebných center se podařilo zachovat. Problémy s ID kódem
přetrvávají, ID diskutován také v souvislosti s výstupem z UniData pro TDI registr – viz dále.
MUDr. Mravčík informoval o aktuálním vývoji v aplikaci UniData, zejména o tvorbě výstupu pro TDI.
Záměrem je vytvořit standardní výstup pro TDI registr tak, aby poskytoval pokud možno úplné dostupné
informace pro TDI registr bez jejich ztrát v průběhu jejich úpravy/překódování pro TDI registr. Do výstupu
budou tedy exportovány relevantní hodnoty jednotlivých proměnných TDI formuláře tak, jak jsou
zaznamenány v UniData a pracovníci hygienické služby je zanesou do TDI registru podle kategorií v TDI.
Co se týče ID údajů o klientech, hlásící léčebné centrum si samo vybere/navolí, jaký/jaké identifikační
údaje sbírá a chce předávat do TDI registru – standardní bude ročník narození a pohlaví, volitelné budou
první šestičíslí RČ, HR kód, první tři písmena křestního jména klienta, iniciály klienta.
Data ze závěrečných zpráv nebyly ke dni schůzky zcela vloženy a zkontrolovány.
Úkoly:
-

MUDr. Mravčík zašle Dr. Studničkové návrh výstupu z UniData pro TDI do 4.5.2009

-

HS hl. m. Prahy a ÚZIS připraví data pro VZ NMS za r. 2008 do konce května 2009.

Zapsal Mravčík, 2009-04-27

