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 1. schůzky pracovní skupiny NMS
„Odhady prevalence problémového užívání ilegálních drog a mortalita
problémových uživatelů drog“
v Praze dne 13. května 2003

Přítomni: Mgr. Jana Brožová, Prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc., MUDr. Viktor
Mravčík, MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., Mgr. Blanka Korčišová, Mgr.
Pavla Lejčková
Nepřítomni: Petr Nosek, Ing. Gabriel Berzsi

Program:
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, výstupy
pracovní skupiny Odhady prevalence problémového užívání ilegálních drog
a mortalita problémových uživatelů drog v rámci projektu Phare Twinning
– závěry a doporučení skupiny
Závěry:





byly identifikovány relevantní zdroje pro provedení
prevalenčního odhadu problémového užívání metodou
zpětného záchytu (capture-recapture method),
schválen šifrovací program EpiCrypt Úřadem na ochranu
osobních údajů,
prevalenční odhad za rok 2002 je metodicky připraven
k provedení.

Doporučení:
 uložit pro provedení odhadu prevalence problémových
uživatelů ilegálních drog v ČR spolupráci relevantních institucí
v příslušné resortní působnosti - MV (Policie ČR), MZ (ÚZIS,
SZÚ, HS HMP), MS (GŘ VS),
 provádět odhady prevalence a jejich další zpřesňování
v pravidelných tříletých intervalech.
Studie Odhady prevalence problémového užívání ilegálních drog a
Mortalita uživatelů drog – členové pracovní skupiny byli seznámeni
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s anotacemi studií, byly upřesněny zdroje dat (Registr hospitalizace –
ÚZIS, EPIDAT – SZÚ, HS hl.m. Prahy, Registr žádostí o léčbu – HS hl.m.
Prahy, Databáze osob stíhaných pro drogové trestné činy – Policie ČR). Je
zvažováno také využití Registru ANO.
Pro první tři zmíněné registry byla definována podrobnější kritéria pro
zařazení jednotlivých případů (s různým typem identifikátorů) do
databáze. Pracovní definice problémového užívání drog budou vyplývat
z povahy jednotlivých registrů a dat v nich shromažďovaných. Jak pro
studii prevalence, tak pro studii mortality budou použity registry
s celostátním pokrytím – hospitalizovaní ÚZIS, EPIDAT, policejní data,
TDI. Proběhla diskuze o možnosti provedení obou studií pro Prahu
s využitím dat ANO (kódování).
Bude vypracován manuál studie se specifikací úpravy datových souborů a
selekčními kritérii dle MKN, typu drogy, času, vícečetných záznamů o téže
osobě atd.
Pro zašifrování databáze bude použit šifrovací software EpiCrypt, který byl
schválen Úřadem pro ochranu osobních) údajů. Členové pracovní skupiny
byli seznámeni se základními principy šifrování osobních údajů programem
EpiCrypt. Technické pokyny k přípravě databází s ohledem na šifrování
osobních dat budou součástí manuálu studie.
Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienické stanice hl. m.
Prahy provádí od roku 1999 odhady prevalence problémového užívání
drog v ČR multiplikační metodou. Zjištění rozsahu problémového užívání v
rámci plánované studie NMS bude porovnáno s výsledky prevalenčních
odhadů HS hl.m. Prahy. Dále proběhne porovnání s prevalenčními odhady
provedeným NMS pomocí aktuálních multiplikátorů a s odhady
provedenými v rámci PAD.
Národní monitorovací středisko požádá vedení příslušných institucí o
spolupráci na studiích.
Informace o připravované multicentrické studii mortality uživatelů drog,
která je plánována na listopad 2003. Cílem studie je srovnání mortality
dostupných kohort podle pohlaví a věku, v rámci studie proběhne analýza
podle faktorů:
- věk při vstupu do kohorty
- hlavní užívaná droga
- věk prvního užití heroinu
- věk první injekční aplikace
- injekční aplikace v současnosti ano/ne
- záměr léčby
- příčina úmrtí (MKN 10)
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Studie se zúčastní Itálie, Dánsko, Barcelona, Amsterdam a ČR, velikost
očekávaného souboru cca. 7000 osob, předpokládá se cca. 200 úmrtí. Do
multicentrické studie budou zahrnuti jen problémoví uživatelé opiátů.

Termín další schůzky pracovní skupiny:
Bude upřesněn v pozvánce.
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