NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ
ZÁVISLOSTI
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Zápis z 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
15. 4. 2010 od 10 do 13 h
Pozvaní:
Mgr. Vendula Běláčková – Centrum adiktologie, 1. LF UK
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotnických informací a statistiky;Ministerstvo
zdravotnictví ČR
MUDr. Zuzana Rybáková - Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
MUDr. Běla Studničková - Hygienická stanice hl. m. Prahy
Mgr. Jiří Holub - Ústav zdravotnických informací a statistiky;Ministerstvo zdravotnictví ČR
Mgr. Ondřej Počarovský - A. N. O. – o. s. Prev-Centrum
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Centrum adiktologie 1. LF
Mgr. Jiří Staníček, A.N.O. – Laxus, o.s.
Přítomni:
Mgr. Vendula Běláčková; Ing. Blanka Nechanská; MUDr. Olga Kožíšková (za Dr.
Rybákovou); MUDr. Běla Studničková; Mgr. Ondřej Počarovský; MUDr. Viktor Mravčík;
Mgr. Vlastimil Nečas; MUDr. Olga Kožíšková - GŘVS
Omluveni:
MUDr. Zuzana Rybáková, Mgr. Jiří Holub, MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Program:
1. Data za rok 2009
- prezentace údajů z registru žádostí o léčbu (MUDr. Studničková)
- data ÚZIS (Ing. Nechanská)
2. Požadavky pro kapitolu „léčba“ do Výroční zprávy a pro standardní tabulky EMCDDA za
rok 2009 (Mgr. Nečas, MUDr. Mravčík)

3. Pilotní projekt sběru dat o žadatelích o léčbu – uživatelích alkoholu v Praze (MUDr.
Studničková)
4. Data ze závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP v roce 2009 (Mgr. Nečas)
5. UniData (Mgr. Nečas)
6. Speciální kapitola „Náklady na léčbu uživatelů drog“ a možné požadavky na
poskytovatele dat (Mgr. Běláčková)
7. Jiné
Zápis:
Ad 1. - Dr. Studničková prezentovala data z registru žádosti o léčbu za rok 2009. Podle
první analýzy nedochází v porovnání s minulými lety k výraznějším změnám. Průměrný věk
žadatelů mírně roste (dlouhodobý trend) a zvyšuje se počet žadatelů se závislostí na
kokainu.
-

Za závažný problém lze považovat dlouhodobě nízkou míru protestovanosti
problémových uživatelů drog na infekční choroby, zejména na infekční žloutenky a HIV.

-

Dr. Studničková také upozornila na špatnou hlásnou morálku některých organizací (PL
Červený dvůr; o.s., Progressive).

-

Pražská výroční zpráva je dostupná z www.hygpraha.cz

Ing. Nechanská (ÚZIS):
-

Probíhá kontrola dat z ambulantní péče za r. 2009, data budou dostupná na konci
dubna.

-

Roste průměrný věk klientů, ale současně vzrostl počet dětí do 15ti let.

-

Data z rezidenčních zařízení budou zpracována na přelomu června a července 2010.

-

Aktuální informace ÚZIS o substituci v r. 2009 (NRULISL) je dostupná z www.uzis.cz
o

Roste počet registrovaných substitučních zařízení, ale stále se jedná pouze o
cca. desetinu z celkového počtu.

o

Problematický je únik Subutexu na černý trh. Podle posledních informací SÚKLu
mohou mít úniky charakter práce organizovaných skupin.

o

V rámci diskuse byly probírány možnosti zavedení substituce heroinem.

Ad 2. - Požadavky na hlášení ze strany EMCDDA jsou v podstatě totožné s požadavky
z loňského roku.
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Ad 3. - Dr. Studničková prezentovala předběžné závěry z pilotní studie o léčených
uživatelích alkoholu v Praze. Kompletní informace budou dostupné v horizontu několika
týdnů. První závěry budou prezentovány na letošní AT-konferenci (25. – 29. dubna;
Špindlerův mlýn)
-

Na žádost Dr. Studničkové poskytne ÚZIS seznam zařízení, která léčí závislé na
alkoholu v Praze

Ad. 4 a 5

- Postupuje elektronizace dotační agendy RV KPP (systém CADROS).

V dohledné době odpadne požadavek na zasílání .doc a .xls dokumentů, čímž dojde
k odlehčení administrativní agendy žadatelů.
-

Mgr. Počarovský upozornil na pokročilý a inspirativní systém vykazování MPSV.

-

Mgr. Nečas informoval přítomné o výstupech žádostí o léčbu pro HS, které umožňuje
databáze UniData.

-

Byly diskutovány možnosti digitálních výstupů z UniDat pro HS. Mgr. Nečas se spojí
s Dr. Studničkovou a doladí přenositelnost dat z UniData do systému HS.

Ad. 6 - Centrum Adiktologie si poptá požadavky na data do speciální kapitoly individuálně
u HS, ÚZIS, Mgr. Počarovského a osob zdpovědných za přípravu výkonů adiktologa.
-

Mgr. Počarovský informoval o kalkulacích, které prováděli za organizace na úrovni
Prahy

-

Mgr. Počarovský vznesl dotaz na indikátory efektivnosti, na základě kterých jsou
rozdělovány dotace

Ad. 7 - Dr. Mravčík informoval o chystaných výzkumech v roce 2010.
-

Mgr. Počarovský prezentoval informace o výzkumu rizikového chování klientů
v kontaktu s pražskými nízkoprahovými zařízeními pro UD (NMS má o výsledky zájem
pro VZ za r. 2009).

Úkoly:
-

Na žádost Dr. Studničkové poskytne ÚZIS seznam zařízení, která léčí závislé na
alkoholu v Praze

-

Mgr. Nečas s Dr. Studničkovou optimalizuje přenositelnost dat z UniData do hlásného
systému KHS.
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-

Mgr. Počarovský poskytne informace z výzkumu rizikového chování klientů v kontaktu
s pražskými nízkoprahovými zařízením a o kalkulaci nákladovosti léčby zařízení na
úrovni Prahy

Zapsal Nečas, 2010-04-15
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