
 

 
Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Úmrtí spojená 

s užíváním nelegálních drog“ 
16. června 2004, 9:30, Vladislavova 4, místnost P 6 

1 Přítomni 

Mgr. Jana Brožová (ÚZIS) 
Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. (předseda SSLST ČLS JEP, FN Bulovka) 
MUDr. Viktor Mravčík (NMS CZ) 
Ing. Hana Vaněrková (IPVZ, FN Bulovka) 
MUDr. František Vorel, CSc. (místopředseda SSLST ČLS JEP, Nemocnice ČB) 
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK) 
Ing. Jaroslav Zikmund (FN Bulovka) 

 
Omluveni 
npor. Jaroslav Šejvl (NPDC PČR) 
MUDr. Petra Griněnková (MZ ČR) 
RNDr. Kateřina Zedníková (LF UP) 
MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. (NMS CZ) 
 
Jednání řídil dr. Mravčík, který rovněž zodpovídá za správnost zápisu. 
Úkoly a kroky, na kterých se skupina shodla jsou vyznačeny tučně. 

2 Program a jednání 

2.1 Stav sběru dat za r. 2003 
Na základě informací prim Vorla poslala všechna oddělení data v podobě databáze. 
Celkem je v databázi za r. 2003 vloženo 9960 pitev a 11781 osob/těl, u kterých bylo 
provedeno toxikologické vyšetření. Z 9960 pitvaných bylo toxikologické vyšetření 
provedeno v 4221 případech. 
Na základě selekčních kritérií z minulého roku (založených na dg) bylo předběžně 
identifikováno 156 úmrtí na předávkování (velmi předběžné výsledky nevhodné ke 
zveřejnění), z toho 116 léky. 
Po diskuzi skupiny bylo dohodnuto, že vhodnější je nejdříve vybrat pozitivní 
toxikologická vyšetření a potom na základě dg, anamnestických dat a mechanizmu 
úmrtí vybrat přímá a nepřímá drogová úmrtí. 
Paralelně provedou Mravčík a Vorel do konce července (vzájemně budou 
průběžně konzultovat). Prim. Vorel získá ještě chybějící data pitvaných 
z Vinohrad.  
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2.2 Hlášení drogových úmrtí a registr pitvaných  
18.5.2004 proběhla na MZ schůzka se zástupci ČSÚ, MV, MZ, ÚZIS, SSLST ČLS JEP. 
Byl diskutován záměr (závěr z minulé schůzky pracovní skupiny) zasílání jedné kopie 
Listu o prohlídce mrtvého (LPM) na krajské pracoviště ÚZIS. 
Závěr schůzky: Po skončení pitvy stejně jako dosud jednu kopii LPM bez vyplněné 
diagnózy s podpisem pitvajícího lékaře obstaravateli pohřbu (pohřební službě), originál 
a jednu kopii LPM s vyplněnými pitevními diagnózami příslušné matrice. Pokud po 
provedení dalších vyšetření, zejména toxikologického, dojde k jakékoli změně, odešle 
odd. SL další kopii LPM (tedy kopii 1. strany a doplněnou či opravenou 2. stranu) 
územnímu pracovišti ÚZIS. Nahoře na 2. straně připíše: Doplněná či opravená 
diagnóza.  
SSLST ČLS JEP a ÚZIS s dohodou seznámí pracoviště po své linii. 
Proběhla diskuze k registru pitvaných na soudnělékařských pracovištích pod MZ. 
SSLST vyspecifikovala položky, které by registr měl obsahovat. Není jasné, zda MZ je 
oprávněno takový registr vést. Na základě ústního vyjádření ÚOOÚ by neměl být 
v případě registru zemřelých problém s ochranou osobních dat (zvlášť pokud informace 
zůstávají stále v režimu povinné mlčenlivosti mezi ZZ a MZ). Byl dohodnut následující 
postup: 
Mravčík zašle na ÚOOÚ dopis s žádostí o posouzení položek registru z hlediska 
ochrany osobních údajů (konzultace dopisu s prim. Vorlem). Poté na základě 
vyjádření bude oficiálně dále jednáno s MZ.  

2.3 Metodický materiál úmrtí 
Mravčík informoval o skluzu v přípravě materiálu daném vnějšími okolnostmi. 
Struktura materiálu tedy zůstává: 

1. Obecný úvod, definice, klasifikace dle MKN-10, přímá/nepřímá drogová úmrtí, 
anamnestické údaje, vedlejší diagnózy (Zábranský) 

2. Epidemiologie DRDs 1998-2002 (Mravčík/Zábranský) 
3. Zákonné prostředí, požadavky PČR, ... (Šejvl) 
4. Pitva, vyplňování listu o prohlídce zemřelého s ohledem na jeho sjednocení 

(Vorel) 
5. Toxikologické vyšetření (Balíková) 

Přítomní se shodli, že práce na manuálu by mohl převzít Dr. Zábranský po svém 
návratu z USA v červenci. 

2.4 Data o drogových úmrtích zjišťovaná NPC Policie ČR 
Vzhledem k neúčasti por. Šejvla se tento bod odkládá na další zasedání skupiny.  

2.5 NRL pro toxikologii 
Doc. Balíková informovala o jednáních mezi LF, VFN a MZ. Jsou připraveny dočasné 
prostory VFN pro NRL po dobu rekonstrukce budovy děkanátu. V současnosti byla 
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podána žádost na MZ o investiční prostředky na které váže VFN také čerpání 
případných provozní prostředků poskytnutých MZ. 

2.6 EWS 
Skupina byla seznámena s tím, že RVKPP 3.6. neschválila EWS v předkládané podobě 
kvůli formální připomínce MV, že nebyl projednán na Výboru zástupců resortů (VZR). 
Mravčík zajistí projednání EWS na VZR (29.6.2004) a poté bude materiál znovu 
předložen ke schválení RVKPP (pravděpodobně přelom srpna/září). 

2.7 Různé 
Skupina diskutovala problém provádění soudnělékařských výkonů, zejména pitev na 
některých odd. patologie (např. v nemocnicích v Jablonci, Liberci, Pardubicích a 
Turnově, odhadem 100 – 200 ročně), což není v souladu s platnou legislativou.  
Skupina se shodla na zaslání dopisu Policejnímu prezidentovi, ve kterém jej na 
tento problém upozorní. Po zaslání podkladů od prim. Vorla zajistí Mravčík. 
 
 
 
Příští schůzka se uskuteční 14.9.2004 v 9,30 v budově Úřadu vlády, Vladislavova 
ulice. 
 
 


